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RESUMO 
 
Este artigo analisa a realidade de trabalho e emprego no Brasil, 
nas três últimas décadas, mas especialmente a partir de 2003, 
quando o Estado, orientado pelo neodesenvolvimentismo, 
propõe-se a elevar o quantitativo de empregos formais no país. 
O estudo aponta, a partir de publicações de pesquisas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos, ter havido uma redução dos índices de 
desemprego, mas também um elevado número de 
desligamentos, resultado do processo de flexibilização do 
trabalho no país e elemento de agravamento da precarização 
profissional e existencial da classe trabalhadora. 
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ABSTRACT 
 
This article looks at the reality of work and employment in Brazil 
in the last three decades, but especially since 2003, when the 
state, guided by neo-developmentism, it is proposed to increase 
the amount of formal jobs in the country. The study points from 
publications of research at the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics and the Inter-Union Department of Statistics and 
Socioeconomic Studies, have been a reduction in 
unemployment, but also a large number of dismissals as a 
result of the easing process work at home and worsening 
element of professional and existential precariousness of the 
working class. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho na sociabilidade capitalista foi apropriado de tal forma pelo capital 

que ele tem progressivamente se reduzido a sua face abstrata, isto é, de mero produtor de 

mercadorias. Sob essa condição e com a introdução de políticas neoliberais, o mundo do 

trabalho tem passado por uma série de transformações expressas pelas inflexões político-

econômicas em âmbito mundial; transformações essas que visam assegurar as condições 

ideais de exploração da força de trabalho e de elevação da taxa de lucros, trabalhando, 

sobretudo, por meio da legalização da precarização do trabalho (desregulamentação de 

direitos trabalhistas e flexibilidade contratual) e pelo consenso. 

A realidade brasileira, inserida que está nessa lógica, também apresenta 

significativas modificações na configuração do mercado de trabalho nacional. Ao longo das 

duas últimas décadas do século XX, o Estado convalidou a flexibilização requisitada pelo 

empresariado, resultando no aprofundamento da precarização do trabalho, do desemprego, 

do subemprego e da informalização.  

A partir do ano de 2003, com mais uma sucessão presidencial, os rumos 

econômicos e as políticas sociais articuladas pelo governo brasileiro deram novo tom às 

ações do Estado, ora guiado por uma perspectiva neodesenvolvimentista, nova estratégia 

do capital. Nesta última década, assistimos à redução dos índices de desemprego no Brasil 

e à elevação do acesso a bens pelas camadas mais pobres do país, o que tem sido 

festejado por muitos, mas criticado por tantos outros. Isso porque é importante que nos 

apercebamos do modo como tais mudanças tem sido processadas, em atendimento a que 

interesses ocorrem, qual a profundidade (ou superficialidade) com que se dão e o que de 

fato revela a diminuição dos dados do desemprego. 

É nesse sentido, que o presente artigo se propõe a traçar uma análise – que 

aqui não se esgota – sobre o histórico da flexibilidade e da precarização do trabalho no 

Brasil, considerando as três últimas décadas com ênfase na realidade atual (a partir de 

2003), pontuando as determinações do neodesenvolvimentismo para o trabalho em âmbito 

nacional e a apreciação de dados recentes acerca dos indicadores de emprego, 

desemprego e da rotatividade nos postos de trabalho. 

 

 

2. A REALIDADE DO TRABALHO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: FLEXIBILIZAÇÃO, 

NEODESENVOLVIMENTISMO E PRECARIZAÇÃO 
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Segundo Marx (2013), o trabalho é composto por uma dupla dimensão, a saber, 

trabalho concreto e trabalho abstrato, os quais expressam, respectivamente, o valor de uso 

e valor de troca do que é produzido na sociedade capitalista. Neste primeiro se assenta o 

valor conferido às coisas pela utilidade que possuem em termos da satisfação das 

necessidades dos indivíduos; este último, diferentemente, refere-se ao valor que as coisas, 

na condição de mercadoria, assumem, dado que são fruto de um trabalho realizado por 

homens despossuídos do controle da produção e, portanto, alienados.  

A compreensão acerca das dimensões do trabalho, portanto, nos conduz a 

decifrar no seio da sociabilidade capitalista, conforme aponta Antunes (2011), a 

subordinação da dimensão concreta do trabalho à dimensão abstrata, pela redução do valor 

de uso das coisas e valorização do valor de troca. O trabalho realizado nessa sociedade é 

predominantemente abstrato – estranhado, sem autonomia –, uma vez que a tônica que o 

move é a produção de mercadorias, de valores de troca.  

Os capitalistas, que ambicionam a constante elevação da taxa de lucro, 

promovem – pela introdução de novas tecnologias na produção, bem como padrões de 

gestão e organização – inúmeras mudanças nas relações de trabalho e na forma com que 

esse trabalho produtor de mercadorias se apresenta na atualidade. Há hoje um processo em 

escala global que reduz o trabalho estável, ao passo que se eleva o desemprego e o 

subemprego.  

Na contemporaneidade, as condições de trabalho imputadas aos trabalhadores 

– ou, mais assertivamente, conforme denomina Antunes (2011), à classe-que-vive-do-

trabalho – tem se dado com ênfase na precarização. Apesar da radicalidade com que atinge 

essa classe, enfraquecendo, fragmentando, desmobilizando e eliminando sua liberdade e 

realização, o processo que modifica as relações de trabalho assume ares de modernização 

e flexibilidade em tempos atuais, uma feição ideologicamente articulada para obscurecer o 

significado real das transformações em curso. 

Este é um movimento conduzido pelo sistema do capital, em face da crise 

estrutural que o assombra e que permanentemente exige alternativas que garantam a 

manutenção do próprio sistema. Desde a década de 1980, com a hegemonia neoliberal no 

mundo capitalista, uma série de medidas têm minado os direitos e algumas lutas dos 

trabalhadores. O neoliberalismo que propõe o enxugamento de gastos do Estado para o 

social e para suprir custos com a manutenção da classe trabalhadora, encontrou na 
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reestruturação produtiva e introdução do toyotismo2 na produção, a condição ideal para 

estabelecer novos padrões de gestão e de relações de trabalho favoráveis ao capital.  

Com isso, passamos a observar nas empresas e mesmo no setor público uma 

gestão horizontalizada, em que os trabalhadores são fiscais de seu próprio trabalho e são 

impelidos a se sentir partícipes da gestão, “colaboradores”. Além disso, os vínculos de 

trabalho tornaram-se “flexíveis”, surgindo modalidades como contratos temporários, 

trabalhos voluntários, terceirizações, empreendedorismo, e se ampliando outras formas de 

ocupação como as informais. Associado a isso, há a flexibilização também dos direitos 

trabalhistas, de modo que aquele trabalhador, antes gerido com base no modelo taylorista-

fordista e que podia contar com maior estabilidade de seu vínculo de trabalho, passa agora 

a vivenciar as incertezas e desproteções do novo padrão toyotista. Ademais, para assegurar 

que se mantenham em atividade, os trabalhadores precisam ser polivalentes, dotados de 

conhecimentos, competências e habilidades que estejam sempre alinhadas aos avanços 

tecnológicos e as demandas de multifuncionalidade que as empresas exigem.  

Tem-se então o que Antunes (2011) aponta como a nova morfologia do trabalho, 

a que os trabalhadores se submetem para conseguir vender sua força de trabalho, única 

mercadoria que detêm, e assim atender minimamente as suas condições objetivas de vida. 

Com isso vemos serem gestados novos modos de ser do proletariado, cada vez mais 

pulverizado em suas lutas. 

Importante se faz destacar que o modelo toyotista, estando a serviço do capital 

não elimina suas contradições, ao contrário, acentua sua face mais perversa, a da 

exploração de uma classe sobre a outra, especialmente pelo caráter ideológico de sua 

empreitada, a qual intenta eliminar no plano subjetivo o estranhamento do produtor ao 

trabalho, assim como a real sujeição daquele ao capital. Sobre isso, versa Antunes (2011, p. 

40) 

 

O estranhamento próprio do toyotismo é aquele dado pelo “envolvimento cooptado”, 
que possibilita ao capital apropriar-se do saber e do fazer do trabalho. Este, na 
lógica da integração toyotista, deve pensar e agir para o capital, para a 
produtividade, sob a aparência da eliminação efetivado fosso existente entre 
elaboração e execução no processo de trabalho. (grifos do autor) 

 

No Brasil, país de industrialização tardia, o toyotismo – que passa a ser 

introduzido somente a partir da década de 1990 – de modo algum substituiu o taylorismo-

fordismo nas empresas, o que houve foi sim a introdução de elementos do modelo japonês, 

                                                           
2
 Caracterizado pela fábrica mínima e flexível, baseada na terceirização e subcontratação; sistema de 

produção em pequenas séries heterogêneas, polivalência funcional e pluriespecialização do 
trabalhador. 
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com a manutenção de outros elementos do modelo já existente, tudo conforme 

convinha/convém aos detentores do capital. Aqui os trabalhadores tiveram suas tão 

recentes conquistas por melhores condições de trabalho, solapadas pelas crescentes 

desregulamentações promovidas pelo novo modelo produtivo e impactado por toda a 

conjuntura nacional e internacional. Segundo Gonzalez (2009, p. 100), 

 

O fortalecimento da integração da economia brasileira à ordem mundial capitalista, 
concretizada por meio de um abrupto processo de abertura comercial e financeira, 
impactou significativamente a estrutura produtiva brasileira. De uma perspectiva, 
expôs o setor produtivo nacional, especialmente a indústria, a uma concorrência 
predatória, o que provocou o fechamento e a desnacionalização de parte do 
aparelho produtivo. De outra, alavancou um intenso processo de reestruturação 
produtiva nas empresas que se mantiveram instaladas no Brasil, centrado na 
incorporação de tecnologias e desenhos organizacionais flexíveis e no enxugamento 
da mão de obra. Neste novo cenário, o discurso de que a modernização da 
regulação das relações de trabalho havia tornado-se imperativo foi rapidamente 
obtendo espaço no governo e em diversos setores da sociedade, fortalecendo a 
pressão do empresariado nacional pela flexibilização da legislação trabalhista.  

 

O país estava imerso em uma conjuntura internacional em que se processavam 

mudanças profundas na política e na economia, cujos reflexos no mundo do trabalho 

propõem, sob o discurso da modernização e do favorecimento de empregos, o 

beneficiamento do empresariado nacional pela via da redução dos custos do empregador 

com o trabalho, o que se fez e se faz muitas vezes à custa das garantias trabalhistas da 

classe-que-vive-do trabalho. Isso tem se refletido no Brasil em números alarmantes de 

desemprego, de precarização das condições e relações de trabalho, na informalização, na 

elevada rotatividade nos postos de trabalho.  

Pochmann (2006), ao discutir o desemprego no Brasil traça uma análise a partir 

da década de 1980 até o ano de 2003, considerando em especial as duas últimas décadas 

do século XX. Segundo suas indicações, a crise do desemprego é composta por três 

componentes, a saber, desemprego em praticamente todos os segmentos sociais; 

regressão dos postos de trabalho formais (contribui para o desassalariamento); e processo 

de destruição de postos de trabalho de melhor qualidade, sem a mesma contrapartida dos 

empregos criados. Neste último ponto de análise, refere-se ao que denomina “novidade do 

desassalariamento” para apontar a redução de empregos assalariados entre aqueles 

criados na década de 1990, em comparação com as demais décadas do mesmo século. 

O autor situa a diminuição de empregos assalariados com registro como algo 

novo para a realidade de trabalho brasileira, o que se define, tomando aqui as ideias de 

Gonzalez (2009), pelo modelo econômico adotado pelo país a partir da década de 1990, o 

qual impediu o seu desenvolvimento econômico e do mercado de trabalho, afetando sua 

capacidade de gerar empregos. Ademais, essa foi uma década marcada pela pressão do 
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empresariado – descontente com os direitos trabalhistas assegurados pela recente 

constituição promulgada – sobre o Estado, a fim de que as relações de trabalho fossem 

flexibilizadas.  

Ao longo da história, o Estado brasileiro vem processando alterações na 

configuração das relações de trabalho, algumas sutis outras nem tanto. No governo Collor3 

houve a tentativa de implementação de uma Reforma Trabalhista; no governo Itamar 

Franco4 o sucateamento da estrutura de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) e a aprovação da Lei nº 8.949/1994, possibilitando a disseminação do trabalho 

terceirizado no Brasil; no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC)5 se processaram 

inicialmente mudanças pontuais na legislação, por meio de medidas provisórias, portarias, 

decretos e outros instrumentos, inibindo reajustes salarias, as organizações grevistas e, na 

administração pública, visando acabar com o direito à estabilidade e à aposentadoria 

integral, por exemplo; já no o governo de Luís Inácio Lula da Silva (Lula) criou-se o contrato 

de trabalho rural de pequeno prazo, sem carteira assinada, e foi autorizado o trabalho em 

feriados nas atividades de comércio. (GONZALEZ, 2009) 

Mas foi no governo FHC que a flexibilização das relações de trabalho ganhou 

ênfase, a partir do chamado Pacote Trabalhista de 1998, então justificado pelo governo 

como uma forma de enfrentar o desemprego em ascensão. Foram regulamentados o 

contrato por tempo determinado e, logo, os critérios de rescisão contratual e de 

contribuições sociais -, o contrato por tempo parcial, a suspensão do contrato de trabalho, o 

trabalho aos domingos, além de estimular e legalizar acertos conciliatórios para o conflito 

capital-trabalho. (GONZALEZ, 2009) Tem-se, portanto, um verdadeiro processo de 

contrarreforma do Estado brasileiro, nos termos de Behring (2003), atendendo os interesses 

de mercado, de favorecimento da reprodução do capital pela busca da estabilização da 

economia, em detrimento dos direitos sociais conquistados.  

O governo que se seguiu, governo Lula, inseriu-se numa outra conjuntura 

político-econômica mundial e nacional, obtendo sucesso quanto ao crescimento econômico 

também pelas escolhas políticas e econômicas que fez. Diante de tal realidade, essa foi 

uma gestão na qual se pode evidenciar experiências, como as já citadas, de favorecimento 

à flexibilização do trabalho, ao passo que se destacam também elementos que, em certa 

medida, contrapõem-se a essa lógica, algumas vezes, importante expor, motivado não pelos 

interesses dominantes, mas pelas fortes pressões da classe-que-vive-do-trabalho.  

                                                           
3
 Período que se estende de 1990 até outubro 1992, com o impeachment.  

4
 Itamar Franco assumiu a presidência em outubro de 1992 e se mantendo nela até janeiro de 1995. 

5 
O governo FHC seguiu de 1995 até 2002 
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Nesse governo, a título de exemplo, foi fortalecida a fiscalização sobre atividades 

laborais irregulares, por meio do incremento quantitativo de auditores-fiscais e do veto 

presidencial à Emenda Constitucional nº 3, a qual impedia a ação de tais profissionais sem a 

anterior autorização da Justiça do Trabalho. Além disso, tivemos aprovada a chamada Lei 

de Estágios (Lei nº 11.788/2008) que conferiu maior proteção aos estagiários, legalizando 

direito a férias, limite de jornada de trabalho e acompanhamento profissional, impedindo que 

sejam utilizados nas empresas e órgãos públicos como mão de obra barata e de mais fácil 

exploração. (GONZALEZ, 2009) Desta feita, para Gonzalez (2009, p. 133) 

 

O balanço do governo Lula é, portanto, ambíguo. O crescimento econômico, 
acompanhado da geração de postos de trabalho e formalização dos empregos, sem 
dúvida contribuiu para diminuir a pressão do movimento de flexibilização do trabalho. 
(...) As medidas pontuais revelam uma oscilação entre flexibilização e medidas de 
reforço à regulação pública; porém, com exceção da política de valorização do 
salário mínimo, não há nenhuma medida de maior impacto.  

 

Mota (2012) aponta que a partir dos anos 2000, como forma de enfrentamento a 

crise financeira com impactos sobre os Estados Unidos, altera-se o discurso e as 

estratégias, as quais deixam de se situar no âmbito da desregulamentação, passando a 

querer conciliar o inconciliável, ao propor crescimento econômico com desenvolvimento 

social (especialmente via ampliação e formalização do emprego). Trata-se da conformação 

do projeto neodesenvolvimentista, cuja linha interventiva foi seguida pelo governo Lula por 

meio da mediação do mercado e da indução do crescimento econômico por parte do 

Estado, na perspectiva de atender concomitantemente reivindicações da classe 

trabalhadora e as exigências da classe dominante.  

Alves (2013a) afirma haver um tripé do neodesenvolvimentismo, composto por 

Programas de incentivo estatal a oligopolização da economia; Programas de investimentos 

públicos em infra-estrutura; e Programas estatais de transferência de renda - no qual se 

incluem bolsas, salário-mínimo e formalização salarial - visando a valorização do mercado 

interno de consumo. A presença do neodesenvolvimentismo é marcante nas políticas de 

enfretamento da pobreza (via políticas compensatórias), mas também nas políticas públicas 

de emprego, trabalho e renda. As mudanças no sentido da flexibilização do trabalho, nesse 

governo - e mesmo no governo subsequente, o governo Dilma6 - seguiram a direção 

contraditória instaurada e tiveram como fim último potencializar o consumo dos mais pobres, 

a fim de movimentar a economia brasileira. 

Sendo assim, do período analisado por Pochmann (2006) até os dias atuais, a 

realidade do trabalho no Brasil sofreu as inflexões conjunturais desse direcionamento 

                                                           
6
 Iniciado em 2011, seguindo, após reeleição em 2014, até os dias atuais. 
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político-econômico assumido pelo Estado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), houve, do ano de 2003 para o ano de 2012, um crescimento de 53,6% no 

contingente dos empregados com carteira assinada no setor privado, o que indica elevação 

da formalização do trabalho (IBGE, 2015). Verifica-se também que houve do ano de 2003 

(11,2%) para o ano de 2004 (11,7%) uma relativa estabilização dos índices de desemprego, 

que foram significativamente reduzidos até janeiro de 2015, conforme apontam os dados do 

IBGE apresentados na Pesquisa Mensal de Emprego7, referente ao mês de janeiro de 2015. 

O gráfico 1 mostra a evolução das taxas de desocupação dos meses de janeiro, de 2003 a 

janeiro de 2015, com base na referida publicação do IBGE. 

 

 
Gráfico 1 - Evolução da taxa de desocupação nos meses de janeiro, de 2003 a 2015, para o conjunto 

das principais regiões metropolitanas do Brasil 
Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego. 

Nota-se que em 2014 a taxa de desocupação reduziu a menos da metade do 

escopo que possuía em 2003, havendo uma pequena elevação em 2015, mais ainda assim 

se mantendo abaixo de 50% do que apontam os números para aquele ano. A redução da 

taxa de desocupação ocorrida durante esse período no Brasil tem relação com as iniciativas 

governamentais neodesenvolvimentistas e de ampliação do emprego (via flexibilização do 

trabalho), que ocasionaram, por exemplo - conforme aponta o DIEESE (2015) -, a criação de 

mais de 20 milhões de empregos entre 2002 e 2013, o que corresponde a um incremento 

anual médio de 1,8 milhões de postos de trabalho criados.  

Contudo, tais números não apontam para mudanças tão positivas no mundo do 

trabalho em âmbito nacional, ao contrário do que poderia parecer à primeira vista. Isso 

porque a condição de precariedade normatizada pelo Estado é por eles invisibilizada, de tal 

modo que não podemos considerá-los de forma isolada, isto é, sem antes avaliar o que 

                                                           
7
 A Pesquisa Mensal de Emprego produz indicadores mensais sobre a força de trabalho considerando 

as principais regiões metropolitanas no país, quais sejam, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 
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assinalam outros índices como os da rotatividade8, atualmente marcantes no cenário do 

mercado de trabalho brasileiro.  

Segundo o DIEESE (2015), só em 2013 houve um total de 29,1 milhões de 

admissões ao longo do ano, número expressivo, mas que tem seu impacto drasticamente 

reduzido pela quantidade de trabalhadores que foram desligados de seus empregos durante 

o mesmo ano, os quais somaram, até o mês de dezembro, 12 milhões de pessoas que não 

permaneceram ativas.  

A rotatividade tem atingido assim números relevantes e, embora tenham sido 

criados novos postos de trabalho, o quantitativo de trabalhadores desligados durante o ano 

também teve expressivo crescimento.  

Em observação aos números do DIEESE (2015) ao apresentar a evolução do 

número de empregos por grupos - contratos desligados, contratos ativos até último dia de 

cada ano e o total de empregos existentes -, podemos verificar, numa relação proporcional, 

que em 2002 os contratos ativos em 31de dezembro correspondiam a 70,18% do universo 

de empregos, sendo desligado, no ano, um percentual de 29,82% desse quantitativo; em 

2013, após um aumento maior que 84% no total de empregos, os contratos ativos em 31 de 

dezembro representavam 74,86% do universo de empregos existentes e 35,14% de 

desligamentos ao longo do ano.  

Apesar da relevante criação de postos de trabalho, o percentual de 

desligamentos após onze anos continua bastante elevado, indicando a dificuldade de 

permanência dos sujeitos em seus empregos. O gráfico a seguir mostra a variação havida 

entre os anos de 2002 e 2013 quanto à rotatividade. 

 

                                                           
8
 “Conceitualmente, a rotatividade (...) é considerada como a comparação da movimentação anual em 

relação ao estoque médio de empregos de cada ano.” (DIEESE, 2015, p. 03) 
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Gráfico 2 - Distribuição dos desligamentos de vínculos celetistas por faixas de tempo de emprego 
Brasil - 2002 a 2013 (em %)  

Fonte: TEM. Rais/Elaboração: DIEESE 

 

Em 2013, 66% dos trabalhadores permaneceu menos de um ano no emprego e 

46,4% se manteve empregado por um tempo ainda menor, menos de seis meses. 

Depreende-se do gráfico que ocorrem pequenas variações percentuais em cada faixa de 

tempo estabelecida - embora haja elevação de aproximadamente dois pontos percentuais 

justamente na faixa de menor duração (até 2,9 meses) -, entretanto permanece a 

discrepância entre as faixas de tempo de menor e maior duração. Com isso, praticamente 

se mantém a predominância dos empregos de curta duração, todavia se verifica uma 

tendencial elevação dos empregos de menor duração e, no curso inverso, redução daqueles 

de maior duração.  

Outra questão relevante para esta análise está relacionada com os motivos que 

geram tais desligamentos. De acordo com o DIEESE (2015) há predominância dos 

desligamentos por motivação patronal9, que corresponderam em 2013 a 68,3%. Importante 

registrar que em 2002 o volume de desligamentos por motivações patronais era ainda 

superior (77,8%) e que vem reduzindo gradativamente, ainda que de forma não tão 

significativa. Porém, essa continua sendo a mais numerosa dentre as motivações, com 

enorme discrepância em relação às demais. O desligamento a pedido do trabalhador10, por 

exemplo, atingiu 25% em 2013.  

O quadro apresentado reflete, pois, a flexibilidade contratual adotada que vem 

se acentuando desde o governo Collor e que encontra campo fértil nos governos Lula e 

Dilma, com a perspectiva neodesenvolvimentista. Tem-se assim, a proliferação 

regulamentada dos contratos de trabalho temporários, em tempo parcial, os vínculos 

terceirizados, dentre outros, que facilitam ao patronato processar demissões sem maiores 

custos para suas empresas e ainda ajustando às sazonalidades ou aos seus interesses de 

mercado. Com isso o trabalhador torna-se, contraditoriamente, um elemento de fácil 

descarte no processo produtivo. Conforme expõe Alves (2013b), 

 

No caso do Brasil neodesenvolvimentista, o descarte da pessoa humana, traço 
estrutural da lógica capitalista hipertardia, não aparece de imediato nos indicadores 
do desemprego aberto nas metrópoles, mas sim na persistência da flexibilidade 
estrutural que caracteriza o mercado de trabalho no Brasil. Apesar da redução 
histórica do desemprego e o aumento da formalização do mercado de trabalho nos 

                                                           
9
 Referem-se principalmente às demissões sem justa causa, com justa causa e término de contrato. 

DIEESE (2015) 
10

 O próprio DIEESE afirma que os desligamentos com motivações ligadas diretamente ao trabalhador 

devem ser relativizadas, uma vez parte deles podem origem na ação patronal, inclusive por meio de 
assédios. 
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10 anos de Lula e Dilma, o mundo social do trabalho no Brasil ainda é caracterizado 
pela informalidade e alta rotatividade da força de trabalho tendo em vista a facilidade 
da demissão imotivada e as novas formas de contratos precários de emprego (...) 

 

Por suas condições de trabalho e de fácil descartabilidade normatizada, vemos 

adensar o contingente de trabalhadores sem direito, na prática, a férias, a engravidar, ao 

adoecimento, a greve. Some-se a isso o fato de que o capital absorve a força de trabalho e 

consome a criatividade e o tempo disponível dos sujeitos, ao passo em que o modo de 

organização da produção (just-in-time) impregna seu modo de vida, reconfigurando os 

padrões de sociabilidade. Tem-se, a introdução, no mundo do trabalho e, mais 

especificamente, no interior das empresas, de uma cultura que, estimulada pela 

instabilidade no trabalho, perpetua um clima de competitividade; de pressão por resultados e 

atingimento de metas entre os próprios trabalhadores; frustações das expectativas entre os 

mais escolarizados; adoecimentos laborais, com destaque para os transtornos mentais e 

que envolvem questões emocionais ligadas às relações de trabalho. (ALVES, 2013b) 

Em âmbito nacional o mundo do trabalho permanece permeado pelo ataque 

“sutil” aos direitos dos trabalhadores - conquistados e/ou por conquistar – o que é ocultado 

por um discurso que prega a modernização e, logo, a flexibilidade, mas, sobretudo, pelo 

conteúdo ideológico neodesenvolvimentista, cuja implementação passa pela criação de 

empregos e pela formalização do trabalho sob moldes questionáveis ou mesmo 

condenáveis. Isso porque as políticas operadas nos dois últimos governos brasileiros não 

conseguem na prática favorecer melhores condições de vida e de trabalho para a classe-

que-vive-do-trabalho, uma vez que as alterações promovidas se propõe meramente a 

indução do consumo por parte do subproletariado e, assim, ao aquecimento da economia 

nacional, com fins últimos em patrocinar a manutenção/elevação da taxa de lucro para o 

capital.  

Poder-se-ia apontar que o crescimento econômico, juntamente com a atenção 

neodesenvolvimentista à classe subalternizada, embora não corrijam verdadeiramente a 

desigualdade existente no país, facilitam o acesso a bens e a maior possibilidade de 

formalização do trabalho por essa classe. Entretanto, a última década tem sido marcada 

mais do que pelo acesso a bens, pela incitação ao consumismo como elemento de 

realização pessoal e pela mercantilização de serviços que deveriam ser ofertados com 

qualidade pelo Estado; mais do que pela elevação da formalização do trabalho, por medidas 

que aumentam a precarização profissional e existencial – nos termos de Alves (2013b) -, 

que aprofundam e agravam o estranhamento e destituem os trabalhadores da liberdade e 

da autonomia que deveria ser proporcionada pelo trabalho, estando presos à ameaça 
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constante de perder seu emprego, tendo que se submeter às condições impostas pelo 

mercado e a toda sorte de motivações patronais.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar da elevação verificada quanto a criação de postos de trabalho formais, o 

processo de flexibilização paralelamente conduzido pelo Estado em atendimento aos 

interesses do mercado, no curso da história do Brasil, desvela um cenário em que a queda 

dos índices de desemprego não pode ser avaliada tão positivamente no país, uma vez que 

reflete vínculos bastante instáveis. O trabalho apropriado, comandado, articulado e regido 

pelo capital em tempos atuais, de mais uma crise estrutural, tem promovido para a classe 

trabalhadora um quadro de estruturação do mundo do trabalho extremamente danoso, 

desde que atenta contra suas condições objetivas de vida e sua subjetividade.  

A classe-que-vive-do-trabalho tem vivenciado, especialmente na última década 

neodesenvolvimentista, uma realidade que se põe mais complexa e mais contraditória, cujo 

resultado é seu esfacelamento e fragilização diante dos arroubos do capital e do movimento 

do mercado. A alta rotatividade e as principais motivações para os desligamentos de 

trabalhadores de seus empregos (motivações patronais) refletem o nível de insegurança e 

precariedade em que estão imersos os trabalhadores desse país, a despeito do que parece 

querer indicar a tão propalada redução nos índices de desemprego no Brasil.  

As mudanças no mundo trabalho, portanto, desde a introdução de um novo 

modelo produtivo (toyotismo) na última década do século XX até as iniciativas dos governos 

que assumiram o poder a partir de 2003, não promoveram, porque indubitavelmente sequer 

intentaram, a ressignificação do trabalho na sociedade atual, nem mesmo proporcionaram 

melhorias mais concretas nas condições de vida e de trabalho dos sujeitos, nenhum 

progresso se deu de forma decisiva sobre tais determinantes para além do acesso ao 

mercado pela via do consumo. Diante disso, é preciso rearticular a classe-que-vive-do-

trabalho e que as questões ora apontadas estejam na sua pauta de luta, a fim de que se 

processe um enfrentamento consciente das dimensões mais flagrantes e mais ocultas do 

processo de precarização do trabalho no Brasil.  
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