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Vivemos em uma forma de sociedade que possui 
um conjunto de características contraditórias em seu 
processo de desenvolvimento. Analisando a anatomia 
do capitalismo, suas relações de base, podemos afir-
mar que ele se constitui por um sem número de con-
tradições que se acumulam e se expressam em todos 
os domínios da vida humana.

Uma dessas contradições, das mais patentes e que é 
alvo de debates há décadas, diz respeito às relações e às 
condições de trabalho. Sim! As características das rela-
ções de trabalho são fruto direto das contradições que 
fundamentam o capitalismo. A mecânica interna de 
desenvolvimento de tais relações leva a um movimento, 
entre os trabalhadores, de permanente entrada e saída 
das relações de trabalho formal. A necessidade de mais 
lucro conduz, necessariamente, a um aumento da pro-
dutividade, a uma pressão por aumento da jornada de 
trabalho, ao aumento na rotatividade ao mesmo tem-
po em que se paga menos pelas atividades laborais e, 
consequentemente, uma massa de pessoas acaba sendo 
empurrada para a informalidade e para o desemprego. 

Ainda que esse fenômeno seja observado com mais 
intensidade em países coloniais ou semicoloniais, pelo 
seu estágio de desenvolvimento capitalista e, por isso, 
sua fragilidade na manutenção da seguridade social, 
esse movimento é observado em todo o mundo. E po-
demos dizer que, no último período, como um reflexo 
da crise econômica do capitalismo e sua falta de saída, 
esse fenômeno se intensificou.

De acordo com a OIT,25 “61,2% da população ocu-
pada no mundo tem um emprego informal. 90% do 
emprego total em países de baixa renda são informais. 
Mais homens (63%) que mulheres (58%) têm emprego 
informal, mas as mulheres se encontram mais corri-
queiramente em situação de mais vulnerabilidade. 8 
em cada 10 empresas do mundo são informais (com-
põem-se por empresas que não se constituem em so-

ciedade e nem local próprio. Empresas pequenas e não 
registradas. Incluindo os trabalhadores por conta pró-
pria)”. Esses dados são do final de 2020. 

Ou seja, mais da metade da força de trabalho no 
mundo encontra-se na informalidade. Se esses núme-
ros não espantarem o nosso leitor, esperamos que ele 
se sensibilize com as consequências reais do fato des-
crito. Mas, antes das consequências, sigamos nos fatos. 

Costuma-se tratar a informalidade como um uni-
verso à parte. Como um bolsão de miséria em meio às 
relações protegidas por direitos e todas as formalida-
des decorrentes das relações jurídicas de trabalho. E 
não por acaso, países que produzem menos riquezas, 
ou que têm suas riquezas saqueadas nas relações in-
ternacionais, são associados a um mar de informali-
dade. No entanto, longe está de ser verdade tal carica-
tura. A formalidade convive diretamente com a infor-
malidade integrando o mercado de trabalho que sus-
tenta o capitalismo. Inclusive, dentro de uma mesma 
unidade produtiva, podemos encontrar tais situações 
distintas. E compreender tal entrelaçamento é funda-
mental, justamente pelos impactos que uma situação 
exerce sobre a outra. 

A partir da necessidade de maiores taxas de explo-
ração, as próprias relações capitalistas levam a uma 
instabilidade nas relações de trabalho, empurrando 
uma massa para o desemprego e para a informalidade. 
Chamamos essa massa composta por pessoas sem em-
prego e na informalidade de exército industrial de re-
serva. E o exército industrial de reserva pressiona para 
um rebaixamento do valor médio do trabalho, a uma 
desregulamentação crescente das relações de trabalho, 
exatamente por estar conectado permanentemente. 
Ou seja, a existência e a manutenção do exército indus-
trial de reserva é parte da natureza do próprio sistema.

Assim, nunca haverá, no capitalismo, uma situação 
de tranquilidade e estabilidade por parte dos trabalha-
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25. Dados retirados do Brief: El desafío de la informalidad, Organización Internacional del Trabajo, 15 de dezembro de 2020. Tradução nossa.
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dores, uma vez que o temor do desemprego e da infor-
malidade paira permanentemente entre os trabalhado-
res formais. Esse temor gera uma sujeição a condições 
cada vez piores de trabalho, a um rebaixamento do sa-
lário e à instauração da precariedade, afinal, com uma 
alta oferta de mão de obra e pouca demanda, o preço 
da força de trabalho cairá, e a pressão pela retirada de 
direitos será cada vez maior. Assim, a manutenção do 
exército industrial de reserva é fundamental ao desen-
volvimento do capitalismo, uma vez que a exploração é 
sua garantia de sucesso. Haja contradição!

É fundamental, portanto, para qualquer análise 
sobre a situação da classe trabalhadora no Brasil e no 
mundo, apresentar a situação daqueles que se encon-
tram fora do mercado de trabalho formal. E mais. Vi-
vemos em um momento de transformação tecnológica 
importante. Se antes os modelos produtivos centra-
vam-se no fordismo/toyotismo, com a revolução tec-
nológica atual, a indústria 4.0, temos uma nova forma 
de potencializar a produção, e, claro, alterar as rela-
ções de trabalho. 

Hoje, podemos constatar que há mais precarização 
das relações de trabalho com essa revolução por meio 
das mudanças técnicas. Mas seria mesmo um problema 
da tecnologia? Se construirmos um cenário para com-
preendermos todos os elementos acima descritos em 
relação uns com os outros, podemos dizer que não. A 
questão técnica, por si mesma, não é causa dos proble-
mas, mas sim a que ela serve e quais relações as empre-
ga. Já vivemos em meio à precariedade e à insegurança 
por parte do trabalhador. Assim, qualquer incorpora-
ção técnica estará a serviço de potencializar essas rela-
ções, afinal, com o dissemos, o capitalismo vive disso!

Colocando o Brasil no mundo: como as novas (ou velhas)
relações de trabalho se expressam por aqui

Para compreendermos determinados processos 
políticos e jurídicos no interior de nossa sociedade, é 
fundamental olharmos para o conjunto. Muitas vezes, 
a chave para entendermos uma disputa é o todo. Isso 
porque essas mudanças, ações e decisões político-ju-
rídicas estão assentadas nessas relações que descre-
vemos anteriormente. Essa afirmação se confirma se 
olharmos o conjunto de medidas que o Brasil viu ser 
aplicada nos últimos anos. Da Reforma Trabalhista, 
passando pela Reforma Previdenciária, chegando a 
MP da Carteira Verde Amarela, políticas buscaram 
desregulamentar as relações de trabalho, com a pro-
messa de que dias melhores viriam. 

Contudo, o argumento de melhoria cumpriu ape-
nas um papel: mascarar o real movimento que serve de 

base para as mudanças nas legislações. Tais mudanças 
são respostas às relações contraditórias do capitalis-
mo e acompanham seu ciclo predatório, de submissão 
do trabalhador a relações de exploração cada vez mais 
intensas.

Se olharmos atentamente para a força de trabalho 
em nosso país, um elemento chamará a nossa atenção: 
o tamanho do exército industrial de reserva. E como 
já dissemos, chamamos de exército industrial de re-
serva aquela massa de pessoas aptas a trabalhar, mas 
que estão fora do mercado formal de trabalho. Muitas 
vezes, utiliza-se apenas os números das pessoas de-
sempregadas para se pensar essa situação. Tomamos 
não apenas os desempregados, como o faz o IBGE, mas 
todos aqueles que estão em idade apta ao trabalho e 
não estão trabalhando e nem estão aposentados, seja 
pelo motivo que for. Porém, é preciso compreender 
que aquelas pessoas, homens e mulheres, que se en-
contram na informalidade também se somam a essa 
massa de pessoas que chamamos de exército indus-
trial de reserva. 

Insistimos em tal definição para deixar claro qual 
é de fato a natureza de tal fenômeno. Existe hoje um 
conjunto de analistas das relações de trabalho que cria 
argumentos que mascaram a informalidade, trans-
formando-a em trabalho autônomo e chamando-a de 
empreendedorismo. Boa parte das propagandas do go-
verno sobre a melhoria nas condições de trabalho ou a 
diminuição do desemprego assenta-se nessa premis-
sa. Um trabalhador encontrar uma ocupação qualquer 
que lhe renda algum dinheiro para sobreviver não 
significa uma melhora em sua condição de vida! So-
breviver não é, em definitivo, viver! Só uma sociedade 
doente pode tomar uma coisa pela outra. 

Olhando as condições de organização da força de 
trabalho no Brasil, observamos que mais da metade 
das pessoas aptas a trabalhar estão sem emprego ou 
subempregadas, ou seja, na informalidade. Entende-
mos por subemprego as funções que não possuem um 
contrato de compra e venda da força de trabalho, o que 
gera instabilidade e intermitência na função. Nada 
mais do que uma relação de informalidade no traba-
lho. Percebemos, assim, que o Brasil está dentro da di-
nâmica mundial.

Se tomarmos os dados abaixo, veremos que, aproxi-
madamente, 33,3 milhões de pessoas estão em subem-
pregos, ou seja, em trabalhos informais e precários e 
58,8 milhões de pessoas estão sem emprego. É impossí-
vel negar que o Brasil é um país no qual os trabalhado-
res encontram-se em péssimas condições de trabalho e 
desamparados. E os números escancaram isso.
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Fonte: SPC Brasil, DATAPREV, PNAD-IBGE, IBGE. Elaboracao: ILAESE

Já apresentamos esses dados em nosso artigo meto-
dológico, mas os retomamos, por um lado, por escan-
cararem da situação dos trabalhadores que eles pro-
porcionam e, por outro, porque queremos analisá-los 
de forma mais detida. Assim, os gráficos se repetem 
intencionalmente.

Em nosso país, o problema da informalidade sem-
pre foi um tema de debate e algumas políticas foram 
propostas na tentativa de reverter esse quadro. Mas 
boa parte das iniciativas foram apenas jargões políti-

cos. Se nos atentarmos aos ganhos da Constituição de 
1988, veremos que vários direitos adquiridos constitu-
cionalmente não foram sequer regulamentados para 
que de fato fossem aplicados. E logo em seguida, nos 
anos 90, abriu-se um debate sobre a necessidade de 
diminuição dos direitos trabalhistas, com a ampliação, 
por exemplo, da terceirização.

Nos anos de mais estabilidade econômica, isto é, 
nas primeiras décadas dos anos 2000, com o cresci-
mento a partir da venda das commodities, criou-se 
uma falsa sensação de que caminhávamos no sentido 
de uma estruturação do Brasil e, consequentemente, 
das relações de trabalho. Porém, os números nunca 
confirmaram uma mudança qualitativa. E com a crise 
que se abriu entre os anos de 2012 e 2013, ficou expos-
ta a fragilidade dessas relações e como a classe traba-
lhadora foi rapidamente empurrada para uma situa-
ção de mais precariedade.

Ou seja, diferente da propaganda de que o Brasil se 
transformou em um país de classe média, com a ele-
vação das condições de vida, o que vemos na prática 
é um país que aumentou e muito seu exército indus-
trial de reserva, com um grande número de trabalha-
dores sendo empurrados para fora do mercado formal 
de trabalho.

POPULAÇÃO (EM MIL PESSOAS)
2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL DA POPULAÇÃO 204.535 206.207 207.856 209.476 211.064

Em Idade de trabalhar 165.601 167.669 169.376 171.034 174.439

Na força de trabalho 101.671 103.470 104.361 105.964 99.468

Fora da força de trabalho 63.930 64.199 65.016 65.070 74.971

Aposentados 33.755 34.497 35.058 35.636 35.865

Aposentados que não trabalham (estimativa) 26.666 27.253 27.312 27.796 27.257

POPULAÇÃO OCUPADA EM ATIVIDADES INFORMAIS (EM MIL PESSOAS)
2016 2017 2018 2019 2020

POPULAÇÃO OCUPADA INFORMAL 35.056 36.324 37.362 38.363 33.310

Empregado Setor privado Sem carteira de Trabalho Assinada 10.088 10.650 11.133 11.579 9.665

Trabalhador doméstico Sem carteira de Trabalho Assinada 4.097 4.288 4.405 4.484 3.639

Empregador Sem CNPJ 650 829 901 832 701

Conta própria Sem CNPJ 18.116 18.361 18.749 19.335 17.342

Trabalhador familiar auxiliar 2.105 2.197 2.173 2.132 1.963

POPULAÇÃO ATIVA SEGUNDO O IBGE (EM MIL PESSOAS)
2016 2017 2018 2019 2020

Ocupadas 89.975 90.294 91.571 93.390 86.053

Desocupadas 11.696 13.176 12.790 12.575 13.415

TOTAL 59.210 103.470 104.361 105.965 99.468

POPULAÇÃO OCUPADA EM ATIVIDADES FORMAIS (EM MIL PESSOAS)
2016 2017 2018 2019 2020

Empregado no setor privado com carteira assinada 34.174 33.248 32.863 33.219 30.625

Trabalhador doméstico com carteira assinada 2.047 1.867 1.819 1.764 1.411

Empregado no setor público 11.148 11.283 11.645 11.642 12.162

TRABALHO ASSALARIADO FORMAL 47.369 46.398 46.327 46.625 44.198

Empregador 3.247 3.396 3.508 3.572 3.329

Conta própria 4.293 4.225 4.514 4.886 5.378

Trabalhador familiar auxiliar 2.105 2.197 2.173 2.132 1.963

Fonte: SPC Brasil, DATAPREV, PNAD-IBGE, IBGE. Elaboração: ILAESE
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Ou seja, ficou evidente que a falta de estrutura co-
brou um preço, uma vez que os trabalhadores senti-
ram diretamente o impacto da crise, perdendo seus 
empregos e meios de sobrevivência. Vejamos. Com o 
passar dos anos, o número de pessoas em trabalhos as-
salariados formais só caiu em nosso país, enquanto o 
número de pessoas sem emprego aumentou cada vez 
mais. E é em função desse cenário que os empresários 
e capitalistas se sentem tão confortáveis em propor 
mudanças nas relações de trabalho, como a reforma 
trabalhista, que, no fim, são mais ataques aos traba-
lhadores. Uma forma de transferir as consequências 
da crise e da queda de seus ganhos para o polo mais 
frágil da relação: os trabalhadores. 

Como possuímos um exército industrial de reser-
va equivalente a mais da metade da força de trabalho 
de nosso país, começa a ficar mais claro por que a re-
sistência de nossa classe às vezes é pequena para con-
seguir barrar o aumento da exploração. Não por falta 
de vontade ou de entendimento, mas por possuir uma 
posição vulnerável nas relações capitalistas. Com uma 
oferta tão gigantesca de mão de obra, as leis do merca-
do são implacáveis com os trabalhadores.

Não por acaso, uma tarefa das mais fundamentais 
posta na realidade à organização dos trabalhadores é 
a luta contra o desemprego, seja para os desemprega-
dos, diretamente atingidos em seus meios de sobre-
vivência, seja aos empregados, que sentem a ameaça 
permanente com a sombra do desemprego.

Existem, contudo, outros elementos a se extrair 
dos números acima que nos ajudam a compreender a 
realidade que vivemos.

Observemos o número de pessoas fora da idade 
para trabalhar e como esse número tem sido redu-
zido ao longo dos últimos anos. Isso significa muita 
coisa para o Brasil. A primeira delas, e mais eviden-
te, é como a sociedade brasileira está envelhecendo. 
Ou seja, temos mais adultos do que crianças com o 
passar dos anos e, consequentemente, teremos mais 
idosos em nossa sociedade. Essa mudança na pirâ-
mide etária brasileira também é um fator que temos 
de levar em consideração em nossas análises sobre 
a classe trabalhadora e as mudanças nas relações de 
trabalho.

Esses jovens, que entram no mercado de trabalho, 
entram sob quais condições? Sabendo que o número de 
trabalhadores formais tem caído e, por sua vez, a massa 
de pessoas sem emprego e na informalidade aumenta-
do, percebemos que os jovens já entram no mercado de 
trabalho na informalidade, já se tornam trabalhadores 
precários quando encontram uma função.

E é nesse contexto que aparece a Carteira Verde Amarela
Não por acaso, a Medida Provisória do Contrato 

Verde e Amarelo teve como foco o primeiro emprego. 
Sabendo da mudança que vem ocorrendo no cenário 
brasileiro, o governo apresentou uma política que 
o fizesse parecer preocupado com esses jovens que 
adentram no mercado de trabalho. Mas podemos di-
zer que a naturalização da precariedade foi a marca 
da MP e segue sendo a política defendida pelo gover-
no Bolsonaro. A proposta visava a contratação de jo-
vens que estavam em busca de seu primeiro emprego 
sem o respaldo dos direitos trabalhistas. Ora, se esses 
meninos e meninas já entram no mercado de traba-
lho em condições informais, a MP acabou legalizan-
do a precariedade com o rótulo de formalidade e, não 
por acaso, foi duramente rechaçada pelo movimento 
de trabalhadores.

Essa MP apresentou um resultado negativo do 
ponto de vista do governo, a partir dos números 
apresentados: foram apenas 0,25% dos contratos no 
período de janeiro a abril de 2020 feitos com o Con-
trato Verde e Amarelo, ou seja, apenas 13 mil pesso-
as aderiram a esse formato de contrato de trabalho. 
As justificativas do governo para o fracasso foram 
várias, como, por exemplo, a não aprovação da MP 
como lei até o início da pandemia. Porém, a propos-
ta não morreu e segue nos planos de Paulo Guedes. 
Isso significa que a pressão permanente do governo 
é naturalizar essa realidade que estamos apresen-
tando: a precariedade transformada em lei. E essa 
tendência é observada em todos os segmentos de 
trabalho.

E na outra ponta? Os trabalhadores em idade para 
se aposentar, como já sabemos, tomaram um duro gol-
pe com a Reforma da Previdência. E essa mudança na 
pirâmide etária brasileira vai trazer ainda mais con-
sequências, pois teremos um mar de idosos que não se 
aposentarão e continuarão trabalhando. E é parte do 
argumento do governo essa mudança na composição 
da sociedade brasileira para a mudança na aposenta-
doria. Ou seja, eles têm consciência da anatomia da 
força de trabalho no Brasil e operam com esses dados 
para atacar os trabalhadores.

Em uma realidade em que as relações de trabalho 
são marcadas pela fragilidade, pela vulnerabilidade, 
as mudanças na Consolidação das Leis de Trabalho 
(CLT) ecoam com muita força na vida dos trabalhado-
res. Percebemos que a intenção dos governos e dos pa-
trões é que essa precariedade continue existindo, uma 
vez que permite um controle ainda maior por parte 
deles sobre os trabalhadores.
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A Nova Legislação Trabalhista: 
uma arma para mascarar a precariedade

No momento da Reforma Trabalhista ocorrida em 
2017, o debate nos fóruns de organização da classe tra-
balhadora foi intenso. Seminários, palestras, análises 
das consequências foram ministrados e divulgados 
para esclarecer ao conjunto da classe os impactos que 
a mudança profunda causaria nas relações de traba-
lho. Existiram aqueles, inclusive, que aproveitaram 
tal oportunidade para confirmar a tal tese do golpe so-
frido pela presidente Dilma Rousseff. Nesse momento, 
destacou-se aspectos como o acordado prevalecendo 
sobre o legislado, a inclusão do trabalho intermitente 
e do home-office na legislação, mas teve um aspecto 
mesmo que pouco veio à tona no debate: o trabalho por 
tempo determinado.

O contrato de trabalho por tempo determinado é 
uma modalidade já prevista pela legislação brasilei-
ra e comumente utilizada em casos excepcionais. Por 
exemplo, em períodos determinados de maior produ-
ção (como uma encomenda específica de produtos) ou 
de aumento em vendas no comércio (no período das 
festividades de fim de ano, por exemplo), a necessida-

de de contratar pessoas para aquele momento se faz 
presente e lança-se mão desse tipo de contrato. Ou 
seja, um contrato destinado a uma função específica 
que justificava a sua execução em tempo determinado. 
Ele teria duração de 3 meses (90 dias) e sua renovação 
dependia de uma autorização do MTE. 

No entanto, com a Reforma Trabalhista, esses cri-
térios foram alterados. A partir de agora, o contrato 
pode ser feito em um prazo de 6 meses (180 dias), po-
dendo ser renovado automaticamente por mais 3 me-
ses, totalizando assim 9 meses de trabalho (270 dias), 
além de esse regime poder ser aplicado a qualquer 
função na empresa, seja ela atividade-fim ou ativida-
de-meio. Ou seja, se olharmos bem, o trabalhador fica 
por quase um ano trabalhando para uma determinada 
empresa, mas ele não entra de fato para seu quadro de 
funcionários, uma vez que existe um prazo específico 
de duração desse contrato.

E por que estamos focando nesse tipo de contrato 
e não nos demais, que, como dissemos, foram exaus-
tivamente debatidos e foi cabalmente demostrado a 
perversidade deles para os trabalhadores? Por causa 
dos números que agora apresentamos:

Celetistas contratados por tempo determinado
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Fonte: RAIS. Elaboracao: ILAESE

Com a Nova Legislação Trabalhista, o número de 
trabalhadores nessa modalidade de trabalho apre-
sentou um salto extraordinário. Diferentemente do 
trabalho intermitente, por exemplo, essa modalidade 
de trabalho por tempo determinado saiu da casa dos 
milhares, no caso, aproximadamente 338 mil, para 
assustadores 5,2 milhões em um período de um ano. 

Exatamente por nos depararmos com essa consequên-
cia é que fazemos uma crítica (inclusive, autocrítica) 
por não termos dado a importância devida à mudança 
nesse quesito que estamos destacando.

Se usarmos o critério que defendemos neste artigo, 
olharmos o contexto geral das relações para compre-
endermos o que se passa na realidade e levarmos às 
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últimas consequências esta afirmação: “naturalizar a 
precariedade legalizando a informalidade”, compre-
enderemos, portanto, a natureza do que se passa. Po-
der contratar um trabalhador por tempo determinado 
em um período de quase um ano, sem ter de compro-
var a excepcionalidade de tal contratação, faz com que 
a empresa possa criar um planejamento e possa ter a 
quantidade mínima de trabalhadores necessários às 
funções e dispensá-los quando estes não forem mais 
úteis. Assim, qualquer empresa pode administrar de 
forma mais efetiva seu contingente de empregados, 
gastando o mínimo possível a cada momento e sem ter 

custos a mais com demissão ou com direitos trabalhis-
tas advindos da dispensa do trabalhador. Além de não 
estabelecer vínculos duradouros com os trabalhado-
res que acabam por acarretar deveres ao empregador, 
facilitando, assim, a troca sempre que necessário.

Aquilo que deveria ser uma segurança ao trabalha-
dor, um contrato de trabalho, passa a não significar 
qualquer garantia, e, consequentemente, aumenta a 
precarização das relações de trabalho. Não por acaso, 
tem sido a modalidade preferida em todos os setores da 
economia. Observamos esse aumento extraordinário 
em todos eles.

SETOR 2002 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018
Extrativa mineral 1.212 1.281 1.012 1.018 826 814 27.362 3.261,43%

Indústria de transformação 38.961 81.232 71.348 71.046 80.011 74.058 1.012.422 1.267,07%

Servicos industriais de utilidade pública 1.288 1.213 1.541 1.558 1.320 1.386 50.536 3.546,18%

Construção Civil 14.746 33.800 26.118 22.030 24.767 30.239 398.767 1.218,72%

Comércio 17.395 44.045 55.320 57.347 59.782 78.406 1.563.277 1.893,82%

Serviços 44.838 101.779 106.043 98.489 100.231 123.080 2.054.603 1.569,32%

Administração Pública 60.307 19.911 16.003 13.436 15.797 16.455 18.498 12,42%

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 8.116 16.269 11.077 12.852 11.343 13.538 44.456 228,38%

Total 186.863 299.530 288.462 277.776 294.077 337.976 5.169.921 1.429,67%

Fonte: RAIS. Elaboração: ILAESE

Como já dissemos, as leis do mercado são cruéis 
com os trabalhadores e o motor propulsor das trans-
formações nas relações de trabalho. E com tanta mão 
de obra disponível, por que ficar amarrado a alguma 
em específico? O capitalismo transforma os trabalha-
dores em peças descartáveis em seu mecanismo de re-
produção. E a lei garante isso.

Entretanto, alguém pode questionar: os números 
apresentados até aqui, na verdade, não são consequ-
ência da pandemia que estamos vivendo?

Pandemia de COVID-19: o massacre da classe trabalhadora no 
Brasil

A pandemia de COVID-19 assolou o mundo em 
2020 e segue trazendo uma trilha de mortes e de fome 
pelo caminho. Ela demonstrou a nossa incapacidade, 
enquanto sociedade, de combater e de organizar so-
luções razoáveis de enfrentamento à tragédia. Essa 
incapacidade reside no fato de que nossa sociedade 
privilegia muito poucos em detrimento de uma massa 
que, por seu turno, é jogada para as piores condições 
de vida.

Justamente por essa situação singular, a pandemia 
de uma doença para a qual ainda não tínhamos uma 
vacina, é preciso destacar e analisar também suas con-

sequências. Afinal, os dados também refletem as con-
sequências dos acontecimentos durante a pandemia. 
Com o fechamento do comércio – sem auxílio algum 
aos pequenos e médios comerciantes –, com a parali-
sação de algumas atividades por um determinado pe-
ríodo e, ao mesmo tempo, com a permanência de ativi-
dades que foram consideradas essenciais e que resul-
taram na morte de milhares de pessoas, os números do 
desemprego e da fome iriam, com certeza, aumentar. 
Assim, o número de pessoas sem emprego saiu de 47 
milhões em 2019 para 58 milhões em 2020.

É preciso, contudo, dizer algo fundamental: foi com 
a nova legislação trabalhista, fruto da Reforma de 2017, 
que os trabalhadores enfrentaram o pior o momento 
dos últimos anos. Entramos na pandemia, necessitan-
do de amparo, com as ferramentas mais frágeis do que 
possuíamos no período anterior; com a flexibilização 
das relações de trabalho, nas quais o negociado vale 
mais que o legislado e, com isso, muito mais facilidade 
para promover demissões. Com um governo que havia 
acabado de implementar a MP da Carteira Verde Ama-
rela e que pressionava para que esta fosse aprovada 
como lei. Com o trabalho por tempo determinado se 
tornando regra entre os trabalhadores, o resultado não 
poderia ser outro: o nome disso só pode ser massacre!
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Frente a esses números sobre o emprego no Brasil, 
fica mais fácil de entender por que tivemos mais de 
100 milhões de pedidos de auxílio emergencial. E tam-
bém percebemos como o número de auxílios concedi-
dos pelo governo foi insuficiente para conter a fome e a 
miséria e garantir que as pessoas pudessem se cuidar.

Claramente, ao analisarmos as medidas tomadas, 
ou melhor, a falta de medidas, percebemos que a po-
lítica do governo foi simplesmente deixar as pessoas 
sem amparo. Se houve um grande movimento de ata-
que aos trabalhadores, através das medidas proviso-
rias que viabilizaram a suspensão do contrato de tra-
balho com uma contrapartida governamental, o que 
foi feito dos trabalhadores que não tinham um vínculo 
formal de trabalho? Vejam o gráfico com que iniciamos 
o artigo e percebam como mais da metade da força de 
trabalho está exatamente nessa situação. Tivemos 
uma ataque ao trabalho formal e aos trabalhadores da 
informalidade foi preciso apenas não fazer nada.

As novas tecnologias a serviço da precariedade
As mudanças tecnológicas têm permitido algumas 

transformações no desenvolvimento do capitalismo. 
Estamos frente a uma nova revolução tecnológica que 
chamamos de indústria 4.0 e é fundamental nos apro-
fundarmos sobre esse processo, que tem impactos tan-
to do ponto de vista da produção quanto do ponto de 
vista das relações de trabalho. 

A implantação de plataformas tem potencializa-
do os serviços e o comércio, uma vez que possibilita a 
criação de grandes redes integradas, via internet, e or-
ganizadas por uma logística que permite uma rapidez 
na execução das funções. Se antes o desenvolvimen-
to tecnológico permitia uma produção mais eficiente 
num prazo cada vez menor, agora serviços e comércio 
entram nessa mesma lógica, garantido uma integração 
que ainda não se tinha visto no desenvolvimento do 
capitalismo. E claro, as consequências são gigantescas. 
No que diz respeito às relações de trabalho e à situação 
da classe trabalhadora com relação à implementação 
das novas tecnologias, é preciso ir além da aparência.

E por que afirmamos isso? Um grande entusiasmo 
tomou conta dos trabalhadores e dos analistas das re-
lações de trabalho com o surgimento dessas grandes 
plataformas. Em algumas situações, um sentimento 
de autonomia no trabalho ganhou a aprovação de vá-
rias pessoas, que passaram se entender não mais como 
trabalhadores, indivíduos que vendem sua capacidade 
para trabalhar em troca de um salário, mas sim como 
empreendedores. Ou seja, pequenos empresários que 
conduziam um empreendimento próprio e faziam sua 
própria dinâmica de trabalho. E essa compreensão foi 
vendida para o conjunto da sociedade, dando a sen-
sação de que uma nova era estava surgindo. Porém, 
como devemos olhar além da aparência e com os dados 
que temos em mãos, é possível dizer que essa ilusão 
corresponde pouco à realidade.

Os trabalhadores de aplicativos, por exemplo, com 
o passar dos anos, têm percebido que não possuem a 
autonomia que aparentavam ter e começam a enxer-
gar como são dependentes de uma grande empresa 
e que, no fim das contas, são trabalhadores que não 
possuem direitos e estão extremamente vulneráveis. 
Não por acaso, começa a haver em todo o mundo rei-
vindicações de trabalhadores de aplicativos de entrega 
para que sejam reconhecidos como trabalhadores e te-
nham, com isso, os respaldos dos direitos trabalhistas. 

O fato de existir um aplicativo mediando as rela-
ções de trabalho faz com que se oculte o que de fato 
ocorre. No fim das contas, temos um trabalho por 
peça, no qual o trabalhador recebe por cada servi-
ço prestado ou peça produzida (daí o nome), que é 
fundamentalmente uma forma metamorfoseada de 
trabalho por tempo como explicamos no artigo “A 
Centralização de Capital nos Serviços, Comércio e Co-
municação e seus Impactos no Brasil” presente nes-
te Anuário. Além disso, o trabalhador não é dono dos 
meios de produção e tem de arcar com os custos de 
manutenção destes. No fim das contas, o que ocorre 
de fato é uma transferência dos custos para o traba-
lhador, um aumento da jornada de trabalho, uma vez 
que, para conseguir ter uma remuneração que dê para 
sobreviver, o indivíduo precisa trabalhar 14, 15h por 
dia. Ou seja, temos como resultado final uma superex-
ploração com o ônus de o trabalhador ter a obrigação 
de arcar com os custos do trabalho.

Além disso, o avanço tecnológico tem possibilitado 
a substituição de trabalhadores em função de baixa 
qualificação, como atendentes e balconistas, por Inte-
ligência Artificial (I.A.). É fácil perceber tal substitui-
ção quando entramos nas grandes redes de lanchone-
tes ou supermercados e nos depararmos com o autoa-
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tendimento. Agora não é necessária a presença de uma 
pessoa para cumprir a função. O desenvolvimento da 
técnica em si não é o mal que vem atrapalhar a vida do 
trabalhador. Na verdade, quanto mais desenvolvimen-
to, mais conforto podemos ter, mais tempo poderíamos 
dedicar a outras funções mais atrativas. O problema se 
encontra em todo o cenário que descrevemos até aqui. 
As contradições do capitalismo geram desigualdades, 
empurram o trabalhador para a miséria, uma vez que 
o mecanismo propulsor do desenvolvimento social é a 
busca pela valorização do capital, é a busca desenfre-
ada por acumular cada vez mais. Assim, a inserção de 
novas técnicas estará a serviço dessa lógica. A crítica 
não pode ser à tecnologia, mas à forma das relações so-
ciais que as emprega.

Para entendermos melhor esse fenômeno e como 
ele tem gerado mais precarização do trabalho, tome-
mos o exemplo dos entregadores por aplicativo e dos 
motoristas por aplicativo, que trabalham em empresas 
como Uber Eats, iFood, Rappi etc. ou como entregado-
res de restaurantes, farmácias, lojas via e-commerce. A 

viabilidade de trabalhar nesses serviços permite aos 
trabalhadores encontrar uma alternativa frente à fal-
ta de emprego, ainda que essas relações trabalhistas 
não sejam respaldadas por legislações de proteção ao 
trabalho. Assim, durante a pandemia, vimos um au-
mento desse tipo de trabalho em nosso país.

Partimos do levantamento de dados feito por Mar-
celo Manzano26 a partir da PNAD-Contínua. Como não 
há uma categoria específica para trabalhadores de 
aplicativos, esses dados foram retirados da categoria 
“condutores de automóveis, táxis e caminhonetes” e 
“condutores de motocicletas”. Também se utilizou a 
PNAD-COVID19 a partir dos dados dos “motoristas” 
(de aplicativo, de táxi, de van, de mototáxi e de ôni-
bus), “motoboys” e entre os “entregadores de merca-
dorias”. Embora estas categorias não contenham ape-
nas trabalhadores de aplicativos, como já afirmamos, 
as variações do último período nos permitem ter a di-
mensão do crescimento da modalidade. 

A partir do gráfico abaixo, começamos a traçar uma 
aproximação do desenvolvimento do setor.

26. Utilizamos o artigo “a pandemia e o trabalho de motoristas e de entregadores por aplicativos no brasil” como referência. As tabelas 
da seguinte subseção foram retiradas de tal artigo. No entanto, a análise teórica pertence ao Ilaese.

Evolução do número de condutores de motocicletas e condutores de automóveis, táxis e caminhonetes 
(Brasil, 2012 a 2020, 1º trimestre de cada ano)

Fonte: Microdados PNDA Continua/IBGE - Elaboração Própria

condutores de motocicletas condutores de automóveis, táxis e caminhões

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.491.947 1.396.112 1.389.694

1.815.179
2.015.081

500.583 504.592 522.026
649.252 729.675

Percebemos que, desde 2012, o crescimento foi 
contínuo, mas o salto entre 2019 e 2020 foi inegável, 
especialmente entre os condutores de motocicleta. Se 
levarmos em consideração que a motocicleta é o veí-

culo preferido para as entregas, por ser mais fácil de 
adquirir pelo seu valor, por gastar menos combustível 
e por facilitar a agilidade no trânsito, compreendere-
mos melhor a natureza do salto.
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É inegável que, com o fechamento do comércio e a 
limitação de consumo de bebida e comida em estabe-
lecimentos, o número de entregas tenha aumentado e, 
consequentemente, tenha aumentado também o nú-
mero de pessoas nessa função. E com o desenvolvimen-
to de aplicativos que facilitam essas operações, perce-
bemos exatamente o que esses números representam.

Mesmo entre os motoristas de automóveis, o au-
mento foi visível e também se explica pelo aumento de 

trabalhadores na condução de passageiros. Claramen-
te, temos um polo atrativo para essa massa de pessoas 
sem emprego ou na informalidade.

Se olharmos a faixa etária de pessoas dedicadas 
a essas funções, percebemos que os mais jovens se 
concentram entre entregadores e motoboys, refor-
çando a tendência que já havíamos apresentado an-
teriormente sobre a entrada destes no mercado de 
trabalho.

Motorista, motoboy e entregadores de mercadorias por faixa etária no Brasil ( Brasil, maio de 2020)

faixa etária motoristas1 motoboys entregadores2 pessoas ocupadas
14 a 19 anos 0,3% 6,4% 5,4% 3,1%
20 a 29 anos 14,1% 40,1% 35,2% 22,3%
30 a 39 anos 27,7% 28,5% 30,4% 28,0%
40 a 49 anos 28,9% 18,1% 16,8% 23,8%
50 a 59 anos 19,7% 5,3% 8,2% 16,1%

69 anos ou mais 9,4% 1,5% 4,0% 6,6%
total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1. Motoristas (de aplicativo, de táxi, de van, de mototáxi, de ônibus)
2. Entregadores de mercadorias (de restaurante, de farmácia, de loja, Uber Eats, IFood, Rappi, etc.)

Fonte: Microdados PNAD COVID19/IBGE - Elaboração Própria

Diferentemente do que se poderia supor, a entrada 
dessa quantidade de pessoas nesse ramo de trabalho 
fez com que o rendimento médio caísse, o que torna 
essa realidade ainda mais cruel. No entanto, a lógi-

ca cruel do mercado faz com que o valor da força de 
trabalho caia, uma vez que existem mais pessoas ofe-
recendo seus serviços. Tem-se aí a concorrência colo-
cando trabalhador contra trabalhador mais uma vez.

condutores de motocicletas

condutores de automóveis, táxis e caminhonetes

pessoas ocupadas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.163
2.201

2.289 2.259
2.199

2.234 2.277 2.290 2.323

2.128 2.130 2.116
2.050 2.055

1.992 1.984
1.942 1.954

1.281
1.334 1.343 1.338

1.165 1.169 1.175 1.191 1.199

Rendimento médio real mensal habitual do trabalho principal
(Brasil, 2012 a 2020, 1º trimestre de cada ano em R$)

Nota: deflacionado com base no INPC Fonte: Microdados PNDA Contínua/IBGE - Elaboração Própria
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Sabemos que, em nosso país, a precariedade tem 
cor de pele, e no fenômeno do trabalho em aplicati-
vos não seria diferente. Homens negros são majoritá-
rios entre os trabalhadores de entrega e motoboys, e 

o número que os representa em 2020 foi expressivo. 
Sabemos que a opressão racial no Brasil é parte desse 
cenário de desamparo, precariedade e miséria na qual 
a classe trabalhadora é submetida a cada dia.

Sexo/raça motoristas1 motoboys entregadores2 total pessoas ocupadas
total 2.134.925 271.698 645.899 3.052.522 84.404.201
homens 94,9% 97,0% 93,8% 94,8% 57,2%
mulheres 5,1% 3,0% 6,2% 5,2% 42,8%
brancos 39,8% 32,9% 37,3% 38,7% 46,5%
Negros3 58,8% 65,8% 61,7% 60,0% 52,3%

Motorista, motoboy e entregadores de mercadorias por sexo e raça no Brasil ( Brasil, maio de 2020)

1. Motoristas (de aplicativo, de táxi, de van, de mototáxi, de ônibus)
2. Entregadores de mercadorias (de restaurante, de farmácia, de loja, Uber Eats, IFood, Rappi, etc.)
3. Categorias preta e parda da variável de cor/raça do IBGE. Exclusive categorias amarela e indígena.

Fonte: Microdados PNAD COVID19/IBGE - Elaboração Própria

Com a exposição dos dados sobre os trabalhadores 
de aplicativos de entrega e de motoristas de passagei-
ros, o processo de luta que vimos desenvolver ao lon-
go de 2020 se torna mais compreensível. Se, no início, 
a falta de regulamentação do trabalho apareceu como 
uma liberdade para o trabalhador, posteriormente a 
realidade cobrou um preço. Com baixos rendimentos 
e falta de assistência, esses indivíduos passaram a se 
reconhecer enquanto trabalhadores, e não mais como 
empreendedores. Perceberam que a luta coletiva era 
o caminho para que pudessem superar as debilidades 
e a precariedade. 

Esse movimento traz consigo um conjunto de re-
flexões acerca do desenvolvimento das relações de 
trabalho no Brasil e o papel que o movimento tem. 
Em nosso país, há uma massa de trabalhadores que 
não estão em empregos formais. Não somos um país 

de classe média, imagem vendida por governos e 
mais governos. Somos, sim, um país da falta de em-
prego, da precariedade, da miséria. E, consequente-
mente, esses trabalhadores não são representados 
pelo movimento sindical. No entanto, a existência 
desse conjunto de pessoas é parte da pressão que os 
capitalistas podem fazer contra os trabalhadores for-
mais, como demonstramos. Como enfrentar a retira-
da de direitos se a grande maioria nem direitos tem? 
Assim, o movimento organizado de trabalhadores 
tem uma tarefa: lutar e incluir essa massa de pesso-
as sem emprego ou nos subempregos como forma de 
enfrentar, inclusive, os ataques contra o movimento 
sindical que vem dos governos e dos patrões. A força 
da classe trabalhadora encontra-se exatamente na 
sua união, em sua coletividade. E a história sempre 
nos ensinou isso.


