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Resumo: 
Com a crise Neoliberal na década de 90, surge a necessidade de um novo projeto de Desenvolvimento 
capitalista, que fortalecesse a hegemonia do capital no sistema mundial. Neste cenário surge o 
Neodesenvolvimentismo como projeto de Desenvolvimento brasileiro. O Neodesenvolvimentismo parte, 
então, de recortes históricos da fase Neoliberalista, apresentado como um novo modelo de Desenvolvimento 
face à crise do modelo Neoliberal. A década de 2000, significa, desta forma, a necessidade de uma 
nova proposta de Desenvolvimento, não de maneira anticapitalista, mas com uma nova organização, 
mantendo-se aliada à hegemonia do bloco Neoliberal do mercado mundial. Neste sentido o presente 
artigo pretende discutir as contradições do novo modelo Neodesenvolvimentista, principalmente a partir 
dos anos 2000. São discutidos então, os impasses entre o projeto de Desenvolvimento do Brasil e seu 
reflexo no mundo do trabalho, de forma a acrescer a discussão que diz respeito a implantação deste 
projeto e as implicações no mundo do trabalho.
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Introdução: 

Apesar do Neodesenvolvimentismo apresentar traços de permanência do Neoliberalismo da década 
de 90, ortodoxia liberal que favoreceu a inserção do Brasil na historicidade hegemônica do capitalismo 
Neoliberal a era Neodesenvolvimentista não quer dizer Neoliberalismo, uma vez que ele surge do 
fracasso ou crise do Neoliberalismo.

Com a crise Neoliberal na década de 90, surge a necessidade de um novo projeto de 
Desenvolvimento capitalista, que fortalecesse a hegemonia do capital no sistema mundial. Neste 
cenário surge o Neodesenvolvimentismo como projeto de Desenvolvimento brasileiro.  Entretanto, o 
projeto Neodesenvolvimentista mostrou limitações no que se refere a benevolência de sua existência, 
principalmente quando se diz das classes mais pobres da sociedade, beneficiando no entanto, o 
empresariado brasileiro, ferindo a promessa de modernização do país.

Na década de 2000, a macroeconomia do Brasil apresenta-se em outra roupagem, assumindo 
dimensões contraditórias e bastante diferentes da década de 90, dimensões que expressam em si as 
próprias contradições do modelo Neodesenvolvimentista. 

Por um lado, são indiscutíveis os indicadores de redução do desemprego no Brasil, aumento do 
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índice de formalização do mercado de trabalho, aumento de programas socioassistenciais e de habitação, 
além do aumento ao acesso de crédito às classes mais pobres e consequente aumento de consumo da 
mesma classe. 

Estes indicadores demonstram que a macroeconomia do país se modificou na década de 2000, 
reduzindo as desigualdades principalmente de renda do pais e maiores acessos da classe pobre.

Por outro lado, de forma contraditória, a década de 2000, apresenta traços estruturais de trabalhos 
degradantes e situações de extrema precarização do trabalho, como por exemplo, aumento da taxa da 
rotatividade do trabalho e aumento de contratos flexíveis e precários, inscritos na CLT, mas precarizados. 
Houve também, o aumento das terceirizações. 

Tais configurações da nova morfologia do trabalho, são caracterizadas pela síndrome da nova 
superexploração da força de trabalho da década de 2000, que nasce do modelo perverso Toyotista que 
surge como estratégia de reestruturação produtiva iniciando a partir da crise do capital dos anos 70.

Neste sentido o presente artigo pretende discutir as contradições do novo modelo 
Neodesenvolvimentista, principalmente a partir dos anos 2000. São discutidas então, os impasses entre 
o projeto de Desenvolvimento do Brasil e seu reflexo no mundo do trabalho, de forma a acrescer a 
discussão que diz respeito a implantação deste projeto e as implicações no mundo do trabalho.

Assim, este artigo se divide em três sessões: I- Neodesenvolvimentismo no Brasil- Um projeto 
político implantado no sec XXI, que pretende contextualizar o projeto Neodesenvolvimentista no Brasil 
na década de 2000, II-  A Flexibilização do trabalho- Uma captura do Trabalhador como Ser Subjetivo, 
buscando discutir como a reestruturação produtiva apresenta novas propostas que são em análise, 
degradantes ao trabalhador em seus novos modelos flexíveis de produção, em contraste às promessas 
desenvolvimentistas do modelo e por fim, a última sessão: O trabalho Precarizado em um cenário 
Neodesenvolvimentista- O que muda para o Trabalhador?, que busca explicitar as contradições do 
modelo Neodesenvolvimentista no país, demonstrando que tal projeto mostra-se limitado e contraditório, 
atendendo mais uma vez ao modelo capitalista de produção, não articulando de forma igualitária todas 
as esferas e classes sociais. 

Desta forma, entende-se que o Neodesenvolvimentismo no Brasil, limita-se a um  projeto de 
Desenvolvimento econômico que em última análise não altera o cenário do mundo do trabalho, mas 
favorece o adoecimento do Homem que vive do trabalho no mundo contemporâneo.

NEODESENVOLVIMENTISMO NO BRASIL- UM PROJETO POLÍTICO 1- 
IMPLANTADO NO SÉC. XXI

O século XX, década Neoliberal, trouxe ao Brasil a possibilidade de integração à uma reestruturação 
capitalista onde constata-se a hegemonia capital no mercado mundial. A década de 90, inaugura uma 
nova temporalidade histórica do capitalismo mundial, advinda da crise dos anos 70, que neblina a luta 
de classes e exalta novos modos de vida e de produção. 

O Neodesenvolvimentismo parte, então, de recortes históricos da fase Neoliberalista, apresentado 
como um novo modelo de Desenvolvimento face à crise do modelo Neoliberal. A década de 2000, 
significa, desta forma, a necessidade de uma nova proposta de Desenvolvimento, não de maneira 
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anticapitalista ,mas com uma nova organização, mantendo-se aliada à hegemonia do bloco Neoliberal 
do mercado mundial.

O Projeto político Neodesenvolvimentista, propõe parceria entre Estado com o mercado, peça 
fundamental da economia capitalista no Brasil. 

Neste sentido, o Estado capitalista se apresentaria como Estado Investidor ou Financiador, sendo 
em ùltima instancia um Estado Regulador, construtor e financiador de grandes corporações de capital 
privado nacional que poderia competir com o mercado mundial.

Na mesma direção investiu-se no PAC (Programa de aceleração do crescimento), enredando o 
Estado ao crescimento da economia do Brasil.

Porém, a legitimidade social e política do projeto Neodesenvolvimentista não necessita apenas de 
uma estabilidade monetária, mas de seu complemento- A transferência de renda para a classe trabalhadora 
pobre, sendo este um dos maiores investimentos do projeto Neodesenvolvimentista, se não o maior. A 
camada social do chamado subproletariado pobre se destaca nas camadas sociais e se coloca veemente à 
disposição da reprodução política do Neodesenvolvimentismo no Brasil. 

O Neodesenvolvimentismo, conforme Alves (2014) não diz da restauração social democrata 
clássica que se ocupava de um projeto civilizatório, o projeto de Desenvolvimento do que tratamos 
busca apenas um novo patamar de acumulação de capital que distribua renda, ampliando mercado de 
consumo e ao mesmo tempo, mas não na mesma medida, enraíze suportes sociais de existência para a 
classe trabalhadora pobre.

O projeto Neodesenvolvimentista, “é a Síntese política possível do desenvolvimento social do 
capitalismo brasileiro nas condições da crise estrutural do capital” (ALVES, 2014 p. 142).

A incapacidade de romper laços com a ordem sistêmica do capital, faz do projeto Neodesenvolvimentista, 
um modelo de Desenvolvimento social, pautado na ordem burguesa, de forma estritamente limitada, 
considerando por exemplo os indicadores das condições sociais da Educação, Transporte público, Saúde, 
dentre outros.

Temos neste cenário um discurso projetado no alto consumo, por parte da camada proletariada e 
redução da desigualdade de renda, através de programas de transferência de renda, como por exemplo, 
o Bolsa Família, o que não nos diz de forma alguma de uma sociedade mais igualitária no que se refere, 
por exemplo, ao mercado de trabalho.

È possível constatar que o trabalhador passa pela via do trabalho pelo consumo feitichizado, 
desenfreiado que ao invés de emancipar, corroe, aprisiona e por vezes adoece, mantendo a classe que 
vive do trabalho sob domínio burguês. 

Conforme Alves:

Na década do Neodesenvolvimentismo proliferou o culto da cidadania de consumo das massas 
proletárias, imbecilizadas pelo assédio espiritual-moral das igrejas neopentecostais e pela manipulação 
cotidiana dos mas-media que as incentiva a consumir gadgets tecnológicos adquiridos nos shoppings 
populares. Além disso, a política Neodesenvolvimentista de transferência de renda para os mais pobres 
possui limites estruturais, tendo em vista que a capacidade de gasto público da União e dos Estados 
encontra-se limitada pelo cerco histórico do capital financeiro ao orçamento público (em 2012, dívida 
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passou, pela primeira vez a marca de 2 trilhões), impedindo, deste modo, políticas sociais históricas de 
saúde e educação pública de qualidade, e não apenas realizar, o imperativo abstrato da “realização” do 
capital” (ALVES, 2014 p. 143-144).

È perceptível como o país melhorou como o projeto Neodesenvolvimentista em relação a uma série de 
indicadores sociais que diminuem a desigualdade social, a elevação do salário mínimo, redução nos 
índices de desemprego e principalmente acesso ao credito, por parte da “nova classe trabalhadora”, 
sendo construída uma política social de massas.

Entretanto, o glamuor popular, das classes mais pobres da sociedade, oriunda do projeto 
Neodesenvolvimentista apresentam seus limites, inclusive em relação as dimensões da precarização do 
trabalho. Eis a grande contradição social posta pelo projeto de Desenvolvimento Neodesenvolvimentista: 
evidenciam-se as camadas mais pobres da sociedade, acessando-as ao crédito, promovendo a redistribuição 
de renda, facilitando-os o consumo, mas de outro angulo negligencia as reformas sociais de base, como 
educação, saúde, transporte público, etc.

Contudo, a reforma Neodesenvolvimentista como inclusão salarial e choque de consumo , apesar de 
ter significado a centralidade das classes pobres ( nova classe trabalhadora), não significou melhorias nas 
reformas de base, nem tão pouco maiores expectativas de realização pessoal e profissional adquiridas 
pela elevação da escolaridade. 

Contudo, ao colocarmos em pauta os limites do projeto Neodesenvolvimentista, não buscamos 
esgotá-lo, mas salientar a necessidade de transcrevê-lo, para além de uma nova acumulação de capital, 
mas o fragilizamos quando não se pauta também a redução da precariedade do trabalho em seu sentido 
amplo, incluindo também a precarização existencial e do homem-que-trabalha, como discutiremos mais 
adiante.

A FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO- UMA CAPTURA DO TRABALHADOR 2- 
COMO SER SUBJETIVO.

A crise do capital que atingiu os países capitalistas centrais na década de 70, impulsiona transformações 
sócio históricas que envolveram as mais diversas esferas do ser social capitalista. A crise estrutural do 
capitalismo propõe instaurar e impor um novo modo de acumulação flexível de capital e exploração da 
força de trabalho.

Assim surge o novo modelo de acumulação de capital, de forma estratégica de enfrentamento à crise 
da sobreprodução. O novo modelo constitui então a expansão da produção de mercadorias em que se 
apresentam novas bases tecnológicas e organizacionais com o intuito também de exploração da força de 
trabalho.

Como característica deste novo modelo centraliza-se o confronto com a rigidez do modelo fordista, 
lançando novas formas de trabalho, sendo estes facilitadores da participação do trabalhador, agora 
colaborador, além disso, característica marcante deste modelo é a inovação tecnológica e novos padrões 
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de produção e novos modelos de organização empresarial.
Assim, o conceito de acumulação flexível, traduz o movimento de transformações da economia 

política da década de 1970, desmanchando o que outrora foi sólido. 
O novo complexo de reestruturação produtiva que surge sob a acumulação flexível, diz por um lado da 

precarização do trabalho, e a constante desqualificação profissional e por outro, as novas especializações 
e qualificações dos trabalhadores assalariados.

O modelo rígido, da década de 20, ou seja, o Fordismo, foi recuperado em algumas instancias mais 
tarde, no domínio do modelo de acumulação flexível da Toyota. Assim ,fala-se  de uma (re) Taylorização 
do processo produtivo, em que apresentam-se características do modelo hegemônico anterior Fordista e 
nova roupagem, chamado de sistema de acumulação de capital Toyotista, sendo que a combinação em 
maior ou menor grau passa a ser regrada pelas próprias necessidades de mercado, porém em um novo 
espaço-tempo que entretanto, permanece explorando a força de trabalho.

Enquanto no modelo Fordista, captura-se a força ou investimento de energia metabólica do 
trabalhador, no modelo Toyotista, implantado na década de 70, captura-se o sujeito em sua totalidade, 
inclusive em sua subjetividade que passa a ser conduzida pelo novo modelo de acumulação de capital. 
Neste, o trabalhador responde prontamente às expectativas de seu ambiente de trabalho e gestores, de 
forma a inibir sua autonomia, já que a  empresa capitalista passa a ocupar o lugar de gestão do trabalho 
vivo e força de trabalho.

Altera-se neste modelo, o perfil socioocupacional destes trabalhadores, de modo que estes ganham 
plasticidade em seu ambiente de trabalho e liberdade de movimento. Estão presentes neste modelo, a 
capacidade de iniciativa do trabalhador frente ao seu trabalho diário e mobilidade de funções em curtos 
espaços de tempo, de forma que uma das habilidades mais exigidas é a proatividade e capacidade de 
relacionamento interpessoal. Neste modelo a produção caminha conforme a demanda, igualmente a 
força de trabalho com uma busca permanente de “Engajamento estimulado”, em uma produção que 
passa a ser cada vez mais fluida, colocando em pauta o “saber fazer” do trabalhador.

 A flexibilidade do processo de produção, requer trabalhadores polivalentes, capazes de adaptar-se 
as demandas que surgem, em diferentes postos de trabalho e maquinarias e a fluidez exigida à força de 
trabalho demanda qualificação constante e capacidade de relacionar-se.

Apesar do novo modelo de acumulação flexível requerer uma gestão organizacional, estamos falando 
de uma gestão essencialmente do trabalho vivo, em que muito interessa ao capital a gestão e controle do 
trabalho humano, enquanto domínio da subjetividade do trabalhador.

A operação ideológica consiste em aproveitar o amplo espectro de habilidades produtivas dos 
trabalhadores, maquiando tal aproveitamento como sendo reconhecimento profissional, para que o 
indivíduo encontre sentido em seu trabalho.

Diante deste contexto, observa-se que a reestruturação produtiva em seus novos moldes requerem 
maior flexibilização do trabalho e envolve o trabalhador em sua totalidade.

Trata-se de um modelo que se difere do Fordismo, confrontando sua rigidez e mesclando-se a ele 
quando necessário.

Enquanto no modelo Fordista, o trabalhador era capturado em sua dimensão fisiológica, no Toyotismo 
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passa a ser capturado todas as suas dimensões: Biológica, psicológica e social.
Desta forma, o trabalhador passa a não dispor de sua dimensão subjetiva, passando então a pensar 

por e pela empresa, implicando sua dimensão afetiva- emocional durante o seu tempo do trabalho e 
estendendo-o para o tempo fora do trabalho.

O novo modelo flexível: “opera pela “captura” da subjetividade do trabalho pelo capital, uma 
implicação subjetiva intensa e persistente que é requerida no local de produção” ( Alves, 2014 p. 57)

Ainda de acordo com Alves 2014 p.65, “ O cérebro dos operários e dos empregados não está mais 
livre, como no Taylorismo-Fordismo”. 

Assim, torna-se evidente que a crise dos anos 70, marcou a sociedade capitalista por suas 
transformações no que se refere a reestruturação produtiva. Novos modelos de acumulação do capital 
foram prescritos, algumas vezes combinando-se com modelos anteriores de produção, mas em todos os 
aspectos preservando a exploração da força de trabalho. Assim, podemos dizer que o modelo anterior 
foi apenas modificado para que permanecessem as formas de controle total do trabalho vivo. A exemplo 
disto constata-se o controle da subjetividade do trabalhador que agora não dispõe de tempo livre para 
pensar sobre seu oficio, já que seu investimento subjetivo precisa estar em encontrar estratégias de 
melhoramento de sua produção, buscando estratégias de proatividade e outras competências exigidas 
pelas grandes empresas, pela gestão organizacional.

 
O TRABALHO PRECARIZADO EM UM CENÁRIO NEODESENVOLVIMENTISTA- 3- 
O QUE MUDA PARA O TRABALHADOR ?

A precarização do Trabalho é traço fundante e base para a afirmação do capitalismo, multifacentando-
se historicamente. Naturalmente, porém, a força de trabalho inunda-se como mercadoria em uma 
considerável precrariedade salarial que pode  assumir a forma histórica de precariedade salarial histórica 
ou regulada, sendo a regulada pelo processo histórico, social e político. 

Atualmente fundam-se novas formas de precarização do trabalho, sendo a existencial e a do homem-
que-trabalha, como discutimos anteriormente.

A produção de capital, implica necessariamente uma organização o trabalho, ou um modo de vida 
adequado à reprodução social. A maquinofatura, por exemplo, que rompe e capta para si a subjetividade 
do trabalhador, pelo modo toyotista de produção implica de forma intensa e extensa o processo de 
reprodução do trabalho vivo, instituindo e generalizando o modo de vida just-in-time.

A precarização do trabalho, no século XXI, não se finda na precarização salarial, mas amplia-se para 
o campo da subjetividade que adoece o Homem-que-vive-do -trabalho e precariza a existência humana, 
através de vários fatores como a vida reduzida que passa a ter,a fim de apresentar suas metas e gestão de 
acordo com o que lhe é exigido pelo mercado.

A vida reduzida é capturada pelo próprio sistema capitalista que envolve a sociedade em suas 
mercadorias fetichizadas, que se impõe à subjetividade humana do homem que trabalha. A vida capturada 
passa a ser então manipulada por captarem suas mais diversas esferas da vida social.O tempo e a vida 
tendem a se reduzir às atividades necessárias do trabalho e carreira e à alienação do consumo desenfreado 
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e desarticulado e status social.
Para Lukács (apud Alves 2014), o capitalismo não se propõe a dar uma vida plena de sentido 

ao trabalhador, pelo contrario, rouba-o de forma manipulatória para que se reafirmem seus próprios 
interesses, dificultando com que as pessoas percebam a realidade efetiva do mundo social dos homens, 
fortalecendo a crise do sentido humano.

No modo de produção do capital, o processo civilizatório do homem tende a inverter-se e o homem 
passa a parecer como coisa, reduzindo o homem que trabalha a mera força de trabalho que ciclicamente 
reafirma o capital.

Assim, o capitalismo global, favorece o estranhamento do sujeito frente seu trabalho objetivado, 
facilitando o processo de perda de sentido do que se faz. O Trabalhador torna-se incapaz de ir além de 
um objeto dado. Ao contrário, incrementa-se o processo de ensimesmamento que pode ser compreendido 
como um modo de estranhamento que corrói a capacidade do sujeito trabalhador em atribuir sentido à 
sua experiência.

O modo de vida Just in time, instauram crises que precarizam o homem -que- trabalha, sendo: crise 
da vida pessoal, crise da sociabilidade, ou o dilaceramento dos laços sociais ou a fragmentação dos 
coletivos, em detrimento da individuação que provem de uma sociedade líquida, como diria Bauman, 
2000, que deteriora os espaços de sociação e do self. O novo metabolismo social do trabalho altera-se 
de modo que o homem que vive do trabalho frequentemente não se inclui em laços sociais do ambiente 
de trabalho, passando a pensar e agir delimitando seu espaço-tempo em curto e curtíssimo prazo. O 
capitalismo global é mais dinâmico e as alterações no mundo do trabalho são cada vez mais comuns. 
Assim, o trabalhador compromete sua capacidade de comprometimento com o seu exercício profissional, 
enfraquecendo laços sociais que ali existiriam.

A crise da auto referencia pessoal, refere-se a banalização do sujeito enquanto ser subjetivo, 
dilacerando sua auto-estima e reduzindo-o a mera força de trabalho, capturado pelo capital. Assim, 
constitui-se a crise que adoece o sujeito trabalhador.

Assim, na década de 2000, surge a nova precariedade salarial, que se fundamenta em uma nova 
morfologia do trabalho, trabalho que explora, aliena e captura a subjetividade do homem -que-vive-do 
-trabalho. A principal característica desta nova morfologia do trabalho é a sua flexibilização insitante e 
sedutora. 

No centro da reorganização do capitalismo brasileiro na década de 2000, estão os locais de trabalho 
reestruturados em uma lógica de produção flexibilizada, advinda do modelo de gestão Toyotista, 
instaurando o chamado novo (e precário) mundo do trabalho. Assim, diversas mudanças ocuparam as 
empresas toyotizadas ou flexibilizadas e a invasão tecnológica foi uma das mais marcantes.

“Trata-se de um sistema de máquinas flexíveis de natureza informacional, isto é, máquinas inteligentes 
incorporadas às redes digitais que exigem dos novos operadores habilidades técnico-comportamentais. 
Mais do que nunca se tornou visível alterações no perfil educacional dos novos empregados das grandes 
empresas da indústria ou serviços. Na verdade, o novo arcabouço tecnológico exige uma força de 
trabalho compatível com as exigências operacionais do novo maquinário” ( ALVES, 2014 p. 76).
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Diante deste cenário o mercado passa então, a exigir trabalhadores com habilidade que 
não estejam limitados ao fazer manual, mas ao fazer cognitivo-comportamental. Desta forma o 
trabalhador de sucesso passa a ser aquele que apresenta competência suficiente para driblar os 
desafios da empresa flexível, com maquinarias flexíveis. O processo de trabalho passa a nem sempre 
ser rotinizado, mas apresenta dinamismo, o que exige que o trabalhador apresente habilidades como 
proativdade, criatividade e outras características que reafirmam a empresa toyotizada, ou seja, agora 
o trabalhador intervém em seu processo de trabalho., visando solucionar problemas e otimizar 
tempo.

Neste sentido, o falso sentimento de pertença empresarial é posto ao trabalhador, que agora 
passa a ser colaborador, colaborador de idéias que sustentem o sucesso empresarial. A idéia de 
Gestão de pessoas, não se limita a cultivar o envolvimento do trabalhador com sua empresa mas 
além disso, adequar com plasticidade as novas habilidades emocionais-comportamentais ao novo 
mundo de trabalho flexivel.

Contudo, para além dos processos organizacionais do novo (e precário) mundo do trabalho, 
apresentam-se alterações nas relações de trabalho no Brasil que delineiam também a nova 
morfologia do trabalho. Há exemplo disto, está o desdobramento da flexibilização das relações de 
trabalho no Brasil na década de 90 que apresentam novas formas de contratação, tempo de serviço 
e terceirizações, abrindo um leque de possibilidades de exploração da força de trabalho, ampliando 
a presença do trabalhador legalizado, porém precário, implicando profundamente o metabolismo 
social do trabalho.

Nesta perspectiva, a intensificação do trabalho e sua flexibilização são a redução do tempo fora 
do trabalho, em que nesta massificação o trabalhador perece em seu tempo inexistente de descanso, 
já que este tempo é geralmente utilizado para sua recomposição física e emocional para o próximo 
dia de trabalho.

Assim, para Alves 2014:

“(...) a redução do tempo de vida a tempo de trabalho, ocorreu não apenas pela desorganização do 
tempo livre, (...) mas pela intensificação do tempo de trabalho, com a diminuição dos intervalos,  que 
muitas vezes ocorre no cotidiano do local de trabalho; a diminuição dos prazos para a execução de 
tarefas, com pressão para que o trabalho seja feito num espaço de tempo cada vez menor; ou então, 
para que sejam feitos vários trabalhos ao mesmo tempo; e pela polivalencia.que em grande impacto no 

processo  de intensificação de trabalho” (p.85).

Portanto, a década do Neodesenvolvimentismo apresenta em seu cenário fragilidades que 
afetam diretamente o Homem que vive do trabalho, ao passo que falar de Neodesenvolvimentismo 
requer reconhecer o quão foi valioso às camadas mais pobres da sociedade, dando-lhes visibilidade 
social, entretanto, considerar que o Neodesenvolvimentismo traz ao centro a coisa pública com tons 
de formas empresariais, privilegiando desta forma o mercado, torna clara a proposição de que a 
lógica de mercado incorporou-se no Estado, no espaço público. 
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A exemplo disto, está de um lado a criação de maiores acessos ao credito, bem como programas 
habitacionais e de acesso à educação superior, e de outro as conceitualizações de “Gestão” no 
espaço público, ou seja logicamente pressupostos do empresariado invadindo o espaço público que 
agora passa a ser direcionado a partir de “gestão pública”.

Assim, fica claro que a sociedade apresenta novas facetas, muitas mudanças no âmbito social 
e econômico que reconfiguram a sociedade brasileira dos anos 2000, entretanto, a desvalorização e 
falta de reconhecimento do trabalhador permanece, mesmo que apresentem-se diversas legislações 
que deveriam amparar o homem e que vive do trabalho. Mesmo assim, a precarização do trabalho, a 
precarização existencial e por fim a exploração da força de trabalho permanecem em nosso cenário 
ainda que com promessas e conquistas à uma classe pobre que passa a ser vista e participativa 
socialmente, o que nos faz refletir a que custo esta visibilidade  é posta ao homem que vive do 
trabalho? e as circunstancias do ambiente de trabalho acompanham favoravelmente ao trabalhador 
tantas ascensões da classe pobre?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Tornam-se indiscutíveis as diversas mudanças na sociedade brasileira postas por seus 
indicadores: redução do desemprego no Brasil, aumento do índice de formalização do mercado de 
trabalho, aumento de programas socioassistenciais e de habitação, além do aumento ao acesso de 
crédito à classes mais pobres e consequente aumento de consumo da mesma classe. 

- Estes indicadores apresentam a macroeconomia do país se modificada na década de 2000, 
reduzindo as desigualdades principalmente de renda do país e maiores acessos da classe pobre.

- Por outro lado, de forma contraditória, a década de 2000, apresenta traços estruturais de 
trabalhos degradantes e situações de extrema precarização do trabalho, como por exemplo, aumento 
da taxa da rotatividade do trabalho e aumento de contratos flexíveis e precários, inscritos na CLT, mas, 
contudo precarizados. Houve também, o aumento das terceirizações e inclusive quarteirizações. 

- Tais configurações da nova morfologia do trabalho são caracterizadas pela síndrome da nova 
superexploração da força de trabalho da década de 2000, que nasce do modelo perverso Toyotista 
que surge como estratégia de reestruturação produtiva que tem seu inicio a partir da crise do capital 
dos anos 70.

- Ao colocarmos em pauta os limites do projeto Neodesenvolvimentista, não buscamos esgotá-
lo, mas ressaltar a necessidade de transcrevê-lo, ou remodela-lo para além de uma nova acumulação 
de capital, mas o enfraquecemos quando não se pauta também a redução da precariedade do trabalho 
em seu sentido amplo, incluindo também a precarização existencial e do homem-que-trabalha.

- Desta forma, entende-se que o Neodesenvolvimentismo no Brasil, limita-se a um projeto de 
Desenvolvimento econômico que em última analise não altera o cenário do mundo do trabalho, mas 
favorece o adoecimento do Homem que vive do trabalho no mundo contemporâneo.
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