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Danilo Augusto da Silva Horta1 
 

RESUMO  
As transformações que ocorrem no sistema capitalista, em geral, são a 

causa de grandes mudanças nos diversos mundos do trabalho de todos os 

países do mundo. Historicamente, tais transformações afetaram os mais 

diversos aspectos da produção e do trabalho, de maneira que para 

compreendermos as dinâmicas e tendências existentes nos mundos do 

trabalho contemporâneos faz-se necessário versar sobre as 

transformações recentes sofridas pelo sistema capitalista. Neste sentido, 

o presente trabalho tem dois objetivos: 1º) analisar e compreender acerca 

das transformações sofridas pelo sistema capitalista - mais 

especificamente em seu regime de acumulaçao e no seu modo de 

regulação-  no último quartel do século XX, transformações estas que 

foram responsáveis por possibilitar uma dominância dos capitais 

financeiros sobre as demais esferas da vida e da produção, e 2º) discorrer 

e debater  acerca da influência de tais transformações sobre os  mundos 

do trabalho brasileiros, buscando explicitar tendências existentes no 

mercado de trabalho brasileiro. 
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ABSTRACT 
The transformations that occur in the capitalist system, in general, are 
the cause of great changes in the different worlds of work in all countries 
of the world. Historically, such transformations have affected the most 
diverse aspects of production and work, so that in order to understand 
the dynamics and trends existing in contemporary worlds of work, it is 
necessary to address the recent transformations undergone by the 
capitalist system. In this sense, the present work has two objectives: 1st) 
to analyze and understand about the transformations suffered by the 
capitalist system - more specifically in its accumulation regime and in its 
regulation mode - in the last quarter of the 20th century, 
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transformations that were responsible for to enable financial capital to 
dominate other spheres of life and production, and 2) to discuss and 
debate the influence of such transformations on the Brazilian world of 
work, seeking to explain existing trends in the Brazilian labor market. 

 
Keywords: Financialization; Toyotism; Work. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Falar sobre os diversos mundos do trabalho não é uma tarefa fácil. As principais 

dificuldades de debater acerca das temáticas existentes sobre o trabalho advém da necessidade 

de compreendermos e relacionarmos as dinâmicas sistêmicas e as diferentes conjunturas 

nacionais; isso significa, essencialmente, que não é possível compreender, efetivamente, os 

mundos do trabalho de qualquer país sem compreender a forma pela qual o sistema influencia 

e determina as dinâmicas socioeconômicas observadas em todo o mundo.  

Compreendemos que o sistema capitalista é mutável, e por ser mutável, as dinâmicas 

socioeconômicas características deste sistema também são mutáveis; dito de outra maneira, 

entende-se que em cada transformação sistêmica, as dinâmicas socioeconômicas também se 

transformam. A maioria das transformações que ocorrem no sistema capitalista são precedidas 

por crises sistêmicas, de modo que as transformações surgem, em grande medida, como uma 

maneira de assegurar a reprodução de capital. 

 

As crises são a marca genética do capitalismo, ele as agudiza. As crises sociais, 
econômicas, políticas, ambientais, humanas etc. não são suficientes para a superação 
do capitalismo. É necessário transformar a forma de ser social, alterar profundamente 
a relação entre os próprios seres sociais e entre nós e a natureza (FONTES, 2017, p. 
414). 

 

Tais transformações são responsáveis por mudar as dinâmicas presentes no modo de 

produção capitalista, modificando, portanto, em maior ou menor medida, o chamado regime 

de acumulação capitalista e/ou o modo de regulação do sistema capitalista, a fim de assegurar 

a reprodução do capital. Tal como destacado por Paulani (2009, 25): 

 

o regime de acumulação (RA), constituído pelo conjunto das regularidades econômicas 
e sociais que, em cada momento histórico, são capazes de garantir a acumulação no 
longo prazo, e o modo de regulação (MR), que vem a ser o conjunto dos 
procedimentos e comportamentos individuais ou coletivos capazes de reproduzir as 
relações fundamentais ao processo de acumulação, sustentar e pilotar o regime de 
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acumulação em vigor e garantir a compatibilidade de um conjunto de decisões 
descentralizadas. 

 

Entende-se, portanto, que o regime de acumulação capitalista apresenta uma série de 

regularidades responsáveis por moldar as dinâmicas socioeconômicas que possibilitam manter 

a continuidade da reprodução do capital. De acordo com Paulani (2009, p. 25): 

 

O regime de acumulação envolve cinco regularidades sociais e econômicas, quais 
sejam, a forma de organização da produção e a relação dos trabalhadores com os 
meios de produção, o horizonte temporal da valorização do capital a partir do qual são 
definidos os princípios de gestão, a composição da demanda social, o padrão 
distributivo relacionado à reprodução dinâmica das diversas classes e grupos sociais, 
e a articulação com formas não capitalistas (quando elas ocupam um lugar 

determinante na formação econômica em questão) 
 

Enquanto isto, entende-se que o modo de regulação é responsável por assegurar a 

manutenção das regularidades responsáveis por manter o regime de acumulação 

“funcionando” no longo prazo; neste sentido, compreendemos que o modo de regulação pode 

ser caracterizado pela ideologia, pela racionalidade político-econômica e por elementos 

subjetivos  capazes  de assegurar ao sistema que os atores (desde indivíduos a governos) 

reproduzam as dinâmicas necessárias à manutenção da acumulação, isto é, o modo de 

regulação tem por função adequar o comportamento dos atores às demandas do regime de 

acumulação prevalecente. 

Neste sentido, compreendemos que, em cada período, tanto as regularidades sociais e 

econômicas observadas nos regimes de acumulação quanto o modo de regulação são diversos, 

de maneira que compreender e analisar suas atuais configurações faz-se necessário para 

depreender as tendências existentes nos mundos do trabalho contemporâneos. Neste sentido, 

para que possamos atingir o objetivo deste artigo - a saber, debater acerca das tendências dos 

mundos do trabalho brasileiros - faz-se necessário compreender e discorrer sobre o atual 

regime de acumulação e modo de regulação presentes no capitalismo contemporâneo. A 

presente pesquisa foi realizada baseada no método de abordagem hipotético-dedutivo, visto 

que buscamos comprovar a hipótese de que as tendências contemporâneas presentes nos 

mundos do trabalho brasileiros têm origem nas dinâmicas sociais e econômicas surgidas com a 

financeirização e com o neoliberalismo, e seguimos os seguintes métodos procedimentais: 1) 

análise exploratória e levantamento de dados e 2) revisão bibliográfica e análise dos dados 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

682 

levantados. O presente artigo está subdividido em 2 seções para além desta: a primeira visa 

discorrer sobre o atual regime de acumulação e sobre o atual modo de regulação capitalista, 

fundamental para a compreensão dos mundos do trabalho e das tendências presentes no Brasil 

e a segunda visa concluir os argumentos acerca das tendências dos mundos do trabalho atuais 

no Brasil, tendências estas que só podem ser compreendidas quando levamos em conta o papel 

ativo do Estado brasileiro. 

 

2 FINANCEIRIZAÇÃO ENQUANTO REGIME DE ACUMULAÇÃO E NEOLIBERALISMO ENQUANTO 

MODO DE REGULAÇÃO CONTEMPORÂNEOS 

 

As transformações que ocorrem no sistema capitalista só podem ser compreendidas 

quando analisamos as crises que levaram a elas. Neste sentido, reconhecemos que o atual 

regime de acumulação e o atual modo de regulação, que determinam as dinâmicas do 

capitalismo contemporâneo, são frutos diretos da crise do regime de acumulação e do modo 

de regulação que as antecederam. Tanto a financeirização, quanto o neoliberalismo advém da 

crise do fordismo (regime de acumulação que perdurou de 1945, no pós-guerra, até 1973, 

quando a estagflação impossibilitou a continuidade da acumulação capitalista) e da crise do 

keynesianismo (modo de regulação que assegurava a continuidade da acumulação 

determinada pelo fordismo), de maneira que fazer uma pequena retrospectiva histórica faz-se 

benéfica para a compreensão dos fenômenos socioeconômicos contemporâneos.  

De acordo com Harvey (2008), o regime de acumulação fordista (1945-73) era um 

regime de acumulação baseado no consumo e na produção em massa. No regime de 

acumulação fordista, a acumulação de capital em nível global era comandada pela esfera 

produtiva, de maneira que havia certa rigidez e entraves para a acumulação de capital (em 

especial quando comparado com o regime de acumulação atual). Neste regime de acumulação, 

a acumulação capitalista ocorria de maneira sustentada a partir da produção e do consumo em 

massa, isto é, para que a acumulação de capital aumentasse, fazia-se necessário aumentar o 

consumo em massa e a produção em massa. Ocorre, entretanto, que para que houvesse 

estímulos constantes ao aumento da produção em massa, estimular o aumento do consumo 

em massa (e da demanda efetiva) fazia-se necessário. É neste sentido que o modo de regulação 

Keynesiano se torna central, visto que ele atuava a fim de assegurar que houvesse crescentes 
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estímulos ao aumento do consumo em massa, responsável por criar estímulos ao aumento da 

produção em massa e, consequentemente, possibilitar o crescimento da acumulação de capital 

(HARVEY, 2008). No modo regulação Keynesiano, observamos uma espécie de “consenso” 

existente entre Estado, Capital e Trabalho que visava assegurar a manutenção do regime de 

acumulação fordista. Neste consenso, cada um dos atores “abria mão” de alguns interesses a 

fim de assegurar a manutenção da acumulaçao e obter resultados considerados vantajosos por 

cada um (havia um sentimento de ganha-ganha, apesar das desigualdades inerentes às relações 

existentes entre capital e trabalho, e da atuação do Estado em prol dos capitais, como 

debateremos) (HARVEY, 2008). 

O capital controlava sua “ânsia” por lucros e buscava manter a acumulação sustentada 

no longo prazo, isto é, buscava assegurar a continuidade e crescimento razoável da acumulação 

ao longo do tempo; para atingir este último objetivo, no regime de acumulação fordista, fazia-

se necessário estimular o aumento do consumo em massa, sendo que a principal forma de 

estimular a elevação do consumo em massa se dava por meio da busca por aumentar o 

consumo da classe trabalhadora. Neste sentido, os capitais ofereciam melhores remunerações 

à classe trabalhadora, visto que maiores salários se traduzem em graus de consumo mais 

elevados, e buscavam oferecer melhores condições de trabalho, visando tanto evitar problemas 

nas dinâmicas produtivas quanto estimula o consumo (visto que o acesso ao lazer era um 

elemento fundamental para o consumo da classe trabalhadora). A classe trabalhadora, por sua 

vez, aceitava os maiores salários e melhores condições de trabalho ofertados ao mesmo tempo 

em que evitava entrar em combates com o capital, desde que seus níveis de consumo 

continuassem a crescer continuamente (tanto capital quanto a classe trabalhadora se 

beneficiavam desta dinâmica - embora as desigualdades inerentes à relação capital-trabalho se 

mantivessem presente). O Estado, por sua vez, buscava pôr em prática políticas econômicas e 

sociais que assegurassem o aumento do consumo em massa da população (servindo, em última 

instância, aos interesses do capital) (HARVEY, 2008); é neste sentido que observamos o domínio 

do welfare state e uma série de outras atribuições dadas ao Estado, que 

 
se esforçava por controlar ciclos econômicos com uma combinação apropriada de 
políticas fiscais e monetárias no período pós-guerra. Essas políticas eram dirigidas para 
as áreas de investimento público - em setores como o transporte, os equipamentos 
públicos etc. vitais para o crescimento da produção e do consumo de massa e que 
também garantiam um emprego relativamente pleno. Os governos também buscavam 
fornecer um forte complemento ao salário social com gastos de seguridade social, 
assistência médica, educação, habitação etc. Além disso, o poder estatal era exercido 
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direta ou indiretamente sobre os acordos salariais e os direitos dos trabalhadores na 
produção. (HARVEY, 2008, p. 129). 

 

Foi o modo de regulação Keynesiano que assegurou a manutenção do regime de 

acumulação fordista, baseado no consumo e na produção em massa. Essas dinâmicas 

socioeconômicas - ou regularidade sociais e econômicas nos termos de Paulani (2009) - foram 

fundamentais para que se observasse os elevados níveis de crescimento econômico em todo o 

globo durante cerca de 30 anos - de 1945 a 1973 (período também conhecido como os “trinta 

gloriosos” ou “a era de ouro do capitalismo”). Apesar de perdurar por um longo período, no 

final da década de 1960 e início da década de 1970, a acumulação capitalista passa a enfrentar 

grandes problemas que seriam responsáveis por dinamitar os consensos de classes e, 

posteriormente, impossibilitar a manutenção do regime de acumulação fordista. O primeiro 

destes problemas advém do aumento da concorrência intercapitalista, responsável por 

diminuir os lucros obtidos por meio da produção em massa e o segundo destes problemas 

advém do primeiro choque do petróleo, que ocorre em 1973, responsável por aumentar o 

preço do principal insumo energético utilizado na produção, fato este que comprime, e muito, 

a lucratividade das empresas. Resumidamente, entendemos que o aumento da concorrência 

intercapitalista, já no final da década de 1960, foi responsável por abalar o “consenso” entre 

classes e a própria dinâmica de acumulação fordista. Já com um quadro abalado pela 

concorrência, o primeiro choque do petróleo, responsável por aumentar os custos da produção 

em massa (e consequentemente os níveis de consumo), impossibilitou a continuidade da 

acumulação capitalista regida pelo regime de acumulação fordista, de maneira que este último 

se torna inviável e o modo de regulação keynesiano impraticável (HARVEY, 2008).  

É, portanto, a crise do petróleo que finda o regime de acumulação fordista e o modo de 

regulação keynesiano, de modo que o “consenso” de classe deixa de influenciar e determinar 

as dinâmicas observadas nos diferentes mundos do trabalho em todo o globo. Como dissemos, 

o capitalismo é extremamente mutável. Com a crise do regime de acumulação fordista e do 

modo de regulação keynesiano, um novo regime de acumulação e um novo modo de regulação 

surgem e substituem os antigos. Harvey (2008), compreende que a crise do regime fordista deu 

origem ao regime de acumulação “flexível”, regime este comandado pelos interesses e 

necessidades da esfera financeira; mais especificamente, no regime de acumulação flexível os 

interesses, necessidades e demandas dos capitais financeiros são responsáveis por moldar e 
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determinar as dinâmicas sociais e econômicas observadas na esfera produtiva e, 

consequentemente, nos diferentes mundos do trabalho (HARVEY, 2008). Paulani (2009), 

denomina o novo regime de acumulação como “regime de acumulação com dominância da 

valorização financeira” (embora, em 2004, tenha sido, minimamente, crítica a esta definição), 

e versa sobre ele: 

 

Dominância financeira da valorização afigura-se um termo mais adequado do que 
dominância da valorização financeira, pois enquanto o último refere-se a momentos 
ou fases na história do capitalismo em que a valorização rentista se exacerba e se 
sobrepõe à valorização produtiva de um modo insustentável no longo prazo, o 
primeiro diz respeito à etapa corrente do capitalismo, na qual a importância e a 
dimensão dos capitais e da valorização financeira combinados à peculiar forma 
assumida pelo sistema monetário internacional fazem com que a lógica da valorização 
financeira contamine também a esfera produtiva, gerando um novo modo de 
regulação adequado ao regime de acumulação financeira (PAULANI, 2004, p. 21) 

 

De toda forma, é exatamente o fato a valorização financeira determinar as dinâmicas 

existentes na esfera produtiva e ditar os ritmos da acumulação capitalista (daí a grande 

flexibilidade necessária às dinâmicas econômicas voláteis característica dos capitais financeiros) 

que nos leva a defender a ideia de que a financeirização constitui-se como o regime de 

acumulação contemporâneo. Tal como ressaltado por Silva (2020, p. 59): 

 

Da década de 1970 até os dias atuais é a financeirização econômica que 
influencia decisivamente a dinâmica de crescimento das economias 
capitalistas em nível mundial. Ela indica o predomínio das operações 
financeiras sobre as produtivas, evidenciando que ocorre uma mudança na 
relação entre a produção real e a circulação de valores, o que determina o 
capital fictício.  

 

Portanto, entendemos que compreender a financeirização faz-se extremamente 

necessário, visto que ela passa a determinar a forma pela qual a produção ocorre em nível 

mundial e consequentemente, as dinâmicas existentes nos mundos do trabalho atuais. 

Levando-se em consideração o descrito por Paulani (2009) e Harvey (2008), compreendemos 

que, na financeirização, a esfera produtiva se subordina à esfera financeira, de modo que a 

produção passa a ser determinada pelos interesses e necessidades dos capitais financeiros, 

servindo, antes de tudo, para legitimar o “grande deslocamento do valor dos ativos financeiros 

em relação ao valor do capital real” (SILVA, 2020, p. 63). A busca por legitimar a crescente 

valorização financeira e o aumento do montante do capital fictício, levou a esfera produtiva à 
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uma reestruturação produtiva e a ascensão de um novo modo de regulação - o neoliberalismo 

- que seriam determinantes para a tendência de precarização do trabalho e desemprego 

observados atualmente no Brasil e no mundo. 

 

Para obter essa massa de recursos necessária, e também compensar o deslocamento, 
as empresas privadas começaram um processo de reestruturação produtiva e os 
Estados adotaram políticas de austeridade dos orçamentos públicos, com 
consequências negativas sobre o nível de emprego e do gasto social. (SILVA, 2020, p. 
63). 

 

Paulani (2009), nos auxilia a compreender como a dominância da valorização financeira 

afeta diretamente na forma pela qual a produção ocorre em nível mundial. 

 

Quando se fala em dominância da valorização financeira, isso não significa que a 
valorização financeira seja quantitativamente mais importante que a valorização 
produtiva, ainda que, como veremos adiante, a riqueza financeira venha crescendo 
exponencialmente nos últimos 30 anos. A prevalência da valorização financeira é 
qualitativa mais do que quantitativa. O fato de sua exterioridade em relação à 
produção ter se alojado no seio mesmo da esfera produtiva é que explica um sem-
número de mudanças aí ocorridas, seja na relação de trabalho (crescimento do 
trabalho precarizado e informal, do número de trabalhadores temporários, 
autônomos e em tempo parcial etc.), seja na forma de gestão do processo de trabalho 
(trabalhadores flexíveis, toyotismo), seja ainda na organização do processo produtivo 
como tal (generalização do just in time, costumeirização da produção, deslocalizaçıes 
produtivas). (PAULANI, 2009, p. 28). 

 

Defendemos que tal reestruturação produtiva pode ser caracterizada pela ascensão do 

Toyotismo enquanto modus operandi determinante da produção industrial em nível mundial; 

modus operandi este que tem por objetivo legitimar a extrema valorização financeira 

característica da fase financeirizada do capitalismo. 

 

As mudanças operadas pelo toyotismo vão todas nessa direção. A chamada 
“flexibilização do trabalho”, por exemplo, permite, entre outros: utilizar mais 
intensamente o valor de uso da força de trabalho; repartir com o trabalho os riscos do 
capital, flexibilizando o próprio capital; em conjunto com a costumeirização da 
produção, reduzir ao mínimo o custo de carregamento de estoques de matérias-
primas e bens intermediários (que torna-se um desperdício imperdoável num 
contexto de taxas de juros reais positivas e elevadas). Todas essas mudanças têm a ver 
com o contexto no qual hoje deve se dar a valorização produtiva, qual seja, o contexto 
rentista e curto-prazista da valorização financeira. (PAULANI, 2004, p. 21). 

 

Entendemos que o Toyotismo, modus operandi da produção industrial que visa legitimar 

a extrema e rápida valorização e acumulação do capital na fase financeirizada do sistema 
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capitalista, pode ser descrito/compreendido a partir de 3 pontos: 1º) pela busca de ajustar a 

oferta a demanda, de maneira a eliminar diversos custos; 2º) busca por reduzir custos variáveis 

(especialmente aqueles relacionados aos salários ou custos de mão-de-obra) e aumentar a 

composição orgânica do capital nos processos produtivos e 3º) pela busca de diminuir a 

dependência e utilização do trabalho vivo nos processos produtivos, fator este que resulta em 

uma demanda crescente por mão-de-obra especializada (e consequentemente, em uma 

demanda decrescente de mão-de-obra não-especializada) (PINTO, 2012). Assim, entendemos 

que, a ascensão do Toyotismo foi responsável por alterar as dinâmicas existentes nos mundos 

do trabalho, que passam a ter que lidar com crescentes níveis de desemprego, visto a crescente 

diminuição da demanda de trabalhadores não-especializados, e com trabalhos crescentemente 

precarizados, visto que a massa de trabalhadores que deixam de ser empregados nos processos 

produtivos industriais em nível global são levados muitas vezes para trabalhos terceirizados ou 

informais (ANTUNES, 2020). De toda maneira, o Toyotismo tem a função de fazer com que a 

acumulação na esfera produtiva ocorra de tal modo que consiga legitimar a acumulação 

financeira, independentemente dos impactos e degradações sociais que isto cause. 

Enquanto o Toyotismo tem por objetivo estruturar a produção industrial em nível global 

para que esta atenda as demandas e exigências dos capitais financeiros - legitimando e 

assegurando a reprodução da financeirização - o neoliberalismo surge enquanto o modo de 

regulação fundamental para a legitimação da financeirização entre os diversos atores. 

Entendemos que o neoliberalismo se constitui tanto como um modo de regulação que atua em 

duas frentes: a primeira se dá através a imposição de receituário econômico, isto é, o 

neoliberalismo atua prescrevendo uma série de políticas econômicas e sociais de cunho 

liberalizante (exemplificado pelo Consenso de Washington) (SILVA, 2020); a segunda se dá 

através da imposição da racionalidade neoliberal, extremamente individualista e mercadológica 

- racionalidade esta que faz com que indivíduos e governos passem a pensar, de maneira 

crescente, como empresas; a racionalidade neoliberal cria e estimula, em todas as áreas de 

vida, uma lógica concorrencial que dificulta e dinamita as tentativas de luta de classe e a 

diminui, de maneira extrema, o poder de barganha da classe trabalhadora (DARDOT; LAVAL, 

2016). 

Assim, o modo de regulação neoliberal assegura a reprodução da acumulação de capital 

dominada pelos capitais financeiros de duas maneiras: 1º) faz com que os Estados atuem a fim 
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de diminuir as barreiras à acumulação de capital na esfera financeira, assegurando a 

manutenção da financeirização (de modo que o Estado passa a atuar de acordo com as 

exigências e necessidades dos capitais financeiros) e 2º) leva os indivíduos e governos a 

compactuar com os crescentes níveis de precarização do trabalho e com os crescentes níveis 

de precarização da vida (em especial por que a atuação do Estado neoliberal tende a 

desestruturar o welfare state e, consequentemente, afetar, a qualidade de vida das diferentes 

populações - especialmente as mais pobres), visto a crescente individualização (que acaba com 

o poder de barganha da classe trabalhadora) e a presença da racionalidade neoliberal (que 

impõe uma crescente lógica concorrencial aos diferentes indivíduos/atores e dinamita a luta de 

classes).  Neste sentido, compreendemos que a ascensão da financeirização (atual regime de 

acumulação atual) e do neoliberalismo (atual modo de regulação) foram responsáveis por 

gerar, no Brasil e no globo, novas dinâmicas nos diferentes mundos do trabalho, dinâmicas 

estas caracterizadas por uma grande tendência à precarização do trabalho e ao desemprego. 

 

3 MUNDOS DO TRABALHO, ESTADO E PRECARIZAÇÕES NO BRASIL EM TEMPOS DE 

FINANCEIRIZAÇÃO E NEOLIBERALISMO 

 

Como dissemos acima, desde meados da década de 1970, com a ascensão da 

financeirização e do neoliberalismo, diversas transformações na esfera produtiva foram 

observadas, fator este responsável por modificar as dinâmicas - ou regularidades - sociais e 

econômicas observadas nos diferentes mundos do trabalho. A financeirização, regime em que 

a esfera produtiva é subordinada à esfera financeira, foi responsável por fazer com que o 

Toyotismo acendesse enquanto modus operandi determinante da organização produtiva em 

nível mundial, fato este que cria enormes tendências à precarização do trabalho e ao aumento 

do desemprego. Tal tendência é facilmente observada quando analisamos os mundos do 

trabalho presentes no Brasil.  

De acordo com a International Labour Organization (2022), em 2020 o Brasil 

apresentava 13,9% de sua população desempregada, ao mesmo tempo em que a taxa 

composta da subutilização da força de trabalho chegava a 23%. Além disso, cerca de 47% da 

população se encontrava empregada em trabalhos no setor informal, sendo que ambos os 

indicadores podem ter aumentado durante a vigência da pandemia de Covid-19. Não se faz 
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necessário versa acerca dos males do desemprego, que destrói qualidade de vida e retira, de 

muitos, condições mínimas à reprodução humana. 

No que tange à taxa composta de subutilização da mão-de-obra (taxa esta que engloba 

desalentados, desempregados e empregados no setor formal subutilizados), esta nos 

demonstra duas tendências para além do desemprego: em primeiro lugar há grande falta de 

oportunidade para muitos trabalhadores, em especial os “não-qualificados”, que entram em 

desalento, e em segundo lugar há um elevado grau de trabalhadores “qualificados” que não 

conseguem ocupações que lhes explorem o máximo potencial, sendo estes últimos 

subutilizados. 

Por sua vez, no que tange aos trabalhadores ocupados no setor informal, vale ressaltar 

alguns aspectos. Em primeiro lugar, o setor informal, muitas vezes descrito como sinônimo de 

precarização e vulnerabilidade, possui papel central para as dinâmicas econômicas e sociais 

impostas pelo Toyotismo. Tal como descrito por Portes e Haller (2004, p. 12-13): 

 

Tales actividades, definidas siempre como aquellas que se producen fuera del ámbito 
de la regulación del Estado, pueden tener por objeto, en primer lugar, la supervivencia 
de una persona o de un hogar a través de la producción directa con fines de 
subsistencia o de la mera venta de bienes y servicios en el mercado. En segundo lugar, 
pueden estar orientadas a mejorar la flexibilidad de la gestión y reducir los costos 
laborales de las empresas del sector formal a través de la contratación "fuera de 
plantilla" y la subcontratación de empresarios informales. En tercer lugar, pueden 
estar organizadas por pequeñas empresas con el objeto de acumular capital, 
aprovechando las relaciones de solidaridad que puedan existir entre ellas, la mayor 
flexibilidad y los menores costos. Estos tres tipos se denominan, respectivamente, 
economías informales de supervivencia, explotación dependiente y crecimiento. 

 

Os três tipos de atividades que se desenvolvem no setor informal estão diretamente 

ligados às dinâmicas impostas pelo Toyotismo, e nos permitem compreender mais alguns 

aspectos da precarização e degradação das condições de vida impostas aos trabalhadores e aos 

indivíduos de todas de todas as sociedades (especialmente nas do sul global, das quais o Brasil 

se encaixa). A economia informal de subsistência, apesar de historicamente ser uma atividade 

importante para a reprodução da vida de milhões de pessoas no Brasil, torna-se útil à 

acumulaçao de capital pois assegurar condições para que se intensifique a superexploração do 

trabalho, especialmente visto que ela possibilita aos trabalhadores conseguir reproduzir sua 

força de trabalho mesmo com menores salários, por exemplo. A economia informal de 

“exploração dependente” e economia informal de “crescimento” asseguram aos capitais 
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atuantes na esfera produtiva (determinada pelo Toyotismo), graus crescentes flexibilidade do 

trabalho e graus decrescentes de custos com mão-de-obra, de modo a auxiliar e potencializar 

a acumulação de capital na esfera produtiva e, consequentemente, legitimar maiores graus de 

acumulação financeira.  

De toda maneira, entendemos que as atividades desenvolvidas no setor informal se 

constituem como um dos pilares da produção industrial determinada pelo Toyotismo e, 

consequentemente, como um dos pilares da financeirização. Neste sentido, duas tendências 

dos mundos do trabalho brasileiros são: um aumento do desemprego e da subutilização da 

força de trabalho no setor formal, e a manutenção ou aumento do setor informal na 

empregabilidade de nossa força de trabalho. Além destas duas tendências, uma terceira deve 

ser ressaltada: o surgimento e consolidação de novas formas de trabalho precários, tal como é 

o caso do trabalho intermitente, caracterizado pelo contrato de zero hora, e da uberização, 

forma de trabalho baseada na negação dos vínculos trabalhista e transferência de custos aos 

trabalhadores (ABÍLIO, 2020; ANTUNES, 2020).  

Se o aumento ou consolidação de formas de trabalho precário, do desemprego e da 

subutilização da mão-de-obra, apresentam-se como tendência na sociedade brasileira, tal 

tendência se fortalece com auxílio do Estado Brasileiro. Este além de legitimar a precarização 

do trabalho por meio de legislações e jurisprudências que visam flexibilizar o trabalho, tal como 

é o caso da reforma trabalhista (Lei Nº 13467 de 13 de julho de 2017) e da negação do vínculo 

empregatício entre trabalhadores uberizados e empresas-aplicativos, deixa de cumprir com 

muitos de seus deveres em relação aos trabalhadores, sendo tal omissão vital para a 

reprodução do setor informal no país (ABÍLIO, 2020). Além da atuação do Estado Brasileiro em 

favor da precarização do trabalho, fundamental para a manutenção e reprodução das 

dinâmicas necessárias à financeirização, este, ao pôr em prática políticas neoliberais, cria uma 

tendência ao aumento da desproteção social, especialmente porque a crescente aplicação de 

políticas neoliberais tem por efeito aprofundar a desestruturação do welfare state (HARVEY, 

2008). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo teve por objetivo, debater acerca das tendências existentes nos 

mundos do trabalho brasileiros (descrito no plural visto a vasta gama de ambientes e condições 
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de trabalho existentes no mundo e no Brasil). Tais tendências, são antes de tudo, causas diretas 

das transformações sofridas pelo sistema capitalista em meados da década de 1970, 

responsáveis por criar condições para que a financeirização e o neoliberalismo se 

desenvolvessem e progredissem. 

A financeirização foi responsável por transformar a forma pela qual a produção em nível 

mundial ocorria, sendo o Toyotismo a nova forma de organizar tal produção. O Toyotismo se 

desenvolve a fim de assegurar um crescimento da lucratividade das empresas para legitimar a 

acumulação na esfera financeira. Suas dinâmicas fazem com que a esfera produtiva passe a ter 

que conviver com graus crescentes de desempregos, com crescentes precarizações do trabalho 

e com o surgimento de novas formas de trabalho precário. No Brasil, os efeitos do Toyotismo, 

somados a uma atuação do Estado Brasileiro em prol dos capitais, fazem com que as tendências 

de precarização do trabalho e do desemprego se mantenham, e sejam responsáveis por 

precarizar a vida de milhões de brasileiros. Assim, defendemos que a atual configuração dos 

mundos do trabalho brasileiros só pode ser depreendida a partir da compreensão das 

transformações sistêmicas. De toda maneira, nos parece que tais tendências só podem ser 

paradas ou transformadas com uma atuação do Estado brasileiro que vise proteger, 

efetivamente, a classe trabalhadora, e não os interesses do capital. 
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