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Proposta de Redação  

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “As novas configurações do mercado de trabalho”, 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 I 

 
Falamos sobre como o mercado de trabalho no Brasil vem se 

modificando de alguns anos para cá. Conversamos com o 

Pedro Vieira, da Rádio Inconfidência, sobre como os 

brasileiros, de modo geral, vêm lidando com isso. Tanto a 

crise como as recentes mudanças na legislação afetaram 

bastante as condições de trabalho. A longa e severa recessão 

que o país vem enfrentando – e que dá sinais de que, aos 

poucos, vai passando – teve como uma das piores 

consequências o desemprego. Todos conhecemos a capacidade 

que o brasileiro tem de se virar, se adaptar e enfrentar as 

dificuldades. Porém, até mesmo experientes analistas da 

economia se surpreenderam com a forma como isso ocorreu. 

Dados recentemente apurados mostram que dois milhões de 

pessoas foram trabalhar por conta própria, ou conseguiram 

emprego sem carteira assinada. Estes dados, associados às 

recentes mudanças e discussões sobre previdência e relações 

de trabalho, indicam que o perfil do mercado de trabalho no 

Brasil está mudando.  

Emprego ou trabalho? 

Há no Brasil, hoje, cerca de 92 milhões de pessoas 

trabalhando – perceba que eu, propositalmente, disse 

“trabalhando”, e não “empregadas”. Isto porque, daqui para 

frente, vamos falar mais em trabalho do que em emprego. Até 

2014, as pessoas que trabalhavam com carteira assinada 

representavam cerca de 40% do total. Agora representam 

36%. É uma redução significativa, que sinaliza novos tempos. 

Não se trata, somente, de acompanhar índices de emprego e 

desemprego. Números recentes do IBGE mostram que a taxa 

de desemprego fechou 2017 em 12,7%. Mesmo que esse 

número se reduza daqui para frente – e deve se reduzir – é 

importante entender COMO as pessoas estão trabalhando. O 

que estão fazendo? Que relação têm com quem as contrata? 

Emprego ou prestação de serviço? Formal ou informal? 

Afinal, como anda o mercado de trabalho atual? Como 

dissemos, a proporção de empregados formais no total de 

pessoas ocupadas caiu de 40% para 36%. Queda de 4 pontos 

percentuais, portanto. No mesmo período, a proporção de 

empregados sem carteira assinada subiu de 11,2% para 12,1% 

desta população. Aumento de 0,9 ponto percentual. E a 

proporção de pessoas que trabalham por conta própria subiu 

de 22,9% para 25,1%, aumento de 2,2 pontos. Em resumo, 

vimos o emprego formal cair 4 pontos percentuais, e os 

trabalhos informais e por conta própria aumentarem 3,1 pontos 

percentuais. Esta dança de números nos permite concluir que, 

nos últimos 3 anos, muitas das pessoas que tinham emprego 

formal possivelmente passaram para a informalidade ou 

tornaram-se empreendedores. 

 

 
Fonte: https://educandoseubolso.blog.br/2018/02/01/mudancas-no-mercado-de-trabalho/. Acessado em 01/03/2019. (Adaptado) 

 

 

 

TEXTO II 

 
Empreendedor é aquele que...você sabe completar a frase? [...] 

Empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso? O ideal 

é que a resposta seja positiva. Mas, na prática, nem sempre é 

assim. Muita gente pensa que quem tem um negócio próprio, 

literalmente, nada no dinheiro - e toda pessoa que resolve e 

tem a coragem de empreender quer e merece, de fato, ter 

prosperidade. No entanto, ser empreendedor não é, 

literalmente, ter esta garantia. Muito antes, ser empreendedor é 

ter a ousadia de colocar suas ideias em práticas. [...] Ser 

empreendedor significa ser um realizador, que produz novas 

ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. 

Conceitos de empreendedorismo O economista austríaco 

Joseph A. Schumpeter, no livro “Capitalismo, socialismo e 

democracia”, publicado em 1942, associa o empreendedor ao 

desenvolvimento econômico. Segundo ele, o sistema 

capitalista tem como característica inerente uma força 

denominada de processo de destruição criativa, 

fundamentando-se no princípio que reside no desenvolvimento 

de novos produtos, novos métodos de produção e novos 

mercados; em síntese, trata-se de destruir o velho para se criar 

o novo. Pela definição de Schumpeter, o agente básico desse 

processo de destruição criativa está na figura do que ele 

considera como o empreendedor. Em uma visão mais 

simplista, podemos entender como empreendedor aquele que 

inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que 

realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e 

parte para a ação.  

 
Fonte: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/o-que-e-ser-empreendedor,ad17080a3e107410VgnVCM1000003b74010aRCRD. Acessado 

em 01/03/2019. 
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TEXTO III 
 

 
 

Fonte: http://www.duopo.com.br/blog/empreendedorismo-de-pai-pra-filho. Acessado em 01/03/2019. 
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