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O que quer a classe dominante 
para o Brasil?

PERGUNTAPERGUNTA



PRECARIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO E 
SUPEREXPLORAÇÃOSUPEREXPLORAÇÃO

Está se adaptando o mercado 
de trabalho no Brasil as 

condições mundiais da mão 
de obra, barata com alto 

nível educacional e técnico, 
salário baixo e condições de 

trabalho semiescravo.



DOMÍNIO DA ECONOMIA DOMÍNIO DA ECONOMIA 
BRASILEIRA PELO IMPERIALISMOBRASILEIRA PELO IMPERIALISMO

Fonte: Revista Exame 500 Maiores e Melhores, 2012



DÍVIDA TRILIONÁRIA CHEGA DÍVIDA TRILIONÁRIA CHEGA 
QUASE A R$ 4  TRILHÕESQUASE A R$ 4  TRILHÕES

Sistema rentista, especulativo, que gira em torno da dívida interna e 
externa: por isso o Brasil tem os juros mais altos do mundo.



DESEMPREGO EM MASSADESEMPREGO EM MASSA

temos 5,3 milhões de
jovens entre 18 e 25 anos que 

fazem parte da geração
“Nem-Nem”, nem trabalham, 

nem estudam, nem
procuram emprego. São 

principalmente mulheres
(3,5 milhões frente a 1,8 milhões 

de homens), jovens,
negras, mães solteiras que não 

têm com quem deixar
os filhos ou cuidam da casa ou 

ambas as coisas.

Em abril de 2016, na faixa etária entre 16 e 24 
anos, a taxa de desemprego estava em 36% na 
região metropolitana de SP, segundo a 
Fundação Seade e o DIEESE.

Os índices da PNAD/IBGE identificaram 22,7 
milhões de desempregados no Brasil em 
outubro de 2016.

Temos um exército industrial de reserva 
composto por 63 milhões de pessoas aptas a 
trabalhar que não estão no mercado de 
trabalho



 

O objetivo é retirar os negros do 
mercado de trabalho?

PERGUNTAPERGUNTA



Participação no mercado de trabalhoParticipação no mercado de trabalho

A presença de trabalhadores negros vem crescendo no mercado de 
trabalho brasileiro, tanto em termos absolutos como relativos.



Participação no mercado de trabalhoParticipação no mercado de trabalho

Como se nota, em 2014, as mulheres negras possuem uma 
participação no mercado de trabalho menos expressiva que os homens 
negros, o que indica desigualdade de acesso e permanência no 
mercado de trabalho segundo sexo, independente de raça/cor.



 

Isso significa que não existe 
racismo no acesso aos 
empregos no Brasil?

PERGUNTAPERGUNTA



REMUNERAÇÃOREMUNERAÇÃO

Segundo o PNAD, a indústria é o setor que melhor remunera 
os negros, com rendimento médio por hora de R$ 7,42 (a 

média é de R$ 6,35), mas é onde está a maior defasagem na 
comparação com os salários pagos aos brancos que exercem a 
mesma função, porém embolsam R$ 12,80 por hora. Se um 

branco recebe R$ 2.000 por mês, o negro ganha R$ 1.160 - 
58% da renda.



REMUNERAÇÃOREMUNERAÇÃO

A  dimensão  da  desigualdade  dos  rendimentos  entre  negros  e  
não  negros  nos  mercados de trabalho metropolitanos fica evidente 
quando se analisa m rendimentos médios  reais por hora trabalhada.  

Em  2014, os negros ocupados nos mercados de trabalho 
metropolitanos  observados pela PED ganhavam entre 62,7% ( em 

Salvador ) e 77,5% ( em Fortaleza ) do rendimento médio por hora  
dos não negros.



REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO 

A discriminação racial é visível quando analisamos a remuneração dos 
trabalhadores. Em 2014, o rendimento médio por hora auferido por uma mulher 
negra em relação ao homem não negro corresponde a 61,7%, em Porto Alegre ; 
59,0% em Fortaleza; 58,1%, em Recife; 53,6%, em Salvador e; 51,6%, em 

São Paulo



REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO 



REMUNERAÇÃOREMUNERAÇÃO

Como podemos ver, não é verdade que a diferença salarial está 
necessariamente melhorando no que diz respeito a questão salarial. 

Essa diferença aumentou justamente nas duas cidades mais populosas 
que foram pesquisadas: São Paulo e Salvador.



DESEMPREGODESEMPREGO

Na análise por raça/cor e sexo, destaca-se a sobreposição da discriminação 
sobre as mulheres negras, que apresentam as mais elevadas taxas de 
desemprego em comparação aos demais grupos. O desemprego atinge mais as 
mulheres negras do que os homens negros e não negros, em 2014. Na Região 
Metropolitana de Salvador, a taxa de desemprego das mulheres negras (20,5%) 
equivalia aproximadamente a duas vezes a taxa dos homens não negros (10,6%).



TRABALHO DOMÉSTICOTRABALHO DOMÉSTICO

Durante as últimas quatro décadas, o trabalho doméstico no Brasil sofreu 
importantes alterações. Segue ainda sendo uma ocupação fundamentalmente 
exercida pelo sexo feminino, ainda que entre os anos 1970 e 2009 a presença 
masculina tenha passada do residual 2,3% para 6,4%.



TRABALHO DOMÉSTICOTRABALHO DOMÉSTICO

Do total de trabalhadores brasileiros em atividade nas unidades familiares, 
quase 97% deles possuem remuneração de até dois salários mínimos mensais.



TRABALHO DOMÉSTICOTRABALHO DOMÉSTICO

A ocupação de trabalhador doméstico no Brasil continua sendo, cada vez mais, 
de pessoas negras. Em 1989, quase 49% dos ocupados eram brancos; em 2009, 
essa parcela reduziu-se para menos de 38%.



SETOR PRIMÁRIOSETOR PRIMÁRIO

As ocupações do setor primário agregam as atividades pertencentes ao 
exercício do trabalho na agricultura, na pecuária e no extrativismo mineral e 
vegetal dentre outras. Esse setor vem crescendo em termos absolutos e 
relativos na classe trabalhadora brasileira. Produto da desindustrialização e 
recolonização de nossa economia.



SETOR PRIMÁRIOSETOR PRIMÁRIO

Em conformidade com as informações oficiais disponíveis, o trabalho no setor 
primário da economia brasileira compreende a prevalência dos baixos salários. 
No ano de 2009, por exemplo, mais de 87% do total dos ocupados recebiam 
até 1,5 salário mínimo mensal, levemente acima do verificado em 1989.



SETOR PRIMÁRIOSETOR PRIMÁRIO

Com relação à cor/etnia dos ocupados, percebe-se que as ocupações no setor 
primário continuam sendo desenvolvidas sobretudo por trabalhado- res não 
brancos. No ano de 2009, por exemplo, dois terços dos ocupados eram não 
brancos, porém em 1991 os não brancos representavam menos de 54%.



TRABALHO AUTÔNOMOTRABALHO AUTÔNOMO

O conjunto do trabalho não assalariado de natureza autônoma, que expressa a 
quase insubordinação por conta do trabalho independente, vem respondendo pela 
parcela crescente do total das ocupações brasileiras. Em 2009, por exemplo, o 
trabalho autônomo era exercido por 22,9 milhões de ocupados, o que significou 
praticamente um quarto de todos os postos de trabalho do país.



TRABALHO AUTÔNOMOTRABALHO AUTÔNOMO

Além do fato de o conjunto dos postos de trabalho autônomo ser ocupado por 
pessoas de baixa remuneração, observa-se a baixa presença da ação sindical, 
uma vez que menos de 15% dos trabalhadores são filiados à entidade de 
representação de seus interesses laborais.



TRABALHO AUTÔNOMOTRABALHO AUTÔNOMO

Cada vez mais o trabalho autônomo vem sendo exercido pela população não 
branca. Até o fim da década de 1990, o contingente numérico dos 
trabalhadores brancos era levemente superior dentro do total das ocupações 
autônomas. No ano de 2009, porém, os ocupados não brancos representam 
quase 55% do total do trabalho autônomo no país.



TRABALHADORES EM SITUAÇÃO PRECÁRIATRABALHADORES EM SITUAÇÃO PRECÁRIA

Como podemos ver, se amplia a participação dos trabalhadores negros em 
setores precarizados e com menor remuneração.  
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