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RESUMO 

POLLI, Erick Ohanesian. Flexibilização dos contratos de trabalho e desemprego: evidências 

para o caso do Brasil. 115 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista de Política, Economia e 

Negócios, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

O governo brasileiro aprovou em 2017 uma reforma trabalhista que se tornou a alteração mais 

significativa das leis trabalhistas desde as mudanças ocorridas na década de 1990. As mudanças 

que ocorreram na legislação trabalhista têm o objetivo de flexibilizar os contratos de trabalho, 

com o argumento de criar mais empregos. O respaldo teórico para a flexibilização do mercado 

de trabalho se encontra na teoria dos novos keynesianos, que argumentam que a flexibilização 

contribui para eliminar o desemprego involuntário. Escolas do pensamento críticas a essa teoria, 

como a pós keynesiana, kaleckiana, institucionalista e marxiana, apresentam outros modelos 

teóricos que questionam a efetividade da flexibilização dos contratos de trabalho para eliminar 

o desemprego involuntário e que essas mudanças podem afetar negativamente os trabalhadores. 

O objetivo da pesquisa é analisar os efeitos de uma maior flexibilização dos contratos de 

trabalho na determinação do desemprego. Utilizando dados da Pnad e Pnad Contínua, é possível 

verificar os indicadores de flexibilização e como o mercado de trabalho se comportou durante 

o período analisado. 

Palavras-chave: Mercado de trabalho, flexibilização, desemprego, subutilização, precarização. 

 



ABSTRACT 

 

POLLI, Erick Ohanesian. Labor contracts flexibilization and unemployment: evidences for 

Brazil. 115 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, 

Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The Brazilian government approved a labor reform in 2017 that has become the most significant 

modification in labor legislation since 1990s. Changes in labor laws are intended to make 

employment contracts more flexible, in order to create jobs. The theoretical support for labor 

market flexibility is found in New Keynesian’s theory, who argue that flexibility contributes to 

eliminate involuntary unemployment. Critics, such as Post Keynesians, Kaleckians, 

Institutionalists, and Marxians use alternative theoretical models arguing the ineffectiveness of 

employment flexibility to eliminate involuntary unemployment and interpret the flexibility as 

causing negative effects for the labor force. The purpose of this research is to analyze the effects 

of employment flexibility in determining unemployment. Pnad and Continuous Pnad data allow 

to verify the flexibility indicators and the labor market behavior during the reference period. 

Keywords: Labor market, flexibilization, unemployment, underemployment, precarity 
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1. Introdução 

A tendência de flexibilização dos contratos de trabalho, no sentido de redução dos 

direitos trabalhistas, surge no contexto do fim do acordo de Bretton Woods, com o ajuste dos 

países às novas condições de concorrência do capitalismo. O período do Pós-Guerra, durante a 

vigência do acordo de Bretton Woods, se caracterizou como um momento particular do 

capitalismo, sendo conhecido como os “anos de ouro”, por conta do progresso econômico e 

social ocorrido após o término da Segunda Guerra Mundial e que se manteve até meados dos 

anos 1970. O período é marcado pela regulação da economia, com a presença do Estado na 

elaboração de políticas sociais. Proni (2006, 10) define que esse período significou, para os 

países desenvolvidos, grandes avanços, com “altas e estáveis taxas de crescimento econômico, 

tendência ao pleno emprego da força de trabalho, salários reais crescentes, expansão dos gastos 

sociais do Estado e redução sistemática da pobreza e das desigualdades sociais”. Com o 

esgotamento do modelo de capitalismo regulado, as relações de trabalho mais flexíveis passam 

a ser defendidas por organismos multilaterais como uma maneira de se adaptar ao novo modelo 

capitalista, e assim, gerar mais empregos. 

Com a adoção do modelo neoliberal, temos a expansão das finanças, o que implica em 

novos métodos de valorização financeira e de ativos, ocasionando a migração da produção para 

países com baixo custo do trabalho, uma tendência a maior desigualdade e dificuldade em 

aumentar os rendimentos dos assalariados (Belluzzo, 2014). Isso implica que a nova 

configuração da economia mundial, com maior desregulamentação das finanças, maior abertura 

comercial, gera consequências sociais desfavoráveis para a classe trabalhadora. Boltansky e 

Chiapello (2009) esclarecem que tanto na época do capitalismo regulado, como na atual 

tendência de maior desregulamentação, o objetivo da utilização da mão de obra assalariada é a 

obtenção de lucro. O que diferencia esses períodos é que, no primeiro momento, a obtenção do 

lucro se deu a partir de uma organização que garantia os interesses dos trabalhadores, com o 

fortalecimento das instituições do trabalho e garantias de justiça social. No segundo momento, 

ocorre uma valorização da lógica individualista, um projeto de autorrealização e maior 

mobilidade dos trabalhadores. Krein (2018) afirma que, a partir da década de 1970, ocorre um 

retorno à tendência de mercantilização da força de trabalho, em oposição ao período do pós 

guerra, em que se verificou uma fase de desmercantilização. 

A questão da flexibilização salarial é tratada por Freyssinet (2009), que não concorda 

com a tese de que a busca pela flexibilização seja uma tendência inerente da economia 

capitalista. Isso ocorre porque existem movimentos contraditórios na utilização do trabalho, se 
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por um lado, o empregador busca reduzir os salários com o objetivo de aumentar o lucro, por 

outro, existe a necessidade de manter a produtividade dos trabalhadores, o que implica alguma 

estabilidade. Por esse motivo, seria necessário analisar as tendências de flexibilização a partir 

de uma perspectiva histórica, permitindo levar em consideração as formas de acumulação e 

estratégias de cada período. 

Com a globalização, o deslocamento da produção de empresas para países com menor 

custo de trabalho se torna comum, e a flexibilidade salarial se apresenta como um atrativo para 

os países que almejam um maior número de empresas em seu país. Milberg e Winkler (2009) 

realizaram um estudo sobre “offshoring” e verificam que as empresas que deslocam a sua 

produção apresentam uma maior taxa de lucro, porém, devido ao avanço da financeirização, os 

lucros não são reinvestidos na produção, mas sim distribuídos aos acionistas. Para a empresa 

realizar o deslocamento de sua produção, é necessário que o local escolhido apresente 

características que possam reduzir os custos para a empresa, como salários mais baixos. 

 Freyssinet (2009) afirma que não se verifica uma tendência generalizada à flexibilização 

das relações de trabalho, pois as garantias trabalhistas de funcionários de grandes empresas e 

no setor público não teve grandes alterações. Essa característica leva Freyssinet a argumentar 

sobre a existência da segmentação de mercado, em que existe um grupo protegido e outro 

desprotegido, sendo que essa estratégia não visa opor esses grupos, mas sim oferecer possíveis 

combinações de mobilização da força de trabalho, dependendo das necessidades da empresa. 

Nesse sentido, a geração de empregos não é o ponto central da flexibilização, mas sim a 

modernização das relações de trabalho, que se ajustam às exigências das empresas. 

Regini (2000) distingue quatro tipos de flexibilização do trabalho; a flexibilização 

salarial, que se refere à capacidade da empresa de alterar os salários, de maneira que esses não 

são determinados somente por acordos coletivos ou regulação; a flexibilidade numérica, que 

corresponde a facilidade da empresa demitir ou contratar com maior fluidez; a flexibilidade 

funcional, que se refere à adaptação dos funcionários a novas funções na empresa; e a 

flexibilidade temporal, que diz respeito à possibilidade de ajustes na quantidade de trabalho, 

variando o número de horas trabalhadas no dia, na semana ou no ano. 

Os argumentos teóricos que defendem a flexibilização são dados pelos novos 

keynesianos, que propõem medidas de flexibilização dos contratos de trabalho, com o objetivo 

de que a economia alcance o equilíbrio mais rapidamente, evitando o desemprego involuntário. 

Os críticos defendem que a flexibilização não gera mais empregos, podendo inclusive dificultar 

a abertura de novas vagas de trabalho, bem como diminuir salários. Dessa forma, existem 
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correntes teóricas que apontam resultados negativos ocasionados pela flexibilização do 

mercado de trabalho e suas implicações. 

As políticas de flexibilização do mercado de trabalho, respaldadas nas teorias ortodoxas 

dos novos keynesianos, são amplamente discutidas e implementadas, baseando as 

recomendações de organismos multilaterais. Essa visão implica um papel reduzido ao Estado, 

uma vez que o mercado deve ser o responsável por alcançar o pleno emprego, com 

implementação de medidas que tornem o mercado de trabalho mais eficiente. Uma maior 

flexibilização implica maior autonomia das firmas para determinarem os salários. 

 A escolha da teoria dos novos keynesianos para tratarmos sobre o tema de mercado de 

trabalho se justifica por conta dessa teoria estar estabelecida no âmbito da ortodoxia econômica, 

retomando a ideia do mercado que tende a um equilíbrio a partir do momento em que as 

rigidezes são retiradas. Apesar disso, esses autores se consideram keynesianos, o que é refutado 

pelo estudo de Sicsú (1999), em que o autor explica que os resultados obtidos pelos novos 

keynesianos não possuem respaldo na teoria elaborada por Keynes, sendo os pós keynesianos 

os que retomam as ideias keynesianas sobre a macroeconomia. Ferrari Filho (1996) também 

explica que a teoria dos novos keynesianos se desenvolve a partir de conceitos do mainstream 

econômico, como na teoria dos novos clássicos, em que esses últimos utilizam o conceito de 

expectativas racionais, o que os novos keynesianos aceitam como verdadeiro no caso do longo 

prazo. King (1990) apresenta as diferenças teóricas entre diversas escolas do pensamento 

econômico em temas relacionados ao mercado de trabalho, também esclarecendo as 

divergências entre as teorias pós keynesianas e as teorias desenvolvidas a partir do modelo 

clássico. Correntes críticas à ortodoxia, como os pós keynesianos, os marxistas, os kaleckianos 

e institucionalistas não consideram a flexibilização como uma política eficiente para alcançar o 

pleno emprego, pois a definição do nível de emprego é dada fora do mercado de trabalho. 

 O debate sobre a flexibilização do mercado de trabalho, como uma forma de aumentar 

a produtividade e trazer ganhos ao país, ganhou força a partir da década de 1990 no Brasil, com 

as aberturas comercial e financeira. Os defensores da flexibilização argumentavam sobre a 

necessidade de modernizar as leis trabalhistas para que o país pudesse competir no mercado 

global, aumentando a concorrência e a produtividade. Essa discussão volta ao centro do debate 

com a crise econômica iniciada em 2014, em que o governo utiliza o argumento de que um 

mercado de trabalho mais flexível torna possível voltar ao caminho do crescimento, 
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aumentando o número de pessoas empregadas1. A flexibilização, defendida pelo governo, é 

alcançada com a aprovação da reforma trabalhista em 2017. 

Abordar um período longo é relevante para captar as mudanças ocorridas no nível de 

emprego, dado que as mudanças em leis trabalhistas não têm efeitos imediatos. Como o período 

de análise da reforma trabalhista de 2017 ainda é muito curto, faz-se necessário analisar 

reformas anteriores, enfatizando as peculiaridades de cada momento. Dessa forma, a análise 

pode ser mais completa levando em consideração um período maior, e os resultados iniciais de 

uma flexibilização trabalhista podem ser mais bem interpretados do que utilizando apenas um 

período curto. É necessário ponderar os efeitos que se sobressaem com mudanças das relações 

trabalhistas, e.g., mesmo com a flexibilização nos anos 1990, nos anos 2000 houve queda do 

desemprego, aumento dos rendimentos do trabalho e aumento de vagas com carteira assinada, 

i.e., maior formalização dos empregos. 

 O objetivo da pesquisa é analisar, por meio de um estudo histórico descritivo do caso 

do Brasil, mas também com base em análise de dados, a relação entre uma maior flexibilização 

dos contratos de trabalho e o desemprego2. O desemprego não é analisado como uma simples 

resposta binária, se o indivíduo está trabalhando ou não, mas também consideramos outras 

condições relativas ao mercado de trabalho, como o desalento, a subocupação, de forma que 

podemos observar a subutilização da mão de obra3. A qualidade das ocupações também merece 

atenção, já que um alto desemprego tem a capacidade de gerar ocupações precárias, que se 

caracterizam como uma fuga do desemprego, mas ainda mantém o indivíduo em situação de 

vulnerabilidade. 

 Primeiramente, é importante definirmos como cada escola do pensamento econômico 

entende o mercado de trabalho e quais as implicações das políticas de flexibilização das relações 

de trabalho. Após esta etapa, é necessário verificar o que se pode depreender da experiência 

brasileira com a flexibilização dos contratos de trabalho e seus resultados práticos, levando em 

 

1 Essa é a visão do então Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que afirmava que a reforma trabalhista geraria 

mais de 6 milhões de empregos. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/nova-lei-trabalhista-vai-

gerar-mais-de-6-milhoes-de-empregos-diz-meirelles.ghtml 
2 A relação de emprego costuma ser definida como uma relação assalariada entre empregado e empregador, ou 

seja, um vínculo de trabalho. De forma que o desemprego é considerado a ausência deste vínculo para uma pessoa 

que procura por emprego. Enquanto o termo “ocupação” é mais amplo e caracteriza um trabalho mesmo que não 

exista um vínculo de trabalho, e.g., o trabalhador por conta própria. A desocupação, portanto, é considerada a 

ausência de uma ocupação, existindo um vínculo ou não. Neste trabalho, utilizamos os termos desemprego e 

desocupação como sinônimos, para nos referirmos à ausência de qualquer tipo de trabalho. Da mesma maneira, 

utilizamos os termos emprego e ocupação como sinônimos, representando o trabalho de forma ampla. 
3 Isto é possível para o período mais recente, com os dados da Pnad Contínua. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/nova-lei-trabalhista-vai-gerar-mais-de-6-milhoes-de-empregos-diz-meirelles.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/nova-lei-trabalhista-vai-gerar-mais-de-6-milhoes-de-empregos-diz-meirelles.ghtml
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consideração o ciclo econômico no Brasil durante o período considerado, avaliando as variáveis 

de interesse explicitadas acima. 

 Consideramos a hipótese de que a flexibilização dos contratos de trabalho no Brasil não 

contribui para a redução do desemprego, e ainda tem o potencial de aumentar a precariedade 

do mercado de trabalho, com maior subutilização da força de trabalho. Ocorre a destruição de 

empregos com maior proteção e maior remuneração, gerando empregos sem proteção e baixa 

remuneração. 

 No capítulo 2, apresentamos as teorias que tratam sobre a flexibilização dos contratos 

de trabalho. No capítulo 3, analisamos a experiência brasileira com a flexibilização e o debate 

em existente no Brasil sobre as mudanças na regulação do trabalho. No capítulo 4, utilizamos 

os dados disponíveis para o Brasil para verificar o comportamento do mercado de trabalho após 

as diversas mudanças na legislação trabalhista. No capítulo 5, apresentamos a conclusão.  
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2. Aspectos teóricos da flexibilização dos contratos de trabalho 

 O tema mercado de trabalho é objeto de controvérsias na área da economia, com 

diferentes vertentes do pensamento econômico apresentando teorias para explicar o 

comportamento do mercado de trabalho. Os novos keynesianos apresentam uma teoria sobre 

mercado de trabalho que se baseia no modelo neoclássico, que considera a existência de um 

nível de salário real que garante o equilíbrio no mercado de trabalho, ou seja, permite que quem 

aceite receber esse salário consiga um emprego, e quem aceite pagar esse valor consiga 

contratar. 

Os novos keynesianos consideram que as rigidezes reais são decorrentes do próprio 

funcionamento do mercado de trabalho, e impedem que o equilíbrio seja alcançado. A 

recomendação de política feita por essa corrente vai no sentido de estabelecer medidas que 

contribuem para o aumento da flexibilização no mercado de trabalho, de forma que haja redução 

de rigidezes e que, portanto, isso atue em prol do estabelecimento do equilíbrio de pleno 

emprego. 

 Outras escolas do pensamento econômico, como a pós keynesiana e kaleckiana, 

apresentam teorias distintas que argumentam a favor de uma atuação do governo para garantir 

o pleno emprego. Por sua vez, os institucionalistas levam em consideração a relevância das 

instituições para a determinação do funcionamento do mercado de trabalho e das estruturas 

internas das empresas. Os marxianos se baseiam na luta de classes para elaborar uma teoria em 

que a relação entre capitalistas e trabalhadores é assimétrica. 

O objetivo deste capítulo é apresentar a visão dos novos keynesianos sobre o mercado 

de trabalho, assim como as críticas realizadas à essa corrente de pensamento, analisando as 

implicações das políticas de pleno emprego baseadas na teoria novo keynesiana e as diferentes 

soluções propostas pelos críticos. Resultando em formas distintas de se entender o problema do 

desemprego bem como formas diferentes de se combater o desemprego. 

Consideramos a abordagem kaleckiana separadamente, apesar de algumas semelhanças 

com a pós keynesiana e a marxiana, por considerar que existem características que merecem 

ser tratadas de modo singular. Com o intuito de levar em consideração uma visão mais ampla 

sobre o mercado de trabalho, são indicadas também algumas divergências que possam se fazer 

notar dentro de uma mesma escola do pensamento econômico. 

Na primeira seção, apresentamos brevemente os conceitos do mercado de trabalho 

neoclássico. Na segunda seção, descrevemos quais as principais teorias construídas pelos novos 

keynesianos para explicar as rigidezes reais, em seguida quais as implicações dessas teorias. Na 
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terceira seção, são apresentadas as abordagens críticas aos novos keynesianos, como a 

abordagem marxiana, pós keynesiana, kaleckiana e institucionalista. Na quarta seção, 

apresentamos as conclusões do capítulo. 

2.1. O mercado de trabalho neoclássico 

 Arnsperger e Varoufakis (2006) caracterizam a economia neoclássica com base em três 

axiomas. O primeiro é o individualismo metodológico, que se trata da ideia de que os modelos 

econômicos devem ser explicados com base no comportamento individual. O segundo axioma 

é definido como o instrumentalismo metodológico, ou seja, que o comportamento dos 

indivíduos se baseia em preferências, e que deve ser entendido a partir da maximização dessas 

preferências. O terceiro axioma se baseia na ideia da imposição do equilíbrio, que é necessário 

para compreender o comportamento agregado. 

 Na teoria neoclássica sobre o mercado de trabalho, a demanda por trabalho considera 

que as firmas são maximizadoras de lucro, o que significa que as empresas demandam trabalho 

até o ponto em que uma quantidade extra de trabalho aumenta a receita e o custo na mesma 

quantia (King, 1990). Sendo assim, em uma economia em equilíbrio, o salário deve ser igual a 

produtividade marginal do trabalho, determinando o máximo de mão de obra que uma firma 

emprega, também considerando que o salário não pode se manter abaixo da produtividade 

marginal, pois isso significaria que as firmas desejariam contratar indefinidamente (Neffa, 

2007). 

 Ao analisar a teoria neoclássica sobre a oferta de trabalho, King (1990) argumenta que 

o modelo neoclássico considera cinco pressupostos na análise da oferta: i) toda renda do 

indivíduo é derivada do trabalho; ii) a decisão individual de oferta de trabalho não é 

influenciada pela família; iii) os indivíduos são livres para escolher o quanto de trabalho ofertar; 

iv) trabalho e lazer são os únicos usos possíveis do tempo; v) o trabalho é considerado neutro, 

de forma que não gera utilidade ou desutilidade, mas significa sacrificar tempo de lazer, sendo 

este o pressuposto mais importante para o modelo neoclássico, e o único destes que não poderia 

ser abandonado. Dessa forma, o indivíduo decide o quanto ofertar de trabalho com base na 

otimização entre o seu tempo de trabalho e o tempo de ócio, sendo que o trabalho é uma 

atividade que não é considerada agradável, porém gera uma remuneração, ao passo que o ócio 

é mais prazeroso, mas não garante recursos para satisfazer necessidades de consumo (Neffa, 

2007). 

 Neffa (2007) enfatiza o papel da oferta de trabalho no modelo neoclássico, já que essa 

teoria assume o pressuposto da lei de Say, de forma que é atribuído um papel determinante para 
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a oferta de trabalho. O autor explica que a função de oferta de trabalho individual representa o 

quanto um indivíduo está disposto a trabalhar conforme diferentes níveis salariais, sendo que 

duas forças atuam nessa decisão, o efeito renda e o efeito substituição. Por um lado, um aumento 

salarial tem o efeito de aumentar o custo de oportunidade do lazer, já que existe maior incentivo 

para trabalhar mais e dedicar menos tempo ao lazer, fazendo com que o efeito substituição 

aumente a oferta de trabalho. Porém, um aumento salarial permite que o indivíduo consuma 

mais sem ofertar mais trabalho, permitindo uma redução da oferta de trabalho. O resultado de 

um aumento de salário na oferta de trabalho depende de qual efeito predomina. 

 Neffa (2007) explica que o equilíbrio no mercado de trabalho é alcançado de maneira 

similar aos outros mercados, se o salário está acima do nível de equilíbrio, a oferta de trabalho 

é maior do que a demanda, gerando desemprego e fazendo com que o salário diminua. De 

maneira similar, se o salário estiver abaixo do equilíbrio, a demanda por trabalho se torna alta, 

gerando uma competição das empresas pelos escassos trabalhadores, aumentando os salários. 

2.2. O mercado de trabalho novo keynesiano 

Nesta seção, definimos os argumentos que sustentam os novos keynesianos sobre o 

mercado de trabalho. 4  Primeiro são apresentados os modelos utilizados pelos novos 

keynesianos para explicar o funcionamento do mercado de trabalho. Posteriormente são 

apresentadas as implicações desses modelos. 

2.2.1. Os modelos de determinação de salário 

De acordo com Ferreira (2003), os autores chamados de novos keynesianos são 

denominados assim por sustentarem dois resultados obtidos da teoria keynesiana, a quebra da 

dicotomia clássica e a existência de excesso de oferta no mercado de trabalho. Esses resultados 

decorrem, para os novos keynesianos, da existência de rigidezes reais determinadas de modo 

interno ao próprio funcionamento do mercado, mas apenas no curto prazo. No longo prazo, os 

preços e salários reais seriam plenamente flexíveis; portanto, neste perfil temporal, os novos 

keynesianos concordam com as conclusões dos novos clássicos5 de que a economia está sempre 

 

4 A teoria novo keynesiana também apresenta modelos de rigidez de preços no mercado de bens, e.g. os “menu 

costs”, que evidenciam motivos para as empresas não reajustarem os preços mesmo havendo mudança nos custos, 

de forma que só há mudança nos preços nominais quando os “menu costs”, ou seja o custo de reajustar os preços 

são pequenos. Neste artigo trataremos apenas das rigidezes no mercado de trabalho. Embora Gordon (1990) 

defenda a visão de que a rigidez de salários não é o ponto central para atingir o market clearing, desde que os 

preços sejam flexíveis. Ou seja, o foco é deveria ser os preços e não os salários. Para o autor, não seria provável 

haver flexibilidade de preços e rigidez de salários, bem como também é improvável que se verifique flexibilidade 

salarial e rigidez de preços. 
5 Para mais detalhes sobre a teoria dos novos clássicos ver Bleaney (1985). 
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em equilíbrio, e é válida a dicotomia clássica. Essa abordagem se diferencia de outras correntes 

por não colocar o governo como o principal agente responsável por criar rigidezes ou outros 

impedimentos à obtenção do equilíbrio. Os modelos dos novos keynesianos se baseiam em 

oligopólio, ou seja, a firma define o salário do trabalhador; vale dizer, não é tomadora de preço, 

como no modelo de concorrência perfeita. 

Existem diversos modelos utilizados para a explicar os motivos da ocorrência de rigidez 

de salário real. Esses modelos explicam a existência de imperfeições reais, isso se relaciona 

com o fato de que os trabalhadores estão preocupados com o salário real, com o padrão de vida 

que realmente pode ser obtido; portanto, a produtividade do trabalhador é relacionada com os 

ganhos reais obtidos (Romer, 1993). 

Nos modelos do “salário eficiência”, de acordo com Ferreira (2003), é racional para 

algumas empresas manter o salário real de seus funcionários acima do valor de equilíbrio, 

existindo uma relação direta entre salário real e produtividade do trabalhador. Como as firmas 

não querem que a produtividade de seus trabalhadores correntemente contratados se reduza, é 

racional que o valor do salário esteja acima do nível de equilíbrio. Uma outra explicação é que 

as empresas mantêm o salário real alto com o objetivo de reduzir a rotatividade, para evitar o 

gasto com treinamento de novos trabalhadores. 

Para Yellen (1984), a hipótese de salário eficiência explica a ocorrência de rigidez de 

salário real, o mercado de trabalho dual, a existência de distribuição desigual de salários para 

trabalhadores com as mesmas características e a presença de discriminação no mercado de 

trabalho. Em relação à rigidez de salário, as empresas não reduziriam o salário real para manter 

a produtividade do trabalhador. No caso do mercado de trabalho dual, a distribuição desigual 

de salários ocorre porque o salário eficiência é relevante em um determinado setor, que 

podemos chamar de primário, mas não é relevante num outro setor, que podemos chamar de 

secundário, em que não existe a relação entre salário e produtividade; logo, ocorreria market 

clearing nesse setor. Mesmo dentro do setor primário a distribuição de salários seria desigual 

entre as firmas, porque a relação entre salário e eficiência também seria diferente para cada 

firma. A discriminação, por sua vez, seria explicada por conta de o empregador poder selecionar 

um grupo de trabalhadores com características observáveis que sejam da sua preferência - sem 

que isso incorra em um custo, já que não se verifica uma situação de pleno emprego. 

Dentre as explicações que se baseiam na teoria do salário eficiência, para a justificar a 

existência de um salário real acima do nível de equilíbrio, temos a de Shapiro e Stiglitz (1984). 

Os autores argumentam que a existência do desemprego involuntário decorre de uma 

particularidade da relação entre empregados e empregadores: já que existem dificuldades em 
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monitorar o desempenho dos funcionários, as empresas podem estabelecer um salário mais alto 

para criar um custo extra ao trabalhador se ele for demitido, de forma a exercer pressão para o 

funcionário manter um bom desempenho. Para os autores, um salário mais alto do que seria o 

de pleno emprego gera desemprego involuntário. Yellen (1984) afirma que esse modelo 

adiciona alguns elementos para a função de esforço aplicado ao trabalho dentro da firma, que 

são: a média de salários, o desemprego agregado e os benefícios para desempregados. Nesse 

sentido, a entrada de novos trabalhadores no mercado de trabalho resulta em aumento do 

desemprego, o que por sua vez induz a um esforço maior dos empregados a qualquer nível de 

salário, pois o desemprego está inserido na função de esforço. Com base nisso, o salário real 

acima do equilíbrio funciona como uma coerção econômica, aumentando o custo da perda do 

emprego. 

Em uma outra abordagem relacionada à teoria do salário eficiência temos a seleção 

adversa. Nesse modelo, as empresas entenderiam que não têm meios de avaliar a real 

qualificação dos trabalhadores na contratação; por conta disso, colocar um salário real mais alto 

aumentaria as chances de contratar alguém mais qualificado, pois os indivíduos mais 

qualificados teriam um maior salário de reserva, que se trata do menor valor de salário real pelo 

qual o trabalhador aceita o emprego (Ferreira, 2003). 

Yellen (1984) ainda apresenta mais dois modelos com base no salário eficiência. Um 

deles é o modelo de rotatividade, em que a empresa oferece um salário real acima do equilíbrio 

para evitar uma alta rotatividade da mão de obra, reduzindo assim os seus custos de treinamento. 

Com um salário real mais alto, os trabalhadores evitam sair do emprego; logo, a lógica é similar 

ao modelo apresentado por Shapiro e Stiglitz. O outro é o modelo sociológico, em que a rigidez 

salarial é explicada menos por um comportamento individualista e mais por convenções sociais. 

Nesse caso, temos o modelo feito por Akerlof (1982) que desenvolve a ideia de que os contratos 

de trabalho são “trocas de presentes parciais”, o que significa que os salários são, em parte, 

determinados por certas normas de esforço do trabalhador, e que o esforço realizado pelos 

trabalhadores também depende dessas normas. Como os trabalhadores baseiam seus esforços 

de acordo com essas normas, a empresa paga um salário melhor como forma de influenciar 

essas normas. Dessa forma, a relação entre termos de troca e normas é o que diferencia essas 

trocas de presentes de trocas puramente determinadas pelo mercado. 

O modelo insider-outsider parte de uma premissa diferente para explicar a existência 

de salários reais acima do nível de equilíbrio. Considera-se que existem dois grupos de 

trabalhadores: um grupo está empregado (insider), tem qualificação, proteção dos sindicatos, 

enquanto o outro grupo está desempregado (outsider) e não conta com a mesma organização 
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ou proteção do grupo que está empregado. Nesse modelo, os empregadores evitam contratar os 

outsiders, mesmo que esses aceitem trabalhar por um salário inferior, pois existe pressão dos 

sindicatos para não haver demissões e também por conta dos custos de treinamento de novos 

funcionários (Ferrari Filho, 1996). 

Blanchard e Summers (1986) utilizam o modelo insider-outsider para abordar a teoria 

da histerese, em que a taxa de desemprego de equilíbrio depende da taxa histórica de 

desemprego. Os autores argumentam que o salário é majoritariamente definido pelos insiders, 

e a influência dos outsiders depende do tempo em que ficam desempregados. Isso ocorre porque 

um maior tempo fora do mercado de trabalho resulta em uma menor produtividade do 

trabalhador, o que faz as firmas não quererem contratar indivíduos desempregados por um 

período longo. 

O modelo de contrato implícito supõe trabalhadores avessos ao risco e com acesso 

limitado ao mercado de capitais, e firmas neutras ao risco. O salário real é dado pela média dos 

ganhos ao longo do ciclo econômico, sendo assim, o salário real não apresenta grandes 

oscilações e os trabalhadores estão protegidos em um cenário econômico ruim, da mesma forma 

que não apresentam ganhos num cenário bom (Ferreira, 2003). A inovação da teoria do contrato 

implícito é que a relação de emprego não é vista como uma simples troca de trabalho por 

dinheiro, mas uma relação mais complexa de longo prazo, em que existe um contrato de seguro 

que protege os trabalhadores no caso de haver queda da produtividade marginal do trabalho 

(Azariadis e Stiglitz, 1983). Esse modelo dialoga com o modelo de Akerlof (1982) sobre trocas 

de presentes citado anteriormente; a diferença é que o contrato implícito se baseia em 

compartilhamento dos riscos e não em normas. 

No modelo de defasagem temporal de reajuste, um grupo de trabalhadores poderia 

aceitar uma redução salarial, caso os demais grupos de trabalhadores também aceitassem uma 

diminuição na remuneração. O problema nesse caso é que existe uma relutância entre os grupos 

no que tange a definir quem será o primeiro a aceitar uma redução; por conta disso, não existe 

um acordo para chegar em uma redução dos salários (Sicsú, 1999). 

Sobre a rigidez no mercado de trabalho, Ferreira (2003) ressalta um ponto importante 

para a visão dos novos keynesianos, o fato de que as fontes de rigidezes não são necessariamente 

removidas, já que são formadas dentro do próprio funcionamento do mercado, de forma que 

tratar-se-ia de um desequilíbrio duradouro, a priori. Blinder (1987) afirma que o nível salarial 

pode não ser capaz de equilibrar o mercado de trabalho mesmo no longo prazo, considerando 

um modelo de informação imperfeita. No entanto, Sicsú (1999) defende que, segundo os novos 

keynesianos, a rigidez faz com que o ajuste seja lento, mas que existe uma tendência para o 
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equilíbrio, uma vez que, se houvesse plena flexibilidade de preços, o ajuste ocorreria de maneira 

automática. Nesse caso, surge a necessidade de se flexibilizar o mercado de trabalho, para que 

o equilíbrio seja alcançado mais rapidamente. 

Uma teoria relevante dos novos keynesianos, que vale a pena ser comentada, é a 

abordagem feita por esses teóricos sobre a NAIRU 6  (Non-Accelerating-Inflation Rate of 

Unemployment), que desempenha um papel análogo à taxa natural de desemprego (na 

abordagem monetarista), ou seja, uma taxa de desemprego que não aumentaria a inflação. A 

diferença entre a NAIRU e a taxa natural de desemprego reside no fato de que a última é baseada 

na hipótese de expectativas adaptativas, enquanto a primeira se baseia nas expectativas 

racionais. Os novos keynesianos oferecem uma nova abordagem da curva de Phillips, de 

quando a taxa de desemprego está abaixo do equilíbrio a inflação é crescente. Uma outra 

característica que diferencia a interpretação dos novos keynesianos de outras escolas do 

pensamento é que os preços e salários não são dados em um ambiente perfeitamente 

competitivo, mas sim de forma consistente com firmas monopolisticamente competitivas 

(Ferreira, 2003). 

Blinder (1987) apresenta uma crítica ao conceito da taxa natural de desemprego pelo 

fato de o nível de desemprego ter mudado muito ao longo dos anos, de forma que invalida a 

hipótese da existência de uma taxa natural de desemprego, e que esses fatos têm feito os 

economistas olharem mais para a teoria da histerese do que para a taxa natural de desemprego. 

No entanto, Ball e Mankiw (2002) defendem a importância da NAIRU, já que no curto prazo 

existe um trade off, portanto existe uma taxa de desemprego consistente com uma inflação 

estável. Também explicam que os motivos da NAIRU variar com o tempo são complexos e as 

evidências ainda são fracas, embora mudanças demográficas, políticas governamentais e a 

produtividade parecem ter um papel para explicar as mudanças na taxa natural de desemprego. 

2.2.2. Implicações da teoria novo keynesiana 

Como a teoria novo keynesiana se baseia em microfundamentos para explicar rigidez 

salarial, e como isso impede que se alcance o pleno emprego, as medidas propostas por essa 

corrente estão focadas no âmbito microeconômico, ou seja, reformas que façam diminuir a 

rigidez no mercado de trabalho. Dessa forma, o Estado não teria um papel central para resolver 

a questão do pleno emprego; de fato, os novos keynesianos propõem um papel restrito ao 

 

6 Proni (2015) apresenta uma evolução das teorias de emprego, em que é apresentado o surgimento da NAIRU 

pelos monetaristas. Esse conceito se refere a uma interpretação feita da curva de Phillips em que existe uma taxa 

natural de desemprego que não gera aceleração da inflação. 
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Estado. Segundo Ferreira e Fracalanza (2006), como os novos keynesianos rejeitam a dicotomia 

clássica, existe algum espaço para políticas de estímulo à demanda agregada, mas como as 

fontes de rigidez no mercado de trabalho são relevantes para explicar o excesso de oferta de 

mão de obra, ainda haverá desemprego se as rigidezes não forem removidas. Os novos 

keynesianos enfatizam a questão do salário real acima do nível de equilíbrio para a ocorrência 

de desemprego; no entanto, de acordo com os modelos que explicam a ocorrência de um salário 

mais alto, temos que, a facilidade de ser demitido pode fazer com que o trabalhador seja mais 

produtivo sem a necessidade de aumentar o salário. 

Regini (2000) esclarece as diferenças entre os conceitos de flexibilização e 

desregulamentação. A flexibilização significa retirar rigidezes, mas não depende 

necessariamente de modificações nas leis trabalhistas, embora esse seja o caso mais comum. 

Uma maior flexibilização pode ocorrer por meio de ajustes informais dentro do mercado de 

trabalho, mantendo a regulamentação inalterada. Um exemplo pode ser dado com base no caso 

dos contratos implícitos, Azariadis e Stiglitz (1983) esclarecem que por conta de os contratos 

serem implícitos, não é possível utilizar nenhum recurso legal contra uma violação do contrato. 

As teorias que explicam a rigidez salarial apresentadas têm implicações diferentes para 

se abordar o motivo da persistência do desemprego. No caso dos modelos de salário eficiência, 

a responsabilidade pela manutenção de um salário acima do nível de market clearing é da 

empresa, pois seria ótimo para esta manter um salário mais alto. No caso dos modelos de 

barganha salarial e contrato implícito, a responsabilidade por um salário mais alto, e, 

consequentemente, um desemprego mais alto, é dos próprios trabalhadores, que preferem 

manter condições de trabalho melhores do que permitir que o salário caia para absorver um 

número maior de trabalhadores (Ferreira e Fracalanza, 2006). 

Ferreira e Fracalanza (2006) explicitam as propostas dos novos keynesianos para 

aumentar a flexibilidade dos salários. Considerando os modelos de salário eficiência, uma 

forma de reduzir a rigidez é aumentando os incentivos para o trabalhador ser produtivo sem 

aumentar o salário. Uma forma de realizar isso é pela retirada de direitos sociais dos 

trabalhadores, aumentando os custos para um trabalhador que é demitido. Reduzir os custos de 

demissão para a empresa também é uma forma de aumentar a produtividade do trabalho. Outra 

possibilidade inserida nos modelos de salário eficiência é a seleção adversa, uma solução para 

esse problema é a melhora na atuação das agências responsáveis pela colocação dos indivíduos 

no mercado de trabalho. A terceirização também pode ser utilizada para uma maior 

flexibilização, nesse tipo de contrato, as empresas contratam outras empresas especializadas em 

certas atividades. Em relação aos modelos de barganha salarial, é possível reduzir a influência 
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dos sindicatos, e promover uma maior flexibilização salarial, de forma a permitir que a empresa 

tenha maior liberdade em determinar o salário dos empregados. No caso do contrato implícito, 

sendo possível a empresa alocar a carga horária de trabalho de seus empregados de uma maneira 

mais eficiente, aumentando as horas trabalhadas no estado bom e diminuindo no estado ruim 

da economia, o problema do desemprego poderia ser resolvido, não sendo necessária a 

demissão dos trabalhadores quando o salário ficar acima da produtividade marginal do trabalho 

– desde que o aumento da jornada de trabalho não implique em custos adicionais para as 

empresas. Essas são as propostas que estão no cerne da argumentação em prol da 

desregulamentação do mercado de trabalho. 

Além das políticas de desregulamentação do mercado de trabalho, os novos keynesianos 

propõem algumas políticas de abertura comercial, que podem ser implementadas no sentido de 

reduzir as rigidezes. Sicsú (1999) expõe que os novos keynesianos sugerem abertura comercial 

e câmbio perfeitamente flexível como uma política de pleno emprego. Isso contribuiria para 

reduzir a rigidez por conta da maior concorrência que as empresas estariam sujeitas, forçando 

uma redução nos custos e na rigidez dos preços. Mankiw (1991) apresenta uma visão próxima 

ao dos novos clássicos ao recomendar políticas com regras de feedback, o autor rejeita políticas 

discricionárias por parte do governo, já que políticas discricionárias geram maior inflação sem 

gerar um menor desemprego. 

2.3. Abordagens críticas ao pensamento novo keynesiano 

Diferentes escolas do pensamento econômico apresentam críticas à teoria dos novos 

keynesianos. As críticas se baseiam na ideia de que a rigidez seria o principal obstáculo para se 

alcançar o pleno emprego. Dessa forma, existem questionamentos em relação às medidas de 

flexibilização do mercado de trabalho como forma de combater o desemprego, e dos efeitos 

negativos que essas medidas podem ter na sociedade. 

2.3.1. Abordagem marxiana 

A abordagem marxiana considera uma sociedade dividida entre capitalistas e 

trabalhadores, ou seja, leva em conta a luta de classes. Essa corrente teórica também se utiliza 

da análise histórica para construir seus argumentos. Entende que a produção no capitalismo é 

um processo de trabalho e valorização, sendo que nas relações salariais os capitalistas dominam 

a classe trabalhadora por conta do monopólio dos meios de produção (Green, 1988). 

Marx (2011) diferencia o trabalho e a força de trabalho, sendo que esta última é 

entendida como as capacidades físicas e mentais de um indivíduo para produzir valor de uso, 



29 
 

isso significa que a força de trabalho é a mercadoria, enquanto o trabalho representa um 

processo. Green (1988) considera essa distinção fundamental, pois a partir dessa divisão surge 

a necessidade do gerenciamento do trabalho, o que faz surgir teorias sobre organização do 

trabalho. 

Os marxianos tendem a concordar com a estrutura do mercado interno dos 

institucionalistas7, no entanto colocam a objeção que esse modelo não presta a devida atenção 

a luta de classes na produção, de forma que as estruturas de carreira, progressão salarial, 

promoções, hierarquia no trabalho, servem para a fragmentação da mão de obra e facilitar a 

manipulação, criando divisões artificiais entre os trabalhadores. Marx acreditava que a 

organização do trabalho fosse ditada pelo capitalista, de forma que o local de trabalho deixasse 

de ser significativo para a luta de classe e se movesse para fora da fábrica, direto para a arena 

política (King, 1990). Bowles (1985) constrói um modelo de maximização do lucro em que ele 

demonstra que a discriminação salarial e de tarefas é rentável por dificultar a união entre os 

trabalhadores, e isso, somado ao desemprego involuntário, seriam aspectos centrais para a 

sobrevivência do capitalismo. 

 Sobre a determinação da remuneração dos trabalhadores, King (1990) considera que os 

marxianos aceitam a premissa da teoria do capital humano como relevante para explicar os 

salários, pois, para Marx, os salários tendem a equalizar o valor da força de trabalho no longo 

prazo. Mas os marxianos a consideram apenas como uma explicação parcial, já que existe 

desigualdade de oportunidades. No entanto, Bowles e Gintis (1975) afirmam que a teoria do 

capital humano não é correta para uma estrutura de pesquisa empírica e nem para guiar políticas 

públicas. Isso ocorre porque a análise da teoria do capital humano não leva em consideração a 

relevância da luta de classes para explicar o funcionamento do mercado de trabalho. De forma 

que a estrutura salarial, os atributos individuais e as relações sociais e educacionais só podem 

ser entendidas dentro de um contexto de classes. 

 Levando em consideração a luta de classes, podemos afirmar que a remuneração do 

trabalho depende do poder de barganha dos trabalhadores. A flexibilização das leis trabalhistas 

é uma forma de reduzir esse poder que os empregados detêm e, consequentemente, reduzir seus 

salários. Uma maneira de limitar o fortalecimento da barganha dos trabalhadores é pelo 

enfraquecimento dos sindicatos. Hyman (1971) afirma que a tese elaborada por Marx considera 

que, sem a presença de sindicatos, os capitalistas cortariam os salários durante a recessão, e se 

recusariam a restabelecer a remuneração quando houvesse uma melhora no cenário econômico. 

 

7 Vide seção 2.3.4. 
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O alcance dos sindicatos é considerado limitado, por conta do avanço do capitalismo, que tende 

a aumentar as condições desfavoráveis aos trabalhadores. No entanto, a organização dos 

trabalhadores é relevante por conta de um potencial político significativo, o que seria alcançado 

por meio de um fortalecimento dessa instituição. 

 Green (1988) apresenta ainda outras contribuições da teoria marxiana que se 

assemelham a teoria neoclássica nas suas conclusões, mas que partem de visões muito distintas. 

Os marxianos, assim como os novos keynesianos e Kalecki, concordam com a ideia de que o 

desemprego tem uma função de disciplinar a mão de obra. Os marxianos também consideram 

que a discriminação no mercado de trabalho é útil para dividir os trabalhadores, de forma que 

pode haver discriminação mesmo em mercados competitivos. Outra contribuição é que os 

métodos de produção no capitalismo seguem o princípio da maximização dos lucros, o que 

implica em uma disputa entre empregados e empregadores, e não em um problema de estática 

comparativa. 

2.3.2. Abordagem pós keynesiana 

Os pós keynesianos retomam a teoria elaborada por Keynes na Teoria Geral. A primeira 

diferença que pode ser apontada entre os pós keynesianos e a ortodoxia econômica é que estes 

consideram que a análise econômica deve ser feita com base no comportamento individual 

maximizador, o que explica a ideia de microfundamentação da teoria feita pelos novos 

keynesianos. Já os pós keynesianos, rejeitam tanto o individualismo metodológico, como a 

importância da microeconomia sobre a macroeconomia (King, 2001). Nessa abordagem, a lei 

de Say8 é rejeitada, de forma que a economia não tende para um nível de equilíbrio específico, 

portanto, não faz sentido esperar que apenas mudanças nos salários (ou nos preços) possam 

resolver o problema do pleno emprego. 

Keynes (1936) afirma que a decisão dos empresários sobre quanto produzir e de quantas 

pessoas empregar, depende da formação de expectativas sobre o nível de demanda e da 

lucratividade daí esperada. O nível de emprego depende da demanda efetiva, que é o ponto em 

que a função de demanda agregada se iguala a função de oferta agregada, de forma que se a 

demanda agregada esperada for maior do que a oferta agregada, haverá incentivo para aumentar 

a produção e a contratação de trabalhadores. Em outras palavras, se os empresários tiveram uma 

 

8 De acordo com a lei de Say o limite para a demanda é dado pela produção, de forma que a demanda potencial é 

ilimitada, e os obstáculos ao crescimento são dados pelas dificuldades do crescimento da produção. Uma 

importante implicação é que se o volume de trabalho é dado pela produção, então é natural que a economia tende 

ao pleno emprego. No entanto, a plena flexibilidade de salários é uma condição para se obter e manter o pleno 

emprego (Miglioli, 1979). 
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expectativa de que podem aumentar sua receita se aumentarem a oferta, então haverá um 

aumento da produção, consequentemente um aumento do nível de emprego. O ponto da 

demanda efetiva determina o nível de emprego, no entanto, não existe motivo para afirmar que 

esse ponto consiste em uma situação de pleno emprego, em qualquer tempo e em qualquer 

estrutura de mercado. 

Ainda de acordo com Keynes (1936), uma redução no salário nominal gera um aumento 

do emprego apenas se considerarmos que a propensão marginal a consumir, a eficiência 

marginal do capital e a taxa de juros 9  se mantenham constantes, o que seria um evento 

improvável. Isso ocorre porque esses fatores determinam a demanda efetiva e, caso não haja 

uma maior expectativa de ganhos associada aos bens de capital, não existe incentivo para o 

investimento. Considerando que algum empresário – isoladamente – decida aumentar os 

investimentos, em vista dos menores custos com os salários, no futuro ele será obrigado a 

demitir novamente, já que não haverá demanda suficiente para absorver o aumento de oferta 

ocasionado pela contratação de mais trabalhadores. 

Dessa forma, Keynes explica que não existem motivos para acreditar que uma política 

de salários plenamente flexíveis possa eliminar o desemprego. Uma queda no salário tem o 

efeito de postergar a contratação, até o momento em que as expectativas dos empresários a esse 

respeito sejam revertidas e se espere um aumento nos salários. O desejável, portanto, seria uma 

política de manutenção de salários, pois isso mantém a estabilidade de preços e evita flutuações 

no nível de emprego no curto prazo, sendo assim, a rigidez faz parte da solução para o problema 

do desemprego. No longo prazo, seria desejável uma política de valorização dos salários e 

mantendo os preços estáveis, isso porque é mais fácil manter o nível de emprego considerando 

que existe a expectativa dos salários aumentarem do que se os salários diminuíssem. Dessa 

forma, uma flexibilidade salarial seria prejudicial para os empresários, por conta de gerar uma 

maior incerteza sobre o futuro. Keynes ainda considera, ao contrário dos novos keynesianos e 

dos marxianos, que o desemprego não tem nenhuma função social, e que sua existência reflete 

uma incompetência de política econômica. 

 

9 Keynes (1936) define a propensão marginal a consumir como a parcela da renda gasta consumo, de acordo com 

a equação 𝐶 = 𝐶0 + 𝑐𝑌, em que 𝐶 é o consumo 𝐶0 é o consumo autônomo (ou seja, que não depende da renda) 𝑌 

é a renda e 𝑐 é a propensão marginal a consumir (que assume um valor entre 0 e 1). A eficiência marginal do 

capital é definida como a taxa de desconto que equaliza o fluxo de renda esperada de um bem produzido com o 

preço de oferta. O investimento é determinado pela eficiência marginal do capital, de forma que o investimento 

ocorre até o ponto em que não tenha mais algum bem de capital com eficiência marginal do capital superior à taxa 

de juros. Assim uma menor taxa de juros aumenta o incentivo para investimento. 
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Seguindo a teoria de Keynes, King (2001) afirma que a análise dos pós keynesianos 

considera que nem a demanda nem a oferta de trabalho dependem do salário real. De acordo 

com essa corrente do pensamento econômico, o desemprego involuntário não é explicado por 

conta da ocorrência de rigidez de salários impedindo que o ajuste seja dado pelo preço. Para os 

pós keynesianos, o desemprego involuntário decorre do funcionamento normal de uma 

economia capitalista, dessa forma, ocorreria mesmo com plena flexibilidade de preços. 

Desenvolvendo a teoria pós keynesiana para a demanda de trabalho, Appelbaum (1979) 

defende que um componente desse argumento é a natureza institucional do negócio, que pode 

ser determinada pela economia dual. Este modelo consiste em indústrias centrais marcadas por 

uma estrutura oligopolista e que apresentam como características salários mais altos, mão de 

obra mais qualificada, tecnologias sofisticadas, maior estabilidade e treinamento dos 

trabalhadores, e presença sindical. As indústrias periféricas apresentam menor poder de 

mercado, salários mais baixos, baixa especialização da mão de obra, menor especialização, e a 

taxa de lucro também é menor nesse setor. Isso implica que os empregados das empresas 

centrais são tratados como custos quase fixos, de forma que esses trabalhadores não são 

demitidos quando diminui o nível de produção. O que também significa que a rotatividade no 

setor periférico é maior. 

É importante ressaltar o contraste entre o dualismo apresentado por Appelbaum e o dos 

novos keynesianos. Para os últimos, o setor secundário (ou periférico) apresenta market 

clearing, mesmo que o nível salarial seja menor, sendo o desemprego um problema que se 

encontra no setor primário (ou central). Na abordagem de Appelbaum, o desemprego se 

concentra no setor periférico, em que os trabalhadores têm menor poder de barganha e estão 

inseridos em condições trabalhistas mais precárias do que os empregados do setor central. 

Embora Keynes (1936) tenha aceitado o postulado clássico sobre a demanda de trabalho, 

de que o salário real é igual a produtividade marginal do trabalho10; em relação à oferta de 

trabalho, Keynes rejeitou o postulado clássico de que a utilidade do trabalho, dado um volume 

de trabalho empregado, é igual a desutilidade marginal do montante de emprego. Isso ocorre 

porque os trabalhadores não conseguem determinar o salário real, mas somente tem alguma 

influência sobre o valor do salário nominal, e quando ocorre uma queda no salário real por conta 

do aumento nos preços os trabalhadores não abandonam os seus empregos (Sicsú, 1999). 

 

10 O que significava aceitar, por uma questão de conveniência retórica, a estrutura de mercado da concorrência 

perfeita. 
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A abordagem pós keynesiana, de que não há queda na oferta de trabalho conforme o 

salário real se reduz, foi mais detalhadamente abordada por Appelbaum (1979). A autora afirma 

que o mercado de trabalho não pode ser caracterizado como um mercado, pois não apresenta 

um comportamento típico dos estímulos de “mercado”. Isso se dá, exatamente, por conta de 

não haver redução da oferta de trabalho quando há queda nos salários reais; o comportamento 

dos ofertantes de trabalho está condicionado a uma estratégia de sobrevivência na qual a 

unidade relevante é o domicílio, não o indivíduo. Naquele, é indispensável a existência de ao 

menos um(a) provedor(a) de rendimentos do trabalho, a despeito do nível de salário (nominal 

ou real) de mercado. Outro ponto considerado fundamental é que a oferta de trabalho também 

não depende do valor do salário real (conforme já sugerido por Keynes); dessa forma, o nível 

de salário não poderia apresentar qualquer função de market clearing para o mercado de 

trabalho, não podendo ser o desemprego involuntário eliminado apenas com mudanças no nível 

salarial. 

Appelbaum (1979) ainda afirma que por conta de haver uma segmentação no mercado 

de trabalho com indústrias centrais11 e periféricas, a oferta de trabalho também se ajusta a esse 

comportamento, de forma que as indústrias centrais contratam uma força de trabalho mais 

especializada e com maior treinamento e incentivo para se manter no trabalho. Sendo assim, o 

desemprego se concentra nas indústrias periféricas, e ocorre por conta das características do 

setor e não por conta do nível salarial. No setor periférico as empresas já conseguem reduzir os 

salários o quanto desejam, de forma que quedas nos salários não tem o efeito de gerar mais 

empregos. 

 Para os pós keynesianos, o nível emprego e dos salários são determinados 

separadamente, sendo que o emprego é determinado pelo nível de demanda no mercado de 

bens, ou seja, depende da demanda agregada da economia como um todo (King, 1990). 

Portanto, a função de emprego depende da demanda efetiva, o que significa que mudanças na 

quantidade de mão de obra empregada só ocorrem a partir de mudanças na demanda efetiva; 

dessa forma, a demanda no mercado de trabalho é uma demanda derivada (Ferreira, 2003). A 

determinação do salário nominal é dada pelo poder de barganha das firmas e dos trabalhadores, 

e como os preços das mercadorias dependem do poder de mercado e da necessidade de fundos 

próprios para financiar o investimento da empresa, o salário real depende do nível de 

investimento e do ritmo de crescimento da economia, dessa forma salários reais e nominais 

 

11 A oferta de mão de obra nas indústrias centrais que Appelbaum descreve é baseada na teoria do mercado de 

trabalho interno, conforme explicado na seção sobre os institucionalistas. 
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estão sujeitos a influências separadas e podem se mover em direções opostas, como defendido 

por Keynes (Appelbaum, 1979). 

 King (2001) argumenta que os pós keynesianos podem concordar com boa parte da 

teoria do salário eficiência, principalmente com suas implicações. São citadas três implicações 

que podem ser aceitas: (i) a não validade da lei da oferta e demanda, já que o comportamento 

racional maximizador não elimina o desemprego; (ii) a lei do preço único não é válida, pois a 

relação entre salário e produtividade varia de firma para firma; e também que (iii) o teorema do 

bem-estar econômico não é válido, por conta dos sentimentos de justiça e equidade 

influenciarem no nível de esforço do trabalhador, o que torna impossível separar os problemas 

de alocação e os distributivos. No entanto, King deixa claro que a aceitação dessas implicações 

não significa que não existam críticas a este modelo ortodoxo; a principal é que a teoria do 

salário eficiência não substitui a análise macroeconômica com a demanda efetiva tendo um 

papel central na determinação do nível de emprego. 

 Os pós keynesianos concluem que não se trata de deficiência de informações ou 

existência de rigidez que explica o desemprego involuntário, mas sim que a produção que 

maximiza os lucros frequentemente não seria compatível com o pleno emprego, o que envolve 

um problema de assimetria de poder, já que os trabalhadores não têm interferência no nível de 

força de trabalho empregada (Ferreira, 2003). Dessa forma, os pós keynesianos defendem que 

a política adequada para a geração de empregos é feita através de uma atuação discricionária 

do governo, com o objetivo de elevar a demanda efetiva até alcançar o pleno emprego (Ferreira 

et al., 2009). 

 Mesmo considerando que a demanda efetiva é o ponto principal para a determinação do 

nível de emprego, King (2001) afirma que os pós keynesianos não rejeitam a hipótese de que 

possa existir vagas de trabalho abertas, mas com trabalhadores com habilidades insuficientes 

ou em localizações inadequadas. Essa relação é dada pela “curva de Beveridge”, que evidência 

o quanto do desemprego se deve à incompatibilidade entre as vagas ofertadas e os 

desempregados. Por mais que as evidências sugiram que a demanda efetiva é o componente 

mais relevante, o autor sugere que é necessário analisar a relação entre capital e trabalho, pois, 

se o estímulo à demanda efetiva não é suficiente para garantir o pleno emprego, então deve-se 

pensar em alternativas12. 

 

12 A alternativa que King (2001) se refere é a Renda Básica Universal, como uma forma de garantir renda – e como 

justiça social – para as pessoas afetadas pelo desemprego tecnológico. Mas o problema de o estímulo à demanda 

efetiva não ser suficiente para gerar o pleno emprego também pode ser analisado pelo desemprego estrutural nas 

economias subdesenvolvidas abordado por Kalecki (vide seção 3.3). 
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2.3.3. Abordagem kaleckiana 

 Kalecki é outro autor que rejeita a lei de Say e não considera que a economia tende para 

um equilíbrio. Para o autor, o nível de emprego é determinando por uma decorrência implícita 

a partir da demanda por um dado nível de produção, ou seja, é a decisão de um gasto autônomo 

que gera uma receita, o que determina o princípio da demanda efetiva para Kalecki (Possas, 

1999). Algo relevante na teoria de Kalecki é a relação entre salário real e emprego, em que o 

autor destaca o efeito positivo que um aumento no salário real tem sobre o nível de emprego, 

por conta de um aumento na demanda (Sawyer, 1985). 

 De acordo com Sawyer (1985), Kalecki não enfatiza o funcionamento do mercado de 

trabalho, pois o mercado de bens é mais importante para a determinação dos salários reais, o 

que é efetivamente determinado pelo grau de monopólio (em nível setorial / agregado). O que 

é definido no mercado de trabalho é o salário nominal; os sindicatos podem exercer pressão e 

contribuir para a determinação do salário real, desde que consigam alterar o grau de monopólio. 

Sawyer ainda argumenta que Kalecki e Keynes têm uma visão similar sobre a determinação do 

salário nominal se dar no mercado de trabalho, mas o salário real ser determinado no mercado 

de bens, e também de que uma redução no salário nominal não necessariamente implica em 

redução do salário real. E essa explicação vai contra o argumento ortodoxo de que o desemprego 

ocorre por conta de os salários reais estarem altos demais (geralmente por conta de ação de 

sindicatos e/ou legislação de salário mínimo), pois se os salários reais são determinados fora do 

mercado de trabalho, então não seria correto utilizar argumentos sobre o funcionamento do 

mercado de trabalho para explicar o desemprego. Mesmo se considerado o cenário hipotético 

de concorrência perfeita, não existe nenhuma implicação de que um menor salário real gera 

uma maior produção, já que ambos dependem de um maior nível de demanda agregada. 

 Dessa forma, Kalecki também possui uma visão crítica quanto ao aumento de 

flexibilização do mercado de trabalho como uma forma de gerar mais empregos. Kalecki 

considera que a economia capitalista é cíclica, de forma que existem “booms” em que o nível 

de emprego aumenta e também recessões em que o desemprego é alto, de forma que o 

desemprego é algo inerente à dinâmica da economia capitalista, e o ciclo é fundamentalmente 

determinado pelos investimentos privados, e estes têm um caráter dual13, que impede sua 

 

13 Kalecki (1954) define o investimento com um caráter dual, sendo que por um lado o investimento tem um 

componente de demanda que estimula o investimento, por outro tem um aumento da capacidade instalada, que 

diminui o incentivo para o investimento. A taxa de decisão de investimento, 𝐷𝑡 , é igual ao investimento em capital 

fixo,𝐹𝑡+𝜏 (sendo o hiato 𝜏 a distância entre a curva temporal das decisões de investimento), e pode ser escrita a 

partir da seguinte equação: 𝐹𝑡+𝜏 = 𝐷𝑡 = 𝑎𝑆𝑡 + 𝑏
∆𝑃𝑡

∆𝑡
− 𝑐

∆𝐾𝑡

∆𝑡
+ 𝑑 , sendo que 𝑎, 𝑏  e 𝑐  são coeficientes, 𝑆𝑡  é a 
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constância. A superação do ciclo somente seria possível pela ação do Estado, ou com mudanças 

políticas e sociais que forneçam maior poder aos trabalhadores (Sawyer, 1985). 

 A partir da definição do conceito de demanda efetiva como o que determina o nível de 

emprego, podemos abordar três propostas feitas por Kalecki (1944) para manter o nível de pleno 

emprego. Um dos caminhos é através do gasto do governo, o que deve ser feito por meio de 

investimentos públicos ou subsídios para o consumo da população, a ideia é realizar gastos que 

não concorrem com o setor privado, e como seria financiado por meio de empréstimos não afeta 

o investimento privado e nem reduz o consumo. Uma vantagem adicional dessa proposta é que 

o aumento da renda é acompanhado por um aumento na receita tributária, o que faz o déficit do 

governo ser menor do que o aumento das despesas. 

Outra proposta sugerida por Kalecki é pelo estímulo ao investimento privado, o que 

pode ser alcançado por meio de redução nas taxas de juros, diminuição dos impostos. Essa 

forma de se aumentar a demanda efetiva é considerada mais indesejável pelo autor, por estar 

sujeita ao caráter dual do investimento, de forma que se o nível de investimento exceder o que 

seria necessário para um aumento da capacidade produtiva, então haverá aumento da 

capacidade ociosa, e uma queda na utilização dos equipamentos gera uma queda no lucro, sendo 

necessário haver novos estímulos ao capital privado. Como o investimento público não estaria 

sujeito ao caráter dual do investimento, este seria mais desejável para alcançar o pleno emprego. 

Um outro caminho é pela redistribuição de renda. A ideia básica dessa proposta é que 

os mais pobres têm uma maior propensão marginal a consumir, de forma que um imposto 

redistributivo teria o efeito de aumentar a propensão média a consumir. Essa proposta não 

apenas contribui para aumentar a demanda efetiva, mas também para diminuir a desigualdade 

de renda, o que é um fator que faça essa proposta receber maior resistência do que as outras. 

Kalecki (1943) também discorre sobre as dificuldades políticas de se implementar o 

pleno emprego. O autor afirma que o aumento da produção e do emprego beneficiam não só os 

trabalhadores, mas também os empresários, por conta do maior lucro que pode ser obtido, 

mesmo assim não costuma haver um apoio por parte desses para as políticas de pleno emprego. 

 

poupança bruta, 
∆𝑃𝑡

∆𝑡
 é a taxa de modificação do montante dos lucros, 

∆𝐾𝑡

∆𝑡
 é a taxa de modificação do estoque de 

capital em equipamento, e 𝑑 é uma constante para o componente autônomo do investimento, sujeita a modificações 

no longo prazo. A poupança afeta positivamente o investimento por permitir que as empresas financiem novos 

investimentos sem a necessidade de tomar empréstimos. O aumento dos lucros também torna mais atraente a 

realização de novos investimentos. O aumento líquido de capital em equipamento gera um desincentivo ao 

investimento, de forma que se os lucros se mantêm no mesmo patamar e ocorre uma elevação de capital em 

equipamento os lucros serão menores. Isso ocorre por conta de um aumento na capacidade ociosa da empresa, o 

que torna menos atrativo o planejamento de novos investimentos. 

 



37 
 

Kalecki cita alguns motivos para essa resistência, como o desagrado dos empresários por conta 

de o governo interferir no pleno emprego, o desagrado no direcionamento do gasto público e 

das mudanças sociais e políticas que resultam da manutenção do pleno emprego. Dessa forma, 

um regime de manutenção do pleno emprego retira o caráter disciplinar do desemprego, e a 

disciplina nas fábricas e a estabilidade política tem um valor maior do que o lucro para os 

empresários. 

Outro ponto importante que Kalecki (1965) destaca é a diferença entre os problemas 

econômicos das economias desenvolvidas e das subdesenvolvidas. Enquanto o principal 

problema das economias desenvolvidas se trata da subutilização de recursos, o das economias 

subdesenvolvidas é mais complexo. A demanda efetiva também é um problema para países 

subdesenvolvidos, porém, mesmo que a economia esteja aquecida não será possível absorver 

toda a força de trabalho. Dessa forma, a capacidade produtiva não deve apenas ser utilizada 

plenamente, mas também deve se expandir rapidamente. Existem três obstáculos à aceleração 

do crescimento; (i) o investimento privado pode não ser suficiente para expandir a capacidade 

produtiva na taxa desejável; (ii) pode haver deficiência de recursos físicos para a produção de 

bens de investimento; (iii) mesmo que os dois primeiros problemas sejam resolvidos, ainda 

haverá problema no suprimento bens de consumo essenciais, que terá um aumento na demanda 

por conta da expansão do emprego. A solução para esses obstáculos passa por um planejamento 

de longo prazo, com participação do governo e tributação sobre os mais ricos, o que, por sua 

vez, também enfrenta resistências. 

É possível verificar que a explicação oferecida por Kalecki para tratar a ocorrência do 

desemprego é próxima à que é feita pelos novos keynesianos, com respeito ao caráter disciplinar 

do desemprego. As duas teorias consideram vantajoso para o empregador que exista algum 

desemprego, ou, conforme a terminologia marxista, um exército industrial de reserva para 

aumentar a produtividade dos empregados. 

Para os novos keynesianos, o desemprego é funcional não apenas para o aumento da 

produtividade da mão de obra, mas também é funcional para a estabilidade de preços, com base 

na NAIRU. Kalecki rejeita qualquer existência de uma taxa natural de desemprego, para o autor 

a inflação ocorre se o governo insistir em estimular a demanda efetiva em uma situação em que 

a economia já se encontra no pleno emprego. 

2.3.4. Abordagem institucionalista 

 King (1990) afirma que os institucionalistas consideram que o poder econômico é 

fundamental no sistema de mercado, pelo grau de autonomia dos empresários em definir preços, 
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produção e emprego. A economia ortodoxa superestima o poder de mercado e não reconhece a 

relevância das instituições econômicas. Sendo assim, essa corrente teórica leva em 

consideração a relevância econômica das instituições e a sua construção histórica, 

desenvolvendo uma crítica à economia ortodoxa. 

Os autores institucionalistas também criticam o individualismo da análise neoclássica. 

Os institucionalistas partem da ideia do mercado de trabalho interno para explicar a existência 

de rigidezes de salário real e nominal. Doeringer e Piore (1985) apresentam três características 

específicas do mercado de trabalho interno. A primeira é que deve haver um alto nível de 

permanência do vínculo de emprego, ou seja, a relação de trabalho é duradoura. Também devem 

existir possibilidades de avançar na carreira dentro da mesma empresa, dessa forma, a firma 

oferece treinamentos e oportunidades para seus funcionários, em detrimento de indivíduos 

desempregados ou de outras firmas. A terceira característica é que a empresa possui regras bem 

definidas, deixando claro os direitos e deveres de cada funcionário; essas regras incluem como 

se dá a forma de remuneração dos trabalhadores, o que é determinado de maneira isolada, em 

maior ou menor grau, do mercado de trabalho externo. 

 Essa abordagem apresenta algumas implicações, como o salário não ser dado pela 

produtividade do trabalhador, já que a empresa define regras para a remuneração da força de 

trabalho. Logo, os diferenciais de remuneração do trabalhador não são os responsáveis por fazer 

o empregado se esforçar mais. King (1990) explica que se o salário não é determinado pela 

produtividade do trabalhador, isso implica um questionamento da teoria do capital humano14, 

em que os institucionalistas negam que maiores salários necessariamente refletem uma maior 

produtividade, principalmente para os cargos mais altos. 

 Sobre os efeitos dos sindicatos na remuneração e contratação dos trabalhadores, 

Freeman e Medoff (1984) realizam uma crítica à teoria ortodoxa, por esta ignorar efeitos 

positivos que os sindicatos possuem. Entre estes efeitos, temos uma melhor distribuição de 

renda entre os trabalhadores, tanto dentro da mesma empresa, quanto em empresas diferentes. 

Outro aspecto é que sua ação reduz as taxas de demissão, o que aumenta a motivação dos 

trabalhadores, sendo que a produtividade é maior com a presença de sindicatos, mesmo que o 

lucro possa ser menor. Essa característica se diferencia dos novos keynesianos, já que esses 

consideram que a produtividade seria maior havendo uma coerção econômica, com os 

trabalhadores temendo o desemprego. Ao passo que os institucionalistas consideram que o 

 

14 A teoria do capital humano relaciona a qualificação dos trabalhadores com a sua remuneração, de forma que 

trabalhadores mais qualificados, consequentemente, mais produtivos, ganham mais. Essa teoria é utilizada em 

diversos estudos sobre desigualdade de renda. Para mais detalhes ver Sahota (1978). 
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esforço dos trabalhadores é maior quando não existe o risco do desemprego. Dessa forma, os 

trabalhadores conseguem maiores conquistas com a presença de um sindicato do que se 

houvesse uma negociação individual com os empregadores. 

2.4. Conclusão 

 Os novos keynesianos apresentam resultados que colaboram para a ideia de que o 

mercado deve ser o responsável para se chegar ao equilíbrio, de forma que mudanças deveriam 

ser introduzidas no sentido de aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho para acelerar a 

chegada ao equilíbrio, preferencialmente sem que o governo tenha que intervir de modo direto 

para gerar empregos. Essa abordagem desconsidera possíveis efeitos negativos que uma maior 

flexibilização do mercado de trabalho possa ter na geração de empregos e na remuneração dos 

trabalhadores. Para os novos keynesianos, o desemprego é uma forma de aumentar a 

produtividade dos trabalhadores, por conta do risco de ficar desempregado caso não tenha um 

desempenho considerado aceitável no trabalho. Nesse sentido, as correntes críticas apresentam 

teorias mais completas para explicar esses fenômenos. 

Os pós keynesianos consideram que reduzir salários não resulta em aumento do 

emprego, e ainda pode trazer maior incerteza para o cálculo capitalista. Além disso, o 

desemprego não tem nenhuma função social, ou seja, é um desperdício ou uma incompetência 

de política econômica. Kalecki, assim como autores marxistas, concorda com o argumento de 

que o desemprego tem uma função social, de que é útil para os capitalistas que exista um 

“exército industrial de reserva” à disposição. Os institucionalistas apresentam a estrutura de 

mercado interno e argumentam que as relações de trabalho acontecem de acordo com as normas 

determinadas pela empresa, colocando maior ênfase na construção histórica das instituições e 

a importância da ação coletivo do que o poder do mercado em regular a economia. Os marxianos 

enfatizam a necessidade de se abordar a luta de classes para compreender o funcionamento do 

capitalismo, de forma que as relações de trabalho visam fragmentar os grupos de trabalhadores 

e disciplinar, sem atender ao interesse dos trabalhadores. 

 Uma maior flexibilização do mercado de trabalho tem a tendência de piorar as condições 

de trabalho. Se o nível de emprego não depende da flexibilidade dos contratos de trabalho, 

então, essa última pode trazer consequências sociais indesejáveis. Embora a escola neoclássica 

considere que a teoria do capital humano é relevante para explicar a distribuição de renda 

individual, outras correntes teóricas destacam a importância do funcionamento do mercado de 

trabalho e da atuação do governo na geração de postos de trabalho com garantias para os 

trabalhadores, com o objetivo de melhorar a distribuição da renda do trabalho.  
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3. A experiência brasileira de flexibilização dos contratos de trabalho 

 O Brasil apresenta uma modificação do seu modelo de desenvolvimento econômico, 

que estava vigente desde os anos 1930 até os anos 1980, por conta das dificuldades econômicas 

enfrentadas no fim desse período. Entre os problemas enfrentados pelo Brasil, nos anos 1980, 

podemos citar a crise econômica no início da década, a crise da dívida, por conta da alta dos 

juros internacionais, o que fez o país passar a década isolado do sistema financeiro mundial. 

Nos anos 1990, o modelo de desenvolvimento se insere no contexto da globalização, diversas 

medidas baseadas no Consenso de Washington foram implementadas com o objetivo de 

permitir a inserção do Brasil no novo modelo globalizado. Dentre essas medidas propostas, 

destacamos a desregulamentação do mercado de trabalho, que é realizada por meio de diversas 

alterações nas leis trabalhistas. 

 Sobre a forma de inserção da economia brasileira após os anos 1990, Mello (1997) 

afirma que os países periféricos abrem os seus mercados para a concorrência externa, isso se 

traduziu em uma regressão produtiva, mas que permite à grande empresa multinacional se 

instalar e aproveitar condições como mão de obra mais barata e melhores condições de 

investimento que os países oferecem com o objetivo de atrair as multinacionais. Esse processo 

gera um aumento das desigualdades nos países periféricos, com o aumento do desemprego 

estrutural, precarização no trabalho, aumentando as disparidades de rendimentos.  

 No Brasil, a reforma trabalhista aprovada em 2017 – que alterou diversos pontos da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – se caracteriza como a mudança mais significativa, 

no sentido de flexibilizar os contratos de trabalho, após as diversas medidas de flexibilização 

adotadas nos anos 1990. 

 Na segunda seção, apresentamos os argumentos teóricos para embasar a flexibilização 

dos contratos de trabalho no Brasil, e as suas críticas. Na terceira seção, apresentamos as 

mudanças ocorridas ao longo dos anos 1990, e como foi a evolução das relações de trabalho até 

a aprovação da reforma trabalhista. Na quarta seção, abordamos as mudanças trazidas pela 

reforma trabalhista e as suas implicações nas relações de trabalho. 

3.1. Abordagem teórica sobre a flexibilização dos contratos de trabalho no Brasil 

 Existem divergências entre as escolas do pensamento econômico sobre a flexibilidade 

dos contratos de trabalho. Enquanto as correntes inspiradas na teoria neoclássica defendem uma 

maior flexibilização para se obter mais empregos e maior produtividade, outras escolas – como 

a pós keynesiana, kaleckiana, marxista – argumentam que a flexibilidade não resolve o 
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problema do desemprego, podendo inclusive piorar a geração de emprego e tornar o trabalho 

mais precário, ou seja, menor remuneração, menos direitos associados ao emprego, maior 

rotatividade, maior vulnerabilidade, conforme explicado no capítulo 2. No Brasil, esse debate 

teórico pode ser dividido em três diferentes escolas de pensamento. 

3.1.1. Interpretação neoclássica no Brasil 

 Na interpretação de inspiração neoclássica, Pastore (1994) argumenta que o modelo 

globalizado implica em um aumento da concorrência, exigindo maior flexibilização, para que 

as empresas possam competir. Se a legislação é muito rígida, as empresas se adaptam 

lentamente, perdendo competitividade e reduzindo o emprego. Partindo da hipótese de que o 

mercado de trabalho brasileiro é rígido, se faz necessário remover as rigidezes para haver maior 

liberdade para o empregador. De acordo com essa interpretação, os encargos sociais são muito 

elevados no Brasil e os conflitos são resolvidos na justiça do trabalho, dificultando a negociação 

entre as partes envolvidas, retirando a liberdade dos empresários e trabalhadores, o que dificulta 

a geração de mais empregos. 

 Essa interpretação parte de premissas como o individualismo metodológico e a 

maximização da utilidade, sendo que a flexibilização aumenta a liberdade, o que permite maior 

cooperação entre as partes. Zylberstajn (1992) defende uma maior negociação entre as empresas 

e os trabalhadores, e uma menor regulação do trabalho. A negociação também deveria ser feita 

com o objetivo de preservar a flexibilidade no mercado de trabalho, para isso, o autor sugere o 

uso de remuneração variável, permitindo que o salário esteja mais atrelado ao desempenho das 

empresas. 

 No contexto de uma remuneração do trabalho mais atrelada à produção do empregado, 

o papel dos sindicatos se torna mais difícil, pois se torna trabalhoso acompanhar o modelo de 

remuneração de cada empresa, e por conta de uma maior necessidade de flexibilidade na 

contratação (Pastore, 1994). Dessa forma, Pastore (1994) afirma que os sindicatos enfrentam 

problemas no novo modelo concorrencial, o que implica que as empresas necessitam da 

cooperação dos trabalhadores, fazendo com que a empresa seja uma concorrente do sindicato, 

fazendo este último perder sua relevância. 

3.1.2. Interpretação novo keynesiana no Brasil 

 Uma segunda interpretação é fornecida pelos novos keynesianos, ainda dentro do 

âmbito da ortodoxia econômica. Entre esses autores, Camargo (1996) explica que o mercado 

de trabalho brasileiro é flexível, já que o salário apresenta variação, a rotatividade é alta e o 
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desemprego responde às mudanças econômicas. Para esse autor, o problema está contido nas 

instituições do mercado de trabalho, que geram incentivos para uma alta rotatividade e baixa 

produtividade do trabalho no Brasil. Sendo que a justiça do trabalho tem a palavra final nas 

negociações, as demissões têm um baixo custo, o que implica em alta rotatividade e 

desincentivo às negociações, dificultando o investimento em treinamento e a melhoria da 

produtividade do trabalho. 

 O mercado é flexível na medida em que é possível o ajuste via preço, e não quantidade, 

dado que a empresa iguala o custo de trabalho15 com a produtividade marginal do trabalho. Essa 

situação faz com que, quando o desemprego está baixo, os trabalhadores menos qualificados 

prefiram ser demitidos para receber os direitos trabalhistas, dificultando o ganho de 

produtividade (Camargo, 2014). 

 O salário no Brasil, nos anos 1990, também já era considerado flexível pelos novos 

keynesianos, sendo que mesmo em segmentos de trabalhadores com baixa flexibilidade, a 

variação é compatível com mercados como o dos EUA e do Canadá (Camargo, 1996). Apesar 

de considerar que o Brasil possui empregos e salários flexíveis, Camargo (1996) entende que 

possa haver rigidez na segmentação do mercado de trabalho entre o trabalho formal e informal. 

O autor explica que isso pode acontecer por conta da hipótese do salário eficiência, 

relacionando questões de motivação da força de trabalho e o baixo custo de burlar a lei. Uma 

outra hipótese considerada pelo autor é de que o salário mínimo gera informalidade, sendo que 

se o salário mínimo estiver em um valor superior ao de equilíbrio, para um determinado 

mercado, ocorre um aumento da informalidade. 

 Gonzaga (1998, 121) explora a questão da qualidade dos empregos no Brasil, em que o 

problema não é a geração de empregos, mas a qualidade, pois “empregos vêm sendo criados 

em número relativamente alto ao longo das últimas décadas no Brasil. No entanto, a qualidade 

dos postos de trabalho é, em média, muito ruim”. Ainda de acordo com Gonzaga (1998, 122), 

a rotatividade é um problema para melhorar a qualidade dos empregos, já que “uma alta 

rotatividade, por outro lado, incentiva a informalização da relação de trabalho, e, portanto, o 

pouco grau de compromisso entre trabalhadores e firmas”. O autor considera que as instituições 

do mercado de trabalho geram incentivos para os trabalhadores e empregadores manterem a 

alta rotatividade. Entre os primeiros, regras como o saque do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), o seguro-desemprego, gera um ganho de curto prazo para o trabalhador, 

 

15 Camargo (2014) utiliza o termo custo do trabalho, já que a empresa leva em consideração na hora da contratação 

o custo total envolvido para empregar alguém, ou seja, os encargos trabalhistas mais o salário. 
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incentivando a rotatividade. No caso das empresas, a legislação trabalhista é que gera a 

necessidade de demissão dos trabalhadores, pois inexistem mecanismos que permitam que os 

empresários ajustem a produção de outra maneira, e.g., uma redução no horário de trabalho, o 

que pode ser feito por contratos de trabalho mais flexíveis. 

3.1.3. Interpretação crítica à ortodoxia econômica no Brasil 

 A terceira interpretação, crítica à ortodoxia econômica, entende que a flexibilização 

causa efeitos negativos sobre as relações de trabalho, uma vez que não há comprovação de 

melhora do nível de emprego, e existe a possibilidade de aumentar a vulnerabilidade dos 

trabalhadores. Manzano e Caldeira (2018) criticam o arcabouço neoclássico em que o mercado 

encontra o equilíbrio entre oferta e demanda por ajuste de preço (no caso do mercado de 

trabalho, por ajuste no salário), de forma que a flexibilidade é necessária para que o equilíbrio 

seja alcançado. Essa análise parte do pressuposto de concorrência perfeita, o que implica a 

inexistência de desemprego involuntário, i.e., todos que procuram um trabalho e aceitarem o 

salário de mercado conseguem um emprego. O desemprego só é admitido se for voluntário ou 

friccional. A teoria dos novos keynesianos também é criticada pelos autores, sendo que esta 

também é uma teoria baseada na ortodoxia econômica, e admite a existência de rigidezes reais 

que impossibilitam que a economia se encaminhe ao equilíbrio de pleno emprego, uma vez 

retirada essas rigidezes, a economia se direciona automaticamente para o pleno emprego. Para 

os autores, essas medidas sugeridas pelos novos keynesianos e os neoclássicos têm como 

objetivo levar o preço da força de trabalho para o menor nível possível, desmantelando os 

mecanismos de proteção social e transferindo maiores riscos aos trabalhadores. Essas 

abordagens se referem ao desemprego como um problema restrito ao mercado de trabalho e à 

sua regulação, enquanto os autores seguem uma abordagem keynesiana, em que é necessário 

garantir um nível de demanda agregada que garanta a utilização plena da força de trabalho. 

 Krein (2007) também crítica a abordagem representada pelos novos keynesianos, pois 

a Constituição de 1988 aumentou os benefícios para o trabalhador na rescisão de contrato, e 

isso não incentivou um aumento na rotatividade, sendo que esta última apresenta um 

movimento cíclico. Dessa forma, o aumento do custo de demissão poderia ter o efeito de reduzir 

as demissões. Outro aspecto destacado pelo autor é a distinção entre setores econômicos e nível 

de qualificação do trabalhador, uma vez que a decisão de seguir uma determinada carreira que 

garante um salário maior não é abandonada pela possibilidade de obtenção de benefícios a curto 

prazo. Isso indica que o comportamento descrito está concentrado nos segmentos menos 

estruturados, não garantem um aumento salário e progressão na carreira. O autor também 
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argumenta que a rotatividade entre os informais é maior do que entre os formais, então, mesmo 

sem incentivos financeiros para sair do emprego a rotatividade é mais elevada. 

3.2. A trajetória das relações de trabalho no Brasil dos anos 1990 até a Reforma 

Trabalhista 

 A década de 1990 é caracterizada como o período em que avançam as medidas de 

flexibilização no mercado de trabalho brasileiro. Nesta seção, detalhamos as mudanças 

ocorridas nos anos 1990, e discutimos o cenário do mercado de trabalho neste período. A seguir, 

analisamos os anos 2000, que se caracterizam por uma melhora nas condições de trabalho, 

mesmo sem uma alteração nos rumos da flexibilização do trabalho. Por fim, verificamos como 

foi a atuação dos sindicatos durante a década de 1990 e a década de 2000. 

3.2.1. Medidas de flexibilização da década de 1990 

Antes da década de 1990 a flexibilidade numérica já era alta no Brasil, pois desde a 

introdução do FGTS em 1966 – substituindo a antiga regra de estabilidade no emprego após 

dez anos no mesmo emprego – a flexibilidade para demitir é alta (Krein, 2007). Na década de 

1990, houve diversas mudanças pontuais na legislação trabalhista. Sobre as mudanças ocorridas 

durante a década de 1990, Krein (2007) analisa as tendências de flexibilização nas formas de 

contratação, no rompimento do contrato de trabalho, no tempo de trabalho e na remuneração. 

Entre as diversas formas de contratação que surgiram na década de 1990 destacamos a 

terceirização e o contrato de Pessoa Jurídica (PJ). O autor explica que o contrato PJ funciona 

como uma relação de trabalho disfarçada, em que não é pautada pela legislação trabalhista, mas 

sim por um contrato comercial, em que são excluídos os direitos trabalhistas. Alguns 

trabalhadores veem uma vantagem nesse tipo de contrato, já que apresenta uma maior 

remuneração no curto prazo, e se concentra em atividades de maior qualificação da força de 

trabalho. Krein (2007) explica que algumas das formas de contratação, e.g. contrato parcial, 

com prazo determinado, apresentam números irrelevantes, não contribuindo para diminuir o 

desemprego. 

Além dessas formas contratação, Krein (2003) também trata sobre outras medidas de 

flexibilização da contratação dos anos 1990, como as cooperativas de profissionais e a 

ampliação do trabalho estágio. A primeira permite a organização de cooperativas para prestar 

serviços em uma determinada empresa sem a necessidade de vínculo. O trabalho estágio passa 

a permitir a utilização do estágio pela empresa sem a necessidade de o trabalhador possuir uma 

formação acadêmica na área em que atua. 
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 Qualquer tentativa de se reduzir a liberdade para demitir enfrenta grande resistência dos 

empresários. Um exemplo disso foi a denúncia da convenção 158 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) em 1996, que objetivava o fim da demissão sem justa causa. Essa denúncia 

reafirmou o caráter flexível da legislação trabalhista brasileira, que é um dos motivos para 

explicar a baixa relevância das novas modalidades de contrato, junto com a necessidade de 

haver demanda por força de trabalho, a possibilidade de terceirizar e contratar como autônomo 

e a oposição que vinha sendo feita pelos sindicatos (Krein, 2003). 

 Krein (2007) explica que as formas de flexibilização na remuneração, contratação e 

alocação no trabalho afetam a flexibilidade do tempo de trabalho. O autor argumenta que a 

partir das mudanças do sistema capitalista na década de 1970, três níveis de mudanças passaram 

a afetar o tempo de trabalho. Em primeiro lugar, temos a ordem social, política e econômica, 

que tende a maximizar a utilização dos recursos, focando em aumentar a produtividade do 

trabalhador. Em segundo lugar, temos as inovações organizacionais e tecnológicas, permitindo 

um melhor controle da jornada de trabalho efetivamente realizada, e as novas formas de 

comunicação permitem que o trabalhador fique mais tempo à disposição da empresa. Um 

terceiro aspecto está relacionado com a sociabilidade, que se estabelece pelo consumo, a 

existência de uma crescente necessidade de qualificação profissional e reforma previdenciária 

por conta do aumento da expectativa de vida.  

 As principais medidas que permitem a flexibilização são; i) o sistema de compensação, 

dado pelo banco de horas; ii) liberação para trabalhar aos domingos; iii) ajustar a jornada de 

acordo com o setor de produção, dado pelo sistema de composição de jornada; iv) o tempo do 

trabalho se sobrepondo ao tempo social; v) a sofisticação de mecanismos que permitem o 

controle da jornada de trabalho (Krein, 2007). Em relação ao tempo social, Pastore (1994) 

reconhece que o novo padrão capitalista exige que os empregados concentrem suas energias 

mais na própria empresa do que em atividades fora da empresa. Essa nova relação é vista de 

maneira positiva pelo autor, que também entende que a nova dinâmica leva a um aumento da 

cooperação e redução do clima competitivo16, inclusive enfraquecendo os sindicatos, que já não 

se tornam relevantes nesse novo cenário. Gorz (1995) apresenta uma proposta de redução da 

jornada de trabalho, se contrapondo a tendência anterior descrita por Pastore. A redução da 

 

16 Pastore (1994) justifica que isso ocorre porque se a empresa incentivar um clima de competição entre os 

trabalhadores, a empresa não terá condições de competir em um mercado globalizado. Sendo a empresa o melhor 

ambiente para a resolução de conflitos, já que a empresa é a parte mais interessada em estabelecer um bom 

ambiente de trabalho. Dardot e Laval (2016) apresentam uma interpretação diferente, entendo o modelo neoliberal 

como um aumento da concorrência entre os indivíduos, havendo uma pressão crescente por resultados. 
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jornada teria que vir acompanhada de uma alteração nas formas de trabalho, o que significa 

uma redução no tempo dedicado ao trabalho com finalidade econômica – o que seria possível 

pelo progresso tecnológico – e o desenvolvimento de outras atividades, como o trabalho para 

si, as atividades autônomas que se tratam de um fim em si mesmas. Essas mudanças se 

relacionam com uma modificação no papel dos sindicatos, que teriam o papel de se preocupar 

não apenas com os interesses dos assalariados, e buscar uma liberação do trabalho com 

finalidade econômica para o desenvolvimento de outras atividades. 

 Entre as mudanças que permitiram uma maior flexibilização da remuneração, Krein 

(2007) cita o fim da política salarial e a introdução da livre negociação, e a regulamentação do 

programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). O autor apresenta a seguinte divisão 

para analisar a remuneração do trabalho: temos o salário fixo; a remuneração fixa indireta 

(como os benefícios); adicionais inconstantes 17 ; e remuneração variável relacionada ao 

desempenho. Krein (2003) ressalta que a principal característica de PLR é a possibilidade de 

diferenciar o seu valor de acordo com o desempenho de cada empresa, e que a sua introdução 

fez diminuir a relevância das negociações em torno do repasse dos ganhos de produtividade 

para os salários e aumentar as negociações em torno da participação na PLR, o que teve o efeito 

de diminuir os rendimentos. 

 Outra modificação introduzida na década de 1990 foi em relação às formas de solução 

dos conflitos. Entre elas temos as Comissões de Conciliação Prévia (CCP), o Rito sumaríssimo 

e mudanças na fiscalização do Ministério do Trabalho (MTb). Destacamos a CCP, que surgiu 

com o propósito de conciliar conflitos, para as partes resolverem os conflitos dentro das 

empresas, sem a necessidade de participação do Estado, mas na prática a CCP se caracterizou 

por conta de seu poder de flexibilizar direitos mais do que a negociação coletiva, não sendo 

relevante para resolver conflitos, mas sim para reduzir direitos trabalhistas, como a redução do 

custo de demissão, parcelamento de verbas rescisórias (Krein, 2003). 

 Dedecca (2003) analisa o mercado de trabalho brasileiro urbano nos anos 1990 e 

constata foi uma década de baixa geração de postos de trabalho, agravando o desemprego 

urbano, e aumentando os diferenciais de renda. Esse último aspecto ocorre por conta da 

reorganização econômica brasileira, com menor participação do emprego industrial, e aumento 

da parcela dos lucros na renda nacional, sendo que o padrão de regulação do trabalho nessa 

década cumpriu um papel relevante nessa dinâmica, permitindo aumentar os diferenciais de 

renda. O autor conclui que a flexibilização pode não ter o efeito desejado para aumentar o 

 

17  Como exemplo, temos o trabalho noturno e as horas extras. 
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emprego, mas é relevante para explicar a piora no diferencial do rendimento do trabalho. Sendo 

a década de 1990 caracterizada como um período de estabilidade com desigualdade. 

 Ainda sobre a década de 1990, Baltar (2003) explica que foi um período de lento 

crescimento da economia, com uma queda da atividade industrial. Acompanhando o processo 

de privatização, a terceirização ganha força, substituindo tarefas que antes eram realizadas por 

empregados diretamente contratadas pela empresa para a qual ele presta o serviço. A baixa 

atividade industrial, e, consequentemente, da economia brasileira, também implicou em um 

movimento dos empregos das grandes para as pequenas empresas, significando a geração de 

trabalhos mais precários. O autor destaca que mesmo com a recuperação do crescimento 

econômico após 1992, os empregos formais não aumentam, e as ocupações geradas estão 

concentradas no setor assalariado informal e nos trabalhos por conta própria, sendo ocupações 

mais caracterizadas como fuga do desemprego. Baltar (2003) também afirma que o aumento de 

contratações com vínculos informais aumenta a pressão dos empresários por medidas que 

flexibilizam os contratos de trabalho, argumentando sobre a possibilidade de haver maiores 

oportunidades de trabalho com uma regulamentação menos rígida. 

3.2.2. O mercado de trabalho brasileiro dos anos 2000 até a Reforma Trabalhista 

 Nos anos 2000, o contexto político e econômico se modifica no Brasil. Krein e Biavaschi 

(2015) argumentam sobre a existência de movimentos contraditórios nos anos 2000. Esse 

posicionamento é justificado por conta de uma melhora nos indicadores do mercado de trabalho, 

enquanto se mantém uma persistente flexibilização da regulação do trabalho. A melhora no 

mercado de trabalho é verificada por conta de um aumento no nível de formalização dos 

trabalhadores, na redução do desemprego e na melhora dos rendimentos do trabalho. Os autores 

afirmam que a existência de um arcabouço legal e institucional contribuiu para a melhora nos 

indicadores do mercado de trabalho durante esse período. Por outro lado, também destacam 

medidas flexibilizadoras, como na remuneração, com a PLR, que ganha maior relevância nesse 

período entre os trabalhadores mais qualificados. Entre os problemas relacionados a isso, temos 

que o ganho se torna mais atrelado a produtividade (aumentando a concorrência no mercado de 

trabalho), não há contribuição para seguridade social, e os trabalhadores terceirizados não 

participam dessa distribuição. Sobre os tipos de contrato, observa-se um aumento do número 

de contratos com prazo indeterminado, os autores argumentam que um motivo para isso é a alta 

flexibilidade desse tipo de contrato, que não impede a demissão. E ainda se mantém a utilização 

de relações de trabalho disfarçadas, como PJ, estágio, cooperativas. A terceirização também 

continua como uma forma de se reduzir os custos do trabalho. Em relação à jornada de trabalho, 
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ocorre um aumento da jornada de turnos de revezamento, embora o número de pessoas 

trabalhando mais de 44 horas semanais tenha caído, o uso do banco de horas permite uma 

alteração da distribuição do tempo do trabalho. 

 Entre as mudanças na legislação que permitiram uma maior flexibilidade, temos a Lei 

de Falências e Recuperação Judicial 18 , a Reforma da Previdência e a Lei do Crédito 

Consignado. Essas mudanças implicaram, respectivamente, em uma redução do risco do 

negócio do empregador e aumento do risco para o empregado, permitiu maior crédito para o 

trabalhador, porém permitiu maior segurança para as instituições financeiras penhorando uma 

parte do salário, e continuou uma tendência liberalizante na previdência (Krein e Biavaschi, 

2015). 

 Nos anos 2000, a situação da economia brasileira melhora, com um aumento dos 

empregos formais, e com a política de valorização do salário mínimo. Tavares (2015) explica 

que esses fatores, junto com a expansão do crédito foram essenciais para uma “sociedade de 

consumo de massas”, com o aumento do consumo das pessoas com menor renda. Outros fatores 

que são apontados pela autora como importantes para um aumento da renda foram as 

transferências sociais, e a estrutura do gasto das classes altas, aumentando a demanda por 

serviços, o que é intensivo em trabalho e, consequentemente, aumenta a massa de salários. 

 Caldas (2016) destaca o aumento dos rendimentos dos trabalhadores formais, dada a 

conjuntura de maior crescimento econômico, maior regularização de empreendimentos de 

menor tamanho e da melhora no ambiente político e institucional. O autor também ressalta a 

capacidade de os sindicatos conseguirem melhores negociações salariais, em um ambiente de 

menor desemprego e inflação. 

 Um aspecto relevante sobre o aumento do salário mínimo nos anos 2000 é destacado 

por Medeiros (2015), que afirma que essa elevação favoreceu não apenas o trabalho formal na 

economia brasileira, mas também sobre os empregos informais. Isso ocorre por conta de dois 

motivos, o “efeito farol”, que se trata de o salário mínimo ser uma referência para a remuneração 

dos assalariados no setor informal, e também o “efeito propulsão”, que se refere ao aumento da 

demanda por serviços oferecidos por trabalhadores autônomos, o que aumenta a renda destes. 

 

18 Krein e Biavaschi (2015) explicam que a Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005) estabelece 

que, em caso de falência, o credito trabalhista tem a sua condição, de privilegiado e não sujeito a rateio, retirada, 

de forma que a preferência do crédito trabalhista passa para um limite de 150 salários mínimos. Para os casos de 

recuperação judicial, a empresa não paga os créditos trabalhistas de seus empregados durante um ano, discutindo 

a forma pagamento em Assembleia Geral, na presença de outros credores, considerando ainda que, no caso de 

venda, a empresa que realiza a compra não precisa pagar a dívida trabalhista ou manter os empregados. 
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 Portanto, os anos 2000 se caracterizaram por uma melhora nas condições do mercado 

de trabalho aumentando os vínculos formais de emprego, com uma melhora nas condições 

econômicas proporcionadas pelo aumento do salário mínimo, entre outros motivos. Enquanto 

na década de 1990, apesar da retomada do crescimento econômico ao longo do período, não 

houve um crescimento na formalização do trabalho, sendo que os empregos gerados foram 

criados no setor informal. 

 Berg (2010) explica que a flexibilização dos contratos de trabalho nos anos 1990 foi 

exagerada, e que o aumento do emprego formal nos anos 2000 indica que a regulamentação - 

assim como políticas como o aumento do salário mínimo - pode contribuir para estimular o 

crescimento e criação do emprego. Entre os fatores destacados para explicar a maior 

formalização, a autora cita: i) as políticas macroeconômicas, que aumentaram a demanda de 

trabalhadores qualificados; ii) a mudança demográfica e as políticas educacionais, que 

reduziram a oferta de trabalho de jovens, principalmente em ocupações precárias; e iii) políticas 

no âmbito microeconômico, que facilitaram uma maior formalização, e.g., o regime de 

tributação Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), que diminui impostos para empresas pequenas e 

aumentou a fiscalização do trabalho. Também ressaltando a importância das proteções 

garantidas pelo trabalho formal, o que contribui para reduzir a desigualdade dos rendimentos 

do trabalho. 

 Krein e Manzano (2014) destacam sete motivos para o aumento da formalização nos 

anos 2000: i) a dinâmica econômica; ii) a dinâmica demográfica; iii) a retomada do papel do 

Estado como promotor do crescimento; iv) a melhoria do aparato regulatório; v) consolidação 

das instituições públicas na área do trabalho, definidas na Constituição de 1988; vi) políticas de 

incentivo à formalização; e vii) ampliação do poder de barganha dos sindicatos. Alguns 

aspectos devem ser ressaltados, como o avanço da formalização entre os conta própria após a 

criação do Microempreendedor Individual (MEI) em 2009. Os autores enfatizam o papel das 

instituições na formalização dos empregos, com a atuação do Ministério Público do Trabalho, 

a Justiça do Trabalho e o Sistema de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, assim 

como um aumento do número dos auditores do trabalho no início dos anos 2000. 

 A melhora da economia brasileira, verificada ao longo da década de 2000, se manteve 

durante o início da década de 2010. Porém, em 2014 se inicia uma desaceleração da economia, 

durante o governo Dilma Rousseff, que modificou a orientação econômica e passou a adotar 

medidas voltadas para a realização do ajuste fiscal, reduzindo os gastos operacionais do 

governo, e elevando a taxa de juros e desvalorizando o real em relação ao dólar (Pochmann, 
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2015). Esse novo panorama econômico que surge com a crise, tem efeitos negativos sobre o 

mercado de trabalho, Pochmann (2015) explica que a taxa de desemprego sofre uma inflexão 

em 2015 por conta dos efeitos da crise, sendo verificado tanto o aumento do desemprego como 

queda do poder aquisitivo, embora o desemprego tenha acontecido com maior intensidade. 

3.2.3. Atuação sindical desde os anos 1990 até a Reforma Trabalhista 

 A atuação sindical sofreu dificuldades nos anos 1990, por conta do cenário adverso na 

economia. Oliveira (2015) afirma que por conta da piora dos indicadores de emprego e renda 

somado ao processo de reestruturação produtiva e a atuação do governo no sentido de incentivar 

a flexibilização, o quadro era desfavorável para os trabalhadores e sindicatos, de forma que os 

sindicatos tiveram uma postura defensiva durante esse período, ainda assim, conseguiram se 

manter como uma entidade de referência para os interesses dos trabalhadores. 

O movimento sindical não possui um direcionamento único, sendo que as centrais 

sindicais possuem diferentes posicionamentos sobre a política econômica. Tratamos aqui sobre 

duas centrais sindicais que apresentam diferentes posicionamentos, a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e a Força Sindical (FS). Araújo e Oliveira (2014) explicam que a FS 

adotou uma postura de apoio às medidas de flexibilização dos anos 1990, partindo de uma 

posição mais conservadora. Enquanto a CUT resistiu às medidas de precarização do trabalho, 

embora tenha negociado em alguns pontos, como a flexibilização da jornada de trabalho. 

 Nos anos 2000, Oliveira (2015) afirma que ocorre uma melhora na condição de atuação 

dos sindicatos, o que se deve à melhora do mercado de trabalho, um melhor relacionamento 

com o governo, trazendo maiores ganhos nas negociações coletivas, ressaltando o protagonismo 

do movimento sindical. Embora a relação com o governo tenha melhorado, ainda existiam 

divergências. Araújo e Oliveira (2014) argumentam que o caráter contraditório do governo Lula 

fez com que os sindicatos adotassem um comportamento ambíguo, sendo que a CUT apresenta 

um posicionamento mais próximo ao governo. Os autores afirmam que uma parte dos ganhos 

sociais obtidos na década de 2000 podem ser creditados aos sindicatos, mas por outro lado os 

sindicatos adotaram uma atitude passiva em relação ao governo, o que não acontecia em 1990 

quando havia maior resistência, gerando uma sensação de que a melhora social foi além do que 

o sindicato conseguiu impor. 

 Colombi (2018) afirma a atuação das centrais da FS e da CUT durante o governo do 

Partido dos Trabalhadores (PT) contribui para ganhos, como a política de valorização do salário 

mínimo, negociação de algumas conquistas pontuais para os trabalhadores e para evitar a 
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precarização das condições de trabalho. Mas também afirma, que por outro lado, se limitou nas 

pautas trabalhistas, não enfrentando questões relevantes para a melhoria da proteção social. 

 Com a piora econômica a partir de 2014, Oliveira (2015) afirma que o governo se afasta 

do movimento sindical, buscando realizar mais concessões aos empresários, diminuindo a 

influência sindical. Krein e Dias (2017) tratam sobre a dificuldade de ação sindical no contexto 

de globalização financeira, em que as condições são mais desfavoráveis ao trabalho e à ação 

coletiva. É argumentado que, se por um lado, os sindicatos apresentam uma atuação importante 

com o aumento das greves, com maiores adesões de trabalhadores e melhores negociações 

salariais, por outro lado, é possível observar sinais de desgaste, com o aumento do descrédito 

dos sindicatos na sociedade e a falta de um projeto mais amplo de desenvolvimento, sendo 

necessária a incorporação de novas demandas para a renovação sindical. 

3.3. A Reforma Trabalhista e as relações de trabalho 

 Com a aprovação da reforma trabalhista, em 2017, temos um novo panorama no 

mercado de trabalho brasileiro, com a modificação de diversos aspectos da CLT. As mudanças 

introduzidas ocorrem no sentido de mercantilizar o trabalho, por meio da retirada de direitos e 

de medidas de proteção social (Krein, 2018). Nessa seção, apresentamos as modificações 

introduzidas pela reforma, e em seguida apresentamos interpretações sobre os seus efeitos mais 

imediatos, com base nos dados mais recentes, e o que se espera para o futuro do trabalho no 

Brasil. 

3.3.1. Principais alterações introduzidas pela reforma trabalhista 

A reforma trabalhista aprovada em 2017 modificou diversos aspectos da CLT. Galvão 

et al. (2017) abordam as principais mudanças introduzidas, apresentamos abaixo essas 

mudanças destacadas pelos autores por cada eixo da reforma – flexibilidade nas modalidades 

de contratação, jornada de trabalho, remuneração variável, outros aspectos das condições de 

trabalho, fragilização do sindicalismo, esvaziamento da justiça do trabalho e redução da 

fiscalização. 

No contexto da flexibilidade das modalidades de contratação, os autores citam a 

liberalização da terceirização, as novas modalidades de contratação – dentre elas a ampliação 

do contrato temporário19 e do contrato parcial, a introdução do contrato de trabalho intermitente 

 

19 Ocorre a extensão do contrato temporário para até 270 dias no ano (Krein, 2018). 
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e teletrabalho 20 . O contrato de trabalho intermitente permite que a empresa convoque o 

trabalhador de maneira não contínua, com uma remuneração proporcional ao tempo trabalhado, 

Galvão et al. (2017, 33) explicam que “empregadores que prefiram remunerar seus 

trabalhadores apenas pelas horas trabalhadas, ao invés de estabelecer uma jornada pré-definida 

de trabalho, terão total liberdade para fazê-lo”. Também ocorre um estímulo à contratação como 

autônomo ou PJ. Existe maior facilidade para a demissão, pelo acordo entre empregado e 

empregador, além da redução dos custos de demissão. 

Sobre a jornada de trabalho, diversas mudanças foram feitas pela reforma trabalhista. 

Temos a ampliação da compensação individual do banco de horas, a extensão para todos os 

setores da jornada 12x3621, a pausa para amamentação passa a ser negociada, redução do 

horário de almoço, o não pagamento das horas no trajeto para o trabalho, pagamento do horário 

produtivo, não pagamento de horas extras no home office. A flexibilização do contrato por 

tempo parcial, com a possibilidade de contratação entre 26 até 30 horas semanais22, sendo 

permitida a redução da jornada com uma redução proporcional do salário. A extensão do limite 

da jornada de trabalho sem o comunicado de necessidade imperiosa, que se caracteriza quando 

o empregador necessita de uma ampliação da jornada de trabalho de seus funcionários por um 

motivo justificável. A possibilidade de parcelamento das férias em até 3 períodos. 

 Galvão et al. (2017) citam algumas possibilidades que a reforma estabelece para 

favorecer a remuneração variável. Entre elas, temos a possibilidade de redução do salário 

através de negociação coletiva, em que a reforma estabelece que o salário pode ser reduzido 

por meio de acordo ou convenção coletiva sem a necessidade de uma redução na jornada, e 

ainda abre a possibilidade de ser firmado um acordo individual sem a intermediação do 

sindicato para alguns trabalhadores23. Ainda temos a possibilidade de o pagamento ocorrer 

como um não salário, que é caracterizada por meio de três tipos de remuneração; i) a 

participação dos lucros e resultados, por meio da avaliação do desempenho dos funcionários; 

ii) a remuneração por produtividade; iii) e a possibilidade de o empregador realizar o pagamento 

em bens e serviços. 

 

20 O teletrabalho é definido como o trabalho que ocorre fora das dependências da empresa em que o funcionário 

presta serviço, utilizando tecnologias de informação e comunicação, sendo que esta modalidade não está definida 

na CLT, o que permite uma jornada de trabalho sem observação de limites (Galvão et al., 2017). 
21 A jornada 12x36 é caracterizada por 12 horas de trabalho, seguida por 36 horas de descanso. 
22 Na jornada de 30 não é possível fazer hora extra, na jornada de 26 horas é possível fazer até 6 horas extras por 

semana. 
23 Trabalhadores com nível superior e que recebem duas vezes ou mais o limite máximo dos benefícios da 

Previdência (Galvão et al., 2017). 
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No caso dos outros aspectos das condições de trabalho, temos a permissão de 

mulheres grávidas ou lactantes trabalharem em ambientes insalubres (o que foi posteriormente 

invalidado pelo STF – Supremo Tribunal Federal) e a responsabilização do trabalhador pela 

limpeza do uniforme. 

A reforma estabelece mudanças que causam uma fragilização dos sindicatos. Krein 

(2018) explica que o efeito da reforma sobre os sindicatos é indireto, buscando seu 

enfraquecimento a partir de mudanças como a prevalência do negociado sobre o legislado, 

permitindo reduzir direitos ou até mesmo não ter representação sindical para alguns 

trabalhadores, como no caso citado anteriormente sobre a flexibilização da remuneração, em 

que a negociação individual se sobrepõe à lei e aos contratos coletivos quando a renda for 

superior a U$ 3.000. Outra dificuldade imposta aos sindicatos está relacionada ao 

financiamento, por meio do fim das contribuições sindicais obrigatórias, assim como a 

homologação de trabalhadores com mais de um ano no trabalho, que não é mais feita pelos 

sindicatos. 

Em relação ao esvaziamento da justiça do trabalho, Galvão et al. (2017) explicam que 

os custos das perícias judiciais são pagos pelo trabalhador em determinadas circunstâncias, o 

que inviabiliza a possibilidade de acesso à justiça para boa parte dos trabalhadores. Além disso, 

surge o mecanismo de solução de conflitos entre trabalhadores e empregadores, no qual as duas 

partes podem negociar as verbas trabalhistas, a negociação direta da demissão e os limites ao 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) em formular jurisprudência. 

Sobre a redução da fiscalização, Krein (2018) argumenta que a fragilização das 

instituições públicas abre um espaço que aumentem as fraudes. A ilegalidade gera um aumento 

na informalidade, de forma que a presença do Estado é necessária para garantir os direitos dos 

trabalhadores. 

3.3.2. Interpretações sobre os efeitos da reforma trabalhista 

 Krein (2018) afirma que a contrarreforma24 objetivou legalizar diversas práticas que já 

existiam no mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, fornece novas opções para as empresas 

contratarem os trabalhadores, de acordo com a conveniência para a empresa. O autor afirma 

que essa nova conjuntura favorece a autorregulação do mercado e deixa o trabalhador em uma 

condição de maior vulnerabilidade, uma vez que, além de enfraquecer a regulamentação, 

também limita a atuação das instituições públicas do trabalho. 

 

24 O termo contrarreforma é utilizado por Krein (2018) para se referir à reforma como um retrocesso. 
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 Krein et al. (2018) destacam que algumas medidas de flexibilização que ocorreram nos 

anos 2000 estão incluídas na atual reforma, porém, com maior intensidade, entre elas temos: i) 

a terceirização para todas as atividades da empresa; ii) o trabalhador autônomo permanente, 

sendo caracterizado por uma relação de emprego disfarçada, e.g., a pejotização; iii) outras 

formas de emprego, como o trabalho a domicílio e a “uberização”25. 

 Filgueiras e Cavalcante (2015) explicam que as empresas defendiam a terceirização 

como uma forma de focar no essencial para o seu negócio, mas que a defesa da terceirização 

para todas as atividades mostra que o objetivo das empresas é apenas aumentar a flexibilidade 

na contratação, de forma a obter os benefícios de uma contratação mais flexível. 

 Sobre o contrato intermitente, Filgueiras et al. (2018) explica que o trabalhador fica sem 

qualquer proteção de uma renda fixa, e aumenta sua vulnerabilidade, pois o seu tempo fica 

subordinado à espera da convocação para o trabalho. Filgueiras et al. (2018) argumentam que 

a contratação de um trabalhador autônomo é mais interessante para a empresa, do que a 

contratação de um empregado formal, já que o autônomo não possui proteção, não sendo 

necessário observar regras ou limites de utilização, não está sujeito ao salário mínimo, não tem 

regras de jornada de trabalho, entre outros aspectos. Dessa forma, os autores afirmam que o 

trabalho intermitente e a alteração das normas para contratação de trabalhadores autônomos 

legitimam o uso de formas precárias de trabalho. Esses dois aspectos que os autores tratam 

como “diretamente sintonizadas às estratégias e demandas do capital em escala global” 

(Filgueiras et al., 2018, p 131). 

 A reforma trabalhista apresenta consequências para o funcionamento do mercado de 

trabalho, tendo efeitos no custo de demissão dos trabalhadores, na jornada de trabalho, na 

remuneração. Krein (2018) trata sobre essas mudanças e como elas se tornam possíveis com a 

aprovação da reforma. Em relação a facilidade para demitir, existe uma maior segurança para 

as empresas demitirem sem a necessidade de negociar com o sindicato, permite que a rescisão 

seja feita por acordo, e desobrigando que a homologação seja feita na entidade que representa 

a classe. 

 Sobre a jornada de trabalho, Krein (2018) ressalta dois aspectos, uma maior liberdade 

para o empregador determinar a jornada de trabalho e o não pagamento do tempo que o 

trabalhador fica à disposição do empregador, mas que não produz. O primeiro aspecto se torna 

possível por meio da ampliação do uso do banco de horas, possibilidade de ir além das 8 horas 

 

25 A uberização pode ser definida como ocupações que são estabelecidas por intermédio de plataformas digitais, 

sendo considerada uma relação de trabalho disfarçada, por conta da ausência de vínculo trabalhista (Krein et al., 

2018). 
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diárias, a retirada da necessidade de comunicar as autoridades competentes sobre o aumento da 

jornada, a pausa para amamentação se torna objeto de negociação com o empregador, e o 

parcelamento das férias. A respeito do segundo aspecto, temos a exclusão do tempo de 

deslocamento como hora paga pela empresa, a desconsideração de atividades preparatórias para 

o trabalho, a possibilidade de negociar redução do horário de almoço e o não pagamento de 

hora extra, em caso de home office. 

 Sobre a remuneração, a nova regulamentação permite a redução salarial por meio de 

negociação; o estímulo à remuneração variável; a maior possibilidade de as empresas utilizarem 

outras formas de pagamento alternativas ao salário; pagamento pela produtividade; as gorjetas 

são apropriadas pela empresa, que tem liberdade para definir a sua distribuição; e a retirada de 

gratificações e auxílios do financiamento de políticas públicas. Dessa forma, Krein (2018) 

afirma que a remuneração se torna mais conectada com o desempenho da empresa, deixando o 

trabalhador em situação mais vulnerável. 

 Filgueiras et al. (2018) explicam que o crescimento dos trabalhadores autônomos tem 

um papel importante no processo de deterioração do trabalho, e essa natureza precária se 

manifesta tanto na perda de direitos, como também nos rendimentos auferidos. Sendo que, para 

o autor, o trabalhador autônomo considera profissionais liberais – mais bem remunerados – e 

comércio de rua – em uma estratégia mais imediata de sobrevivência. A tendência atual é um 

aumento do trabalho por conta própria como assalariamento “disfarçado”. 

 Ao analisar a precariedade do mercado de trabalho no Brasil e no México, Caldeira 

(2019) observa que durante o período de 2012 até 2017 houve uma redução da precariedade 

nos estados brasileiros, mas o mesmo não ocorreu para o México, que aumentou a precariedade 

após 2012. O autor cita esta situação do mercado de trabalho mexicano como uma possível 

evidência de que a reforma trabalhista aprovada em 2012 contribuiu para o aumento da 

precariedade, enquanto no Brasil, a maior proteção trabalhista contribuiu para não piorar o 

cenário do mercado de trabalho, o que pode ser revertido após a reforma de 2017. 

 Quando analisamos a situação dos sindicatos, Galvão et al. (2017) afirma que os 

contratos de trabalho atípicos ou precários têm influência sobre a ação sindical, já que 

terceirizados podem estar em categorias diferentes mesmo atuando em ocupações similares, e 

os contratos de curto prazo dificultam a sindicalização. Além disso, também defendem que a 

reforma atua no sentido de favorecer a negociação, mas no âmbito individual, pois diminui a 

influência dos sindicatos nas negociações, retirando a necessidade de homologação da rescisão 

de contratos por parte dos sindicatos, e dificultam o financiamento dos sindicatos, por meio da 

retirada da Contribuição Sindical Obrigatória. 
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 Galvão e Teixeira (2018) explicam que a reforma trabalhista, por estimular a negociação 

coletiva, legitima a flexibilização na prática, e não apenas na lei, sendo que algumas medidas 

aprovadas pela reforma já eram objeto de negociação, permitindo uma legitimação dessas 

práticas para o conjunto dos trabalhadores, sendo que as categorias de trabalhadores mais 

precários estão mais sujeitas a adaptação à lógica das empresas. No entanto, Scherer (2019) 

explica que os dados de 2018 mostram uma redução da negociação coletiva no Brasil, com os 

acordos e convenções coletivas tendo apresentando o menor montante quando comparado com 

o período de 2010 em diante. O autor argumenta que essa situação se deve ao aumento do 

dissenso entre trabalhadores e empregadores, dificultando as negociações, assim como à falta 

de equilíbrio da reforma, que reduziu o poder de barganha dos trabalhadores. 

Entre os aspectos que limitam a atuação da Justiça do Trabalho, temos a necessidade do 

pagamento dos custos do processo pelo trabalhador quando este perde o processo trabalhista, e 

a intervenção da Justiça do Trabalho é mínima, sendo que prevalece a livre negociação entre 

partes iguais (Galvão et al., 2017). A fragilização das instituições do mercado de trabalho é 

observada por Biavaschi et al. (2018), que afirmam que o alto número de processos trabalhistas 

ocorre por conta do descumprimento das normas e não por conta do excesso de detalhamento 

da legislação trabalhista. Além disso, argumentam que a punição para o descumprimento das 

regras ainda é baixa no Brasil e a reforma atuou para diminuir a inspeção do trabalho com a 

limitação da fiscalização, já que ocorre a legalização de certas formas de contratação que antes 

eram consideradas fraudulentas. 

 Sobre o diferencial de rendimentos dos assalariados e dos não assalariados, Baltar e 

Rolim (2018) afirmam que estes últimos apresentam um alto diferencial de renda, maior do que 

os primeiros, sendo caracterizado como um grupo heterogêneo. Isso pode ser reforçado por 

conta de os assalariados “disfarçados” serem mais comuns em ocupações mais bem pagas, o 

que ocorre com o objetivo de fugir do pagamento de impostos e contribuições. As autoras 

também enfatizam que é necessário considerar que mais da metade dos assalariados estão 

ocupados em uma profissão de qualificação relativamente baixa, e que também apresentam uma 

menor formalização do contrato de trabalho, enquanto os mais qualificados – que são minoria 

– apresentam uma maior formalização. Quando consideram o efeito da recessão, verificam que 

houve uma redução da dispersão salarial, porém, sem implicar melhora no mercado de trabalho. 

Isso ocorre porque a queda do emprego se concentrou em categorias inferiores, especialmente 

entre os mais bem remunerados dessa categoria, gerando uma melhora na distribuição por conta 

da concentração nos salários mais baixos. 
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4. Análise dos dados de mercado de trabalho no Brasil 

 Neste capítulo, analisamos os indicadores de desemprego, a evolução do emprego pela 

situação na ocupação e subutilização da força de trabalho. Os dados mais recentes sobre a 

subutilização da força de trabalho são relevantes para a análise do mercado de trabalho, pois a 

taxa de desemprego aberto não capta adequadamente muitos aspectos relevantes do 

comportamento deste mercado, como a subocupação e o desalento, que são informações 

importantes, principalmente em momentos de crise econômica. 

Também obtemos dados sobre o rendimento do trabalho, o tempo ocupado no mesmo 

posto de trabalho e a carga horária, considerando a posição na ocupação para os trabalhadores 

no setor privado26 com carteira assinada e sem carteira assinada, empregadores e trabalhadores 

por conta própria. Não analisamos estes indicadores para os segmentos de trabalhador 

doméstico, trabalhador do setor público, militar e trabalhador familiar auxiliar, por conta de 

estarem além do escopo deste trabalho, pois seria necessária uma análise mais detalhada sobre 

a natureza desses segmentos de trabalho. 

Os dados necessários para a análise estão disponíveis na pesquisa da Pnad, na qual 

obtemos os dados até 201527, e Pnad Contínua28, em que obtermos os dados a partir de 2012. 

Como as duas pesquisas têm metodologias distintas, é necessário esclarecer as diferenças entre 

as pesquisas e as limitações de cada uma delas, o que é realizado na primeira seção deste 

capítulo. Na segunda seção apresentamos os resultados obtidos com os dados da Pnad. Na 

terceira seção são apresentados os dados construídos com base na pesquisa da Pnad Contínua. 

4.1. Metodologia 

A Pnad é uma pesquisa que era realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) com frequência anual, descontinuada em 2015. Os indicadores sobre 

mercado de trabalho que utilizamos neste trabalho são calculados para pessoas com 10 anos de 

idade ou mais em quase todos os anos29 da pesquisa. Até o ano de 2003 a Pnad não incluía a 

 

26 Na pesquisa da Pnad, temos apenas a informação se o indivíduo possui carteira assinada ou não, de forma que 

não é possível separar quem está no setor privado ou no setor público, nesse caso os dados são apresentados de 

maneira conjunta. A pesquisa da Pnad Contínua permite essa separação, sendo assim, na seção que tratamos os 

dados da Pnad Contínua utilizamos apenas os dados de trabalhadores do setor privado. 
27 A pesquisa da Pnad foi descontinuada no ano de 2015. 
28 A Pnad Contínua foi iniciada no ano de 2012. 
29 No ano de 2001 a pesquisa da Pnad considerou pessoas com 5 anos ou mais. 
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área rural da região norte30 na sua amostra, em 2004 a pesquisa passou a abranger todo o 

território nacional. 

 A Pnad Contínua também é uma pesquisa realizada pelo IBGE, com diferentes períodos 

de divulgação; sendo as mensais para um conjunto restrito de indicadores; as trimestrais, com 

a divulgação completa e no formato de painel; e anuais, utilizando a primeira31 entrevista de 

cada domicílio, e que apresenta maiores informações sobre mercado de trabalho. Neste trabalho 

utilizamos os dados da divulgação trimestral e da divulgação anual, já que contém informações 

sobre mercado de trabalho que nos interessam, mesmo que a estrutura dos dados não seja um 

painel32. A Pnad Contínua considera as pessoas com 14 anos ou mais para as informações 

relativas ao mercado de trabalho. 

Como as duas pesquisas que serão utilizadas nesta dissertação não possuem 

comparabilidade para algumas variáveis, não faremos comparações diretas entre elas, apenas 

captaremos a tendência de cada pesquisa, pontuando as diferenças metodológicas. A utilização 

de ambas as pesquisas é necessária por conta de mudanças na legislação trabalhistas em 

diferentes períodos, o que não poderia ser captado com a utilização de apenas uma das bases de 

dados. 

 As duas pesquisas também apresentam diferenças metodológicas quanto à definição de 

população ocupada e desocupada, conforme detalhado por IBGE (2015). A Pnad considera 

pessoas que trabalham na produção para o consumo próprio e na construção para o uso próprio 

como ocupadas, enquanto a Pnad Contínua não considera esses grupos como ocupados, de 

forma que excluímos esses grupos na análise da Pnad. Outra diferença está no trabalho não 

remunerado, na Pnad são consideradas ocupadas as pessoas que trabalhavam na ajuda de 

membro da unidade domiciliar que é empregador ou conta própria, no caso de caso de o membro 

familiar ser empregado, existem algumas restrições, como estar ocupado na produção de bens 

primários. No caso da Pnad Contínua, não existe essa restrição quanto a estar ocupado na 

produção de bens primários. Para indivíduos que trabalham em ajuda a instituição religiosa, 

beneficente ou de cooperativismo, a Pnad considera ocupada, enquanto a Pnad Contínua não. 

 

30 A exceção era o Estado do Tocantins, pois até 1988 o Estado fazia parte de Goiás, portanto estava localizado na 

região Centro-Oeste. 
31 Em 2016, a Pnad Contínua passou a divulgar uma outra base de dados anual incluindo perguntas relativas a 

outros rendimentos dos indivíduos (como as transferências, BPC, Bolsa Família, ganhos de capital, entre outros) 

apenas na quinta entrevista. 
32 A Pnad Contínua apresenta uma estrutura de painel com cinco entrevistas por trimestre. De forma que o mesmo 

indivíduo participa da amostra por cinco entrevistas seguidas (cinco trimestres). Nos dados de divulgação anual 

temos uma amostra com um questionário extra sobre mercado de trabalho na primeira entrevista, que utilizamos 

neste trabalho, além de uma divulgação anual com a quinta entrevista, utilizando um questionário extra de outras 

fontes de renda. 
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Para aprendizes e estagiários, a Pnad considera como não remunerado e a Pnad Contínua 

considera como remunerado em benefícios. 

 Como forma de utilizarmos a mesma amostra para as duas pesquisas, consideramos 

apenas os indivíduos com mais de quatorze anos. Dessa maneira, as duas pesquisas ainda não 

se tornam compatíveis, mas utilizar a mesma faixa etária para as duas pesquisas contribui para 

permitir alguma interpretação sobre as tendências de variáveis que apresentam semelhanças 

metodológicas nas duas fontes de dados. Também excluímos as pessoas residentes no setor 

rural. 

 Os deflatores são obtidos a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

Para a Pnad Contínua, o cálculo dos deflatores é feito com base nas recomendações de IBGE 

(2018)33 , em que consideramos uma média aritmética dos índices de cada trimestre para 

obtermos o deflator para cada Unidade Federativa (UF). Para as regiões em que não temos a 

pesquisa do INPC, utilizamos uma média ponderada da região em que a UF se localiza. Para a 

Pnad, também utilizamos índices regionais, e consideramos o índice do mês de setembro, pois 

a pesquisa é concentrada neste mês, sendo que os valores são deflacionados utilizando como 

referência os preços do mês de setembro de 2019. Para a Pnad Contínua, consideramos o índice 

do terceiro trimestre de 2019, ou seja, a média dos meses de julho, agosto e setembro, como os 

valores de referência para deflacionar. 

4.2. O mercado de trabalho entre 1995 e 2015 

 A Pnad apresenta apenas os resultados para desemprego aberto, ou seja, para aqueles 

que não estavam ocupados em alguma função no período de referência da pesquisa e estava à 

procura de emprego. De forma que não leva em conta a subocupação, a força de trabalho 

potencial e o desemprego pelo desalento34, o que é possível de obter utilizando a Pnad Contínua. 

 Nesta seção, apresentamos um panorama geral do mercado de trabalho brasileiro entre 

1995 e 2015, considerando a População Economicamente Ativa (PEA), a taxa de participação, 

a ocupação, a desocupação e a taxa de desemprego. Esses indicadores são necessários para uma 

visão mais detalhada do mercado de trabalho, pois é possível o desemprego se reduzir por conta 

de uma redução da taxa de participação, não ocorrendo a geração de mais empregos (Baltar et 

al., 2017). Em seguida obtemos dados sobre a posição na ocupação, rendimento do trabalho, 

 

33 O IBGE considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como referência para calcular o 

salário real. 
34 A subocupação é quando a pessoa está em que trabalha menos do que 40 horas semanais e gostaria de trabalhar 

mais. Enquanto o desemprego pelo desalento é quando o indivíduo desiste de procurar emprego por conta de estar 

há muito tempo na procura de emprego e não obtém sucesso. 



60 
 

tempo ocupado no mesmo posto de trabalho, carga horária, registro de Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ) e sindicalização. 

4.2.1. O desemprego entre 1995 e 2015 

 O início da década de 1990 é marcado por crises, tanto política quanto econômica. Por 

esse motivo, começamos a análise no ano de 1995, após a estabilização da economia, com o 

Plano Real. De acordo com os dados da tabela 1, o número de pessoas ocupadas cresce ao longo 

do período – exceto em 1996 – porém, em um ritmo menor do que o crescimento da PEA, 

levando ao aumento número de desocupados, e consequente aumento do desemprego. A 

situação apresenta uma piora com a crise de 1999, com um crescimento da PEA superior ao 

restante do período em 1999 e 200135. O ano de 1995 apresenta a menor taxa de desemprego 

aberto urbano da década, de acordo com a figura 1. Apesar das maiores possibilidades de 

contrato de trabalho oferecidas na década de 1990, como o emprego por tempo determinado, 

em tempo parcial, trabalho temporário, entre outros36, não ocorre uma redução do desemprego. 

 A partir dos anos 2000, a tendência começa a se modificar, principalmente após o ano 

de 2005, em que o desemprego começa a cair de maneira mais consistente, apresentando um 

aumento apenas em 2009, por conta dos efeitos da crise de econômica mundial de 2008. O 

desemprego aberto atinge sua menor marca, na série analisada, em 2012, com uma taxa de 

desemprego de 6,8%. Após esse período a taxa volta a subir, analisaremos melhor esse aumento 

na seção 4.3 utilizando os dados da Pnad Contínua. 

 

35 A Pnad não tem dados para o ano 2000 e 2010 por conta da realização do Censo. 
36 Ver seção 3.2.1. 
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Tabela 1 – Condição em relação à força de trabalho (em milhares de pessoas) e variação anual 

(em %) - Brasil, 1995-2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural, menores de 14 anos e trabalhadores para consumo 

própria e na construção para uso próprio. 

Figura 1- Taxa de desemprego (em %) - Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural, menores de 14 anos e trabalhadores para consumo 

própria e na construção para uso próprio. 

Ano

Taxa de 

participação 

(%)

PEA
Var. (%) 

PEA
Ocup.

Var. (%) 

Ocup.
Desocup.

Var. (%) 

Desocup.

1995 64,1 54.301   50.231   4.070     

1996 62,4 54.652   0,6 50.081   -0,3 4.571     12,3

1997 63,1 56.432   3,3 51.076   2,0 5.356     17,2

1998 63,3 57.880   2,6 51.596   1,0 6.284     17,3

1999 63,8 60.942   5,3 53.785   4,2 7.157     13,9

2001 63,8 68.062   11,7 60.569   12,6 7.492     4,7

2002 64,6 70.454   3,5 62.901   3,8 7.554     0,8

2003 64,7 72.147   2,4 63.894   1,6 8.254     9,3

2004 65,4 74.299   3,0 66.515   4,1 7.785     -5,7

2005 66,2 76.383   2,8 67.999   2,2 8.384     7,7

2006 66,0 77.965   2,1 70.354   3,5 7.611     -9,2

2007 65,9 79.419   1,9 71.979   2,3 7.439     -2,3

2008 66,0 81.603   2,8 74.931   4,1 6.672     -10,3

2009 66,2 83.506   2,3 75.620   0,9 7.887     18,2

2011 64,2 84.811   1,6 78.408   3,7 6.403     -18,8

2012 64,1 85.842   1,2 79.953   2,0 5.889     -8,0

2013 63,7 86.445   0,7 80.210   0,3 6.234     5,9

2014 64,6 89.213   3,2 82.351   2,7 6.862     10,1

2015 63,4 88.666   -0,6 79.196   -3,8 9.470     38,0
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4.2.2. Emprego e remuneração entre 1995 e 2015 

 De acordo com os dados da tabela 2, é possível verificar que a proporção de 

trabalhadores com carteira assinada se reduz no final da década de 1990, indicando que as novas 

formas de contratação estabelecidas nessa década não contribuíram para redução do 

desemprego ou mesmo para a formalização do trabalho. A partir de 2003 ocorre um aumento 

do emprego com carteira assinada, o que se mantém até 2013.  Nesse mesmo período há uma 

redução do número de pessoas empregadas sem carteira assinada – mesmo entre os 

trabalhadores domésticos – e dos trabalhadores por conta própria. Esse comportamento se 

diferencia da década anterior, em que o crescimento dos ocupados, registrado na tabela 1, não 

ocorreu entre os empregados com carteira, o que fica ainda mais claro quando observamos os 

empregados sem carteira e os trabalhadores por conta própria, que aumentam no final da década 

de 1990. 

 Entre os empregadores, a oscilação é maior, porém em um baixo patamar, o que, 

provavelmente, se deve à pequena amostra dos empregadores na pesquisa. Também apresentam 

variação positiva em momentos de crise, caracterizando a existência de empregadores em 

condições precárias. Entre os trabalhadores não remunerados é possível verificar uma tendência 

de redução ao longo do período. 
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Tabela 2 – Proporção de trabalhadores por posição na ocupação 1995-2015 e variação anual 

(em %) – Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural, menores de 14 anos e trabalhadores para consumo 

própria e na construção para uso próprio. 

As mudanças no sentido da flexibilização da remuneração na década de 1990 incluem a 

PLR e o fim da política salarial. Na figura 2, podemos observar que o salário real e o número 

de trabalhadores com carteira assinada permanecem relativamente constantes durante a década 

de 1990. Nos anos 2000, cresce o número de trabalhadores e o salário apresenta uma tendência 

de queda na primeira metade da década, mas, posteriormente, o número de pessoas empregadas 

aumenta junto com o salário. 

Na figura 3, temos a quantidade de trabalhadores sem carteira assinada e o salário real 

nessa categoria. No final dos anos 1990 e durante a década de 2000, o número de trabalhadores 

sem carteira assinada aumenta, com pouca oscilação durante os anos 2000, e o salário, que 

estava em um patamar baixo no início da série, passa a crescer continuamente após 2004, 

chegando ao seu maior valor em 2013, acompanhando o aumento do salário real dos 

trabalhadores com carteira, por conta do “efeito farol” (Medeiros, 2015). Em 2014 ocorre uma 

inflexão por conta da crise. 

Ano
Empregado 

com carteira

Outros 

Empregados 

sem carteira

Dom. 

com 

carteira

Dom. 

sem 

carteira

Militar e 

servidor 

estatutário

Empregador
Conta 

própria

Não 

remunerado

1995 35,7 16,3 1,7 7,0 8,6 4,7 22,1 3,8

1996 35,7 17,7 2,0 6,6 8,5 4,4 21,9 3,4

1997 35,4 17,1 2,1 6,7 8,3 4,8 22,1 3,4

1998 34,9 17,6 2,1 6,3 8,2 4,9 22,6 3,4

1999 33,8 17,7 2,3 6,5 8,3 4,9 23,0 3,7

2001 34,9 18,7 2,4 6,5 7,8 4,8 21,7 3,1

2002 34,8 19,0 2,3 6,5 7,7 4,9 21,8 3,0

2003 35,4 18,4 2,4 6,3 7,9 4,8 21,8 3,0

2004 36,1 18,8 2,3 6,4 7,9 4,7 21,2 2,6

2005 37,0 18,0 2,3 6,4 7,6 4,8 21,1 2,7

2006 37,4 18,1 2,4 6,2 7,9 5,1 20,4 2,5

2007 38,9 17,4 2,3 6,0 8,1 4,3 20,6 2,5

2008 39,9 17,4 2,1 5,8 8,1 5,1 19,5 2,3

2009 40,2 16,3 2,4 6,1 8,2 4,8 19,8 2,1

2011 44,3 14,8 2,5 5,3 8,1 3,8 19,9 1,4

2012 44,5 14,8 2,2 5,0 8,2 4,2 19,6 1,4

2013 45,2 14,4 2,4 4,8 8,2 4,2 19,6 1,1

2014 44,4 14,5 2,3 4,7 8,1 4,2 20,4 1,4

2015 43,7 13,7 2,3 4,8 8,6 4,2 21,8 1,1
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Figura 2 - Trabalhadores com carteira assinada (em milhões) e salário real (em R$) - Brasil, 

1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. Salário real deflacionado pelo 

INPC em valores de setembro de 2019. 

Figura 3 - Trabalhadores sem carteira assinada (em milhões) e salário real (em R$) - Brasil, 

1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. Salário real deflacionado pelo 

INPC em valores de setembro de 2019. 

 Entre os empregadores, figura 4, há um aumento em quantidade entre os anos 1990 e os 

anos 2000, apresentando uma queda nos anos 2010. O rendimento para os empregadores 

apresenta um comportamento inverso, com uma tendência de queda até 2004, uma leve 
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recuperação nos anos seguintes, e um aumento com maior intensidade nos anos 2010, voltando 

a cair no final do período. 

Figura 4 - Empregadores (em milhões) e rendimento real (em R$) - Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. Rendimento real deflacionado 

pelo INPC em valores de setembro de 2019. 

 Os trabalhadores por conta própria, figura 5, apresentam um comportamento diferente 

das outras categorias analisadas, com um aumento do número de pessoas ocupadas nessa 

categoria durante toda a série. Já o rendimento apresenta muita oscilação, com queda entre 1996 

e 2004, um início de recuperação até 2007, sendo interrompido em 2008 e 2009, voltando a 

crescer entre 2011 e 2014. 

Os trabalhadores por conta própria apresentam uma grande heterogeneidade, se 

enquadrando nessa definição tanto trabalhadores qualificados – profissionais liberais – ou em 

condições mais precárias – vendedores ambulantes, outras formas de fuga do desemprego. Na 

seção 3.2.2, apresentamos as interpretações que explicam o aumento do número de pessoas 

empregadas com carteira assinada e a queda da informalidade nos anos 2000 (Berg, 2010; Krein 

e Manzano, 2014). No entanto, não há uma queda no número de trabalhadores por conta própria, 

mesmo com um cenário econômico mais favorável, embora ocorra uma redução na proporção 

desse segmento em relação ao total de pessoas ocupadas. Apesar do aumento da demanda por 

serviços oferecidos por autônomos, descrito por Medeiros (2015) como o “efeito propulsão”, 

esse segmento não conta com proteção trabalhista, o que significa maior vulnerabilidade, o que 

se explicita em momentos de reversão do ciclo econômico. 
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Figura 5 - Trabalhadores por conta própria (em milhões) e rendimento real (em R$) - Brasil, 

1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. Rendimento real deflacionado 

pelo INPC em valores de setembro de 2019. 
 

4.2.3. Tempo de permanência no posto de trabalho entre 1995 e 2015 

 

 Utilizamos o tempo de trabalho no mesmo emprego como uma forma de aproximar uma 

análise de rotatividade37. A rotatividade é uma questão importante para a teoria dos novos 

keynesianos, sendo que a redução da rotatividade tem um papel fundamental para explicar a 

melhora na produtividade. Na figura 6, observamos a proporção de trabalhadores com carteira 

assinada por tempo de trabalho. A maior parte desses trabalhadores está no mesmo emprego 

por um período igual ou superior a 2 anos, sendo maior do que 60% para todo o período. Nos 

anos de menor crescimento econômico, ou recessão, a proporção de trabalhadores com mais de 

2 anos aumenta, os anos de 1999, 2009 e 2015 ilustram esse comportamento. 

Entre os trabalhadores sem carteira assinada, figura 7, é possível observar que os 

vínculos duram menos do que entre os com carteira, sendo que a proporção entre os que estão 

no mesmo trabalho por pelo menos 2 anos oscila entre 40% e 50%. Nesse caso, também 

observamos que o tempo no trabalho aumenta durante as crises, assim como ocorre entre os 

trabalhadores com carteira assinada. 

 

37 A análise de rotatividade deve levar em consideração a vaga de trabalho como referência, medindo quantos 

trabalhadores ocupam essa determinada posição em um dado período. Porém os dados da Pnad e da Pnad Contínua 

não permitem obter essas informações, por isso utilizamos o tempo de permanência no mesmo trabalho como 

maneira de aproximação dos dados de rotatividade. 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

M
il

h
õ
es

Conta própria (eixo esq.) Rendimento real (eixo dir.)



67 
 

Figura 6 - Proporção de trabalhadores com carteira assinada por tempo de trabalho (em %) - 

Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

Figura 7 - Proporção de trabalhadores sem carteira assinada por tempo de trabalho (em %) - 

Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 Entre os empregadores, figura 8, a proporção de pessoas que estão a mais de 2 anos na 

mesma atividade é a maior entre as categorias analisadas. Entre os trabalhadores por conta 

própria, figura 9, a estabilidade na mesma ocupação também é alta. Existe um grupo de 
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trabalhadores que entram na categoria de conta própria e não voltam para o assalariamento 

mesmo com a melhora da economia. 

Figura 8 - Proporção de empregadores por tempo de trabalho (em %) - Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

Figura 9 - Proporção de trabalhadores por conta própria por tempo de trabalho (em %) - 

Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

4.2.4. Carga horária de trabalho 1995 e 2015 
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 A tabela 3 apresenta os dados de carga horária semanal para trabalhadores com carteira 

assinada, e é possível observar que ocorre uma tendência de aumento da proporção de 

trabalhadores dentro da faixa de 40 até 44 horas de trabalho, com uma proporção próxima de 

50% na década de 1990, e chegando até 64,8% no ano de 2015. Também fica claro que os 

trabalhadores que trabalham muitas horas por semana também diminuíram, proporcionalmente, 

com a queda da proporção de trabalhadores nas categorias com jornada acima de 45 horas 

semanais, e na queda da média de horas trabalhadas, sendo 2015 o ano que apresenta a menor 

média para os trabalhadores com carteira assinada. 

Tabela 3 – Proporção de trabalhadores com carteira assinada por faixa de horas trabalhadas 

(em %) e média de horas da jornada de trabalho semanal - Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 Já entre os trabalhadores sem carteira assinada, a tabela 4 mostra que ocorreu um 

aumento da proporção de trabalhadores na categoria de 40 até 44 horas trabalhadas, assim como 

entre os trabalhadores com carteira assinada. Porém, a proporção de pessoas sem carteira 

assinada trabalhando de 15 até 39 horas também aumenta, se mantém em um nível superior aos 

Ano
Até 14 

horas (%)

15 a 39 

horas (%)

40 a 44 

horas (%)

45 a 48 

horas (%)

49 horas 

ou mais 

(%)

Média

1995 0,5 9,5 51,8 24,4 13,8 44,0

1996 0,7 10,4 48,0 23,8 17,0 44,4

1997 0,6 10,0 50,2 24,1 15,1 44,1

1998 0,6 10,2 48,1 23,9 17,1 44,4

1999 0,6 10,1 49,8 24,3 15,1 44,1

2001 0,6 9,6 49,0 24,2 16,7 44,4

2002 0,5 10,0 48,6 24,2 16,7 44,3

2003 0,7 9,3 49,2 24,9 15,9 44,3

2004 0,6 9,3 50,5 24,5 15,1 44,1

2005 0,6 9,6 51,6 23,4 14,9 44,1

2006 0,6 9,9 51,4 23,3 14,8 44,0

2007 0,9 8,8 54,8 21,2 14,3 43,8

2008 0,4 8,8 57,2 19,9 13,6 43,8

2009 0,5 8,8 59,6 18,8 12,4 43,6

2011 1,6 8,8 59,6 19,5 10,5 42,8

2012 1,6 9,2 59,1 19,6 10,5 42,8

2013 1,9 8,9 60,5 19,2 9,5 42,5

2014 1,4 9,2 63,3 17,3 8,8 42,5

2015 2,0 9,8 64,8 16,1 7,2 41,9
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trabalhadores com carteira assinada, assim como a média de horas trabalhadas cai durante o 

período analisado. 

Tabela 4 – Proporção de trabalhadores sem carteira assinada por faixa de horas trabalhadas 

(em%) e média de horas da jornada de trabalho semanal – Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 

 Entre as categorias de trabalho analisadas, os empregadores são os que apresentam a 

maior média de horas trabalhadas por semana. A tabela 5 indica que na maior parte do período 

entre 1995 e 2015 a proporção de empregadores trabalhando mais do que 49 horas é mais alta 

do que em outras faixas, o que muda apenas nos últimos três anos da série, quando a faixa de 

40 a 44 horas apresenta a proporção mais alta. 

Ano
Até 14 

horas (%)

15 a 39 

horas (%)

40 a 44 

horas (%)

45 a 48 

horas (%)

49 horas 

ou mais 

(%)

Média

1995 2,3 19,0 34,2 22,0 22,5 42,9

1996 2,8 18,9 34,0 21,0 23,3 43,2

1997 2,6 19,3 34,8 20,7 22,7 42,9

1998 2,7 20,1 33,8 19,6 23,7 42,9

1999 2,8 20,5 35,1 20,1 21,5 42,3

2001 3,3 21,3 34,3 19,8 21,3 42,1

2002 3,5 22,5 33,8 18,8 21,4 41,6

2003 3,5 22,8 34,8 18,4 20,5 41,4

2004 3,2 23,1 36,4 18,5 18,8 41,1

2005 3,7 23,8 36,0 17,6 18,9 40,7

2006 3,8 25,0 36,0 17,1 18,1 40,3

2007 4,0 25,1 38,2 15,4 17,2 40,0

2008 3,8 26,4 38,3 15,3 16,3 39,7

2009 3,7 27,2 40,1 14,1 14,9 39,4

2011 4,3 25,4 42,3 14,7 13,2 39,1

2012 4,2 27,6 41,8 13,8 12,8 38,6

2013 4,8 26,9 43,8 12,9 11,6 38,2

2014 4,3 28,8 44,2 12,4 10,3 37,9

2015 4,7 30,2 44,3 11,7 9,1 37,2
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Tabela 5 – Proporção de empregadores por faixa de horas trabalhadas (em %) e média de 

horas da jornada de trabalho semanal – Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 A carga horária dos trabalhadores por conta própria está representada na tabela 6, 

indicando uma dispersão maior do que nas categorias analisadas anteriormente. Os 

trabalhadores por conta própria apresentam uma carga horária mais elevada durante os anos 

1990, com a maior proporção de trabalhadores na faixa de 49 horas ou mais. Essa situação se 

modifica nos anos 2000 e 2010, quando ocorre um aumento da proporção de pessoas na faixa 

de 40 até 44 horas. A faixa de 15 até 39 horas também apresenta uma alta proporção entre 1995 

e 2015, sendo que entre 2005 e 2009 apresenta o maior valor entre as demais faixas. Também 

podemos ressaltar que está categoria apresenta maior relevância na faixa dos que trabalham 

menos de 14 horas por semana. 

Ano
Até 14 

horas (%)

15 a 39 

horas (%)

40 a 44 

horas (%)

45 a 48 

horas (%)

49 horas 

ou mais 

(%)

Média

1995 1,6 11,8 23,4 17,4 45,8 49,5

1996 2,1 11,4 24,7 14,9 46,9 50,0

1997 1,8 11,2 22,8 16,3 47,8 50,1

1998 1,7 11,8 24,1 14,8 47,6 49,9

1999 1,4 10,6 24,4 15,9 47,8 50,1

2001 2,3 10,7 25,0 15,1 46,8 49,7

2002 2,0 12,0 25,6 15,1 45,3 49,1

2003 2,0 11,6 24,9 15,5 45,9 49,2

2004 2,2 12,0 26,2 14,9 44,7 48,7

2005 1,8 12,5 27,5 15,5 42,6 48,2

2006 1,8 12,2 26,6 15,2 44,1 48,5

2007 2,1 12,6 27,7 14,5 43,0 48,4

2008 2,1 12,6 29,8 15,4 40,0 47,5

2009 2,4 12,4 31,2 14,1 39,9 47,4

2011 2,3 12,0 34,7 14,8 36,2 46,9

2012 2,5 11,4 34,8 14,7 36,6 46,8

2013 2,4 11,3 37,0 13,5 35,8 46,4

2014 1,8 11,2 37,6 13,1 36,3 46,8

2015 2,2 11,6 38,8 13,5 34,0 46,1
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Tabela 6 – Proporção de trabalhadores por conta própria por faixa de horas trabalhadas (em 

%) e média de horas da jornada de trabalho semanal – Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

4.2.5. Registro de CNPJ entre 2009 e 2015 

 

 O CNPJ permite a formalização de uma empresa ou negócio próprio, e pode ser utilizado 

como um indicativo da qualidade do trabalho exercido por empregadores e trabalhadores por 

conta própria. A tabela 7 apresenta a quantidade de empregadores e trabalhadores por conta 

própria com CNPJ e sem CNPJ. É possível observar que entre 200938 e 2015, o número de 

empregadores com CNPJ aumenta, mas com algumas oscilações, enquanto o número de 

empregadores sem CNPJ diminui. 

Entre os trabalhadores por conta própria, ocorre um aumento constante da formalização, 

e um aumento proporcionalmente menor entre os que não apresentam CNPJ. Porém, a maioria 

dos trabalhadores por conta própria ainda não possuem um CNPJ, sendo o inverso para os 

empregadores, que em sua maioria possuem registro de CNPJ. Na figura 10, observamos as 

 

38 A informação sobre o CNPJ entrou no questionário da Pnad apenas no ano de 2009. 

Ano
Até 14 

horas (%)

15 a 39 

horas (%)

40 a 44 

horas (%)

45 a 48 

horas (%)

49 horas 

ou mais 

(%)

Média

1995 6,1 26,3 21,7 15,2 30,8 42,0

1996 6,2 23,4 23,1 14,7 32,6 43,1

1997 6,1 24,1 22,5 14,7 32,7 42,9

1998 6,6 24,2 22,0 14,4 32,8 42,9

1999 6,4 24,9 23,4 14,2 31,0 42,3

2001 7,2 24,9 22,3 14,3 31,2 42,3

2002 7,8 26,3 22,9 13,3 29,7 41,3

2003 8,1 26,4 22,4 14,0 29,1 41,0

2004 8,2 27,4 23,1 13,9 27,4 40,5

2005 9,5 27,5 23,9 12,9 26,3 39,6

2006 9,7 27,9 23,7 13,3 25,4 39,3

2007 8,5 27,4 25,9 12,4 25,8 39,7

2008 9,0 28,9 26,3 11,8 24,0 39,1

2009 8,6 29,7 27,3 11,2 23,1 38,9

2011 7,4 24,6 32,9 12,9 22,2 39,9

2012 7,7 25,7 33,2 12,3 21,0 39,4

2013 7,9 25,7 34,0 12,1 20,3 39,1

2014 7,9 26,8 34,8 11,5 19,0 38,7

2015 8,0 28,1 36,1 11,0 16,8 37,9
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diferenças nos rendimentos auferidos entre os que possuem e os que não possuem um CNPJ. 

Tanto para empregadores quanto para os trabalhadores por conta própria, o rendimento auferido 

é maior entre os que possuem um CNPJ, porém, entre os empregadores, o rendimento é maior 

do que entre os conta próprias mesmo sem o CNPJ. Os empregadores com CNPJ apresentam 

um aumento no rendimento até 2013, quando ocorre uma inflexão, mas os empregadores sem 

CNPJ continuam aumentando seu rendimento real. Na categoria conta própria, ocorre uma 

oscilação no rendimento real tanto para os que possuem CNPJ quanto para os que não possuem. 

Tabela 7 – Quantidade de empregadores e trabalhadores por conta própria com e sem CNPJ 

(em milhares) e variação anual (em %) – Brasil, 2009/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

Figura 10 - Rendimento real (em R$) de empregadores e trabalhadores por conta própria com 

CNPJ e sem CNPJ – Brasil, 2009/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. Rendimento real deflacionado 

pelo INPC em valores de setembro de 2019. 

Ano

Emprega-

dor com 

CNPJ

Var. (%) 

Emprega-

dor com 

CNPJ

Emprega-

dor sem 

CNPJ

Var. (%) 

Emprega-

dor sem 

CNPJ

Conta 

própria 

com 

CNPJ

Var. (%) 

Conta 

própria 

com 

CNPJ

Conta 

própria 

sem 

CNPJ

Var. (%) 

Conta 

própria 

sem 

CNPJ

2009 2.645 1.017 2.445 12.542

2011 2.349 -11,2 592 -41,8 2.946 20,5 12.656 0,9

2012 2.655 13,0 696 17,5 3.083 4,7 12.620 -0,3

2013 2.754 3,7 638 -8,3 3.252 5,5 12.469 -1,2

2014 2.892 5,0 590 -7,5 3.734 14,8 13.089 5,0

2015 2.801 -3,2 497 -15,7 4.004 7,2 13.230 1,1

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000
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 Quando observamos a média de horas trabalhadas, figura 11, vemos que as diferenças 

se mantêm, sendo que os empregadores com CNPJ apresentam a maior média de horas 

trabalhadas. Os empregadores sem CNPJ e os trabalhadores por conta própria com CNPJ 

apresentam uma média de horas trabalhadas similar, enquanto os trabalhadores por conta 

própria sem CNPJ têm a menor média. 

Figura 11 - Média de horas trabalhadas para empregadores e trabalhadores por conta própria 

com CNPJ e sem CNPJ - Brasil, 2009/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 Esses dados mostram que existem diferenças relevantes entre as características dos 

indivíduos com e sem CNPJ. O que chama mais atenção são os trabalhadores por conta própria, 

pois ocorre um aumento no número de pessoas com registro de CNPJ, porém os que não 

possuem esse registro também aumentam, indicando uma inserção mais precária, já que a renda 

média é inferior, em comparação aos que possuem CNPJ. Além disso, as horas trabalhadas são 

menores do que a jornada padrão, o que poderia caracterizar uma subocupação. 

4.2.6. Sindicalização entre 1995 e 2015 

 

 É necessário tomar alguns cuidados para analisar a influência dos sindicatos no mercado 

de trabalho brasileiro, já que o modelo de sindicatos varia entre os países. No caso do Brasil, o 

sindicato realiza a negociação coletiva que se estende para toda a categoria, não sendo algo 

apenas para os trabalhadores filiados ao sindicato que realiza a negociação (Alcantara e Silva, 

2018). Dessa forma, é necessário considerar que os ganhos estabelecidos nas negociações 

coletivas também são para os trabalhadores não sindicalizados. 
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 Na tabela 8, temos os dados sobre o total de sindicalizados por condição em relação à 

força de trabalho. Vemos que o total de indivíduos sindicalizados mostra uma tendência de 

aumento no período, com poucos anos com variação negativa. A maior parte das pessoas 

sindicalizadas estão na PEA e estão ocupadas, sendo que um pequeno número possui associação 

com sindicato estando inativo ou desocupado. Esses últimos apresentam um aumento mais 

significativos nos anos de 2014 e 2015, provavelmente por conta dos efeitos da crise econômica, 

colocando alguns trabalhadores sindicalizados em situação de desocupação ou mesmo 

inatividade. 

Tabela 8 – Quantidade de trabalhadores sindicalizados por condição em relação à força de 

trabalho e variação anual (em %) – Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural, menores de 14 anos e trabalhadores para consumo 

própria e na construção para uso próprio. 

 Na tabela 9, vemos que os militares e servidores públicos estatutários são os que tem a 

maior proporção de trabalhadores sindicalizados. Os trabalhadores com carteira assinada 

apresentam uma alta proporção de sindicalização, quando comparado aos outros segmentos, 

mas o seu nível diminui durante o período analisado, estando em seu menor patamar na década 

Ano Total

Var. 

(%) 

Total

PEA

Var. 

(%) 

PEA

Inativos

Var. 

(%) 

Inativos

Ocup.

Var. 

(%) 

Ocup.

Desocup.
Var. (%) 

Desocup.

1995 9.170   8.964   206     8.799   165       

1996 9.314   1,6 9.027   0,7 287     39,6 8.844   0,5 183       11,0

1997 9.141   -1,9 8.913   -1,3 228     -20,5 8.736   -1,2 177       -3,4

1998 8.996   -1,6 8.774   -1,6 222     -2,8 8.592   -1,7 183       3,2

1999 9.233   2,6 9.055   3,2 178     -19,9 8.866   3,2 189       3,3

2001 10.317 11,7 10.067 11,2 250     40,7 9.876   11,4 191       1,0

2002 10.672 3,4 10.401 3,3 271     8,5 10.221 3,5 180       -5,5

2003 11.272 5,6 11.015 5,9 257     -5,3 10.796 5,6 220       22,1

2004 11.820 4,9 11.572 5,0 248     -3,4 11.413 5,7 159       -27,6

2005 12.360 4,6 12.088 4,5 271     9,3 11.894 4,2 195       22,2

2006 12.978 5,0 12.641 4,6 337     24,1 12.451 4,7 190       -2,2

2007 12.534 -3,4 12.195 -3,5 339     0,7 11.973 -3,8 222       16,9

2008 13.351 6,5 12.985 6,5 366     7,8 12.758 6,6 227       2,2

2009 13.170 -1,4 12.832 -1,2 338     -7,7 12.580 -1,4 252       11,0

2011 12.798 -2,8 12.493 -2,6 305     -9,7 12.294 -2,3 198       -21,3

2012 12.931 1,0 12.573 0,6 358     17,5 12.356 0,5 217       9,2

2013 12.346 -4,5 12.017 -4,4 329     -8,2 11.797 -4,5 220       1,6

2014 13.325 7,9 12.940 7,7 386     17,3 12.668 7,4 271       23,1

2015 15.352 15,2 14.901 15,2 451     16,9 14.384 13,5 517       90,7
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de 2010. Já entre os trabalhadores sem carteira assinada, há um aumento nos anos 2010, após 

um período de estabilidade nas décadas anteriores. Os trabalhadores domésticos apresentam as 

menores taxas de sindicalização, tanto os com carteira quanto os sem carteira. Entre os 

empregadores, temos uma oscilação no período, apresentando uma queda entre os anos 2000 e 

2010, mas com uma recuperação no ano de 2015, sendo difícil estabelecer alguma tendência no 

comportamento da sindicalização para este segmento. Os trabalhadores por conta própria 

apresentam uma variação pequena, comparado com o restante, apresentando uma proporção 

que fica em torno de 7% a 8%. E os trabalhadores não remunerados apresentam um aumento 

na sua taxa de sindicalização. 

Tabela 9 – Taxa de sindicalização por posição na ocupação (em %) – Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 Quando observamos as diferenças entre a remuneração dos trabalhadores sindicalizados 

e não sindicalizados, a figura 12 mostra que os sindicalizados ganham mais do que os 

trabalhadores não sindicalizados, nos segmentos analisados – com carteira assinada, sem 

carteira, empregador e conta própria. Os trabalhadores sem carteira assinada e sindicalizados 

Ano

Empregado 

com 

carteira

Outros 

Empregados 

sem carteira

Dom. 

com 

carteira

Dom. 

sem 

carteira

Militar e 

servidor 

estatutário

Empregador
Conta 

própria

Não 

remune-

rado

1995 30,5 4,7 1,0 0,6 35,1 19,6 7,8 3,0

1996 30,0 5,0 2,4 0,7 35,6 22,1 8,7 3,4

1997 29,1 5,0 1,9 0,6 37,4 18,9 8,0 3,1

1998 28,5 4,5 1,6 0,7 35,6 20,6 7,8 3,9

1999 28,1 4,7 1,6 0,7 38,0 18,6 8,1 4,5

2001 26,8 5,1 2,0 0,9 38,3 19,5 8,3 5,2

2002 27,2 4,8 1,6 0,9 38,2 19,8 7,9 5,1

2003 28,1 5,0 2,2 1,2 37,6 19,5 8,3 5,6

2004 28,7 4,9 2,1 0,9 38,4 18,8 8,0 5,9

2005 28,8 5,2 2,1 1,1 39,7 18,0 8,0 6,8

2006 28,4 5,5 1,7 1,5 40,3 18,1 8,1 7,3

2007 25,6 5,3 1,6 1,4 38,6 17,6 7,8 6,1

2008 25,9 5,0 1,7 1,6 38,4 18,7 7,7 7,3

2009 25,1 5,4 1,8 1,5 38,3 16,3 7,3 6,9

2011 22,2 5,3 2,6 2,0 33,4 17,4 7,4 6,6

2012 21,8 5,2 2,8 1,7 33,1 15,5 7,0 6,5

2013 19,8 5,4 2,4 2,2 33,1 15,4 6,8 6,9

2014 21,2 5,8 2,3 2,2 35,1 14,3 7,2 6,4

2015 25,5 6,5 4,0 2,8 39,7 18,4 7,6 7,8
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são os que mais ganham em comparação com os trabalhadores do mesmo segmento, mas sem 

serem sindicalizados. Entre os trabalhadores por conta própria e os sem carteira, os rendimentos 

auferidos pelos sindicalizados no início da série fica em média duas vezes maior do que os não 

associados aos sindicatos, e os trabalhadores com carteira e empregadores ficam com um 

retorno médio de 1,5 vezes mais do que os trabalhadores não sindicalizados do mesmo 

segmento. No entanto, ao final da série, todos os segmentos passam a apresentar ganhos mais 

próximos, em torno de 1,5 vezes mais, representando uma queda na diferença para os sem 

carteira e os trabalhadores por conta própria. 

 Por mais que ocorra uma redução na diferença de remuneração entre os sindicalizados 

e os não associados, isso não significa uma perda do poder dos sindicatos. Como visto na seção 

3.2.3, os sindicatos conseguiram maior influência nos anos 2000, obtendo melhores resultados 

nas negociações coletivas. Portanto, os dados da figura 12 devem ser analisados com cuidado, 

pois a redução na diferença de remuneração não significa perda de influência dos sindicatos, já 

que o resultado de negociações coletivas também beneficia os não associados aos sindicatos. 

Figura 12 - Razão entre o rendimento de sindicalizados e não sindicalizados por posição na 

ocupação - Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 Na tabela 10, temos os dados sobre a proporção de trabalhadores com carteira assinada 

sindicalizados e não sindicalizados por tempo de ocupação no mesmo posto de trabalho. O 

efeito da sindicalização é de aumentar a proporção de pessoas com mais tempo no mesmo 

emprego. A oscilação que ocorre ao longo do tempo pode ser explicada por diversos motivos, 
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como o nível de atividade econômica. Na faixa dos que trabalham a mais de dois anos no mesmo 

emprego, vemos que ocorre uma redução da diferença entre sindicalizados e não sindicalizados, 

o que ocorre pelo aumento da proporção dos não sindicalizados nessa categoria, mesmo assim 

ainda existe uma diferença de mais de 10 pontos percentuais entre os sindicalizados e os não 

sindicalizados. 

 As diferenças são ainda maiores quando observamos os trabalhadores sem carteira 

assinada, tabela 11. A proporção de trabalhadores sem carteira na faixa de mais de dois anos é 

menor do que os com carteira, independentemente de ser sindicalizado. Porém, a diferença de 

proporção entre sindicalizados e não associados chega a ser mais de 20 pontos percentuais em 

alguns anos na faixa acima de dois anos. 

Tabela 10 - Proporção de trabalhadores com carteira assinada sindicalizados e não 

sindicalizados por tempo de trabalho (em %) – Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 

Ano
Menos 

de 1 mês 

De 1 mês a 

menos de 1 

ano 

De 1 ano a 

menos de 2 

anos 

2 anos ou 

mais 

Menos 

de 1 mês 

De 1 mês a 

menos de 1 

ano 

De 1 ano a 

menos de 2 

anos 

2 anos ou 

mais 

1995 0,3 12,4 12,0 75,3 0,5 25,1 17,5 56,8

1996 0,1 12,4 13,3 74,2 0,4 24,2 17,8 57,6

1997 0,3 11,5 12,0 76,2 0,7 23,3 17,2 58,7

1998 0,2 11,1 12,1 76,6 0,3 21,4 17,4 60,8

1999 0,2 9,9 11,7 78,2 0,4 20,7 16,0 62,8

2001 0,2 13,0 12,3 74,4 0,4 23,3 17,7 58,6

2002 0,1 11,7 11,8 76,3 0,5 22,5 16,9 60,1

2003 0,2 12,2 12,3 75,3 0,5 21,4 16,3 61,8

2004 0,1 12,1 12,4 75,4 0,4 22,1 15,9 61,6

2005 0,3 13,7 12,7 73,3 0,4 23,5 16,9 59,2

2006 0,3 13,7 12,5 73,5 0,4 23,1 17,2 59,3

2007 0,3 12,7 12,7 74,3 0,4 22,5 16,4 60,7

2008 0,3 14,5 13,6 71,7 0,3 25,5 16,5 57,7

2009 0,2 12,2 14,0 73,6 0,4 22,5 17,4 59,7

2011 0,1 12,9 14,2 72,8 0,2 22,7 17,7 59,3

2012 0,2 13,4 13,9 72,5 0,2 23,2 17,4 59,2

2013 0,1 12,4 13,4 74,1 0,2 23,1 16,8 59,9

2014 0,2 12,7 13,5 73,7 0,3 22,7 17,3 59,7

2015 0,1 11,1 13,2 75,6 0,2 19,8 16,5 63,4

Não sindicalizadoSindicalizado
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Tabela 11 - Proporção de trabalhadores sem carteira assinada sindicalizados e não 

sindicalizados por tempo de trabalho (em %) – Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 Entre os trabalhadores por conta própria, tabela 12, a diferença na faixa de acima de dois 

anos ainda existe, mas está num patamar inferior aos outros segmentos, porém a proporção é 

alta, sendo mais de 80% na maior parte do tempo, independente da sindicalização. É esperada 

que a diferença entre os trabalhadores por conta própria seja menor, por conta da maior 

dificuldade de organização sindical nesse segmento. 

Ano
Menos 

de 1 mês 

De 1 mês a 

menos de 1 

ano 

De 1 ano a 

menos de 2 

anos 

2 anos ou 

mais 

Menos 

de 1 mês 

De 1 mês a 

menos de 1 

ano 

De 1 ano a 

menos de 2 

anos 

2 anos ou 

mais 

1995 1,6 29,3 9,7 59,4 1,9 40,2 17,0 41,0

1996 1,4 26,1 10,1 62,4 1,7 40,8 16,3 41,1

1997 1,4 30,3 8,7 59,6 2,4 39,5 15,9 42,1

1998 0,8 23,3 12,1 63,9 1,4 39,0 16,9 42,7

1999 0,5 27,4 10,9 61,2 1,5 38,1 16,6 43,8

2001 1,3 23,5 11,5 63,7 2,0 39,9 15,9 42,2

2002 1,6 21,1 10,1 67,2 2,2 40,3 15,8 41,7

2003 1,4 23,3 11,0 64,3 1,8 39,0 15,7 43,5

2004 0,8 20,6 10,9 67,7 1,7 39,1 15,4 43,7

2005 0,9 27,2 8,9 62,9 1,5 39,6 15,8 43,0

2006 1,9 21,9 11,2 65,0 1,8 39,6 15,8 42,8

2007 0,8 27,6 9,5 62,2 1,1 37,4 16,3 45,2

2008 1,0 27,8 10,8 60,4 1,5 40,3 15,9 42,4

2009 1,0 26,9 9,3 62,9 1,0 39,7 15,7 43,5

2011 0,7 20,0 8,8 70,6 0,8 34,7 16,6 47,9

2012 0,8 23,9 7,0 68,3 0,8 37,2 15,2 46,8

2013 0,5 23,8 8,3 67,4 0,7 37,4 16,1 45,8

2014 0,9 22,1 9,7 67,2 0,8 35,2 16,7 47,2

2015 0,7 24,2 7,8 67,2 0,5 34,3 16,4 48,8

Sindicalizado Não sindicalizado
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Tabela 12 - Proporção de trabalhadores por conta própria sindicalizados e não sindicalizados 

por tempo de trabalho (em %) – Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 A diferença na média de horas trabalhadas entre os trabalhadores com carteira assinada 

é pequena e apresenta uma tendência de queda, de forma que a figura 13 mostra um 

comportamento similar para esse segmento, não tendo grande diferença a sindicalização. Entre 

os trabalhadores sem carteira, figura 14, o comportamento também é similar e as diferenças são 

pequenas. Entre os trabalhadores por conta própria, figura 15, os sindicalizados apresentam 

uma média de carga horária maior do que os não sindicalizados, porém essa diferença diminui 

com o passar do tempo. 

Ano
Menos 

de 1 mês 

De 1 mês a 

menos de 1 

ano 

De 1 ano a 

menos de 2 

anos 

2 anos ou 

mais 

Menos 

de 1 mês 

De 1 mês a 

menos de 1 

ano 

De 1 ano a 

menos de 2 

anos 

2 anos ou 

mais 

1995 0,3 10,3 6,5 82,9 0,5 14,0 10,0 75,4

1996 0,2 10,2 5,5 84,1 0,4 12,9 10,0 76,7

1997 0,6 9,0 6,5 84,0 0,5 12,7 9,8 77,0

1998 0,4 8,7 5,9 84,9 0,3 11,5 10,1 78,1

1999 0,1 7,5 5,0 87,5 0,4 12,6 9,0 77,9

2001 0,2 8,3 5,2 86,4 0,6 12,6 9,4 77,4

2002 0,3 6,9 5,9 86,9 0,6 13,3 9,3 76,9

2003 0,2 8,1 5,0 86,6 0,7 12,6 9,1 77,7

2004 0,3 6,1 4,8 88,8 0,5 12,0 9,0 78,5

2005 0,1 7,0 6,0 86,9 0,4 12,0 8,7 78,8

2006 0,2 7,3 4,4 88,2 0,3 11,5 9,0 79,2

2007 0,3 6,1 4,1 89,5 0,2 10,7 8,9 80,1

2008 0,2 7,8 4,1 87,9 0,3 11,0 8,3 80,5

2009 0,2 9,9 3,9 86,0 0,3 11,0 8,5 80,2

2011 0,1 5,9 3,7 90,3 0,2 9,1 7,9 82,7

2012 0,0 7,8 4,7 87,5 0,2 9,9 8,0 82,0

2013 0,1 8,4 4,4 87,1 0,1 9,3 8,0 82,5

2014 0,0 7,8 4,0 88,1 0,1 8,5 8,1 83,2

2015 0,3 9,4 4,5 85,7 0,1 9,2 8,2 82,5

Sindicalizado Não sindicalizado
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Figura 13 - Média de horas trabalhadas para empregados com carteira assinada 

sindicalizados e não sindicalizados - Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 

Figura 14 - Média de horas trabalhadas para empregados sem carteira sindicalizados e não 

sindicalizados - Brasil, 1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 
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Figura 15 - Média de horas trabalhadas para trabalhadores por conta própria - Brasil, 

1995/2015 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad – IBGE. Excluído setor rural e menores de 14 anos. 

 

4.3. O panorama recente do mercado de trabalho 

 

 Nesta seção, analisamos o período recente do mercado de trabalho no Brasil, a partir 

dos dados disponíveis na pesquisa da Pnad Contínua. Esses dados permitem constatar o 

comportamento do mercado de trabalho após a aprovação da reforma trabalhista, que passou a 

valer a partir de novembro de 2017. Os dados trimestrais39 utilizados nessa seção acompanham 

até o terceiro trimestre do ano de 2019. A exceção são os dados sobre sindicalização, em que 

temos acesso pela divulgação anual da Pnad Contínua, de forma que os dados estão disponíveis 

até o ano de 2018. 

 Assim como na seção anterior, mantemos o formato de apresentar os dados mais gerais 

do mercado de trabalho, para em seguida observar as mudanças na posição na ocupação e a 

renda do trabalho. Posteriormente, analisamos o tempo ocupando o mesmo posto de trabalho, 

a carga horária, o registro de CNPJ e as taxas de sindicalização, observando as diferenças entre 

trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados. 

 

 

39 Houve uma reformulação no questionário da Pnad Contínua no quarto trimestre de 2015, as alterações estão 

disponíveis em IBGE (2017). Quando utilizamos alguma variável que teve mudança metodológica, comentamos 

na seção referente a esses dados. 
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4.3.1. O desemprego entre 2012 e 2019 

 

 Os dados de desemprego para o Brasil podem ser obtidos pela Pnad Contínua a partir 

de 2012. Essa pesquisa apresenta um detalhamento maior do que a Pnad para analisar o mercado 

de trabalho, mostrando os desalentados, a força de trabalho potencial (que inclui os 

desalentados e os trabalhadores que procuraram trabalho, mas não poderiam assumir a vaga) e 

os subocupados. 

 De acordo com a tabela 13, é possível observar que PEA apresenta um crescimento 

praticamente constante ao longo do período 2012-2019. A variação é inclusive maior durante 

os anos da crise entre 2015 e 201640, assim como a taxa de participação volta a crescer nesse 

mesmo período. Quando comparamos o comportamento da PEA com os desocupados, 

verificamos o crescimento da desocupação nos anos da crise não impede um aumento da PEA, 

ocorrendo o movimento contrário. Essa constatação é coerente com a interpretação de 

Appelbaum (1979), de que em um período de crise a oferta de trabalho aumenta, já que é 

necessário garantir o sustento do domicílio. O que faz mais indivíduos procurarem trabalho, por 

conta da queda da renda domiciliar, indicando que o mercado de trabalho não apresenta um 

comportamento de mercado. 

O número de pessoas ocupadas apresenta um comportamento sazonal, com quedas no 

primeiro trimestre de cada ano, sendo 2014 uma exceção. Ocorre um crescimento dos ocupados 

ao longo da série, mesmo com algumas oscilações causadas pela crise econômica. O número 

de desocupados é o que apresenta o maior aumento no período considerado, o que é coerente, 

dado os efeitos da crise. Em 2014, verifica-se um aumento da quantidade de pessoas fora do 

mercado de trabalho, o que é observado pela queda na taxa de participação, esse movimento é 

mais bem explicado pelo baixo desemprego do período, o que permite aos indivíduos, 

principalmente mais jovens, atrasar a entrada no mercado de trabalho (Baltar e Leone, 2016). 

Esse atraso na entrada do mercado de trabalho se torna mais difícil no contexto de crise, já que 

a queda no rendimento familiar gera um aumento da oferta de trabalho por parte dos domicílios, 

como uma forma de gerar renda para manter a subsistência da família. Nos anos de crise, a taxa 

de participação volta a subir, sendo acompanhada por um aumento das pessoas na força de 

trabalho potencial, que cresce por conta do aumento do desalento. 

 

40 A desaceleração da economia já começa a ser verificada em 2014, porém os seus efeitos são observados no 

mercado de trabalho apenas em 2015. 
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Tabela 13 - Condição em relação à força de trabalho (em milhares de pessoas) e variação 

anual (em %) – Brasil, 2012 – 2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 A figura 16 ilustra a taxa de desocupação e a taxa de subutilização da força de trabalho. 

É necessário esclarecer que ocorre uma quebra na série da taxa de subutilização a partir do 

quarto trimestre de 2015, quando começa a ser considerada as horas habitualmente trabalhadas 

para a definição de subocupação, antes disso eram consideradas as horas efetivamente 

Trimestre_Ano

Taxa de 

participação 

(%)

PEA
Var. (%) 

PEA
Ocup.

Var. (%) 

Ocup.
Desocup.

Var. (%) 

Desocup.

01_2012 62,1 82.784 75.893 6.891   

02_2012 62,5 83.716 1,1 77.154 1,7 6.563   -4,8

03_2012 62,5 83.810 0,1 77.623 0,6 6.187   -5,7

04_2012 62,3 83.847 0,0 77.867 0,3 5.981   -3,3

01_2013 62,2 84.015 0,2 77.060 -1,0 6.955   16,3

02_2013 62,5 84.476 0,5 77.945 1,1 6.531   -6,1

03_2013 62,4 84.504 0,0 78.389 0,6 6.115   -6,4

04_2013 62,0 84.270 -0,3 78.814 0,5 5.456   -10,8

01_2014 62,0 85.374 1,3 79.004 0,2 6.370   16,8

02_2014 62,0 85.753 0,4 79.622 0,8 6.131   -3,8

03_2014 61,8 85.818 0,1 79.777 0,2 6.042   -1,5

04_2014 61,8 86.305 0,6 80.478 0,9 5.826   -3,6

01_2015 61,9 86.701 0,5 79.544 -1,2 7.157   22,9

02_2015 62,2 87.122 0,5 79.580 0,0 7.542   5,4

03_2015 62,3 87.612 0,6 79.468 -0,1 8.144   8,0

04_2015 62,5 88.086 0,5 79.878 0,5 8.208   0,8

01_2016 62,5 88.592 0,6 78.532 -1,7 10.060 22,6

02_2016 62,8 89.367 0,9 78.883 0,4 10.484 4,2

03_2016 62,4 89.127 -0,3 78.206 -0,9 10.920 4,2

04_2016 62,8 89.904 0,9 78.757 0,7 11.148 2,1

01_2017 63,0 90.497 0,7 77.740 -1,3 12.758 14,4

02_2017 63,1 91.104 0,7 78.904 1,5 12.200 -4,4

03_2017 63,3 91.706 0,7 79.967 1,3 11.739 -3,8

04_2017 63,3 91.999 0,3 80.830 1,1 11.169 -4,9

01_2018 63,3 92.015 0,0 79.608 -1,5 12.408 11,1

02_2018 63,0 91.893 -0,1 80.117 0,6 11.776 -5,1

03_2018 63,3 92.561 0,7 81.270 1,4 11.291 -4,1

04_2018 63,3 92.655 0,1 81.664 0,5 10.991 -2,7

01_2019 63,4 93.105 0,5 80.979 -0,8 12.126 10,3

02_2019 63,8 93.964 0,9 82.304 1,6 11.660 -3,8

03_2019 63,8 94.267 0,3 82.879 0,7 11.388 -2,3
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trabalhadas. A figura 16 mostra que a taxa de subutilização41 tem um comportamento parecido 

com a taxa de desemprego, as duas apresentam um aumento a partir de 2015. No entanto, a 

distância entre as duas curvas aumenta após 2017, indicando que o mercado de trabalho ainda 

não apresenta sinais de recuperação. 

Figura 16 - Taxa de desocupação e subutilização da força de trabalho (em %) - Brasil, 2012-

2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

4.3.2. Emprego e remuneração entre 2012 e 2019 

 

Na tabela 14, vemos que os empregados com carteira assinada no setor privado é o grupo 

que apresenta maior redução na participação total após 2015. Os trabalhadores sem carteira 

assinada reduzem a sua proporção até 2016, quando passam a aumentar sua participação. Entre 

os empregados domésticos com carteira assinada, as mudanças são pequenas, apesar de um leve 

aumento após a aprovação da Emenda Constitucional 7242, que garantiu para os trabalhadores 

 

41 Dentro da População em Idade Ativa, temos a PEA e os inativos. A PEA é formada por ocupados e os 

desocupados, sendo que dentro da categoria de ocupados, temos um grupo caracterizado como subocupado. Entre 

os inativos, temos as pessoas fora da força potencial de trabalho, e as pessoas na força potencial de trabalho – que 

consideram os que procuraram emprego, porém estavam disponíveis para assumir a vaga, e os trabalhadores 

desalentados, ou seja, que gostariam de trabalhar, mas não procuraram trabalho. Para construir a taxa de 

subutilização, consideramos a soma dos desocupados, subocupados e da força de trabalho potencial, e dividimos 

esse resultado pela soma entre a PEA e a força potencial de trabalho. Dessa forma, chegamos ao resultado da taxa 

de subutilização da força de trabalho. 
42 Costa et al. (2016) e Russo e Pero (2017) tratam sobre os efeitos da aprovação da Emenda Constitucional 72. 
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domésticos os mesmos direitos de outras ocupações. No entanto, a crise econômica gera 

dificuldades em aumentar a formalização desse segmento, fazendo com que a proporção de 

trabalhadores domésticos informais volte a aumentar. Os trabalhadores do setor público com 

carteira assinada oscilam lentamente durante o período analisado, e terminam a série com um 

valor um pouco inferior ao do início. Entre os trabalhadores do setor público sem carteira, a 

oscilação também ocorre lentamente, mas há um leve aumento ao final do período. Entre os 

militares e servidores estatutários, a proporção de se mantém acima de 9% durante a maior parte 

do período, porém cai no último trimestre da série, indicando uma tendência de redução. 

Os empregadores e trabalhadores por conta própria apresentam uma tendência de 

aumento da participação ao longo da série, com destaque para este último, que apresenta um 

crescimento praticamente contínuo. O trabalhador familiar auxiliar é o segmento que apresenta 

a menor proporção entre os analisados, e pouco modifica a sua participação entre 2012 e 2019.  

É importante destacar que os empregadores e os trabalhadores por conta própria já 

estavam crescendo mesmo antes da crise43. No entanto, a heterogeneidade presente nessas 

categorias de trabalho torna necessária uma análise mais cuidadosa, já que a crise pode fazer 

essas categorias se tornarem uma opção para fugir do desemprego, mas o crescimento dessas 

categorias em um período de crescimento econômico apresenta outra interpretação. É possível 

que esses trabalhadores possam verificar uma maior vantagem nesse tipo de vínculo, o que entre 

os empregadores é mais facilmente verificável por conta de a melhoria da economia representar 

boas condições de negócios, porém, entre os conta própria, a redução de impostos pode 

caracterizar uma vantagem a curto prazo para uma maior remuneração, o que representa efeitos 

negativos para as políticas sociais, com a queda da arrecadação. 

A redução de direitos, possibilitada pela flexibilização dos contratos de trabalho, afetam, 

principalmente, a camada mais pobre da população. Isso ocorre porque, entre os mais ricos, o 

trabalho por conta própria pode apresentar maiores vantagens por um ganho maior de curto 

prazo, enquanto os mais pobres utilizam essa forma de trabalho como uma fuga do desemprego. 

A retirada de direitos no contrato CLT pode afetar negativamente a remuneração dos mais 

pobres em um contexto de retomada da economia, não permitindo uma melhora da remuneração 

na base da pirâmide como foi possível nos anos 2000. A garantia de direitos trabalhistas é 

relevante para que o crescimento econômico se traduza em uma melhor distribuição da renda. 

Se a flexibilização parece não contribuir para a geração de mais empregos, pode contribuir para 

o avanço do trabalho precário. 

 

43 E nas décadas anteriores. Ver seção 4.1.1. 
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Tabela 14 – Proporção de trabalhadores por posição na ocupação (em milhares de pessoas) – 

Brasil, 2012-2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

  

 Na figura 17, temos os dados para a quantidade de trabalhadores do setor privado com 

carteira assinada e o seu salário real médio entre 2012 e o terceiro trimestre de 2019. Vemos 

que a quantidade de trabalhadores com carteira aumenta até o segundo trimestre de 2014, e o 

Tri_Ano

Privado 

com 

carteira

Privado 

sem 

carteira

Dom. 

com 

carteira

Dom. 

sem 

carteira

Público 

com 

carteira

Público 

sem 

carteira

Militar e 

servidor 

estatutário

Empre-

gador

Conta 

própria

Familiar 

auxiliar

01_12 41,4 11,9 2,3 4,8 1,8 2,4 9,2 4,2 20,9 1,2

02_12 41,6 11,8 2,3 4,8 1,8 2,4 9,2 4,3 20,4 1,5

03_12 41,7 11,9 2,3 4,7 1,7 2,4 9,4 4,3 20,3 1,4

04_12 42,0 11,5 2,3 4,7 1,7 2,3 9,1 4,4 20,6 1,4

01_13 42,1 11,5 2,3 4,7 1,7 2,2 9,2 4,4 20,7 1,4

02_13 42,1 11,3 2,1 4,6 1,7 2,4 9,2 4,5 20,7 1,4

03_13 42,5 11,2 2,0 4,6 1,6 2,4 9,2 4,4 20,7 1,3

04_13 42,8 10,9 2,1 4,5 1,6 2,4 9,1 4,5 20,8 1,3

01_14 43,2 10,8 2,1 4,5 1,6 2,3 9,2 4,4 20,6 1,3

02_14 43,5 10,5 2,2 4,5 1,5 2,4 9,2 4,4 20,6 1,3

03_14 43,0 10,4 2,2 4,4 1,6 2,4 9,2 4,4 21,1 1,2

04_14 42,5 10,6 2,2 4,4 1,6 2,4 9,2 4,6 21,3 1,3

01_15 42,4 10,2 2,2 4,5 1,6 2,3 9,2 4,8 21,5 1,4

02_15 42,2 10,2 2,2 4,5 1,5 2,4 9,3 4,7 21,7 1,4

03_15 41,7 10,3 2,2 4,5 1,5 2,5 9,3 4,8 21,9 1,3

04_15 41,5 10,1 2,4 4,6 1,5 2,4 9,1 4,6 22,6 1,2

01_16 41,3 10,0 2,5 4,5 1,4 2,2 9,3 4,4 23,4 1,1

02_16 40,9 10,3 2,4 4,6 1,4 2,4 9,3 4,4 23,1 1,1

03_16 40,9 10,7 2,4 4,5 1,4 2,4 9,5 4,9 22,3 1,1

04_16 40,5 10,9 2,2 4,6 1,4 2,2 9,6 4,9 22,6 1,2

01_17 40,3 10,7 2,2 4,7 1,3 2,1 9,6 5,0 22,9 1,2

02_17 39,6 11,1 2,1 4,7 1,5 2,5 9,1 4,9 23,1 1,2

03_17 39,1 11,3 2,0 4,7 1,5 2,6 9,1 5,0 23,3 1,3

04_17 38,8 11,3 2,1 4,9 1,4 2,7 9,0 5,1 23,5 1,3

01_18 38,9 11,1 2,1 4,8 1,4 2,4 9,2 5,1 23,6 1,3

02_18 38,6 11,2 2,1 4,8 1,5 2,7 9,2 5,1 23,6 1,3

03_18 38,2 11,6 2,0 4,8 1,5 2,7 9,1 5,1 23,7 1,3

04_18 38,0 11,7 2,0 4,8 1,4 2,6 9,1 5,2 24,0 1,2

01_19 38,3 11,3 2,0 4,7 1,4 2,3 9,3 5,1 24,2 1,3

02_19 38,1 11,6 1,9 4,8 1,5 2,6 9,0 5,0 24,3 1,2

03_19 37,7 11,9 1,9 4,8 1,5 2,7 8,9 5,0 24,6 1,2



88 
 

salário real médio acompanha essa tendência. Com a crise econômica, a trajetória se inverte e 

ocorre uma queda em ambas séries. Porém, em 2016 começa a ocorrer uma recuperação do 

salário real médio, enquanto a quantidade de trabalhadores continua diminuindo. Uma hipótese 

que pode explicar esse comportamento é de Appelbaum (1979), que explica sobre o 

comportamento das empresas em momentos de crise. Nesse cenário, os trabalhadores menos 

qualificados são afetados pelo desemprego antes que os mais qualificados, sendo que as 

empresas evitam demitir estes últimos mesmo na crise, pela maior dificuldade em substituir 

esses trabalhadores. Essa segmentação explica o aumento do salário real após a crise 

econômica, em que a média do salário real apresenta uma trajetória de alta por conta de os 

menos qualificados estarem perdendo o emprego, e estes apresentam uma remuneração inferior. 

Figura 17 - Trabalhadores no setor privado com carteira assinada (em milhões) e salário real 

(em R$) - Brasil, 2012-2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. Salário real deflacionado pelo INPC em 

valores do terceiro trimestre de 2019. 

 No caso dos trabalhadores do setor privado sem carteira assinada, figura 18, verificamos 

uma lenta queda na quantidade de uso dessa mão de obra. Após 2016, este número volta a 

aumentar, chegando no maior valor da série no último período, no terceiro trimestre de 2019. 

O salário real médio apresenta um comportamento mais incerto, oscilando bastante entre 2012 

e 2017, e após 2018 ocorre um aumento no salário. Uma hipótese que pode explicar esse 

comportamento é a de substituição dos trabalhadores com carteira para sem carteira. A menor 

fiscalização e maior dificuldade de acesso à justiça pode fazer com que as empresas escolham 

burlar as leis e colocar o trabalhador sem a proteção trabalhista. 
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Figura 18 - Trabalhadores no setor privado sem carteira assinada (em milhões) e salário real 

(em R$) - Brasil, 2012-2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. Salário real deflacionado pelo INPC em 

valores do terceiro trimestre de 2019. 

 

 Os empregadores, figura 19, apresentam um aumento praticamente contínuo entre 2012 

e 2019, exceto pelos dois primeiros trimestres de 2016. Porém, o rendimento real médio para 

esse segmento apresenta uma queda a partir de 2015. Esse comportamento é esperado, já que, 

no contexto da crise, além da queda na demanda, muitos que perdem o trabalho acabam 

empreendendo como uma maneira de obter alguma renda, mesmo que em atividade precária. O 

mesmo comportamento seria esperado dos trabalhadores por conta própria, e é o que acontece. 

Os trabalhadores desse segmento ultrapassam os 20 milhões no terceiro trimestre de 2019. 

 O trabalho por conta própria é muitas vezes a saída encontrada para não se encontrar na 

situação de desemprego. Algumas formas de trabalho ganharam mais destaque no período 

recente, como os motoristas por aplicativo. Essa atividade é conhecida por gerar baixa 

remuneração e altas jornadas de trabalho, sendo que muitas vezes não acaba sendo considerada 

como uma subocupação, já que o critério da jornada de trabalho é um requisito para se 

enquadrar nessa categoria. 
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Figura 19 - Empregadores (em milhões) e rendimento real (em R$) - Brasil, 2012-2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. Rendimento real deflacionado pelo INPC 

em valores do terceiro trimestre de 2019. 

Figura 20 – Trabalhadores por conta própria (em milhões) e rendimento real (em R$) - Brasil, 

2012-2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. Rendimento real deflacionado pelo INPC 

em valores do terceiro trimestre de 2019. 

4.3.3. Tempo de permanência no posto de trabalho entre 2012 e 2019 

 Na figura 21, temos a proporção de trabalhadores por faixa de tempo no mesmo emprego 

para empregados no setor privado com carteira, e podemos observar que a proporção de pessoas 

com mais de dois anos no mesmo emprego aumenta conforme a crise econômica se agrava, 

assim como na análise feita com base nos dados da Pnad. Entre os trabalhadores do setor 
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privado sem carteira, o comportamento é parecido, figura 22, mas a proporção de pessoas com 

mais de dois anos é menor. 

Figura 21 - Proporção de trabalhadores no setor privado com carteira assinada por tempo de 

trabalho (em %) - Brasil, 2012-2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

Figura 22 - Proporção de trabalhadores no setor privado sem carteira assinada por tempo de 

trabalho (em %) - Brasil, 2012-2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 
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Entre os empregadores, na figura 23, o tempo exercendo a mesma atividade é 

praticamente constante no período analisado, e apresenta a maior proporção entre pessoas com 

mais de dois anos na mesma atividade. Entre os trabalhadores por conta própria, figura 24, a 

proporção de pessoas com mais de dois anos na mesma atividade também é alta, porém, 

apresenta uma tendência de queda durante o período de 2012 até 2019, aumentando, 

principalmente, a faixa de mais de um mês até um ano. Essa característica, provavelmente, 

indica a migração de trabalhadores que perderam o seu emprego durante a crise econômica. 

Figura 23 - Proporção de empregadores por tempo de trabalho (em %) - Brasil, 2012-2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 
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Figura 24 - Proporção de trabalhadores por conta própria por tempo de trabalho (em %) - 

Brasil, 2012-2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

4.3.4. Carga horária de trabalho 2012 a 2019 

 

 A carga horária de trabalho para os empregados do setor privado com carteira assinada, 

tabela 15, apresenta um comportamento parecido com o observado nos dados da Pnad, em que 

há um aumento na proporção de pessoas na faixa de 40 até 44 horas, com redução na proporção 

de pessoas nas faixas acima de 45 horas, e uma queda na média de horas trabalhadas. A variação 

mais acentuada, observada entre o terceiro trimestre de 2015 e o quarto trimestre deste ano, 

representa a mudança metodológica na captação das horas trabalhadas pela Pnad Contínua. 

Apesar dessa mudança, ainda é possível captar uma tendência de aumento na faixa de 40 até 44 

horas. 

Entre os trabalhadores do setor privado sem carteira assinada, tabela 16, observamos 

que a faixa de 40 até 44 horas é a que apresenta a maior proporção, seguida da faixa entre 15 a 

39 horas. Esse segmento apresenta uma alta heterogeneidade no que diz respeito ao número de 

horas trabalhadas, mas podemos notar que a faixa de 15 a 39 apresenta uma tendência de 

aumento da proporção após a mudança metodológica, enquanto que a faixa de 40 a 44 horas 

muda de patamar com a alteração metodológica, continua em uma tendência de alta até 2017, 

mas em seguida apresenta uma redução. 
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Tabela 15 - Proporção de trabalhadores do setor privado com carteira assinada por faixa de 

horas trabalhadas (em %) e média de horas da jornada de trabalho semanal - Brasil, 2012 - 

2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

  

Ano_Tri
Até 14 horas 

(%)

15 a 39 

horas (%)

40 a 44 

horas (%)

45 a 48 

horas (%)

49 horas ou 

mais (%)
Média

01_2012 0,5 10,7 51,2 25,1 12,5 43,6

02_2012 0,4 10,7 52,0 25,1 11,7 43,5

03_2012 0,4 10,5 52,3 25,6 11,2 43,4

04_2012 0,3 10,6 52,8 25,4 10,9 43,4

01_2013 0,4 10,4 53,9 24,9 10,4 43,2

02_2013 0,3 10,7 54,1 24,8 10,0 43,2

03_2013 0,3 10,5 55,0 24,4 9,9 43,1

04_2013 0,3 10,7 55,1 24,8 9,0 43,0

01_2014 0,3 10,7 55,7 24,5 8,8 42,9

02_2014 0,3 11,0 56,4 24,0 8,3 42,8

03_2014 0,3 11,1 56,1 24,4 8,1 42,8

04_2014 0,3 10,9 56,5 24,3 8,0 42,8

01_2015 0,3 10,6 57,2 24,2 7,6 42,7

02_2015 0,3 11,0 57,6 23,4 7,6 42,6

03_2015 0,3 11,4 57,0 23,5 7,8 42,6

04_2015 0,9 9,4 65,8 17,5 6,4 42,2

01_2016 0,6 9,3 68,2 16,0 6,0 42,3

02_2016 0,6 9,3 68,0 16,0 6,1 42,4

03_2016 0,3 8,9 70,0 14,8 6,0 42,4

04_2016 0,3 9,0 70,8 14,2 5,7 42,4

01_2017 0,3 8,8 71,6 13,6 5,8 42,4

02_2017 0,3 8,7 71,7 13,4 6,0 42,4

03_2017 0,3 8,8 71,0 13,7 6,1 42,5

04_2017 0,3 9,3 70,7 13,2 6,5 42,5

01_2018 0,3 9,2 70,6 13,7 6,2 42,5

02_2018 0,4 9,0 70,5 14,1 6,0 42,5

03_2018 0,4 8,7 71,0 13,3 6,6 42,6

04_2018 0,4 8,8 70,0 14,1 6,7 42,6

01_2019 0,4 8,8 70,6 13,8 6,4 42,5

02_2019 0,4 8,9 69,6 14,4 6,8 42,6

03_2019 0,3 8,7 70,4 14,2 6,4 42,5
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Tabela 16 – Proporção de trabalhadores do setor privado sem carteira assinada por faixa de 

horas trabalhadas (em %) e média de horas da jornada de trabalho semanal – Brasil, 2012 - 

2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

Na tabela 17, temos os dados sobre a faixa de horas trabalhadas pelos empregadores. 

Esse é o segmento com a maior proporção de indivíduos na faixa de 49 horas ou mais, além de 

apresentar a maior média de horas trabalhadas. Após a mudança metodológica, aumenta a 

proporção dos que trabalham entre 40 a 44 horas, diminuindo a participação na faixa de 45 a 

48 horas. A partir de 2017 ocorre um aumento na proporção dos que trabalham entre 15 a 39 

Ano_Tri
Até 14 horas 

(%)

15 a 39 

horas (%)

40 a 44 

horas (%)

45 a 48 

horas (%)

49 horas ou 

mais (%)
Média

01_2012 4,9 26,4 34,9 17,9 15,8 39,9

02_2012 4,4 27,5 35,6 18,0 14,6 39,4

03_2012 4,8 28,4 35,4 17,3 14,1 39,1

04_2012 4,3 27,5 35,7 18,6 13,9 39,4

01_2013 4,5 27,6 36,4 18,1 13,3 39,1

02_2013 4,8 27,8 36,4 17,6 13,3 38,9

03_2013 4,3 28,4 37,9 17,1 12,3 38,8

04_2013 4,5 27,7 37,8 17,5 12,5 38,8

01_2014 3,9 27,9 38,6 17,9 11,6 38,9

02_2014 4,1 28,1 38,6 18,0 11,2 38,7

03_2014 4,1 29,2 38,6 17,2 10,9 38,4

04_2014 4,5 29,9 38,1 16,6 10,9 38,1

01_2015 4,5 28,4 39,1 17,3 10,7 38,3

02_2015 5,0 29,3 38,7 16,5 10,5 38,0

03_2015 5,0 29,3 39,4 16,1 10,2 37,8

04_2015 4,8 27,7 45,8 12,1 9,6 37,6

01_2016 4,5 27,6 46,9 12,3 8,7 37,8

02_2016 4,7 27,5 46,9 11,6 9,3 37,7

03_2016 3,9 28,3 47,4 11,5 8,9 37,8

04_2016 4,5 28,2 47,7 10,8 8,7 37,7

01_2017 3,9 27,8 48,0 11,0 9,3 37,9

02_2017 5,3 28,2 46,6 10,9 9,1 37,3

03_2017 5,3 28,5 46,3 10,4 9,5 37,4

04_2017 5,2 29,5 45,0 10,2 10,0 37,3

01_2018 4,8 29,9 45,0 10,2 10,1 37,5

02_2018 5,3 29,5 44,6 10,6 10,0 37,3

03_2018 5,4 29,1 45,3 10,5 9,7 37,2

04_2018 5,2 29,9 44,4 10,2 10,3 37,4

01_2019 5,1 29,5 44,5 10,2 10,8 37,6

02_2019 5,6 29,6 45,1 9,9 9,8 37,1

03_2019 5,5 30,0 45,1 9,5 9,9 37,1



96 
 

horas, porém, isso não contribui para reduzir a média de horas trabalhadas, devido ao elevado 

número de pessoas nas faixas com maiores jornadas de trabalho. 

Tabela 17 – Proporção de empregadores por faixa de horas trabalhadas (em %) e média de 

horas da jornada de trabalho semanal – Brasil, 2012-2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

 

Ano_Tri
Até 14 horas 

(%)

15 a 39 

horas (%)

40 a 44 

horas (%)

45 a 48 

horas (%)

49 horas ou 

mais (%)
Média

01_2012 1,5 12,1 33,4 17,9 35,1 47,6

02_2012 1,3 11,5 33,9 18,5 34,8 47,6

03_2012 1,2 12,7 33,9 18,2 34,1 47,0

04_2012 1,3 11,9 34,0 18,5 34,4 47,3

01_2013 1,2 11,3 34,7 17,9 35,0 47,5

02_2013 1,4 12,1 34,4 17,7 34,4 47,2

03_2013 0,9 10,5 36,1 19,0 33,5 47,4

04_2013 1,2 11,7 37,6 17,5 32,0 46,7

01_2014 1,1 10,9 37,8 17,5 32,7 46,9

02_2014 1,0 11,7 38,5 17,4 31,5 46,6

03_2014 0,9 10,9 38,2 18,9 31,2 46,6

04_2014 1,1 12,0 38,2 16,9 31,8 46,6

01_2015 0,9 11,3 38,7 18,0 31,1 46,7

02_2015 0,9 11,0 39,8 18,6 29,6 46,4

03_2015 1,2 11,6 37,6 18,3 31,3 46,4

04_2015 1,3 9,8 45,0 13,5 30,5 46,0

01_2016 1,0 10,7 45,5 14,0 28,8 45,4

02_2016 0,8 10,6 45,1 13,5 30,0 45,6

03_2016 0,9 10,3 46,0 12,0 30,7 45,7

04_2016 1,0 10,6 46,0 12,3 30,1 45,6

01_2017 0,9 10,7 47,3 11,3 29,8 45,5

02_2017 1,2 11,1 45,3 12,3 30,2 45,5

03_2017 1,1 11,7 45,9 11,7 29,6 45,6

04_2017 1,4 11,6 45,7 11,6 29,7 45,6

01_2018 1,3 11,3 44,9 11,7 30,8 45,9

02_2018 1,0 12,0 43,8 12,5 30,7 45,7

03_2018 1,2 12,2 44,5 11,3 30,9 45,8

04_2018 1,1 12,1 43,3 12,1 31,4 45,9

01_2019 1,4 11,5 43,8 10,9 32,4 46,0

02_2019 1,2 12,5 43,1 11,0 32,2 45,8

03_2019 1,2 12,4 42,5 11,1 32,9 45,9
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Entre os trabalhadores por conta própria, tabela 18, é possível verificar a 

heterogeneidade deste segmento em relação à carga horária de trabalho. No início da série, 

temos as faixas de 15 a 39 horas e 40 a 44 horas com uma proporção mais elevada do que as 

outras faixas, porém a proporção de trabalhadores com carga horária acima de 49 horas também 

apresenta uma proporção alta. Ao longo do período, ocorre uma diminuição da proporção de 

trabalhadores por conta própria nas faixas de horas mais altas, aumentando a participação nas 

faixas de 15 a 39 horas e de 40 a 44 horas. No entanto, a faixa acima de 49 horas volta a subir 

a partir de 2018, indicando uma tendência de alta, e ao mesmo tempo se verifica uma 

estabilidade na média de horas trabalhadas, que antes de 2018 apresentava uma tendência de 

queda. 

Um dos fatores que pode explicar esse comportamento da carga horária é a natureza do 

trabalho realizado pelo conta própria. Uma categoria que ganhou maior relevância após a crise 

são os motoristas de aplicativo, que apresentam, em geral, uma alta carga horária. Por outro 

lado, a categoria de vendedores em domicílio também apresenta um aumento após a crise, mas 

esta categoria apresenta uma carga horária mais reduzida. O exemplo utilizado, a partir dessas 

duas categorias, ajuda a explicar o comportamento da carga horária do segmento dos 

trabalhadores por conta própria. 
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Tabela 18 – Proporção de trabalhadores por conta própria por faixa de horas trabalhadas (em 

%) e média de horas da jornada de trabalho semanal – Brasil, 2012 - 2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

4.3.5. Registro de CNPJ entre 2015 e 2019 

 

 Os dados sobre CNPJ na Pnad Contínua estão disponíveis a partir do quarto trimestre 

de 2015, quando houve a reformulação do questionário. A tabela 19 mostra que entre os 

empregadores e trabalhadores por conta própria, com e sem CPNJ, apresentam um aumento 

Ano_Tri
Até 14 horas 

(%)

15 a 39 

horas (%)

40 a 44 

horas (%)

45 a 48 

horas (%)

49 horas ou 

mais (%)
Média

01_2012 8,9 27,2 27,7 14,2 21,9 39,6

02_2012 8,7 28,2 28,2 14,1 20,8 39,1

03_2012 8,6 27,7 28,3 15,2 20,2 39,1

04_2012 8,4 27,9 28,8 14,7 20,2 39,1

01_2013 8,1 28,3 29,3 14,7 19,6 39,0

02_2013 8,6 27,5 30,2 14,5 19,2 38,9

03_2013 7,3 27,0 31,6 14,7 19,5 39,5

04_2013 7,4 27,1 32,2 15,1 18,3 39,2

01_2014 6,7 27,6 32,6 15,0 18,2 39,3

02_2014 6,9 28,2 33,2 14,5 17,2 38,8

03_2014 7,3 27,7 33,0 14,5 17,5 38,8

04_2014 7,4 27,5 33,3 14,3 17,5 38,8

01_2015 7,4 28,2 33,7 14,5 16,2 38,4

02_2015 7,6 28,1 33,2 14,8 16,4 38,4

03_2015 7,6 28,9 33,6 13,7 16,2 38,1

04_2015 7,1 27,1 38,8 11,2 15,9 38,0

01_2016 6,1 27,8 40,4 10,5 15,2 38,0

02_2016 6,3 27,8 39,8 10,7 15,3 38,0

03_2016 6,4 28,1 41,1 9,9 14,5 37,8

04_2016 7,0 28,1 39,8 9,7 15,3 37,7

01_2017 6,6 28,6 39,9 9,6 15,4 37,8

02_2017 7,6 28,7 38,5 9,4 15,8 37,5

03_2017 7,6 29,1 38,8 8,9 15,5 37,3

04_2017 7,7 29,3 38,2 8,8 15,9 37,4

01_2018 7,6 29,7 38,3 9,0 15,4 37,3

02_2018 8,0 30,0 37,6 8,5 15,8 37,1

03_2018 8,0 30,3 37,4 8,2 16,0 37,1

04_2018 8,1 29,7 37,5 8,5 16,2 37,2

01_2019 7,8 30,3 37,8 8,1 16,0 37,2

02_2019 8,8 30,0 36,1 8,0 17,1 37,1

03_2019 8,4 29,7 36,8 8,1 17,0 37,2
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entre o início da série e o último dado disponível, apresentando uma oscilação ao longo do 

tempo. 

Tabela 19 – Quantidade de empregadores e trabalhadores por conta própria com e sem CNPJ 

(em milhares) e variação anual (em %) – Brasil, 2012 - 2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

 Quando analisamos a figura 25, que contém os dados sobre a média de rendimento real 

dos empregadores e trabalhadores por conta própria em relação à posse de CNPJ, temos um 

comportamento esperado, similar ao que indicava os dados da Pnad na seção 4.2.5, em que o 

salário dos empregadores é, na maior parte do período, maior do que os trabalhadores por conta 

própria, independente de possuir CNPJ ou não. E os empregadores e trabalhadores por conta 

própria com CNPJ possuem um rendimento maior, em média, do que os indivíduos sem CNPJ 

que estão ocupados no mesmo segmento. 

Tri_Ano

Empre-

gador 

com 

CNPJ

Var (%) 

Empre-

gador 

com 

CNPJ

Empre-

gador sem 

CNPJ

Var (%) 

Empre-

gador sem 

CNPJ

Conta 

própria 

com 

CNPJ

Var (%) 

Conta 

própria 

com 

CNPJ

Conta 

própria 

sem 

CNPJ

Var (%) 

Conta 

própria 

sem 

CNPJ

04_2015 3.132 537        4.050  14.024 

01_2016 2.995 -4,4 476        -11,3 4.337  7,1 14.006 -0,1

02_2016 2.996 0,0 474        -0,4 4.124  -4,9 14.120 0,8

03_2016 3.238 8,1 586        23,6 3.866  -6,3 13.568 -3,9

04_2016 3.288 1,5 594        1,3 3.796  -1,8 13.978 3,0

01_2017 3.241 -1,4 627        5,5 3.875  2,1 13.959 -0,1

02_2017 3.229 -0,4 676        7,8 3.893  0,5 14.346 2,8

03_2017 3.267 1,2 708        4,8 3.967  1,9 14.661 2,2

04_2017 3.369 3,1 735        3,8 4.202  5,9 14.761 0,7

01_2018 3.339 -0,9 724        -1,6 4.104  -2,3 14.714 -0,3

02_2018 3.332 -0,2 734        1,5 4.168  1,6 14.766 0,4

03_2018 3.406 2,2 736        0,2 4.308  3,4 14.965 1,3

04_2018 3.496 2,6 742        0,9 4.404  2,2 15.227 1,8

01_2019 3.479 -0,5 688        -7,3 4.465  1,4 15.145 -0,5

02_2019 3.393 -2,5 712        3,5 4.423  -0,9 15.544 2,6

03_2019 3.459 1,9 644        -9,6 4.608  4,2 15.753 1,3
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Figura 25 - Rendimento real (em R$) de empregadores e trabalhadores por conta própria com 

CNPJ e sem CNPJ – Brasil, 2012 - 2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. Rendimento real deflacionado pelo INPC 

em valores do terceiro trimestre de 2019. 

 

 Na figura 26, temos a média de horas trabalhadas entre os que possuem CNPJ e os que 

não possuem registro. Empregadores sem CNPJ e trabalhadores por conta própria com CNPJ 

apresentam uma média de jornada de trabalho parecida, próxima de 43 horas na maior parte do 

período. Os empregadores com CNPJ apresentam uma jornada um pouco superior aos demais, 

e os conta próprias sem CNPJ apresentam uma jornada inferior, em média, em relação aos 

outros grupos analisados. 

Figura 26 - Média de horas trabalhadas para empregadores e trabalhadores por conta própria 

com CNPJ e sem CNPJ – Brasil, 2012/2019 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 
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4.3.6. Sindicalização entre 2012 e 2018 

 

 Os dados sobre sindicalização, na Pnad Contínua, estão disponíveis apenas na 

divulgação anual da primeira entrevista. Na figura 27, temos a quantidade de indivíduos 

sindicalizados por situação na ocupação. Chama a atenção a queda que ocorre na quantidade de 

sindicalizados a partir de 2016, o que é explicado pela redução na sindicalização entre os 

ocupados, que representam a maior parte dos sindicalizados. 

Figura 27 – Quantidade de trabalhadores sindicalizados por condição em relação à força de 

trabalho - Brasil, 2012-2018 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

 Quando observamos a taxa de sindicalização por posição na ocupação, figura 28, vemos 

que a queda é generalizada em todos os segmentos, a exceção é o trabalhador familiar auxiliar, 

mas que representa uma proporção muito pequena do total de ocupados e de sindicalizados. Os 

trabalhadores com carteira assinada no setor privado tinham em 2012 aproximadamente 21% 

de trabalhadores sindicalizados, e chegam em 2018 com apenas 16%. Mesmo no setor público, 

que apresenta uma maior taxa de sindicalização, ocorre uma queda tanto entre os que possuem 

carteira assinada quanto entre os estatutários. 
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Figura 28 - Taxa de sindicalização (em %) por posição na ocupação - Brasil, 2012-2018 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

 Na figura 29, temos a razão do rendimento entre sindicalizados e não sindicalizados. Os 

sindicalizados ganham aproximadamente 1,5 vezes mais do que os não sindicalizados na 

categoria de trabalhadores do setor privado com carteira assinada, empregadores, e 

trabalhadores por conta própria. Os trabalhadores do setor privado sem carteira assinada e 

sindicalizados apresentam um ganho um pouco maior, aproximadamente duas vezes mais, 

porém, é necessário cuidado para analisar esse dado por conta da pequena amostra de 

trabalhadores sem carteira44 que são sindicalizados. 

 

44 Os trabalhadores por conta própria que são sindicalizados são um pouco mais do que 300 mil no período 

analisado. 
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Figura 29 - Razão entre o rendimento de sindicalizados e não sindicalizados por posição na 

ocupação – Brasil, 2012-2018 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

 Na tabela 20, temos os dados sobre o tempo de permanência no mesmo posto de trabalho 

para trabalhadores com carteira assinada no setor privado, sindicalizados e não sindicalizados. 

A proporção desses trabalhadores aumenta na faixa de dois anos ou mais, independentemente 

de sindicalização, mas a proporção é maior para os sindicalizados. A mesma tendência é 

observada na tabela 21, quando analisamos os trabalhadores sem carteira assinada no setor 

privado. 

Tabela 20 – Proporção de trabalhadores do setor privado com carteira assinada sindicalizados 

e não sindicalizados por tempo na ocupação (em %) – Brasil, 2012 - 2018 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Conta própria

Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada

Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada

Empregador

Ano
Menos 

de 1 mês 

De 1 mês 

a menos 

de 1 ano 

De 1 ano 

a menos 

de 2 anos 

2 anos ou 

mais 

Menos 

de 1 mês 

De 1 mês 

a menos 

de 1 ano 

De 1 ano 

a menos 

de 2 anos 

2 anos ou 

mais 

2012 1,3 17,8 13,0 67,8 2,6 24,9 14,8 57,7

2013 1,2 16,2 13,3 69,3 2,4 25,2 14,9 57,5

2014 1,0 15,8 12,2 71,1 2,3 23,9 15,1 58,7

2015 0,9 15,4 12,9 70,9 1,8 22,7 14,7 60,8

2016 0,6 12,5 11,0 75,9 1,7 19,5 14,1 64,6

2017 0,5 12,5 11,0 76,0 2,0 19,8 12,8 65,4

2018 0,8 12,8 10,2 76,1 1,9 21,0 12,4 64,7

Sindicalizado Não Sindicalizado
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Tabela 21 – Proporção de trabalhadores do setor privado sem carteira assinada sindicalizados 

e não sindicalizados por tempo na ocupação (em %) – Brasil, 2012 - 2018 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

 Os trabalhadores por conta própria, tabela 22, apresentam uma redução na faixa de dois 

anos ou mais na mesma ocupação, sendo que os sindicalizados e os não sindicalizados 

apresentam uma redução similar nessa faixa. Os não sindicalizados apresentam um valor maior 

na faixa até um ano, considerando também a faixa de menos de um mês. O aumento da 

participação nas faixas de menor tempo na ocupação é esperado, dado o aumento do ingresso 

na categoria de conta própria. 

Tabela 22 – Proporção de trabalhadores por conta própria sindicalizados e não sindicalizados 

por tempo na ocupação (em %) – Brasil, 2012 - 2018 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

 Na figura 30, temos os dados sobre a diferença entre a média de horas trabalhadas para 

trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados no setor privado com carteira assinada. A 

Ano
Menos 

de 1 mês 

De 1 mês 

a menos 

de 1 ano 

De 1 ano 

a menos 

de 2 anos 

2 anos ou 

mais 

Menos 

de 1 mês 

De 1 mês 

a menos 

de 1 ano 

De 1 ano 

a menos 

de 2 anos 

2 anos ou 

mais 

2012 7,3 21,7 10,9 60,1 12,2 38,9 11,8 37,1

2013 6,7 26,6 6,2 60,4 11,7 39,1 11,4 37,8

2014 6,1 18,9 8,7 66,3 10,9 38,0 11,4 39,7

2015 7,6 21,4 6,8 64,2 10,7 37,0 12,4 39,9

2016 5,5 16,1 8,1 70,4 9,6 35,8 11,6 43,0

2017 6,6 19,8 8,2 65,4 10,7 36,1 11,7 41,5

2018 7,8 19,8 7,3 65,2 10,9 36,8 11,9 40,4

Sindicalizado Não Sindicalizado

Ano
Menos 

de 1 mês 

De 1 mês 

a menos 

de 1 ano 

De 1 ano 

a menos 

de 2 anos 

2 anos ou 

mais 

Menos 

de 1 mês 

De 1 mês 

a menos 

de 1 ano 

De 1 ano 

a menos 

de 2 anos 

2 anos ou 

mais 

2012 1,6 5,6 4,1 88,6 2,8 12,0 6,8 78,4

2013 1,0 6,6 4,8 87,7 2,4 11,9 6,8 78,9

2014 1,2 6,0 4,0 88,8 2,2 11,5 6,8 79,5

2015 1,6 6,9 4,3 87,2 2,4 11,9 7,5 78,2

2016 1,1 6,2 4,6 88,0 2,3 12,6 7,7 77,4

2017 1,8 7,2 5,2 85,8 3,1 14,3 8,1 74,5

2018 0,9 9,9 5,0 84,1 3,1 13,6 8,4 74,9

Sindicalizado Não Sindicalizado
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diferença entre as duas séries é pequena, e a tendência é similar, com os sindicalizados 

apresentando um leve aumento ao longo da série. Na figura 31, a diferença entre os sem carteira 

assinada é pouco maior, sendo que os sindicalizados apresentam um valor médio maior para as 

horas trabalhadas. Movimento similar ocorre com os trabalhadores por conta própria, figura 32, 

que também apresentam uma diferença, com os sindicalizados tendo uma carga horária média 

maior do que os não sindicalizados desse mesmo segmento. 

 De maneira geral, podemos observar que houve um enfraquecimento dos sindicatos 

após a reforma trabalhista, por meio da dificuldade de financiamento e pela redução do número 

de pessoas sindicalizadas. Ainda é difícil tirar conclusões mais precisas sobre os efeitos desse 

enfraquecimento, observando os dados disponíveis, também considerando a diminuição da 

negociação coletiva45, por conta das incertezas trazidas pela reforma e pelo curto espaço de 

tempo. Mas esse enfraquecimento dos sindicatos deve diminuir o poder de barganha dos 

trabalhadores nos próximos anos, o que afeta tanto os associados aos sindicatos, como os não 

associados. 

Figura 30 - Média de horas trabalhadas entre empregadores no setor privado com carteira 

assinada sindicalizados e não sindicalizados - Brasil, 2012-2018 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

 

45 Conforme tratado na seção 3.3.2. 
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Figura 31 - Média de horas trabalhadas entre empregados no setor privado sem carteira 

assinada sindicalizados e não sindicalizados - Brasil, 2012-2018 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 

 

Figura 32 - Média de horas trabalhadas por conta própria sindicalizados e não sindicalizados 

- Brasil, 2012-2018 

 

Fonte: elaboração própria; Pnad Contínua – IBGE. Excluído setor rural. 
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5. Conclusão 

 Os dados sobre o mercado de trabalho brasileiro mostram que o comportamento do 

desemprego é explicado pelo ritmo de acumulação de capital. A flexibilização não parece 

contribuir para a geração de mais empregos, mas ajuda a explicar a redução do custo do 

trabalho. Isso ocorre por meio de novas formas de contrato que aumentam as possibilidades de 

as empresas manejarem a força de trabalho de maneira mais conveniente, por meio de medidas 

que tornam os salários mais atrelados ao desempenho e também pelo estímulo a modalidades 

informais ou sem a necessidade de um vínculo de trabalho. 

 Um dos pontos que a reforma trabalhista apresenta resultados mais claros é na 

fragilização dos sindicatos. Essa é uma das maneiras de se reduzir o poder de barganha dos 

trabalhadores, de acordo com a teoria marxiana. A maior dificuldade de organização dos 

assalariados é uma maneira das empresas adequarem a mão de obra de maneira a maximizarem 

o lucro. 

A flexibilização pode contribuir para a geração de trabalhos mais precários, a taxa de 

subutilização elevada no Brasil parece indicar nessa direção, pois, após a reforma trabalhista o 

desemprego apresenta uma oscilação, indicando uma lenta queda, porém a subutilização 

continua em uma trajetória de alta. O aumento do emprego precário ocorre pela necessidade de 

subsistência das famílias, conforme afirma a teoria pós keynesiana, fazendo com que o emprego 

com proteção trabalhista seja substituído por empregos sem proteção, com menores salários e 

maior instabilidade. Esse cenário contribui para o aumento da oferta de trabalho, de forma a 

compensar a perda de poder aquisitivo das famílias. Os empregos precários tendem a aumentar 

as disparidades de renda, e de acordo com a teoria kaleckiana, uma melhora na distribuição de 

renda é uma forma de geração de emprego, então, a flexibilidade contribui para dificultar o 

aumento de postos de trabalho. 

A reforma trabalhista não contribui para a redução da rotatividade, sendo um problema 

que os novos keynesianos chamam a atenção, pois afeta negativamente a produtividade dos 

trabalhadores. Isso ocorre por conta do incentivo à informalidade, que é um segmento que 

apresenta uma maior rotatividade em relação aos empregados com carteira assinada. O 

enfraquecimento dos sindicatos também pode contribuir para um aumento da rotatividade, por 

conta de a maior facilidade das empresas realizarem acordos com empregados diretamente. Os 

institucionalistas chamam a atenção para o aspecto de que os trabalhadores são mais motivados 

e mais produtivos com uma maior estabilidade no emprego. Sendo assim, os empregados não 

saem do emprego por conta de incentivos da legislação, já que as vantagens de se manter no 
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emprego são maiores. Pela ótica da empresa, as maiores possibilidades de manejo da força de 

trabalho, introduzidas pela reforma, não contribuem para o aumento da produtividade, pois a 

informalidade ainda se apresenta uma forma vantajosa de contratação. 

Portanto, a flexibilização dos contratos de trabalho não se apresenta como uma medida 

adequada para buscar a redução do desemprego. Além de não contribuir para a geração de 

empregos, a flexibilidade parece incentivar formas de trabalho mais precárias, piorando a 

situação dos trabalhadores, que se encontram em trabalhos de baixa remuneração, e facilitando 

a redução do custo do trabalho para as empresas. 

As medidas mais adequadas para resolver o problema do desemprego passam pelo 

estímulo da demanda agregada, com atuação do governo. O crescimento pode ser retomado por 

meio de políticas fiscais, o que contribui para melhorar o cenário do mercado de trabalho, 

diminuindo o desemprego, aumentando a renda, a formalização e a qualidade dos postos de 

trabalho. 

Uma melhor distribuição de renda também deve ser priorizada, como uma maneira de 

possibilitar um maior crescimento econômico. A redistribuição de renda depende de diversos 

fatores, alguns externos ao mercado de trabalho, mas também depende de políticas que possam 

garantir o aumento dos salários reais, principalmente entre os trabalhadores com menor 

remuneração, de maneira a reduzir o diferencial dos salários. 
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