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Proposta 12 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 
sua formação, Os desafios no mercado de trabalho do Brasil contemporâneo redija texto 

dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema, apresentando 
proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
Texto 1 
 
    Quase um em cada cinco novos desempregados do mundo em 2016 e 2017 virá do Brasil. A 
estimativa é da Organização Mundial do Trabalho (OIT), que em seu mais recente relatório sobre 
empregabilidade, divulgado neste terça-feira, acredita que 700 mil brasileiros se somarão ao 
contingente de desempregados até o ano que vem, de um total que pode chegar a 3,4 milhões de 
pessoas ao redor do planeta. 
    O país é citado diversas vezes no documento como exemplo de mercado de trabalho em 
apuros. Segundo a OIT, economias emergentes como a brasileira serão as que mais sofrerão 
com o desemprego em 2016. 
    Em meio à crise econômica e à recessão, a sangria no mercado de trabalho do Brasil já foi 
sentida em 2015: nos 12 meses até novembro, foram perdidas cerca de 1,5 milhão de vagas 
formais no país. 
 

Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160119_brasil_desemprego_oit_fd. 

 
Texto 2 
 
    A proporção de pessoas que trabalham por conta própria entre o total de ocupados aumentou 
de 17,9%, em janeiro de 2013, para 19,8% em novembro de 2015, segundo cálculos do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base na Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
    De acordo com o economista do Ipea, Miguel Foguel, provavelmente, esse fenômeno tem a ver 
com a reação defensiva do trabalhador diante de um mercado de trabalho em crise, em que as 
empresas estão demitindo e deixando de contratar. “Aí, a reação deles ante a dificuldade de 
encontrar emprego é buscar algum tipo de renda por meio de um microempreendimento ou 
alguma atividade que se configura como por conta própria, e continuar contribuindo para a 
Previdência Social, mas agora não mais como um empregado formal”.  
    No entanto, segundo Foguel, dependendo da restrição orçamentária e da oferta de trabalho na 
nova fase profissional, alguns deixam de pagar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
porque não podem ou não querem bancar essa despesa. 
    Se a crise está levando mais gente a trabalhar por conta própria, comerciantes que já estão 
nessa modalidade há muito tempo também estão sentindo os efeitos da desaceleração da 
economia. 
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    Diante do aumento significativo do número de ambulantes por causa da crise, o governo do 
Distrito Federal deflagrou desde dezembro uma operação de repressão aos comerciantes 
informais, agravando a situação dos vendedores de rua. 
    Desde 11 de janeiro, por exemplo, policias militares e agentes da Agência de Fiscalização do 
Distrito Federal ocupam cada esquina do Setor Comercial Sul, na região central de Brasília. A 
justificativa dada pelo administrador regional do Plano Piloto, Marcos Pacco, é "revitalizar o 
espaço e coibir atividades ilegais". O mesmo tipo de operação ocorre nos arredores da rodoviária 
do Plano Piloto. 
 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-01/ 
crise-eleva-trabalho-por-conta-propria-no-brasil-indica-economista-do-ipea 

 
 

Texto 3 
 

 
 

Disponível em: http://f.i.uol.com.br/classificados/images/empregos/1514312.jpeg. 
 
Texto 4 
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Disponível em: http://odia.ig.com.br/noticia/economia/2015-02-08/ 
renda-de-negros-cresce-563.html 


