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decidir seu destino, com suas próprias 

forças.  
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RESUMO 

 

Esta pesquisa é sobre o desemprego no Brasil. Busca-se analisar a relação entre a crise 

econômica e o desemprego e observar se a medida flexibilizatória adotada para o combate ao 

desemprego tem cumprido a finalidade propagada por seus defensores, que é a de gerar mais 

empregos e estabilizar a economia. Observa-se que, ao longo das últimas duas décadas, o país 

passou por sucessivas crises econômicas, que contribuíram para a elevada taxa de desemprego 

contemporâneo, caracterizado pelo processo de industrialização e de globalização econômica, 

marcada pelas políticas de combate ao desemprego, em especial a flexibilização dos direitos 

trabalhistas. A pesquisa tem, como ponto de partida, a discussão acerca das terminologias 

“desemprego”, “trabalho informal” e “trabalho” e segue contextualizando e analisando 

historicamente o desemprego no Brasil, iniciando com a industrialização brasileira, a crise da 

Grande Depressão de 1929 e os “Anos Dourados”. Ademais, discutem-se as sucessivas crises 

econômicas dos últimos 20 anos experimentadas pelo país. A pesquisa é do tipo exploratória, 

utilizando parte da literatura sobre o desemprego e a crise com enfoque em Pochmann. Além 

disso, os dados levantados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do DIEESE foram a base utilizada para apurar as 

taxas de ocupação e desocupação. Em seguida, apresentam-se análises do cenário econômico 

do país pós-Reforma Trabalhista, com o intuito de concluir se ela alcançou o objetivo relatado 

por seus defensores. Por fim, verificou-se, por meio dos dados obtidos durante o trabalho, que 

ainda não se pode chegar a nenhuma conclusão precisa uma vez que as mudanças são recentes 

e, como consequência, qualquer conclusão seria prematura.  

 

Palavras-Chave: Desemprego. Crise. Flexibilização. Reforma Trabalhista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present research lies on unemployment in Brazil. Its aim is to analyze the relationship 

between the economic crisis and unemployment, and to verify if the flexibilization measure 

adopted to combat unemployment has achieved the purpose propagated by its advocates, 

which is to create more jobs and stabilize the economy. It is possible to observe that, over the 

last two decades, the country has experienced successive economic crises that contributed to 

the high rate of contemporary unemployment. Those are characterized by industrialization 

and economic globalization, marked by policies to combat unemployment, especially 

flexibilization of labor rights. The research begins with the discussion of the terminologies 

"unemployment", "informal work" and "work", and it continues on the contextualization and 

historical analysis of unemployment in Brazil, first addressing the Brazilian industrialization, 

the Great Depression of 1929, and the "Golden Years”. The successive economic crises 

experienced by the country during the last 20 years are also discussed. The research is one of 

the exploratory type, and it has used part of the literature on unemployment and crisis with 

focus on Pochmann. The data collected from the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics (IBGE), the Institute of Applied Economic Research (IPEA) and the DIEESE were 

the basis used to determine occupation and unemployment rates. Besides, it is presented an 

analysis of the country's economic scenario after the Labor Reform in order to verify and to 

conclude if the Reform has achieved the objective presented by its advocates. Finally, it was 

observed, through the data obtained during the research work, that a precise conclusion still 

cannot be reached, and, since the changes are too recent, any conclusion would be premature. 

 

Keywords: Unemployment; Crisis; Flexibilization; Labor Reform. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O desemprego não é recente, uma vez que ele existe desde que existe emprego. 

Entretanto, nota-se que, nos últimos anos, o estudo do desemprego está em evidência devido 

ao seu alarmante nível que o Brasil tem enfrentado, bem como o atual cenário político e 

econômico do país. Dessa forma, observa-se que o país passa por um declive em sua 

economia, refletindo, assim, nos postos de trabalho, e que a recessão da economia tem gerado 

menos emprego. Por conseguinte, como meio de combate ao desemprego, os defensores da 

Reforma Trabalhista propagam a flexibilização como a “tábua de salvação”. 

A relação entre emprego e economia nem sempre é uniforme. Contudo, a política 

produtivista de combate ao desemprego defende o crescimento econômico como meio eficaz 

para solucionar a problemática citada. Noutro giro, a política distributiva prega a 

flexibilização como medida de intervenção para o conflito mencionado, tendo como propósito 

fundamental a redução dos encargos empresariais e aumento de emprego. 

O desemprego é uma das maiores problemáticas da atualidade, não apenas no Brasil, 

mas em diversos países. Razão pela qual se estudam medidas alternativas para resolvê-lo e, 

dentre elas, encontra-se a flexibilização, que é apontada por seus defensores como uma 

medida capaz de criar mais empregos. E, no Brasil, essa medida foi recentemente adotada – 

de forma mais ousada –, com a aprovação da Lei da Reforma Trabalhista – Lei nº 13.467 de 

13 de julho de 2017, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. É importante frisar 

que a Reforma foi aprovada sem passar por profundas discussões, prevalecendo, desse modo, 

o discurso empregado pelo governo. 

Nas últimas décadas, o país passou por sucessivas crises econômicas. De acordo com 

os dados divulgados pelo IBGE (2017), a taxa de desemprego apresentou graves elevações, 

atingindo o índice de 13,7% em 2017, a mais alta desde 2008, e, diante desse cenário 

preocupante decorrente da crise enfrentada pelo país, o governo implantou, de forma mais 

ousada, as políticas neoliberais de flexibilização trabalhista, sob o discurso de se retrair o 

desemprego e aumentar os postos de trabalho, apresentando a Reforma Trabalhista como uma 

modernização da lei. 

Conforme anteriormente apontado, a Reforma Trabalhista é apresentada por seus 

defensores como a solução para o referido problema atual brasileiro. Ademais, de acordo com 

os defensores da Reforma, a CLT – de 1943 – é considerada rígida, o que dificulta o avanço 

econômico, precisando, assim, ser reformulada a fim de atender as mudanças ocorridas na 
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sociedade contemporânea e adequar-se ao surgimento de novas modalidades flexibilizatórias 

de trabalho como, por exemplo, o trabalho intermitente e o teletrabalho. 

O avanço econômico e tecnológico reconfigurou o mercado de trabalho, 

transformando o próprio Direito do Trabalho, e, dentre as principais modificações ocorridas 

no âmbito trabalhista – derivado do processo de globalização –, destaca-se a flexibilização. 

Embora a flexibilização seja posta por seus defensores como uma alternativa de combate ao 

desemprego, os que não são a favor da flexibilização entendem que ela traz, como 

consequência, a precarização das condições de trabalho, pois, ao se flexibilizar a norma, 

retiram-se direitos dos trabalhadores. 

Frisa-se que a flexibilização trabalhista no Brasil não é uma prática recente, ela vem 

ocorrendo em nossa Legislação aos longos dos anos, contudo, a Lei da Reforma Trabalhista 

foi mais ousada, ao privilegiar a iniciativa privada, e prevalecer o negociado sob o legislado, 

conforme se verifica no discurso do então presidente Michel Temer. 

A partir de tudo quanto foi elucidado, pode-se afirmar que essa pesquisa pretende 

analisar o desemprego no Brasil nos últimos anos, com ênfase nas crises e na proposta para 

saná-lo. O desemprego não é uma novidade contemporânea, entretanto a temática vem 

ganhando cada vez mais espaço devido a atual conjuntura político-econômica do país. 

Observou-se que há outras pesquisas acadêmicas quanto ao tema em questão, no entanto 

espera-se, com esta, trazer um novo olhar para o problema em questão. 

Posto isso, um dos vetores que impulsionou e motivou este trabalho surgiu do 

interesse pelo estudo do desemprego e, principalmente, da medida adotada pelo atual governo, 

qual seja, a flexibilização trabalhista.  

Assim, o objeto de estudo desta pesquisa é o desemprego no Brasil dos últimos anos. 

O objetivo é apresentar o seu alto índice, fazendo uma correlação com as principais crises 

econômicas (a Grande Depressão de 1929; a Crise do Petróleo de 1970, que desencadeou, no 

Brasil, a crise da década de 1990; a grande “bolha” de 2008; e a crise contemporânea) e as 

propostas para solucioná-lo. 

Considerando a abrangência do tema abordado e o tempo disponível, a pesquisa 

centralizou seu estudo em três capítulos. Inicia-se o capítulo 1 abordando a discussão acerca 

das terminologias “desemprego”, “trabalho informal” e “trabalho”. Entende-se ser importante 

traçar as diferenças conceituais entre essas terminologias a fim de melhor compreender o que 

é o desemprego. Para isso, será trazido o conceito dele adotado pelos juristas e pelas teorias 

clássicas, quais sejam, desemprego friccional e voluntário. Ademais, serão abordados outros 

conceitos, tais como desemprego estrutural, conjuntural e tecnológico, desemprego aberto e o 
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desemprego oculto – pelo trabalho precário e pelo desalento. 

Ainda no capítulo 1, far-se-á uma contextualização histórica sobre o desemprego no 

Brasil, principiando com a industrialização brasileira, a crise da Grande Depressão de 1929, 

que se originou nos Estados Unidos, e a era dos “Anos Dourados”. Faz-se necessário realizar 

essa contextualização para compreender a relação entre a crise econômica e o desemprego. O 

objetivo é mostrar como ele se deu em diferentes momentos históricos. 

No capítulo 2, será feita uma análise das sucessivas crises econômicas dos últimos 20 

anos a fim de entender as medidas de combate, apresentando uma análise histórica de forma 

sintetizada da implantação da flexibilização trabalhista no Brasil. A análise terá, como base, 

os levantamentos dos dados do IBGE, DIEESE, IPEA e da Legislação Trabalhista.  

No capítulo 3, apresenta-se a hipótese, a partir da análise do cenário econômico pós-

Reforma Trabalhista. Dessa forma, o objetivo é verificar se a reforma trabalhista atingiu ou 

não o seu propósito de combater o desemprego. 

A metodologia utilizada na presente pesquisa é de cunho bibliográfico e documental, 

com a utilização de fontes multidisciplinares entre as ciências sociais e as ciências jurídicas.  

 Por fim, espera-se não somente abordar, mas também refletir sob a problemática 

apresentada e, assim, poder contribuir academicamente. Ambiciona-se, também, que essa 

pesquisa seja fonte de outros trabalhos, que possa ajudar a compreender o desemprego e a 

gerar uma reflexão sob as modalidades para resolvê-lo, em especial a flexibilização 

trabalhista. Acredita-se, desse modo, que a temática é relevante. 
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1 DESEMPREGO: Crises e Propostas (2008/2017) 

 

Com o intento de depreender a eclosão do desemprego no Brasil, bem como seus 

impactos no mercado de trabalho, neste capítulo a presente pesquisa dedicou-se a resgatar seu 

conceito e origem. Dessa forma, observaram-se os elementos históricos indicadores da 

população brasileira desempregada, partindo do marco da Industrialização no Brasil (séculos 

XIX e XX) e transpassando a Grande Depressão de 1929, a “Era Vargas” (1930 – 1945), a 

Era de Ouro até a atualidade. 

 

 

1.1 Discussão sobre a definição de Desempregado 

 

Neste item, pretende-se abordar a discussão sobre a definição do desemprego. Nas 

últimas décadas, pesquisadores, sociólogos e economistas têm discutido sobre o desemprego 

estrutural que atingiu diversos países, inclusive o Brasil. Objetiva-se apontar o que é 

desemprego e qual discussão a sua definição tem gerado na contemporaneidade.  

 

 

1.1.1 Terminologia desemprego: 

 

Conceituar emprego talvez seja menos complexo do que conceituar o desemprego. 

Juridicamente, emprego é o trabalho prestado por toda pessoa física, com subordinação 

jurídica, não eventual, oneroso e prestado com habitualidade (ver Art. 3º da CLT). 

Pode-se afirmar que a confusão entre emprego e trabalho é comum; contudo, há uma 

distinção entre esses conceitos.  O emprego tem como característica fundamental a presença 

de um vínculo jurídico – denominado de vínculo empregatício – por força de um contrato de 

trabalho, que pode ser tácito ou expresso. Ou seja, o emprego pode ser considerado o trabalho 

formal assalariado prestado pelo empregado com habitualidade a um empregador1, sob a 

dependência deste, no qual o empregador assume o risco do negócio (ver Art. 2º da CLT). 

José Nilson Reinert (2001, p. 45), entende que o emprego é o elo formal entre o trabalhador e 

o modo de produção capitalista. 

Então, o que seria o desemprego? Segundo o entendimento de Ivan Alemão (2002, p. 

61), para os juristas, desemprego é quando há uma previsão de direitos como consequência. 

No Brasil, esses direitos são previstos através de leis garantidoras como, por exemplo, o 

                                                 
1 Empregador pode ser toda pessoa física ou jurídica e, ainda, o ente despersonalizado, conforme disciplina o art. 

2º da CLT. 
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Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Lei do Seguro Desemprego (S.D.). 

O FGTS é regulamentado pela Lei nº 8.036/90, a qual traz regras específicas de 

indenização e saque do FGTS, por exemplo, o pagamento, por parte do empregador, da multa 

indenizatória de 40% por dispensa imotivada e multa indenizatória de 20% decorrente de 

rescisão de mútuo acordo e rescisão do contrato de trabalho intermitente (introduzida pela Lei 

de nº 13.467/17), culpa recíproca e força maior. E, ainda, em situações específicas, permite 

que o desempregado movimente a sua conta do FGTS, seja por dispensa imotivada ou se 

permanecer por mais de 03 (três) anos sem emprego (trabalho sem carteira assinada), além de 

outros motivos especificados no Art. 20 da Lei nº 8.036/90. 

O Seguro Desemprego é regulamentado pela Lei nº 7.998/90, a qual permite que o 

desempregado se habilite no programa social de Seguro Desemprego. Contudo, para que o 

desempregado perceba as parcelas, ele precisa preencher alguns requisitos, dentre eles, “não 

possuir renda própria de qualquer natureza” (Art. 3º, V da Lei nº 7.889/90) e a quantidade de 

parcelas percebidas varia de 03 a 05, dependendo do tempo de trabalho com a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada. 

Deste modo, os juristas conceituam desemprego, tendo em vista a aquisição de direitos 

(ALEMÃO, 2002). Por sua vez, os economistas conceituam o desemprego voltado para a 

tendência de mercado de trabalho, para as estatísticas que ocorrem quando o trabalhador 

procura emprego e não o encontra de imediato. 

E o que significa a expressão “desocupado”? Lauro Ramos e Valéria Ferreira, na 

pesquisa sobre a “Geração de Empregos e realocação espacial no mercado de trabalho 

brasileiro – 1992-2002” (ver texto para discussão IPEA, nº 1027, p. 2, 2004), trazem a 

definição de “desocupado”: 

Os indivíduos que não exerceram trabalho na semana de referência, mas que 

procuraram trabalho nesta semana. Também foram considerados desocupados os 

indivíduos que: 

• exerceram trabalho não-remunerado na semana de referência e trabalharam 

menos que 15 horas, mas procuraram trabalho nesta semana; e que, 

• exerceram trabalho para o próprio consumo ou construção na semana de 

referência, mas procuraram trabalho nesta semana (RAMOS e FERREIRA, 2004, p. 

2).  

 

Noutro giro, o SEADE considera ocupados os indivíduos que possuem trabalho 

remunerado exercido regularmente; ou possuem trabalho remunerado exercido de forma 

irregular, mas não estão procurando outro trabalho; ou possuem trabalho remunerado e ajuda 

em negócios de parentes, ou remunerado em espécie/benefício, sem procura de trabalho 

(SEADE, principais conceitos). 
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Em prosseguimento, segundo as teorias economistas clássicas2, o desemprego pode ser 

classificado em friccional e voluntário. No entanto, houve um avanço no conceito de 

desemprego e, na contemporaneidade, tem-se, também, a classificação deste sendo estrutural, 

conjuntural ou cíclico, ou tecnológico. 

Inicialmente, partir-se-á da análise dos conceitos clássicos de desemprego, o friccional 

e o voluntário, e, mais adiante, ainda neste tópico, serão trazidos os conceitos dos três últimos 

tipos: estrutural, conjuntural e tecnológico.  

O desemprego friccional se dá em um curto período de tempo e ocorre, por exemplo, 

no período em que um indivíduo se desemprega para procurar outro emprego.  John Maynard 

Keynes (1996), ao tentar entender a depressão econômica que se deu no final da década de 20, 

trata do conceito de desemprego friccional e o voluntário. Para o autor, o desemprego 

friccional se dá em duas situações: 

O desemprego em razão de uma temporária desproporção dos recursos 

especializados, resultantes de cálculos errados, da procura intermitente, de atrasos 

decorrentes de mudanças imprevistas, ou, ainda, do fato em que a transferência de 

um emprego para o outro, não se realiza em certa demora [...] (KEYNES, 1996, p. 

46). 

 

Ainda segundo Keynes (1996), o desemprego voluntário ocorre quando o indivíduo (o 

trabalhador) não aceita trabalhar pela remuneração proposta pelo mercado por entender ser 

incompatível com a sua produtividade. Ou seja, ele prefere permanecer desempregado a 

receber o valor salarial que lhe é oferecido. Assim, nas palavras de Keynes: 

Desemprego voluntário, em razão da recusa ou incapacidade de determinada 

unidade de mão-de-obra em aceitar uma remuneração equivalente à sua produção 

marginal, em decorrência da legislação, dos costumes sociais, de um entendimento 

para contrato coletivo de trabalho, ou ainda, da lentidão em adaptar-se às mudanças 

ou, simplesmente, em consequência da obstinação humana. (KEYNES, 1996, p.46-

7). 

 

E o que seria, então, desemprego estrutural, conjuntural ou cíclico e o tecnológico? O 

desemprego estrutural ocorre quando o mercado não absorve (contrata) o excesso de oferta de 

trabalhadores. Ricardo Antunes e Márcio Pochmann relacionam o desemprego estrutural com 

a acumulação pós-fordista. Segundo os autores, constata-se a inversão das bases de garantia 

de segurança do trabalhador (ANTUNES e POCHMANN, 2007, p. 195). 

José Pereira da Silva é quem melhor explica o conceito de desemprego estrutural. Para 

o autor: 

 

                                                 
2 Por teorias clássicas, utiliza-se a mesma noção usada por Keynes. Não se tratam apenas de Smith e Mill e seus 

precursores, mas também Marshall e Pigou (KEYNES, 1996). 
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Desemprego estrutural é aquele que resulta da desproporção qualitativa entre 

demanda e oferta de força de trabalho, devido sobretudo à falta de força de trabalho 

qualificada ou, mesmo, à inadequação do tipo de qualificação às necessidades do 

mercado (SILVA, 1999, p. 126). 

 

Já o desemprego conjuntural é sazonal, ou seja, aquele que ocorre em alguns períodos 

de ciclos econômicos diferentes. De acordo com Silva, (1999), o desemprego cíclico ou 

conjuntural, por sua vez, é aquele associado à insuficiência de demanda decorrente das 

oscilações da atividade econômica (Ibidem, p. 127). 

Quanto ao desemprego tecnológico, ele se configura devido à introdução e ao avanço 

da tecnologia no setor produtivo, caracterizado pela diminuição relativa da quantidade de 

trabalho humano empregado nas atividades produtivas ou de serviço, que resulta da crescente 

mecanização ou automação dessas atividades. 

Posto isso, para os economistas, o desemprego é considerado uma condição 

econômica, porém também é possível pensar no desemprego pelo viés sociológico, o qual 

cuida da quantidade de postos de trabalho em relação à quantidade de pessoas aptas para 

trabalhar. Dessa forma, desempregado é o indivíduo apto para o trabalho, em idade adequada, 

que se encontra sem emprego e procura trabalho remunerado (Romita, em Temas de Direito 

Social, 1984, apud Alemão, 2002, p.61). 

No Brasil, há duas metodologias para se medir o desemprego. Uma delas é a utilizada 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que, até 2016, considerava 

desempregado o indivíduo que não possuía e procurou algum trabalho nos 30 dias anteriores à 

semana em que eram feitas as pesquisas. Ainda, o IBGE media o desemprego pela taxa de 

desocupação. Entretanto, esse método sofreu mudança a fim de atender a metodologia 

recomendada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e, desse modo, outros 

indicadores passaram a compor a medida de desemprego, tais como: 

• Pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas (com jornada de 

trabalho inferior a 40 horas que desejam trabalhar mais e têm disponibilidade); 

• Força de trabalho potencial (pessoas que procuram trabalho e não estão 

disponíveis e pessoas que procuram trabalho e são disponíveis, mas não estão 

pregadas) (IBGE, 2016). 

 

A nova metodologia adotada pelo IBGE irá alcançar a população subempregada, 

àqueles que trabalham em condições precárias. 

É importante destacar que o IBGE utiliza a metodologia por meio de uma Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME), a qual apura o desemprego aberto e é realizada nas principais 

regiões metropolitas brasileiras – Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo 

e Porto Alegre. Ademais, para o IBGE (2018), o desemprego aberto é aquele em que as 
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pessoas procuraram trabalho de maneira efetiva nos últimos 30 dias anteriores às entrevistas. 

Já o DIEESE/ SEADE utiliza a metodologia por meio da Pesquisa de Emprego e 

Desemprego (PED), que apura tanto o desemprego aberto como o oculto, considerando as 

pessoas economicamente e não economicamente ativas (PEA). Para o SEADE (2018), 

desemprego aberto é aquele em que pessoas procuraram trabalho nos trinta dias anteriores à 

entrevista e que não exerceram nenhum trabalho nos sete últimos dias anteriores à pesquisa. 

Logo, segundo Pochmann: 

desemprego aberto é aquele que corresponde aos trabalhadores que procuram 

ativamente por uma ocupação, estando em condições de exercê-la imediatamente e 

sem desenvolver qualquer atividade laboral, indica o grau de concorrência no 

interior do mercado de trabalho em torno do acesso às vagas existentes 

(POCHMANN, 2001, p. 78). 

 

As metodologias apontadas objetivam apurar a população ativa, o contingente de 

pessoas aptas a participar das atividades produtivas e aqueles que compõem a mão de obra 

excedente. Além disso, parte dessa mão de obra excedente é identificada pelo desemprego 

aberto e, outra parte, pelos subempregos. 

O subemprego ou, como Singer (1971) denomina, a subocupação, teoricamente não é 

apenas a pessoa que trabalha menos que uma jornada completa, mas também é a que tem 

condições de trabalhar por um período maior do que realmente o faz (SINGER, 1971, p.22). 

E, nesse grupo, podemos incluir o contingente de trabalhadores que trabalham em 

regime de tempo parcial3, porém querem trabalhar em período integral, e aqueles que fazem 

“bico” para sobreviver, mas procuram emprego. O subemprego, de acordo com a percepção 

de Pochmann, equivale à parte menos visível do excedente de mão de obra: 

O subemprego e outras formas de sobrevivência respondem pela parte menos visível 

do excedente de mão de obra porque envolvem os trabalhadores que fazem “bicos” 

para sobreviver e também procuram por trabalho, assim como aqueles que deixam 

de buscar uma colocação por força de um mercado de trabalho extremamente 

desfavorável (desemprego oculto pelo trabalho precário e pelo desalento) 

(POCHMANN, 2001, 78). 

 

Quanto ao desemprego oculto, de acordo com a classificação dada pelo SEADE (ver 

principais conceitos, 2018), pode ser definido como: 

 

i. Desemprego Oculto pelo Trabalho Precário: É aquele em que pessoas, por 

questão de sobrevivência, exerceram algum trabalho com ausência de continuidade e 

feito de forma irregular, popularmente conhecido como “bico”. 

                                                 
3 De acordo com a CLT, o trabalho em tempo parcial é aquele cuja duração de trabalho não exceda 30 horas 

semanais, sem a possibilidade de fazer horas suplementares, ou até 26 horas semanais, podendo fazer até 6 horas 

suplementares por semana (ver art. 58-A da CLT). 
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ii. Desemprego Oculto pelo Desalento: É aquele em que pessoas por desestímulos 

do mercado de trabalho, caso fortuito ou de força maior, alheios a sua vontade, 

interromperam a procura por emprego, mas procuraram trabalho nos últimos 12 

meses, ou seja, no momento não estão procurando, mas querem um emprego. 

 

O desemprego oculto pelo trabalho precário alcança os trabalhadores que não são 

ocupados e nem desocupados, atuam na informalidade e com “bicos”. 

É oportuno abrir um parêntese para instigar a discussão da Reforma Trabalhista (a 

qual será tratada no último capítulo deste trabalho), que regulamentou o “bico”. A lei nº 

13.467/17 – Lei da Reforma Trabalhista – trouxe a figura do empregado intermitente (ver art. 

443 da CLT) e considera-se intermitente o contrato de trabalho em que há uma alternância de 

prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses (ver art. 452-A 

da CLT). E embora esteja presente o requisito da subordinação, não há continuidade. Desse 

modo, o empregado intermitente poderá prestar serviços para mais de um empregador. Ou 

seja, o legislador regulamentou o tão famoso “bico”. 

Então, pergunta-se: esse trabalhador, nas pesquisas, irá compor o conjunto de 

trabalhadores ocupados ou desocupados? Ao tratar da flexibilização trabalhista, tentaremos 

responder essa questão. 

Com base nessa discussão, há de se considerar que entre o emprego e o desemprego há 

um outro “fenômeno”, a informalidade, e para melhor compreendê-lo, faz-se necessário 

definir o que o que é trabalho informal, embora não seja o objeto de pesquisa. 

 

 

1.1.2 Trabalho informal: 

 

O trabalho informal é constituído por trabalhadores por conta própria e, ainda, 

segundo Cacciamali (1994), também é formado por prestadores de serviços independentes, 

por vendedores autônomos, por pequenos produtores e comerciantes e pelos ajudantes-

familiares ou contratados. 

Ulyssea expõe que, após o país viver um período de estabilidade, de 1982 a 1989, a 

partir de 1990, houve uma elevação do grau de informalidade, como consequência do 

crescimento de trabalhadores por conta própria e dos trabalhadores sem carteira de trabalho 

assinada (ULYSSEA, 2006, p. 598). 

Cacciamali (1994), ao analisar a oferta de trabalho na década de 80, informa que os 

dados indicam que, em 1985, cerca de 19% do total de ocupados urbanos exerciam um 
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trabalho por conta própria, 4,3% atuavam como empregadores e 2 % integravam a categoria 

de mão-de-obra familiar sem remuneração. Outro fator observado pela autora é que, dentre os 

74,55% dos trabalhadores que tinham uma ocupação, 31% destes eram contratados de forma 

ilegal, ou seja, 23,04% da totalidade da categoria (CACCIAMALI, 1994, p. 227).  

O surgimento do termo “setor informal” se deu no final da década de 1960. A OIT 

(Organização Internacional do Trabalho), na elaboração do Programa Mundial de Emprego, 

utilizou, pela primeira vez, o termo no relatório que emitiu sobre Gana e Quênia em 1969. O 

relatório citado tinha, como principal objetivo, avaliar os efeitos sobre o emprego e a 

distribuição de renda, das estratégias e rápido crescimento econômicos utilizados pelos países 

menos desenvolvidos no processo de industrialização (CACCIAMALI, 2000, p. 154). 

Esse programa, desenvolvido pela OIT, possibilitou o avanço nos estudos do termo 

“setor informal”, que expôs um conjunto de características desse setor, sendo elas 

(CACCIAMALI, 2000, p. 155): 

 

a) Propriedade familiar do empreendimento; 

b) Origem e aporte próprio dos recursos; 

c) Pequena escala de produção; 

d) Facilidade de ingresso; 

e) Uso intensivo do fator trabalho e de tecnologia adaptada; 

f) Aquisição das qualificações profissionais à parte do sistema escolar de ensino; e 

g) Participação em mercados competitivos e não regulamentados pelo Estado.   

 

Segundo Cacciamali, além dessas características depreendidas do relatório da OIT, o 

Programa Regional de Emprego para a América Latina e Caribe (PREALC) acrescentou 

outras características, a atividade não organizada juridicamente e o fato de o detentor do 

negócio informal ser, ao mesmo tempo, patrão e empregado (CACCIAMALI, 2000, p. 155). 

A informalidade possui pontos a ser analisado como, por exemplo, a desproteção do 

empregado e a vulnerabilidade dele aos riscos do negócio. Ora, quando um trabalhador está 

na informalidade, ele causa prejuízos para a economia, pois a arrecadação de obrigações 

fiscais e sociais (INSS, FGTS, PIS, CONFINS) só ocorre quando há trabalho formal – com 

registro na carteira de trabalho e conhecimento dos órgãos públicos – por exemplo, MTE 

através do CAGED4; INSS por meio da SEFIP5 -. 

                                                 
4 CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que foi instituído por meio da Lei de nº 

4.923/65. Atualmente, a Portaria 1.129/2014 dispõe duas formas distintas no envio do CAGED pelo empregador: 

com prazo de entrega diário ou mensal. No envio diário, no ato da admissão, o empregador deve observar se o 
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A terminologia trabalho informal, conforme expõe Alemão (2002, p. 61), é utilizada 

pelos juristas quando eles se referem ao não cumprimento das normas trabalhistas, 

relacionado à “ilegalidade”, tendo em vista que o não cumprimento das leis trabalhistas e a 

ausência de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de gerar 

multa ao empregador, são considerados crimes, conforme dispõe o art. 297, §4º do Código 

Penal (CP) – Lei nº 2.848 de 07.12.1940 –. 

No entanto, esse entendimento nem sempre corresponde ao conceito adotado pelos 

setores econômicos, os quais relacionam a informalidade ao setor de produção e ao 

desemprego. Inclusive, o setor econômico faz liberação de crédito para o trabalho informal 

com, por exemplo, o financiamento liberado pelo PROGER6 (Programa de Geração e 

Emprego) pelo Banco do Brasil e microcréditos BNDES7. Nota-se, então, uma incongruência, 

pois se o trabalho informal é crime, como pode o setor econômico liberar financiamento para 

ele? Nas palavras de ALEMÃO (2002, p. 60), não haveria, pois, uma contradição entre 

considerar o trabalho informal um crime e, ao mesmo tempo, contemplá-lo com 

financiamento? 

O conceito adotado pelos juristas considera trabalho informal aquele em que não há 

existência de registro, ou seja, não há o status de empregado uma vez que, no Brasil, o 

registro formal de emprego é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. De acordo com o 

entendimento de ALEMÃO (2002, p. 61), o trabalho informal é o não registrado na forma da 

lei, aquele que não é de conhecimento dos órgãos públicos e que não gera impostos, sendo 

vulgarmente chamado de não anotação da carteira de trabalho. 

Noutro giro, o conceito de trabalho informal, adotado pelos economistas, é mais 

abrangente, pois, há uma proximidade com o conceito de desemprego (conceito esse já 

desenvolvido no tópico acima). 

De acordo com Pochmann, há duas formas básicas de definir o trabalho informal: 

1. De um lado, há aqueles que definem o trabalho informal como aquele cujas 

                                                                                                                                                         
empregado está em gozo do benefício do seguro desemprego ou se já deu entrada do mesmo. Se ele estiver em 

ambas as situações, o CAGED deve ser informado no ato da admissão. E, no envio mensal, caso o empregado 

não esteja em gozo e não tenha dado entrada do seguro desemprego, o prazo para envio é até o dia 7 (sete) do 

mês subsequente àquele que ocorreu a movimentação do empregado (admissão e/ou demissão). 
5 SEFIP é o Sistema empresa de recolhimento do FGTS e informação à Previdência Social, o qual permite 

consolidar os dados cadastrais e financeiros da empresa e dos trabalhadores, possibilitando, assim, gerar a GFIP 

(Guia de recolhimento do FGTS e de informação a previdência social), que contém as informações de vínculo 

empregatício e remunerações. 
6 O PROGER foi criado em 1994 com a finalidade de incrementar a política pública de combate ao desemprego, 

mediante financiamentos a micro e pequenos empreendedores privados, nos setores formal e informal da 

economia (Resolução de nº. 59 de 25 de março de 1994) (MTE, 2018).  
7 O microcrédito é a concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, 

normalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional. (BNDES, 2018). 
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atividades produtivas são executadas à margem da lei, especialmente da legislação 

trabalhista vigente em um determinado país. Aqui estariam os trabalhadores por 

conta  própria – grande parte dos quais contribui para a previdência – os 

trabalhadores sem carteira assinada e os não-remunerados. Este ponto de vista 

compreende o trabalho informal a partir da precariedade da ocupação. 

2. De outro lado, pode definir o trabalho informal como aquele vinculado a 

estabelecimentos de natureza não tipicamente capitalista. Estes estabelecimentos se 

distinguiram pelos baixos níveis de produtividade e pela pouca diferenciação entre o 

capital e trabalho. O núcleo básico seria formado pelos trabalhadores e empregados 

de pequenas firmas com baixos níveis de produtividade (POCHMANN, 1996, p. 18-

20). 

 

Tal entendimento corrobora com os conceitos adotados pelos juristas, que consideram 

trabalho informal aquele executado à margem da lei, e economistas, que consideram o 

trabalho informal aquele relacionado à produtividade e ao desemprego. 

 

 

1.1.3 Terminologia trabalho: 

 

 

Quanto ao trabalho, o IBGE conceitua como sendo: 

A ocupação econômica remunerada em dinheiro, produtos ou outras formas não 

monetárias, ou a ocupação econômica sem remuneração, exercida pelo menos 

durante 15 horas na semana, em ajuda a membro da unidade domiciliar em sua 

atividade econômica, ou a instituições religiosas beneficentes ou em cooperativismo 

ou, ainda, como aprendiz ou estagiário. (IBGE, 2018). 

 

Percebe-se que há uma diferença conceitual entre trabalho e emprego, pois, conforme 

classificação jurídica, trabalho é gênero e emprego é espécie. Segundo esse entendimento, 

para se configurar emprego, faz-se necessário ter o vínculo empregatício, cujas características 

são: a subordinação jurídica, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e 

pessoa física. 

Hannah Arendt (2007), em A Condição Humana, designa três atividades humanas 

fundamentais: Labor, Trabalho e Ação. Para Arendt, o trabalho é a atividade correspondente 

ao artificialismo da existência humana, produzindo um mundo artificial de coisas diferentes 

do ambiente natural (ARENDT, p. 15, 2007). 

Nesse sentido, ao se referir que o trabalho é uma condição humana fundamental, 

depreende-se que o ser humano é condicionado, ou seja, o trabalho e tudo aquilo que ele entra 

em contato tornam-se uma condição de sua existência. 

Para Mills (1976), o trabalho pode ser visto como um mero ganha pão, ou como a 

parte mais significativa da vida interior. Segundo o autor o trabalho pode ser percebido de 

várias formas, contudo, não tem nenhum significado intrínseco. 
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É importante destacar nos primórdios, o trabalho era visto como uma pena imposta ao 

homem, e não tinha nenhum valor.   

Ao discorrer sobre o significado de trabalho, Mills (1976) traz conceitos desde a 

sociedade antiga e informa que, na sociedade da Grécia antiga, o trabalho era realizado pelos 

escravos, sendo assim, o trabalho não era visto como uma virtude. E, ainda, de acordo com a 

análise feita pelo o autor, os hebreus também viam o trabalho como uma “labuta penosa”, a 

qual o homem estava condenado pelo pecado (MILLS, 1976, p. 234). 

Mills (1976) esclarece que, por anos, o trabalho foi visto como um flagelo e foi apenas 

com Lutero que o trabalho ganhou um novo sentido, pois foi ele quem estabeleceu o trabalho 

como “a base da vida”.  

O autor continua a afirmar que vários foram os autores que formaram uma concepção 

sobre o trabalho, passando por conceitos embutidos pela Igreja Católica, onde o trabalho era 

um castigo e que o homem precisava trabalhar para se remir de seus pecados e alcançar a 

salvação. Contudo, tal percepção foi reformulada pelo cristianismo/protestantismo, que 

encoraja o homem ao trabalho, coincidindo o homem religioso com o homem econômico; 

chegando até a análise mais econômica do trabalho defendida, por exemplo, pelos autores 

Locke e Smith. 

A concepção de Locke, segundo a qual o trabalho foi a origem da propriedade 

individual, e a fonte de todo valor econômico, tornou-se depois de desenvolvida por 

Adam Smith, o princípio básico do sistema econômico liberal: o trabalho era agora o 

elemento regular da riqueza das nações, mas era uma atividade sem alma, uma 

áspera justificação para a lide penosa das populações do século XIX, e para o 

homem econômico, cujo o trabalho era motivo pelo dinheiro que ganhava (MILLS, 

1976, p. 235). 

 

É oportuno explicar que, ao tratar da origem do Estado, John Locke (1983, p. 33-42) 

concluiu que existia um estado de natureza – baseado na lei natural, na qual não existia o 

Estado, e o homem poderia dispor de todos os seus bens e apropriar-se do que fosse obtido do 

seu trabalho – e um estado de guerra. Ainda, para Locke (1983), a propriedade é determinada 

pelo trabalho e a função do Estado é a de preservar a propriedade nas mãos de seus 

detentores. Nota-se que o trabalho assume um valor: o de acumulação de riqueza. No mesmo 

sentido, Adam Smith (1983) em sua obra A riqueza das Nações, expõe que o trabalho passa a 

ser compreendido como origem da riqueza. 

Percebe-se que, com o passar dos séculos, o trabalho deixa de ser associado a pena e 

passa a adquirir um valor. Isso ocorre porque, com o avanço econômico, as sociedades 

passaram a ver o trabalho como um meio de se adquirir uma propriedade ou para acumular 

riquezas. Dessa forma, o trabalho passa a ter um valor econômico, de acordo com Sartim: 



25 

 

Para as formulações teóricas da teoria do valor da centralidade do trabalho nos 

autores pré-marxistas, a categoria trabalho é vista como fundamental para a criação 

da riqueza. Tendo acompanhado o homem pela sua existência, o trabalho se 

transformou por meio dos diversos modos de produção que se sucederam com 

modificações tanto nas forças produtivas como nas relações sociais de produção 

(SARTIM, 2008, p. 40).  

 

Durante o Renascimento o trabalho ganhou um novo significado. Nessa época 

exuberante, o trabalho foi concebido como um estímulo para o desenvolvimento do homem e 

não como um obstáculo (MILLS, 1976, p. 235).  

A partir dessa concepção, a vida do homem passa a ter um sentido através do trabalho, 

ou seja, o trabalho passa a ser a centralidade da vida humana e, por meio dele, o homem 

poderia ser capaz de conquistar, realizar e criar qualquer coisa. Assim, o conceito inverte-se 

de criatura condenado a pagar uma pena, o homem torna-se o criador, o trabalho deixa de ser 

uma condenação penosa e passa a ser o principal condutor da vida humana. Desde então, o 

trabalho adquire novos sentidos. 

Para corroborar com esse entendimento, convém trazer o entendimento de Marx 

acerca do trabalho. Marx (1996) reputou o trabalho como sendo indispensável para a 

explicação da sociedade. Percebe-se tal importância nas análises e conceitos do autor sobre a 

exploração capitalista, classes sociais, da luta de classe, da ideologia, da alienação, do meio de 

produção, da formação do valor e do capital, da mais-valia e assim por diante.  

Para Marx (1996), o trabalho é a essência do homem, não sendo possível viver de 

outra forma que não seja trabalhando. E, no capitalismo, a divisão da sociedade em classe faz 

com que o trabalho se torne alienado e dominante. 

Dentro do ideário marxista, o trabalho é compreendido como um processo entre o 

homem e a natureza. O trabalho adquire um conceito de condição para a humanização do 

homem, conforme expõe Marx:  

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla 

seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de 

suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, 

cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes 

forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, 

ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela 

adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. Não se trata aqui 

das formas instintivas, animais, de trabalho. Quando o trabalhador chega ao mercado 

para vender sua força de trabalho, é imensa a distância histórica que medeia entre 

sua condição e a do homem primitivo com sua forma ainda instintiva de trabalho. 

Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana (MARX, 1996, p. 297).  

 

Ainda, segundo Marx (1996), o trabalho pode ser compreendido como essencial para o 

capital, pois o sistema de produção capitalista cria uma massa de trabalhadores desocupados, 
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a qual constitui o chamado exército industrial de reserva.  

Em prosseguimento, para Marx (1996), esse exército industrial de reserva decorre da 

própria dinâmica do capitalismo, pois, à medida que se implementam novas tecnologias no 

meio de produção, as quais poupam mão-de-obra, trabalhadores são lançados no desemprego, 

e permanecem desempregados até que a acumulação do capital exija maior quantidade de 

força de trabalho e dê origem a novos empregos.  

E, de acordo com Marx (1996), esse contingente “sobrante” de trabalhadores – 

chamado de superpopulação relativa flutuante ou exército industrial de reserva – representa 

um elemento indispensável ao modo de produção capitalista. 

O exército industrial de reserva funciona como um regulador do nível geral de 

salários, impedindo que ele acima do valor da força do trabalho ou, se possível e de 

preferência, situando-o abaixo desse valor. Outra função do exército industrial de 

reserva consiste em colocar à disposição do capital a mão-de-obra suplementar de 

que carece nos momentos de brusca expansão produtiva, por motivo de abertura de 

novos mercados, de ingresso na fase do auge do ciclo econômico, etc. (MARX, 

1996, p. 42). 

 

Nesse sentido, o trabalho, segundo Marx (1996), além de adquirir um conceito de 

condição para a humanização do homem, cumpre a função na formação do exército industrial 

de reserva. 

Feitas essas breves considerações acerca do trabalho, o item seguinte pretende fazer 

uma contextualização acerca do desemprego no Brasil e, depois, discutir a problemática da 

“flexibilização” trabalhista que vem sendo defendida pelo atual governo como medida de 

combate ao desemprego. 

 

1.2 Contextualização sobre o Desemprego no Brasil 

 

O estudo do desemprego é recente e iniciou-se a partir de 1930, decorrente de uma das 

maiores recessões experimentada pelo mundo. 

Com a queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, deu-se início a uma crise 

econômica de dimensão global, avassaladora, atingindo mercados internacionais, 

consequentemente, o mercado econômico brasileiro e as exportações de café. Antes de 

adentrarmos na questão da crise de 1929, faz-se necessário contextualizar a fase histórica do 

cenário que antecede a crise.  

 

1.2.1 Industrialização no Brasil: O Mercado de Trabalho antes de 1930 

 

No final do século XIX e início do século XX, o Brasil estava no auge da exportação 
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do café, a qual estava centralizada na região Sudeste, mais especificamente em São Paulo e 

Rio de Janeiro que representavam, respectivamente, 85% e 75% de todo o capital industrial. 

Por conseguinte, foi considerado o maior investimento da industrialização8 brasileira, 

conforme demonstrou Sonia Mendonça (1996, p. 16). 

É importante ressaltar que, nesse período, houve crescimento populacional tanto no 

Estado de São Paulo quanto no Rio de Janeiro e tal crescimento se deu devido à grande 

entrada de imigrantes, principalmente de italianos. No período correspondente de 1884 a 

1920, entraram cerca de 3 milhões imigrantes no Brasil. Esses imigrantes direcionavam-se 

para as fazendas de café de São Paulo (1,8 milhões dos 3 milhões) e grande parte se 

estabelecia na capital, empregados nas indústrias e comércios (CARVALHO, 2015, p. 63). A 

grande concentração de trabalhadores na cidade de São Paulo evidenciou-se devido à 

concentração das indústrias, acarretando certa organização no mercado de trabalho. 

Alexandre de Freitas Barbosa (2008) descreve esse período com exatidão. Para o 

autor, a cidade de São Paulo chegara a um razoável grau de estruturação do mercado de 

trabalho no período pré-30, comparada ao restante do país que em grande medida devia-se à 

posição estratégica ocupada por esta capital no sistema econômico regional e nacional 

(BARBOSA, 2008, p. 91). 

De acordo com Mendonça (1996), a economia pré-30 estava dando sinais de 

crescimento visto que as indústrias estavam avançando e, desse modo, fazia-se necessário ter 

mão de obra para preencher o mercado de trabalho, a qual correspondia aos trabalhadores 

livres, principalmente imigrantes. 

É importante salientar que a economia brasileira estava passando por um processo de 

transição, saindo de uma economia colonial – calcada no trabalho escravo – para uma 

economia agroexportadora – calcada no trabalho assalariado (em tese). Nesse período de 

transição, o Estado teve uma participação direta. 

Conforme observado por Barbosa (2008), nessa época, o ingresso de imigrantes era 

subvencionado pelo Governo – tanto o Governo Federal quanto o Governo de São Paulo. Isso 

por que, com o fim do trabalho escravo, os cafeicultores ditaram, ao governo, o projeto de 

imigração, que foi o responsável pela introdução em massa de imigrantes no Brasil, 

principalmente em São Paulo.  

                                                 
8 A industrialização é um processo histórico decorrente da Revolução Industrial que ocorreu, primeiramente, na 

Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX, e representou uma nova fase do processo produtivo, 

com a invenção de máquinas a vapor, eletricidade, energia elétrica, dentre outros. Segundo Schuh (2015), a 

industrialização iniciou-se com a mecanização das linhas de produção em série, a utilização de energia a vapor, a 

produção caseira que foi sendo substituída, gradativamente, pelo ambiente fabril centralizado e elevando a 

capacidade produtiva (SCHUH et al, 2015, p. 11-23). 
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Douglas Graham explica que é importante lembrar que os subsídios paulistas foram 

dirigidos quase exclusivamente para atrair novos imigrantes italianos para o trabalho de 

colono nas plantações de café do Estado (GRAHAM, 1973, p. 32). 

No fim da primeira metade do século XIX ocorreu o maior desenvolvimento industrial 

do país, oriundo da agricultura, com a expansão da exportação do café. Além do café, nas 

décadas de 1850, 60, 70 e 80, outros ramos ganharam destaque como, por exemplo, couro, 

calçados, malas, chapelaria, mobiliários, fumo (charutos) e gráficos. (MENDONÇA, 1996, 

p.12-13). Entretanto, o surgimento das grandes indústrias só ocorreu a partir dos anos de 

1880, alcançando um grande número de trabalhadores. 

O país vivenciou uma nova dinâmica econômica, acelerando vários setores da 

economia, não apenas as indústrias, mas também transportes, comércios e bancos, como 

muito bem expõe Sonia Mendonça: 

Em função da nova “onda verde”, uma ampla infra-estrtura de serviços, transportes, 

casas comerciais e bancárias fez-se presente para sustentar seu crescimento. A 

renovada economia cafeeira deu vasão ao crescimento de uma rede de grandes 

estabelecimentos exportadores e importadores estrangeiros (ingleses, sobretudo), os 

quais não só controlavam a comercialização das safras de café, mas também tudo 

que vendiam e comprovam as várias praças comerciais do país (MENDONÇA, 

1996, p. 16). 

 

Da análise feita por Mendonça (1996), verifica-se que a economia, aparentemente, 

encontrava-se em crescimento, principalmente na Região Sudeste. A produção do café estava 

gerando renda e trabalho, embora o trabalho ainda tivesse fortes resquícios da escravidão, 

tendo em vista a precariedade, horas excessivas de trabalho, pagamento de baixos salários e a 

exploração da mão de obra local e de imigrantes.  Cabe ressaltar que, com a abolição ocorrida 

em 1888, houve uma grande oferta de mão de obra barata uma vez que trabalhadores estavam 

deixando o campo e a lavoura e indo para os centros urbanos e industriais. 

Ainda, Mendonça (1996) observa que os trabalhadores que não conseguiam emprego 

nas indústrias voltavam a trabalhar nas fazendas por baixos salários.  

De certa forma, o mercado estava vivendo um bom momento, pois as indústrias 

produziam de forma acelerada, a mão de obra era farta e barata (para o detentor do capital 

esse cenário é perfeito) e, com o crescimento das indústrias, crescia também o consumo; por 

conseguinte, crescia a produção. 

A produção de café diversificou o país e a agricultura (complexo cafeeiro) e, 

consequentemente, cresciam os centros comerciais. Como expõe Mendonça (1996), surge a 

primeira característica da industrialização brasileira: sua subordinação ao capital. Isso porque 

esse complexo industrial não apenas diversificou a agricultura do país, como também se 
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beneficiou dele. E como explicar isso? Com o avanço da produção do café, criou-se toda uma 

infraestrutura urbana para atender o mercado cafeeiro como, por exemplo, o desenvolvimento 

do transporte e energia elétrica, ocorrendo, com isso, uma grande concentração de 

consumidores urbanos.  

Outro fator, considerado o mais importante pela autora, é que a indústria cafeeira 

proporcionou um grande fluxo de mão de obra do interior para a cidade e esses migrantes 

tinham dupla condição de trabalhadores urbanos e de consumidores industriais (ibidem, p.17). 

Mendonça (1996) também observa que, com a utilização da mão de obra de 

trabalhadores imigrantes, a oferta ficou maior que a demanda, ou seja, havia mais mão de 

obra disponível que emprego. Dessa forma, mesmo com o avanço e a expansão das indústrias, 

o desemprego estava presente, pois o mercado de trabalho não conseguia absorver toda mão 

de obra disponível. 

Outro fator que contribuiu para o crescimento dessa mão de obra disponível foi o fato 

de que, nas regiões das lavouras, os proprietários de terras estavam habituados à mão de obra 

escrava. Ora, o Brasil acabara de sair de um sistema escravocrata; dessa forma, tais donos de 

terras estavam ainda acostumados a dar aos trabalhadores um tratamento desumano, ao 

submetê-los às péssimas condições de trabalho, ao condicioná-los aos maus tratos, ao 

esmorecer a estada dos imigrantes nas fazendas e ao fazê-los migrar para os centros urbanos, 

comerciais e industriais à procura de trabalho. Nas palavras de Sônia Mendonça: 

[...] além disso, os maus tratos de muitos fazendeiros, acostumados ao regime da 

escravidão, desestimulava a permanência dos imigrantes nas fazendas. Com isso, 

inúmeros deles dirigiam-se às cidades em busca de melhores chances, constituindo-

se num “estoque” de trabalho para a industrialização emergente (MENDONÇA, 

1996, p. 18). 

 

O que ocorre quando há mais mão de obra disponível do que postos de trabalho? 

Ocorre a depreciação, influenciando na redução de salário. Isto é, naquele período de 

industrialização, o fato de ter grande quantidade de trabalhadores disponíveis permitiu que as 

indústrias pagassem baixos salários. 

 E, desta abundância de mão de obra disponível surgiu, segundo Mendonça (1996), 

uma segunda característica da industrialização brasileira, a qual é o predomínio das indústrias 

de bens de consumo correntes, tais como tecidos, alimentos, fumo, vestuário e bebidas. É o 

que demonstra o primeiro Censo nacional de produção: 

Os dados apresentados pelo primeiro Censo nacional de produção, realizado no país 

em 1920, demonstram como era nossa estrutura industrial no período: as indústrias 

alimentícias constituíam 30,7% do valor produzido; as fábricas têxteis, 29,3%; as 

fábricas de bebidas e cigarros, 6,3%; e apenas 4,7% representavam as indústrias 

metalúrgicas e mecânicas (MENDONÇA, 1996, p. 18). 
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 Werner Baer (1975, p. 13) faz uma análise do crescimento da indústria, apresentando 

um quadro comparativo que compreende os anos 1920, 1940 e 1950.  

 

Tabela 1 

 
DISTRIBUIÇÃO POR SETORES DA ATIVIDADE INDUSTRIAL NO BRASIL 

(percentagens do valor total adicionado) 

 

Indústrias 1920 1940 1950 

Minerais não-metálicos 4,7 5,3 7,4 
Metalurgia 4,3 7,7 7,4 

Mecânica 2,0 5,8 2,2 

Material elétrico 2,0 --- 2,3 

Material de Transporte --- --- 2,3 
Madeira 5,8 5,1 3,4 

Mobiliário 2,0 --- 2,2 

Papel e correlatos 1,5 1,4 2,1 

Artefatos de borracha 0,2 0,7 2,1 
Couro e artefatos de couro 2,4 1,7 1,3 

Química e farmacêutica 6,0 10,4 9,4 

Têxtis 28,6 22,7 20,1 

Vestuário, calçados e artefatos de tecido. 8,6 4,9 4,3 
Produtos alimentares 22,2 22,9 19,6 

Bebidas 5,9 4,5 4,3 

Fumo 3,9 2,2 1,6 

Editorial e gráfica --- 3,6 4,2 
Diversos 1,9 1,5 4,4 

 100 100 100 
Fonte:  (BAER, 1975, p. 13)  

 

Da tabela acima, nota-se que havia uma prevalência no crescimento dos bens de 

consumo (alimentos, vestuário, bebidas e fumo) e certa ausência das indústrias mais pesadas, 

pois a expansão delas aconteceu de forma mais demorada. Com o crescimento dos bens de 

consumo, havia a necessidade de se produzir mais para atender o mercado local e estrangeiro.  

Nota-se, também, que o aumento da produção aquecia a economia, gerando trabalho e 

renda. Contudo, embora houvesse um crescimento no meio de produção, ainda assim, havia 

mais trabalhadores disponíveis do que postos de trabalho.  

E, diante dos dados acima apresentados, observa-se que o crescimento populacional 

nas cidades foi um dos fatores do aumento dos bens de consumo, ou seja, com o aumento da 

população, cresceu a demanda por produtos de consumo e serviços, gerando, 

consequentemente, um aumento nos meios de produção e, cada vez mais, as indústrias 

exigindo dos operários. 

Conclui-se que, nesse período considerado da industrialização brasileira, além do 

surgimento das indústrias, expansão do café e crescimento da economia, é interessante notar 
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que também houve desemprego em decorrência do próprio crescimento industrial que não 

absorveu toda a mão de obra disponível. Tal mão de obra disponível correspondia a de 

trabalhadores que saíam da escravidão e de imigrantes.  

Werner Baer afirma que outros fatores favoráveis eram a falta de emprego nas 

fazendas, reforçando o quociente de mão de obra disponível pelas fábricas, e os imigrantes 

que, quando não possuíam passagens pagas pelo governo, permaneciam nas cidades (BAER 

1975, p. 12). 

Observa-se que, embora tenha sido um período de crescimento econômico, houve falta 

de emprego. No Brasil, o índice de desemprego aumentou ainda mais após a crise de 1929, 

conforme será explicado mais adiante no item 1.2.2. 

A industrialização no Brasil teve, como principal característica, a grande 

disponibilidade de mão de obra, principalmente nos centros urbanos/industriais, em 

decorrência da migração e da imigração de trabalhadores que viviam à margem da sociedade.  

Pode-se dizer que, nesse período pós-escravidão, no trabalho livre, o Brasil 

experimentou um alto índice de desemprego, levando em consideração a quantidade 

populacional. 

A tabela 2, abaixo, indica a taxa de “população sem trabalho” no Brasil em 1920. 

 

Tabela 2 

 
TAXA DE “POPULAÇÃO SEM TRABALHO” E TOTAL EM NÚMEROS ABSOLUTOS PARA 

ALGUMAS CIDADES E PARA O CONJUNTO DO BRASIL, 1920. 

 

  SÃO 

PAULO 

RIO DE 

JANEIRO 

RECIFE SALVADOR PORTO 

ALEGRE 

BRASIL 

Taxa de população 

sem Trabalho 

 

15,2 

 

7.0 

 

13,6 

 

9,4 

 

8,0 

 

4.4 

Total da população 

sem Trabalho 

 

37.226 

 

35.659 

 

112.646 

 

11.204 

 

5.422 

 

416.568 
Fonte: (BARBOSA, 2008, p. 94) 

 

Dos dados acima, percebe-se que o maior índice de desemprego é evidente na cidade 

de São Paulo devido à concentração do centro industrial, à migração e à imigração. O número 

de trabalhadores sem trabalho no Brasil chegou a 416.568, um número bem elevado para a 

época. 

Ainda foi durante o período de industrialização brasileira que surgiu a classe operária. 

Aqui abrir-se-á um parêntese para explicar o que foi a classe operária; contudo, esclarece-se 

que não é esse o objeto deste estudo. 
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1.2.1.1 A Classe operária no Brasil 
 

 
 “Quem é o operário? 

É um homem honesto, laborioso e que precisa sofrer o rigor da 

sorte para sustentáculo de todas as classes sociais. 

O que é o operário? 

É um cidadão que representa o papel mais importante perante 

a sociologia humana. 

O que deve ser o operário? 

Um homem respeitado, acatado porque só ele sofre para que 

os felizes gozem; deve ou não Ser tão bom cidadão como outro 

qualquer? 

Tem ou não tem perante a lei natural ou escrita – o direito e 

dever – de pugnar pelos direitos e defesa das classes a que 

pertence? 

É intuitivo que sim! 

(Artigo publicado no Jornal Socialista Echo Popular de abril de 1890) 

 

 

Cabe resgatar, mesmo que de forma resumida, o ideário marxista quanto à classe 

operária no clássico O Capital. Em suma, Marx (1996) observa que os principais agentes das 

indústrias eram os da classe operária, tendo em vista que eram os operários quem produziam 

as riquezas e que, muito embora essa classe fosse a maior produtora de tal riqueza, ela 

continuava pobre, pois todos os lucros das produções eram destinados ao capital.  

Não é forçoso afirmar, como muito bem expõe Marx (1996), que essa classe vivia um 

processo de exploração e alienação e tal exploração tinha uma relação direta com o mais valor 

absoluto9 e mais valor relativo10. Dessa forma, aufere-se que a classe operária correspondia à 

classe de trabalhadores que formavam todo o processo de produção, eram submetidos às 

excessivas jornadas de trabalho, viviam de forma precária, ficavam cada vez mais pobres e 

produziam de forma veloz e intensa para enriquecer o capital.   

Contudo, de acordo com Mendonça (1996), as indústrias possibilitaram a crescente e 

acelerada produção de café, permitindo, também, a expansão de sua exportação. Com o 

crescimento do meio de produção, elas absorveram a mão de obra de operários livres que 

vinham de classes mais pobres, sendo parte deles menores de idade, trabalhadores que 

acabavam de sair da escravidão e os imigrantes, principalmente italianos, que entravam no 

Brasil e dirigiam-se para as fazendas de café e para os centros comerciais e industriais.  

                                                 
9 No livro O Capital, na seção III, Marx, ao tratar do mais valor absoluto, refere-se à duração da jornada de 

trabalho e à luta da classe operária para alcançar a redução da duração da jornada de trabalho.  (MARX, O 

Capital 1996, Os Economistas, Tomo 1) 
10 No livro O Capital, na seção IV, Marx, ao tratar do mais valor relativo, observa que se trata de uma exploração 

mais sútil. Ele refere-se à intensificação mecânica da produção e do crescimento da produtividade que resulta 

dessa intensificação. (MARX, O Capital 1996, Os Economistas, Tomo 1) 
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Sônia Mendonça (1996) destacou que, no Brasil, os primeiros operários surgiram 

ainda na sociedade escravista e que muitas empresas industriais tinham, como característica, o 

trabalho conjunto de operários livres e escravos. A autora ressalta que, somente após a 

abolição, é que houve uma mudança nesse quadro.  

Mendonça (1996) continua a afirmar que esses primeiros operários vinham das 

camadas mais pobres da população urbana, sendo alguns deles menores, e formavam um 

grande contingente de mão de obra não especializada. Além disso, as condições de trabalho 

eram precárias, assemelhando-se com a vida de alguns escravos, devido à exploração da mão 

de obra barata, carga horária excessiva e péssima condição de trabalho, sem nenhuma garantia 

trabalhista ou direito.  

Prosseguindo de acordo com Mendonça (1996), a composição da mão de obra 

industrial não era apenas de operários menos especializados, mas havia também a classe 

operária mais qualificada, que se fazia importante para o desenvolvimento e a expansão 

industrial. Entretanto, esta mão de obra não era recrutada no Brasil; porém, em sua maioria, 

eram contratados da Inglaterra e recebiam mais do que aqueles que detinham menos 

especialização. 

Conforme o entendimento de Mendonça (1996), esta era a composição do trabalho 

industrial no final do século XIX: a classe de operários com menos especialização 

(trabalhadores livres, operários que vieram da escravidão e imigrantes, em sua maioria 

italiana), que recebiam baixíssimos salários e eram submetidos às péssimas condições de 

trabalhos; e a classe de operários mais qualificados, que eram contratados na Inglaterra e mais 

bem remunerados. 

No início do século XX, com o crescimento das grandes indústrias, outro fator 

agravou as péssimas condições de vida dos operários, surgindo, assim, uma nova classe de 

trabalhadores por meio da incorporação da mão de obra feminina e infantil. 

O crescimento da grande indústria, verificado na virada do século XIX para o XX, 

pouco contribuiu para melhorar as condições de vida dos operários. A 

superexploração do trabalho industrial não só se manteria como seria agravada, em 

função de um novo fato: a incorporação maciça da mulher e crianças ao trabalho 

fabril. É bom lembrar que estes últimos recebiam salários menores do que os 

trabalhadores adultos (MENDONÇA, 1996, p. 21-22). 

 

A utilização da força de trabalho de homens e mulheres ocorreu em todo processo de 

industrialização que se deu, inicialmente, na Europa, conforme muito bem explica Marx 

(1996) ao observar que as máquinas tornam a força muscular dispensável e, com isso, torna-se 

possível a utilização de trabalhadores com menor força muscular e com desenvolvimento 
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corporal imaturo, mas cujos membros são mais maleáveis. Os trabalhos de mulheres e 

crianças eram, portanto, a primeira opção procurada pelos capitalistas que utilizam máquinas. 

(MARX, 1996, p. 28, Tomo 2) 

No Brasil não foi diferente. Por ser uma mão de obra que custava menos, o trabalho 

feminino e infantil passou a ser utilizado pelo capital industrial brasileiro, formando, assim, 

uma nova classe operária que, antes da expansão das indústrias, era composta, 

predominantemente, por homens (MENDONÇA, 1996, p. 22). 

A classe operária brasileira, assim como as demais, era extremamente explorada, tendo 

em vista que havia uma grande oferta de mão de obra. Por essa razão, a ameaça do 

desemprego rondava esses trabalhadores, principalmente nos períodos de crise econômica 

como, por exemplo, as crises econômicas dos períodos de 1897 a 1900 e a ocasionada pela 

Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918).  

Uma das características dessa classe operária era a disputa interna por emprego e não 

se pode esquecer de que, pelo fato da mão de obra da mulher e das crianças serem mais mal 

remuneradas, os homens eram preteridos em razão destes. Sônia Mendonça, ao abordar a 

classe operária brasileira, conclui que: 

Em síntese, a classe operária brasileira caracterizou-se, em sua fase de formação, 

não apenas por um pequeno peso numérico e social, mas também por uma 

composição muito heterogênea. E não só devido à questão étnica. Os aspectos 

técnicos de sua composição era igualmente bem variado. O proletariado abrangia 

desde trabalhadores dos pequenos artesanatos, sem nenhuma habilidade particular, 

até operários de fábrica, com maior qualificação e experiência de trabalho 

(MENDONÇA,1996, p. 23). 

 

Essas características (grande demanda de trabalhadores, baixa oferta de trabalho, 

jornada de trabalho extensa, baixo salário e condições precárias de ambiente de trabalho) não 

são próprias da industrialização brasileira e de sua classe operária. Contudo, pode-se dizer que 

são características inerentes ao processo de industrialização mundial, pois a Revolução 

Industrial trouxe grandes mudanças no mundo trabalhista ao transformar o meio de produção, 

ao criar a classe operária, bem como novas classes de trabalhadores, e ao explorar a mão de 

obra de homens, mulheres e crianças.  

Assim, depreende-se que, entre os anos de 1889 a 1930, o Brasil viveu o período da 

República Velha, um período tenebroso no qual os operários eram mal tratados, mal 

remunerados, viviam sobre a ameaça do desemprego e em péssimas condições de higiene no 

trabalho. Ademais, no ambiente fabril não havia nenhuma qualidade de vida, só estava 

presente a exploração, e os operários, que eram submetidos às excessivas jornadas de trabalho 

de até 15 horas por dia, adoeciam, morriam.  
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Além de toda a exploração que eram submetidos nos ambientes de trabalho e fora 

deles, os operários eram vistos como marginais e, por conta disso, sofriam repressão policial. 

Como lembra Mendonça (1996), as condições de vida do operariado na época consistiam em 

um misto de superexploração – dentro da fábrica – e de repressão policial e ideológica - fora 

dela. 

Diante de toda essa conjuntura, nota-se a grande dificuldade que os operários tinham 

para se organizar enquanto classe, embora fossem denominados de classe. E, apesar de não 

estarem totalmente organizados, conquistaram direitos trabalhistas. 

 Mediante a essa falta de organização em classes, decorrente da falta de hegemonia, e 

de grandes disputas internas, eles não tinham força política e isso influenciava o cotidiano 

desses trabalhadores que não conseguiam lutar por melhores condições de trabalho, de salário 

e não conseguiam dar voz as suas reinvindicações. 

 

 

1.2.2 A crise da Grande Depressão de 1929 e a Era Vargas: A Sociedade Salarial 

 

 

No pós Primeira Guerra Mundial, há um acontecimento histórico que marcou o 

mercado internacional: a crise da Grande Depressão de 1929, que se desencadeou nos Estados 

Unidos e tomou proporção mundial, atingindo diversos países, como Alemanha, Suíça, 

Bélgica, Brasil, etc. Os dados mostram que, a cada ano, houve uma elevação no número de 

desemprego, chegando até 26,3% na Alemanha, em 1933. A crise de 1929 teve fim apenas 

com o fim da Segunda Guerra Mundial.  

A crise da Grande Depressão de 1929 ocasionou um declínio nas economias de 

diversos países e foi provocada pela queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque, tal qual a 

depressão da década de 30. No Brasil, o impacto imediato foi a redução do preço do café, 

promovendo o acúmulo da produção e, por conseguinte, a decaída na venda do produto que 

possibilitou o início da “Era Vargas” e que cessou a República Velha.  

Quando as economias centrais entraram em colapso como consequência da crise da 

Bolsa de Valores de Nova Yorque em 1929, o principal choque sofrido pelo Brasil 

foi a redução à metade dos preços do café e a impossibilidade de vender os estoques. 

A crise econômica que se seguiu foi um dos motivos que levaram ao movimento 

político-militar que pôs termo à Primeira República (CARVALHO, 2015, p. 60). 

 

No Brasil, os operários estavam insatisfeitos com as condições de trabalho e, com isso, 

organizaram-se em classe para reivindicar seus direitos. Em consonância, ainda havia a 

pressão dos militares. 

Quanto ao mercado de trabalho, Carvalho (2015) observa que, antes de 1929, no 
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Brasil, o trabalho “livre” abrangia uma pequena parcela desse mercado, alcançando poucas 

regiões brasileiras, era limitado a um grupo pequeno e específico (pequenos produtores rurais 

ou imigrantes assalariados) e o mercado de trabalho explorava a mão de obra escrava e 

estrangeira. Sendo assim, não havia prevalência do trabalho assalariado. 

Em decorrência da grande crise, na década de 1930, ocorreu a depressão mundial. 

Como resultado, os trabalhadores foram fortemente atingidos e o desemprego aumentou em 

escala mundial, conforme observado por Rifkin (2004). 

De acordo com o que se observa na tabela 3, em vários países como, por exemplo, os 

Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Dinamarca, Bélgica e Austrália – países de economia 

avançada –, o índice de desemprego foi alarmante, principalmente nos anos de 1932 e 1933. 

 

Tabela 3 

 

DESEMPREGO EM ALGUNS PAÍSES DE ECONOMIA AVANÇADA – 1930-1935, EM 

PERCENTAGEM (%) DA PEA. 
ANOS E.U.A CANADÁ ALEMANHA DINAMARCA BÉLGICA AUSTRÁLIA 

1930 8,7 -- 15,3 13,7 -- -- 

1931 15,9 11,2 23,3 17,9 -- -- 

1932 23,6 17,6 30,1 31,7 23,5 29,0 

1933 24,9 19,3 26,3 28,8 20,4 25,1 

1934 21,7 14,5 14,9 22,1 23,4 20,5 

1935 20,1 14,2 11,6 19,7 22,9 16,4 
Fonte: Statical Yearbook – 1952 

 

O desemprego alcançou países que eram considerados de economia estável. Nos 

Estados Unidos, o índice de desemprego saltou de um ano para o outro. Nessa linha de 

raciocínio, Jeremy Rifkin aponta que: 

Em outubro de 1929, pouco menos de um milhão de pessoas estavam 

desempregadas. Em dezembro de 1931, eram mais de 10 milhões de americanos sem 

trabalho. Seis meses depois, em junho de 1932, o número de desempregados havia 

crescido para 13 milhões. O desemprego atingiu seu ponto máximo, com mais de 15 

milhões de desempregados, no auge da Depressão em março de 1933 (RIFKIN 

2004, p. 25). 

 

Da tabela 3, analisa-se que, nesse período, o desemprego chegou ao ápice nos anos de 

1932 e 1933. Essa crise mundial abalou a economia brasileira e, em meio a tudo isso, ocorreu 

a ascensão de Vargas ao poder, que se deu com a união de um movimento armado dirigido 

por representantes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, o qual derrubou o então 

presidente Washington Luís. 

A “revolução de 30” é marcada pelo Decreto nº 19.398 de 11.11.1930 que instituiu o 

Governo Provisório da República. Nas palavras de Alemão (2002, p. 40), o novo governo 

provisório implantou uma ditadura clássica e tomou para si as atribuições do Poder Executivo 
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e Legislativo. 

A “Era Vargas” durou 15 anos e, inicialmente, ficou conhecida como “o golpe de 

Estado” ou “Revolução de 30”. Foi nesse período que ocorreram as principais mudanças de 

cunho social no qual o trabalho livre obteve relevância. Também se criou o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (Decreto nº 19.433 de 26.11.1930) e a Justiça do Trabalho, 

com ampla legislação trabalhista, consolidaram-se as Leis do Trabalho, regulamentou-se o 

emprego, algumas categorias de profissões, o salário mínimo e a inserção da mulher no 

mercado de trabalho.  

O ano de 1930 foi um divisor de águas na história do país. A partir dessa data, houve 

aceleração das mudanças sociais e políticas, a história começou a andar mais rápido 

(...), Uma das primeiras medidas do Governo revolucionário foi criar um Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio. A seguir, veio vasta legislação trabalhista e 

previdenciária, completada em 1943 com a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CARVALHO, 2015, p. 91). 

 

As medidas tomadas por Getúlio Vargas no âmbito trabalhista ainda se fazem 

presentes na legislação; entretanto, cabe destacar que a legislação trabalhista decorreu de 

grande intervenção, tanto no que tange ao regramento dos contratos de trabalho e das 

condições de trabalho (jornada e remuneração, por exemplo) quanto ao benefício à economia 

cafeeira. 

Com a crise, houve uma maior recessão do mercado de trabalho, tendo em vista que 

ocorreu uma queda brusca na exportação e nos preços do café. Ademais, os fazendeiros 

pressionaram o governo para que este tomasse medidas urgentes em defesa da agricultura, 

utilizando, até mesmo, um bordão ameaçador: “O lema é a lavoura, hoje, com o governo. E, 

se não formos atendidos, amanhã será a lavoura sem o governo. E, depois, a lavoura contra o 

governo" (FAUSTO, Jul/1990, p. 98). 

Para tentar minimizar os impactos da crise, em 1931, o governo interveio, tomando 

duas medidas. A primeira foi proibir o plantio do café e a segunda foi comprar os excedentes 

para a incineração. Sendo assim, o governo de Getúlio Vargas implantou políticas de 

favorecimento à comercialização do café. O Estado Brasileiro, por meio do Banco do Brasil, 

comprou o estoque de café para dar equilíbrio à oferta e procura, salvando o capital 

(ALEMÃO, 2002, p. 40).  

Todo o estoque comprado pelo governo foi queimado. O processo iniciou-se em 1931, 

quando foram destruídas 2.825.784 sacas, chegando a 17.196.428 sacas em 1937 e, em 1944, 

destruíram-se 78.214.253 sacas (ALEMÃO, 2002, p. 40). 

Tal medida intervencionista vai contra as ideias liberais que eram presentes na 
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Constituição Federal de 1891, a qual trazia o discurso de liberdade das leis naturais do 

mercado.  E essa intervenção, ocorrida em 1930, é considerada doutrinariamente como 

permanente, tendo em vista que, até hoje, se verifica a intervenção do estado no mercado, em 

prol do capital. 

A política intervencionista do Estado, no Brasil, tinha como discurso corrigir as 

distorções do mercado, ou seja, equilibrar a economia e a relação entre empregado e 

empregador. Contudo, percebe-se que, por trás desse discurso de proteção do trabalho em 

amparo ao trabalhador, objetivava a defesa do capital. 

Porém, tais medidas não foram suficientes para conter os impactos negativos da crise 

mundial de 1930 e, mesmo com a intervenção estatal no mercado, o desemprego foi 

alarmante.  

Da análise do mercado de trabalho anterior à década de 30, verificou-se que, na fase 

de colonização e início da industrialização brasileira, o desemprego era combatido – ao menos 

se tentava combater – com as migrações. No entanto, na década de 30, o desemprego se deu 

em escala mundial e a migração já não era suficiente para combater o desemprego. Em razão 

disso, criou-se a Lei de 2/311, que limita a contratação de estrangeiros, incentivando, 

inclusive, a perseguição aos estrangeiros sob a justificativa de ameaça anarquista. Dessa 

forma, enfrenta-se o desemprego com discurso fascista-nacionalista (ALEMÃO, 2002, p. 41). 

A entrada de estrangeiros no Brasil não é uma característica própria da crise da Grande 

Depressão de 1929. Nota-se que, na pós-colonização, o próprio governo brasileiro incentivou 

a entrada de estrangeiros, subvencionando a entrada de imigrantes, principalmente, italianos.  

Não obstante, a crise da Grande Depressão de 1929 ocasionou uma entrada 

desordenada de estrangeiros no país e isso era considerado um fator causador de desemprego. 

Como consequência, os brasileiros cobraram do governo medidas intervencionistas a fim de 

se combater o alto índice de desemprego. 

Ainda, objetivando limitar a entrada de estrangeiros no país, o governo provisório 

instituiu o Decreto nº 19.482 de 12 de dezembro de 1930, que limita a entrada de passageiros 

estrangeiros de terceira classe no território nacional e cria o preceito dos 2/3, conforme artigos 

1º e 3º do referido decreto12.  

                                                 
11 A Lei de 2/3 exigia a Legislação do Trabalho brasileiro que, em cada estabelecimento comercial com 3 ou 

mais empregados, fosse mantida uma proporção de 2/3 de brasileiros para 1/3 de estrangeiros. Hoje, está 

incorporada à Consolidação das Leis de Trabalho, no artigo 354, em vigor desde 1943, sob a nomenclatura de 

“nacionalização do trabalho” (FGV, 2018). 
12 Art. 1º Fica, pelo prazo de um ano, a contar de 1 de janeiro de 1931, limitada a entrada, no território nacional, 

de passageiros estrangeiros de terceira classe.  Art. 3º Todos os indivíduos, empresas, associações, companhias e 

firmas comerciais que explorem ou não concessões do Governo federal ou dos Governos estaduais e municipais 
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O decreto tinha por justificativa manter a ordem econômica, combater a desordem no 

trabalho e o desemprego “causado” pela entrada desordenada de estrangeiros.  

 

CONSIDERANDO que as condições financeiras em que a revolução encontrou o 

Brasil reclamam medidas de emergência, capazes de, melhorando a situação, 

permitir o prosseguimento da sua obra renovadora e reconstrutiva; 

CONSIDERANDO que a situação econômica e a desorganização do trabalho 

reclamam a intervenção do Estado em favor dos trabalhadores; 

CONSIDERANDO que uma das mais prementes preocupações da sociedade é a 

situação de desemprego forçado de muitos trabalhadores, que, em grande número, 

afluíram para a Capital da República e para outras cidades principais, no anseio de 

obter ocupação, criando sérios embaraços à pública administração, que não tem 

meios prontos de acudir a tamanhas necessidades; 

CONSIDERANDO que somente a assistência pelo trabalho é recomendada para 

situações dessa natureza, porquanto não vexa nem desmoraliza os socorros; 

CONSIDERANDO, também, que uma das causas do desemprego se encontra na 

entrada desordenada de estrangeiros, que nem sempre trazem o concurso útil de 

quaisquer capacidades, mas frequentemente contribuem para aumento da desordem 

econômica e da insegurança social; 

CONSIDERANDO, ainda, que os recursos financeiros ordinários não permitem ao 

Governo praticar, por si só, a aludida assistência; 

CONSIDERANDO, mais, que, se em qualquer regime político se impõe o respeito 

ao princípio da solidariedade humana, corolário da interdependência de todos os 

membros de uma coletividade social, com maior vigor esse respeito se impõe no 

regime democrático: (CÂMARA, 1930, p. 1). 

 

Essas foram as medidas iniciais tomadas no governo de Vargas. Enquanto isso, no 

cenário internacional, em 1932, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) – criada em 

1919, com sede na Suíça –, através do Diretor do BIT (Bureau Internacional do Trabalho), 

Alberto Thomas, propõe as seguintes medidas para combater o desemprego: 

 

- Criação de escritórios para colocação, assegurando melhor repartição do trabalho e 

dos empregos disponíveis; 

- Aumento e maior distribuição das correntes migratórias orientadas a partir de uma 

cooperação entre os Estados, tendo em vista as necessidades comuns; 

- Redução das horas de trabalho, para ocupação efetiva de maior número de 

trabalhadores; 

- Políticas de salários, considerando improducente a redução destes, visto 

diminuírem o poder aquisitivo do trabalhador; 

- Criação de sistema monetário internacional; 

- Organização de trabalhos públicos e de seguros, cujos efeitos imediatos e 

virtualidades psicológicas e políticas poderiam trazer resultados diretos para os 

desocupados; e, por fim,  

- A adoção da ideia do plano quinquenal europeu e da economia organizada 

(ALEMÃO, 2002, p. 42). 

 

As medidas propostas pela OIT foram adotadas por diversos países europeus, por 

exemplo, França e Portugal, a fim de combater o desemprego. 

                                                                                                                                                         
ou que, com esses Governos, contratem quaisquer fornecimentos, serviços ou obras, ficam obrigadas a 

demonstrar, perante o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro do prazo de noventa dias, contados 

da data da publicação do presente decreto, que ocupam, entre os seus empregados, de todas as categorias, dois 

terços, pelo menos, de brasileiros natos (CÂMARA, 1930).  
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Ressalta-se que a primeira fase do governo Vargas foi fortemente marcada por 

medidas de intervenção no mercado em detrimento das ideias de uma Constituição Liberal da 

República Brasileira. 

É importante declarar que, no Brasil, a República foi instaurada em 1889 e, em 

seguida, teve-se a Constituição de 1891. Por conseguinte, em 1930, ocorreu o golpe de Estado 

e, em 1934, foi promulgada a nova Constituição. Já em 1937, foi instituído o Estado Novo, 

com uma nova Constituição (1937) que perdurou até 1945. No ano seguinte, já se promulgava 

a nova Constituição (1946) (ALEMÃO, 2009, p. 34). 

O período que se deu a partir de 1937, como observado por Cardoso (2007), ficou 

conhecido como “Estado Novo”, em razão da ruptura com as ideias do Brasil Colônia e com a 

República Velha, trazendo ideias corporativistas. Essas ideias corporativistas da “Era Vargas” 

foram inspiradas na Carta Del Lavoro, que é a mãe do corporativismo totalitário. Nas palavras 

de Adalberto Cardoso: 

Durante muito tempo, o modelo brasileiro de relações de trabalho foi (e na verdade 

continua sendo) qualificado como corporativo. Essa denominação fez sentido um 

dia, por diversas razões. Em primeiro lugar, porque a Carta del Lavoro, mãe do 

corporativismo fascista e totalitário, não apenas inspirou, como teve partes internas 

inteiras traduzidas literalmente na Legislação Sindical e Trabalhista plasmada na 

Constituição de 1937, que fundou o Estado Novo e reiterou a constitucionalização 

do Direito do Trabalho no Brasil, iniciada pela Constituição de 1934. Ambas, 

portanto, sob Getúlio Vargas. Em segundo lugar, é inegável que o pensamento 

corporativista era uma das traves mestras de todo o empreendimento, revolucionário 

de 1930 (CARDOSO, 2007, p. 109-110). 

 

Para melhor entender as ideias do Estado Corporativista é inescusável retomar as 

ideias de Oliveira Vianna (1939), que teve uma participação analítica e crítica durante esse 

período.  

Para Vianna, a expansão das organizações corporativas no mundo é um processo 

utilizado pelas modernas democracias (da época) para substituir o então modelo clássico de 

fontes de opinião, deslocando as velhas instituições - segundo o autor, esgotadas e 

inexpressivas – para instituições profissionais consideradas corporativas (VIANNA, 1939, p. 

214). 

Ainda segundo o autor, as ideias corporativistas ou, como o próprio autor nomeia, “a 

democracia corporativa” era uma democracia fundada em “grupos profissionais” 

homogeneamente organizados (associação de classe, corporações). Esse novo modelo de 

democracia estava implícito na Constituição de 1937 (Art. 140 que estabelecia a organização 

corporativa da economia de produção). (VIANNA, 1939, p. 214-215). 

Andreia Galvão discorre sobre o corporativismo: 
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A definição de corporativismo como sistema de intermediação e representação de 

interesse, tal como propôs por Schmitter (1974), foi disseminada no Brasil por 

diversos autores, especialmente na ciência política. Esse conceito foi utilizado para 

designar um arranjo institucional marcado pela intervenção do Estado, 

correspondendo à variante do corporativismo estatal. Isto porque o campo de ação 

sindical foi circunscrito por legislação produzida ao longo dos anos 30, e 

sistematizada pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), em 1943 (GALVÃO, 

2003, p. 57). 

 

Na década de 30, as propostas apresentadas por Vargas remodelaram a relação de 

trabalho, embora com o intuito de proteção do capital. O Governo de Vargas passou por três 

momentos: o primeiro foi o governo provisório de 1930 a 1934 (criação do MTE; 

promulgação de leis trabalhistas que regulamentaram a jornada de trabalho, férias; Revolução 

de 1932 e eleição para a assembleia constituinte); o segundo foi o Governo Constitucional, 

que durou de 1934 a 1937, no qual foi promulgada a Constituição de 1934 (eleições indiretas; 

voto secreto; voto feminino; proibição das diferenças salarias por sexo, idade, estado civil e 

nacionalidade). 

Vargas foi eleito pela assembleia constituinte; e o terceiro momento, de 1937 a 1945, 

foi o Estado Novo, em que cria-se o DPI (Departamento de Imprensa e Propaganda) e a 

Consolidação das Leis Trabalhista, conforme apontaram Ângela de Castro Gomes e Maria 

Celina d’ Araújo: 

Liderando o movimento Revolucionário de 1930 Vargas ascende ao poder, para nele 

permanecer por 15 anos consecutivos. No decorrer desse período foi chefe do 

Governo Provisório (1930-1934); presidente Constitucional eleito por via indireta 

(1934-1937) e ainda ditador de uma ordem autoritária conhecida como Estado Novo 

(1937-1945) (GOMES & ARAÚJO, 1989, p. 6). 

 

Os anos do Governo Vargas foram marcados por grandes transformações sociais, 

econômicas e políticas. A década de 30 ficou conhecida no Brasil como o início da nova 

ordem econômica. Nas palavras de Lívia Ferreira Maiole Soares: 

Em 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência e inaugurou uma nova era na 

História Republicana do Brasil. Em 1934, foi promulgada a nova Constituição, que 

incorporou essas novas ideologias. Instalou-se na Europa e no Brasil um novo 

constitucionalismo. Era necessário também romper com toda a estrutura perniciosa 

estabelecida pela República Velha. Assim a década de 30 foi marcada pela 

introdução de uma nova ordem em relação à anterior (SOARES, 2012, p. 12). 

 

É notório que, na Era Vargas, o Brasil avançou em políticas públicas, econômicas e 

sociais. Em 1943, foi criada a Consolidação das Leis Trabalhistas, através do Decreto-Lei nº 

5.452 de 1º de maio de 1943, sancionada por Getúlio Vargas. Desde então, o trabalhador 

adquiriu direitos, como a regulamentação da jornada de trabalho, horas extras, entre outros, 

além de permitir a organização sindical. 
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Nesse sentido, Cláudio Salvador Dedecca acrescenta: 

Somente na década de 30 ele iniciou o reconhecimento da organização sindical, 

entretanto, de maneira tutelada. Também, naquela década foram reconhecidos 

alguns direitos sociais do trabalho, bem como ganharam impulso os sistemas 

previdenciários por categorias de trabalhadores (DEDECCA, 2005, p. 100). 

 

É importante afirmar que os avanços nas esferas sociais e trabalhistas no Governo 

Vargas não foram meras liberalidades, pois, antes mesmo de sua ascensão, estava ocorrendo 

uma disputa entre as classes dos trabalhadores que queriam melhores condições de trabalho, 

melhores salários e diminuição da jornada de trabalho e a classes dos empregadores que 

relutavam em ceder às pressões das greves impostas pelos operários, os quais começaram a se 

organizar como classe. Não se pode esquecer de que, na Era Vargas, o país estava em pleno 

crescimento industrial. 

Átila da Rold Roesler explica: 

Assim é que, nesse período, havia grande demanda de trabalhadores que, aliada a 

pouca oferta de trabalho existente na época, acarretava péssimas condições laborais 

à classe operária com reduzidos salários, jornada de trabalho extensa e abusiva, 

utilização do trabalho de crianças e mulheres, acidentes diversos, trabalhadores 

adoecidos, mortes prematuras, o que fomentou a luta de classes entre a burguesia e 

o proletariado, resultando em diversos conflitos e que acabaram culminando no 

surgimento da legislação trabalhista, no que também teve certa influência a ameaça 

comunista vinda do leste (ROESLER, 2014, p. 26). 

 

Nesse sentido é que Ivan Alemão (2009) afirma que o que o governo Vargas fez – 

fundamentalmente – foi pressionar os empregadores a cederem direitos trabalhistas. Em troca, 

o governo concedia compensações econômicas aos empregadores. 

Ainda, Evaristo de Moraes Filho faz uma forte crítica quanto ao governo Vargas, 

afirmando que não houve outorga quanto aos direitos trabalhistas e que ela foi conquistada 

por meio da luta dos trabalhadores, de acordo com a assinalação feita por Jonh D. French. 

[...] não houve outorga nenhuma, como quem dá esmola a um débil mental. As 

massas operárias lutaram durante um triênio – e ainda lutam hoje e continuarão a 

lutar – pelo advento de leis que lhes melhorassem as condições de vida. Houve 

greves, lutas, sangue, desespero, prisões, morte. Como falar-se em pobres-diabos, 

sem líderes, sem idéias, sem inspirações que receberam tudo que se lhes queria dar 

como favores espontâneos e unilaterais? (FRENCH, 2001, op. Cit, p. 84). 

 

O governo Vargas, até hoje, é conhecido por ter “concedido” os direitos trabalhistas, 

os quais são a base da legislação vigente. Trar-se-á abaixo um panorama sintético elaborado 

por Carla Appollinário de Castro, em que a autora apresenta os principais direitos trabalhistas 

que marcaram a Era Vargas. 
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Tabela 4 

 

EVOLUÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS NA ERA VARGAS 
1930 Decreto nº 19.433, de 26-11-1930 Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio (que, além de ter atuação junto à 

indústria e ao comércio, ainda atuava nas esferas 
trabalhista, previdenciária e sindical). 

1930 Decreto nº 19.482, de 12-12-1930 Estabeleceu um mínimo de 2/3 de trabalhadores 

nacionais no conjunto de trabalhadores de cada 
empresa. 

1931 Decreto nº 19.671, de 04-02-1931 Criação do Departamento Nacional do Trabalho. 

1931 Decreto nº 19.808, de 28-03-1931 Instituiu novas 
férias. 

Modalidades de concessã
o 

de 

1932 Decreto nº 21.175, de 21-03-1932 Criação da Carteira Profissional de Trabalho 
(CTPS). 

1932 Decreto nº 21.186, de 22-03-1932 Fixou a jornada de trabalho em 8 horas para os 
comerciários. 

1932 Decreto nº 21.364, de 04-05-1932 Fixou a jornada de trabalho em 8 horas para os 
industriários. 

1932 Decreto nº 21.471, de 17-05-1932 Regulamentação do trabalho feminino nas 
indústrias e no comércio. 

1932 Decreto nº 21.690, de 1º-08-1932 Criação das Inspetorias Regionais do Trabalho 
1932 Decreto nº 21.761, de 23-08-1932 Instituiu a Convenção Coletiva do Trabalho. 

1932 Decreto nº 22.042, de 03-11-1932 Regulamentação 
indústria. 

do trabalh
o 

d
e 

menores na 

1932 Decreto nº 22.132, de 25-11-1932 Criação das Comissões e Juntas de Conciliação e 
Julgamento. 

1933
-

1934 

14 Decretos (no total). Regulamentação do direito de férias para 
comerciários, bancários e industriários. 

1934 Constituição Federal, de 16-07-1934 Promulgada (pela primeira vez na história do país, é 

conferido status constitucional às normas que se 
dedicam à ordem econômica e social). O art. 122 
instituiu a Justiça do Trabalho. 

1937 Constituição Federal, de 10-11-1937 Outorgada (o trabalho é compreendido no texto 

constitucional como dever social, sendo, portanto, 

assegurado a todos o direito de subsistir por meio 

do trabalho. Assim, o trabalho honesto passa a ser 
um bem que o Estado deve proteger). 

1939 Decreto-Lei nº 1.237, de 02-05-1939 Regulamentação da Justiça do Trabalho (que só 

passou a integrar o Poder Judiciário após a 
Constituição Federal de 1946). 

1940 Decreto-Lei nº 162, de 1º-05-1940 Criação do Salário Mínimo. 
1940 Decreto-Lei nº 308, de 16/06/1940 Fixou a duração legal do trabalho em 8 horas. 

1943 Decreto-Lei nº 5.452, de 1º-05-1943 Instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

Fonte: (CASTRO, 2010, p. 87)   

 

Pode-se observar, na tabela acima, que a primeira ação do governo Vargas, em 1930, 

foi criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E, ainda, em 1930, Vargas cria o 

preceito de 2/3, conforme já abordado acima.  

Em 1931, são criados o Departamento Nacional do Trabalho e as novas modalidades 

de concessão de férias. Em 1932, foi elaborada a CTPS (Carteira de Trabalho e Emprego), 

que, até hoje, é emblemática no trabalho formal; fixou a jornada de trabalho em 08 horas 

para o comércio e indústria; regulamentou o trabalho da mulher; instituiu a convenção 

coletiva de trabalho; regulamentou o trabalho dos menores e criou as Comissões de 
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Conciliação e Julgamento.  

Em 1933/1934, regulamenta o direito de férias para os bancários, comerciários e 

industriários e promulga a Constituição Federal de 1934. Em 1937, outorga a Constituição 

Federal de 1937. Em 1939, regulamenta a Justiça do Trabalho. Em 1940, institui o salário 

mínimo e fixa a duração legal do trabalho em 08 horas diárias. E, em 1943, institui a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que é base da legislação vigente, a qual foi objeto 

da recente reforma trabalhista – Lei nº 13.467/17. 

De acordo com Soares (2012), com a queda de Vargas, em 1946, e com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, em 1945, inicia-se, no Brasil, uma fase de redemocratização, que 

resultou na Constituição de 1946. Tal Constituição teve como escopo a redução do Poder 

Executivo na tentativa de reestabelecer, além de recompor, os direitos e garantias individuais, 

até então concedidos pelo governo anterior. Uma das características da Constituição de 1946 

foi o rompimento com o sistema corporativo de Getúlio Vargas, razão pela qual é apontada 

por Soares (2012) como uma norma democrática. 

No âmbito trabalhista, a principal mudança trazida pela Constituição de 1946 foi a 

integração da Justiça do Trabalho ao poder Judiciário, ou seja, a Justiça do Trabalho passa a 

ser um órgão do poder judiciário, outrora, era um ramo do poder executivo. E, para os 

trabalhadores, trouxe regulamentações significativas, tais como o direito à participação nos 

lucros, repouso semanal remunerado, estabilidade, direito de greve e houve a preservação dos 

demais direitos previstos na Constituição de 1937.  

Como explicam Renata Saraiva e Aryanna Manfredini:  

Finalmente a Constituição de 1946, concluindo a evolução da Justiça Laboral, 

integrou, definitivamente, a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, 

constituída de Juntas de Conciliação e Julgamento, Tribunais Regionais do Trabalho 

(Substituindo os Conselhos Regionais do Trabalho) e o Tribunal Superior do 

Trabalho (antigo Conselho Nacional do Trabalho). (SARAIVA e MANFREDINI, 

2014, p. 4). 

 

Posteriormente à Constituição de 1946, outras leis foram aprovadas a fim de ampliar 

os direitos dos trabalhadores como, por exemplo, a Lei n° 3.207/57, versando às atividades 

dos empregados vendedores, viajantes e pracistas; a Lei nº 4.090/62, que estabeleceu o 13°- 

salário e a Lei n° 4.266/63, que constituiu, por exemplo, o salário-família. 

Em relação aos direitos dos trabalhadores, percebe-se que houve um avanço. Porém, 

mesmo diante dos progressos sociais, o país estava enfrentando um alto índice de desemprego 

que se desencadeou com a Primeira Guerra Mundial; depois, com a crise de 1929 se fazendo 

presente na Era Vargas, na Segunda Guerra Mundial e avançando, ainda mais, a partir da 
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década de 70. 

Antes de 1930, não havia a prevalência do trabalho assalariado, ou seja, ainda vivia-se 

à sombra de políticas escravistas. Apesar de ter ocorrido um crescimento industrial, este ainda 

se dava pelo controle dos próprios produtores de café, que detinham o meio de produção e 

investiam nas indústrias.  

Conforme muito bem observou Sônia Mendonça (1996) ao afirmar que muitos dos 

primeiros industriais brasileiros eram os próprios fazendeiros de café, interessados em investir 

seus grandes lucros em novos setores da economia.  

Não havia qualquer direito social ou trabalhista garantido, os operários trabalhavam de 

forma excessiva, havia uma grande exploração da mão de obra feminina e infantil.  

Diante desse cenário, pode-se considerar que a década de 30 foi um marco no âmbito 

trabalhista, pois, com as políticas impostas por Vargas, houve um grande progresso nas 

conquistas das lutas de classes que permitiram avanços, possibilitando, inclusive, o 

crescimento do emprego assalariado. Assim, pode-se dizer que, no Brasil, a sociedade 

salarial13 surgiu na Era Vargas. 

A partir da década de 30, iniciou-se uma nova fase de construção de direitos 

trabalhistas, modificando o trabalho no Brasil e, entre as décadas de 1930 e 1980, passou-se a 

ocorrer a prevalência do emprego assalariado, conforme aponta Márcio Pochmann: 

[...] Com a Revolução de 1930, o país iniciou o movimento maior de superação da 

anacrônica condição de economia agrário-exportadora. Por força disso, a produção 

nacional foi multiplicada por 18,2 vezes (6% ao ano) entre as décadas de 1930 e 

1980, o que permitiu avançar na estruturação da sociedade salarial no Brasil. 

Em síntese, prevaleceu a centralidade do emprego assalariado no funcionamento do 

mercado de trabalho. De cada quatro postos de trabalho gerados entre 1940 e 1980, 

por exemplo, três eram assalariados, sendo 70% do total compostos pelo emprego 

formal (com carteira de trabalho assinada). Com isso, o emprego assalariado, que 

respondia por 42% do total da ocupação em 1940, passou a responder por 63% da 

ocupação em 1980. Os postos de trabalho formal passaram de 12,1%, em 1940, para 

49,2%, em 1980, do total da ocupação do país (POCHMANN, 2010, p. 17). 

 

Da análise feita por Pochmann (2010), verifica-se que as políticas sociais do governo 

Vargas geraram certa segurança jurídica para os trabalhadores. A regulamentação de direitos 

trabalhistas e sociais fez crescer a quantidade de emprego assalariado porque, outrora, os 

proletariados não tinham seus direitos regulamentados, o que contribuía para a precariedade 

laboral. 

Devido a isso, após 1930, o mercado de trabalhou se reconfigurou, passou a ser mais 

dinâmico e organizado e integrou-se. Antes dos anos de 1930, a falta de organização da classe 

                                                 
13 É utilizada a expressão “sociedade salarial”, a partir de André Gorz, que, para o autor, é aquela em que as 

pessoas são definidas e descritas na sua cidadania pelo trabalho assalariado que possuem (GORZ, 1997, p. 11) 
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trabalhadora dificultava tanto o crescimento do mercado de trabalho quanto o econômico e a 

insegurança jurídica rondava os trabalhadores.  

Nesse momento histórico, Cláudio Salvador Dedecca observa que: 

Somente após 1930, o país começa a integrar tanto as atividades econômicas como o 

mercado de trabalho. Até então, a unidade política não encontrava qualquer 

articulação interna na organização de seu sistema econômico. A crise de 1929, ao 

comprometer o comércio internacional, colocou em questão o complexo cafeeiro, 

induzindo o desenvolvimento do mercado interno devido às restrições para 

importação (DEDECCA, 2005, p. 98). 

 

 

Com o crescimento do trabalho assalariado, diminuiu-se o trabalho informal no Brasil 

em razão da regulamentação das leis trabalhistas, a qual instituiu o salário mínimo, entre 

outros direitos que a classe trabalhadora almejava. Nas palavras de Dedecca (2005), toda essa 

regulamentação representava um quase nirvana para os trabalhadores brasileiros. 

 E isso não é difícil de compreender, tendo em vista que os trabalhadores não tinham 

nenhuma proteção trabalhista; ao contrário, eles eram extremamente explorados e não eram 

reconhecidos como classe. 

Conclui-se que o desemprego não é uma problemática da contemporaneidade, desde a 

fase industrial, e, por conseguinte, da maior crise enfrentada pelo mercado internacional 

(1929), o mesmo tem sido escopo de discussões, pesquisas e preocupações no âmbito 

trabalhista, econômico e social. 

 

 

1.2.3 A Era dos Anos Dourados. 

 

Aqui uma breve análise da “Era de Ouro” será realizada com o intento de entender o 

cenário mundial e nacional na época conhecida como “Anos Gloriosos” para, assim, 

compreender a crise econômica que eclodiu logo após essa fase. 

Os Anos Dourados foram um fenômeno mundial conhecido como a “Era de Ouro” ou 

a “Idade de Ouro” ou, ainda, “Anos Gloriosos”, que correspondem aos anos que sucederam o 

pós-Segunda Guerra Mundial e o início da década de 70 (de 1945 a 1973).  

Há quem considere que os “Anos Gloriosos” foram até 1975, de acordo com Joaquim 

Leonel de Rezende Alvim, (2000, p. 115), os anos 50 testemunharam a consolidação daquele 

que foi um longo período de crescimento da economia, consumação e investimentos, 

conhecido como os “trintas gloriosos”, que é o período que vai de 1945 a 1975 (...).  

Nessa época, o PIB mundial cresceu em média 4,9% ao ano. Contudo, esse 

crescimento só foi percebido anos depois. De acordo com Eric J. Hobsbawm (1995, p. 253), 
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só depois que passou o grande “boom” da década de 70, os observadores, sobretudo os 

economistas, perceberam que o mundo capitalista desenvolvido passou por uma fase 

excepcional de sua história. O autor, inclusive, considera esse momento excepcional uma fase 

única. 

E, ainda, segundo Hobsbawm (1995), a demora para se perceber essa fase se deu 

devido a dois fatores: I) as transformações não ocorreram com a mesma intensidade em todos 

os países, nos Estados, não houve significativos avanços, porque já dominavam a economia 

do mundo no pós-Segunda Guerra. Sendo assim, apenas continuaram a sua expansão durante 

os anos da guerra. Além disso, a recuperação do pós-guerra foi maior para os países europeus 

e para o Japão. II) quando as transformações eram percebidas, elas eram associadas à 

reposição do que havia sido destruído com a guerra, mas não eram associadas à mudança na 

estrutura produtiva da economia. 

Os “Anos Dourados” foram marcados pela prosperidade do capitalismo e pelo 

crescimento da economia mundial. Também foram marcados por duas particularidades, quais 

sejam: alta taxa de crescimento, superando todos os índices anteriores, e a elevação do padrão 

de vida, englobando a classe trabalhadora. Conforme expõe Hobsbawn: 

A economia mundial, portanto, crescia a uma taxa explosiva. Na década de 1960, era 

claro que jamais houvera algo assim. A produção mundial de manufaturas 

quadruplicou entre o início da década de 1950 e o início da década de 1970, e, o que 

é ainda mais impressionante, o comércio mundial de produtos manufaturados 

aumentou dez vezes.  (HOBSBAWN, 1995, p. 256). 

 

Ainda, pode-se considerar que a era dos “Anos Dourados” foi marcada pelo 

envolvimento entre a política e a economia por meio da intervenção do Estado nas atividades 

econômicas. 

Carla Appollinário de Castro aponta que: 

O que se verificou nessa época foi uma combinação de fatores que culminou na 

consolidação de um efetivo Estado de Bem- Estar Social (Welfare State), sendo o 

período fortemente marcado por políticas econômicas formuladas a partir das idéias 

keynesianas (sobretudo as que se relacionavam ao pleno emprego), pela ampliação 

do poder dos sindicatos e pela polarização provocada pelas lutas ideológicas 

decorrentes da guerra fria (CASTRO, 2010, p. 14) 

 

Embora a era dos “Anos Dourados” tenha sido uma fase de grande crescimento 

econômico, com implantação de políticas para se alcançar o pleno emprego, tal crescimento 

não se deu de forma uniforme em todos os países, sendo que, nos países menos 

desenvolvidos, os considerados de terceiro mundo ou periféricos, a prosperidade não ocorreu 

da mesma maneira que nos países centrais, considerados os mais desenvolvidos ou de 

primeiro mundo, conforme expõe Hobsbawm: 
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Hoje é evidente que a Era de Ouro pertenceu essencialmente aos países "capitalistas 

desenvolvidos, que, por todas essas décadas, representaram cerca três quartos da 

produção do mundo, e mais de 80% de suas exportações manufaturadas (OCDE 

Impact, pp. 18-9). Outra razão pela qual essa característica da era só lentamente foi 

reconhecida é que na década de 1950 o surto económico pareceu quase mundial e 

independente de regimes económicos. (...). 

(...) A Era de Ouro foi um fenômeno mundial, embora a riqueza geral jamais 

chegasse à vista da maioria da população do mundo – os que viviam em países para 

cuja pobreza e atraso os especialistas da ONU tentavam encontrar eufemismos 

diplomáticos (HOBSBAWN, 1995, p. 255 ). 

 

Como aponta Carla Appollinário de Castro, apesar de o desenvolvimento ter sido 

experimentado tanto nos países capitalistas quanto naqueles que se encontravam à periferia do 

capitalismo, estes não chegaram efetivamente a vivenciar um Estado de Bem-Estar Social. 

Em outras palavras, apesar de centro e periferia do capitalismo terem se deixado 

impulsionar pelos mesmos ideais de “modernidade”, “desenvolvimento” e 

“progresso”, foi possível constatar que os países periféricos não chegaram a 

experimentar um Estado de Bem-Estar Social propriamente dito. No caso específico 

do Brasil, contrariamente ao que foi experimentado pelos países centrais, não houve 

a consolidação de um efetivo Estado de bem-estar social (CASTRO, 2010, p. 15). 

 

Dessa forma, não se pode afirmar que o crescimento econômico foi generalizado em 

todos os países. Ao contrário, o que se observa é uma discrepância entre os países centrais e 

os periféricos.  

O que pode ser constatado é que, nessa fase, a produção mundial cresceu de forma 

significativa, em especial a produção de manufaturas que, entre o período de 1950 a 1970, 

quadruplicou, e o comércio dos produtos manufaturados decuplicou, além de ter ocorrido 

aumento na produção agrícola, como explica Hobsbawn: 

A produção mundial de manufaturas quadruplicou entre o início da década de 1950 

e o início da década de 1970, e, o que é ainda mais impressionante, o comércio 

mundial de produtos manufaturados aumentou dez vezes. Como vimos, a produção 

agrícola mundial também disparou, embora não espetacularmente (HOBSBAWN, 

1995, p. 256). 

 

Com o aumento da produção, houve também o aumento do consumo. Nesse período, 

houve o aumento do consumo do petróleo e, inclusive, a Era de Ouro foi assim denominada 

devido ao preço do barril do petróleo saudita que, na época, custava menos de 2 dólares 

(HOBSBAWN, 1995, p. 257). 

O modelo de produção de Henry Ford14 se espalhava por todas as indústrias mundiais. 

                                                 
14 Henry Ford criou o modelo de produção, conhecido como Fordismo, que é um modelo de produção de série  

em massa. Segundo Ricardo Antunes (2006), o fordismo é [...] a forma pela qual a indústria e o processo de 

trabalho consolidaram-se ao longo deste século (XX), cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela 

produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; através do controle dos 

tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em série fordista; pela existência de trabalho 

parcelar e pela fragmentação das funções; pela elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência de 
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Assim, nessa época, privilegiava-se o produto e as técnicas implantadas pelo modelo fordista 

tinham por objetivo aumentar a produção. Hobsbawn (1995, p. 259) acrescenta que o modelo 

de produção em massa de Henry Ford espalhou-se para indústrias do outro lado dos oceanos 

(...).  Houve, assim, um crescimento da produção de bens e serviços como, por exemplo, 

aumento na produção de automóveis, geladeiras, lavadoras de roupa, telefones e aumento do 

turismo.  

No início dos anos de 1970, o modelo fordista de produção foi substituído pelo 

modelo toyotista15.  

E um dos marcos da “Era de Ouro” foi a expansão da tecnologia. Nesse sentido, 

Hobsbawn informa que: 

Contudo, o que mais nos impressiona nesse período é a extensão em que o surto 

económico parecia movido pela revolução tecnológica. Nessa medida, 

multiplicaram-se não apenas produtos melhorados de um tipo preexistente, mas 

outros inteiramente sem precedentes, incluindo muitos quase inimagináveis antes da 

guerra (HOBSBAWN, 1995, p.259/260). 

 

Porém, esse “boom” econômico teve seu fim com o colapso dos acordos de Bretton 

Woods (em 1971), com a crise do petróleo (em 1973), e com o crash16 da bolsa entre o 

período de 1973 a 1974. Ou seja, a Era de Ouro acabou, como os booms anteriores, em um 

colapso de imóveis e bancos (HOBSBAWN, 1995, p. 256). 

No Brasil, a alta do valor do petróleo da década de 70, bem como a escassez do 

pruduto, fizeram o país viver uma grande crise econômica. 

Feitas essas considerações, no próximo capítulo, serão analisadas as sucessivas crises 

que se deram no cenário econômico brasileiro, após os anos 1970, especialmente a partir dos 

anos 1990. 

 

 

                                                                                                                                                         
unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-massa, do trabalhador 

coletivo fabril, entre outras dimensões. Menos do que um modelo de organização social, que abrangeria 

igualmente esferas ampliadas da sociedade, compreendemos o fordismo como o processo de trabalho que, junto 

com o taylorismo, predominou na grande indústria capitalista ao longo deste século (ANTUNES, 2006, p. 25). 
15 O Toyotismo é um modelo de produção de mercadorias, que visa à flexibilização na fabricação de produtos. 

Segundo Ricardo Antunes, no Toyotismo, ao contrário do fordismo, a produção é voltada e conduzida 

diretamente pela demanda. A produção é variada, diversificada e pronta para suprir o consumo. É esta quem 

determina o que será produzido e não o contrário, como se procede na produção em série e de massa do 

fordismo. Desse modo, a produção sustenta-se na existência do estoque mínimo. O melhor aproveitamento 

possível do tempo de produção (incluindo transporte, o controle de qualidade e o estoque) é garantido pelo jus in 

time (ANTUNES, 2006, p. 29). 
16 Crash é um termo de língua inglesa que significa queda no preço das ações (Ver dicionário inglês). 
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2 AS SUCESSIVAS CRISES 

 

 

Após fazer toda a contextualização histórica do modelo de produção industrial 

brasileiro que antecedeu a crise da Grande Depressão de 1929 e da Era Vargas, aqui se tem 

por objetivo apresentar as principais evidências do desemprego no decorrer dos últimos 20 

anos17. Para isso, evidenciam-se algumas considerações das principais crises econômicas 

experimentadas pelo país a fim de correlacionar tais crises com o índice de desemprego, não 

apenas como causas, mas também como desencadeadoras dessa problemática que se arrasta 

por décadas e é fruto de um sistema de produção capitalista. 

Nos últimos 20 anos, o desemprego cresceu no Brasil, tornando-se não apenas um 

problema econômico, mas também um problema social. 

A fim de refletir sobre o desemprego e a crise econômica em questão, é necessário que 

compreendê-la, levando em conta as determinantes históricas das últimas décadas, bem como 

a natureza capitalista do país, que aqui será chamada de “recente” capitalismo. 

Esse “recente” capitalismo no Brasil desenvolveu-se, especialmente, na década de 30, 

na era Vargas, onde se presenciou um crescimento de acúmulo industrial, pois, conforme já 

explicado no capítulo anterior, antes dos anos de 1930, a indústria brasileira era marcada 

predominantemente pela produção e exportação do café. 

Posteriormente, na década de 50, com o então presidente Juscelino Kubitschek, a 

industrialização deu uma segunda guinada. E, com o Golpe de 1964, ocorreu o terceiro salto, 

intensificando a industrialização e a internacionalização brasileira, conforme bem explicam 

Pochmann e Antunes (2008). 

Além de desenvolver a produção para a exportação de produtos primários e 

industrializados, o Brasil passou a desenvolver a produção de bens de consumo duráveis 

como, por exemplo, eletrônicos, eletrodomésticos, automóveis, entre outros. Quanto ao 

mercado de trabalho, ordenava-se pela manutenção da excessiva exploração da força de 

trabalho, com baixos salários, prolongada jornada de trabalho e intensidade no meio de 

produção, o que possibilitou alcançar às oitos grandes potências mundiais. 

 Esse modelo de produção e acumulação fez com que o país vivenciasse uma grande 

expansão entre 1968 a 1973. Esse período ficou conhecido como o “milagre econômico” – há 

de se considerar que o mercado internacional estava favorável, devido a “Era de Ouro”.  

É importante destacar que, de 1964 a 1985, o sistema político/econômico brasileiro era 

                                                 
17 Trabalharemos com os últimos 20 anos a fim de fazer um comparativo da crise da década de 90 com a crise da 

década de 2010, a qual estamos vivenciando. 
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o regime militar, que foi implantado pelo golpe de 1964. Sendo assim, no final da década de 

80 e início da década de 90, com o fim do regime militar, surgem as ideias neoliberalistas, as 

quais passaram a se difundir no Brasil  na década de 1990, no governo Collor (Fernando 

Affonso Collor de Melo, primeiro presidente eleito pelo voto direto, em 1989) e FHC 

(Fernando Henrique Cardoso).  

Nesse sentido, Carla Appollinário de Castro destaca que: 

No cenário brasileiro, as idéias neoliberais se difundem a partir do início os anos 90, 

no contexto do fim do Regime Militar implantado pelo golpe de 1964. Era o início 

do governo de Fernando Affonso Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo 

voto direto em 1989. Chegava então ao Brasil a onda globalizante e neoliberal, o que 

fez com que o governo de Fernando Collor de Mello ficasse marcado na história 

recente do Brasil muito mais por ter introduzido no país uma agenda neoliberal 

comprometida com a globalização, do que por ter sido o primeiro presidente eleito 

democraticamente após os “anos de chumbo”  (CASTRO, 2010, p. 48). 

 

Na década de 80, com o final da ditadura militar, esse cenário de acúmulo de produção 

passou a sofrer modificações. Um dos vetores dessa mudança foi a introdução de tecnologias 

no setor industrial, o que acarretou alterações no meio de produção e organização. Assim, 

ocorreram os primeiros fomentos de reestruturação produtiva. As empresas passaram a 

utilizar sistemas de informatização produtiva.  

Foi então, durante a década de 1980 que ocorreram os primeiros impulsos no nosso 

processo de reestruturação produtiva, levando as empresas a adotarem, inicialmente 

de modo restrito, novos padrões organizacionais tecnológicos, novas formas de 

organização social do trabalho. Observou-se a utilização da informatização 

produtiva; principiaram-se os usos do sistema just-in-time, germinava a produção 

baseada em team work, alicerçada nos programas de qualidade total, ampliando 

também o processo de difusão microeletrônica (ANTUNES e POCHMANN, 2008, 

p. 4). 

 

Durante a década de 1990, o crescimento econômico foi baixo, o que elevou o índice 

de desemprego, acompanhado das privatizações iniciadas no Governo Collor, que prosseguiu 

com o Governo do FHC, o que contribuiu para o aumento do desemprego, pois, ao privatizar, 

as empresas se reestruturaram, ocasionando demissões em larga escala. 

Ora, cabe ressaltar que nos anos de 1990, no Brasil, as políticas neoliberais estavam no 

auge e, dentre as políticas neoliberais, foram introduzidas algumas medidas de flexibilização 

laboral como, por exemplo, a flexibilização da jornada de trabalho com a criação do banco de 

horas. 

As políticas econômicas adotadas nos anos de 1990 não foram suficientes para frear o 

avanço do desemprego, que chegou a índices alarmantes entre os anos de 1998 a 2000, 

conforme disponibilizado no tópico 2.1. 

Após o governo FHC, em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) é eleito o novo 
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presidente do País e assume o poder em 2003. No governo de Lula, houve uma continuidade 

das políticas neoliberais implantadas no governo anterior. O governo de Lula se deu do 

período de 2003 a 2010 – o primeiro mandato foi de 2003 a 2006 e o segundo mandato de 

2007 a 2010. 

No ano de 2004, em entrevista para o jornal da Universidade Estadual de Campinas, 

Ricardo Antunes afirma que: 

Daí a constatação: apesar das diferenças, da forma de ser e dos traços distintos dos 

dois governos, há uma clara tendência de continuidade entre a política de FHC e 

Lula, que fez com que vários intelectuais críticos dissessem que estamos na era FHC 

(ANTUNES, 2004, p. 11) 

 

Sendo assim, pode-se dizer que as políticas neoliberais foram iniciadas ou 

“inauguradas” por Collor e os governos posteriores deram continuidade. Como elucida Castro 

(2010, p. 49-54): 

Collor foi responsável por dar início à implementação das reformas neoliberais, por 

meio da adoção de uma agressiva pauta de privatizações, bem como de várias 

medidas destinadas a promover a desregulamentação das relações de trabalho e a 

abertura econômica. 

[...] 

Seu sucessor, Fernando Henrique Cardoso, eleito em 1994, foi o responsável por 

retomar, em ritmo mais acentuado, o conjunto de medidas que compõem a agenda 

neoliberal (privatização, abertura econômica e desregulamentação), motivo pelo 

qual podemos ressaltar que suas reformas se inseriram perfeitamente na “articulação 

do processo de mundialização com a mediação dos interesses da elite econômico-

financeira brasileira e do poder do próprio Estado”, 

[...] 

O grande debate político gerado pelo Governo Lula está centrado em caracterizá-lo 

ou não como sucessor do governo FHC, não só na linha temporal, mas também no 

aspecto de continuidade do modelo capitalista neoliberal implantado pelo seu 

antecessor. 

Partimos da hipótese de que Lula, tanto em seu primeiro mandato quanto no 

mandato corrente, reproduziu em linhas gerais o modelo herdado de Fernando 

Henrique Cardoso (sobretudo o FHC da 2ª onda de reformas), introduzindo apenas 

algumas mudanças na política econômica e social, com o objetivo de construir, se é 

que isto é possível, um “neoliberalismo de face mais humana”. 

 

Quanto ao cenário econômico do Governo Lula, destaca-se aqui a grande crise 

econômica de 2008, que deixou, como saldo, o elevado índice de desemprego, conforme 

entendimento de Castro (2010, p. 75), ao afirmar que, de fato, o maior saldo da crise foi 

mesmo o desemprego, que atingiu não só o Brasil, como também diversos outros países. 

Após o governo de Lula, em 2011, Dilma Vana Rousseff assumiu o poder e 

permaneceu até 2016, sendo de 2011 a 2014 seu primeiro mandato e de 2015 a agosto de 

2016 seu segundo mandato. Dilma foi afastada do poder em agosto de 2016 após passar por 

um processo de “impeachment”, que se iniciou em dezembro de 2015 sob alegação de que 

havia cometido crime de responsabilidade pela prática das chamadas “pedaladas fiscais” e 
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pela edição de decretos de abertura de crédito sem autorização do Congresso Nacional, que 

culminou com a cassação do mandato; todavia, sem a perda dos direitos políticos e com a 

condenação por cometer crime de responsabilidade. 

No governo Dilma, são assumidas ações econômicas que reafirmam as políticas 

neoliberais. Dentre elas, podem-se destacar as Medidas Provisórias nº 664 e nº 665, ambas de 

2015 que alteraram as regras de alguns programas sociais, como o abono salarial (PIS) – o 

trabalhador só terá acesso ao abono salarial se trabalhar no mínimo seis meses corridos –; o 

Seguro Desemprego (SD) – para ter acesso ao seguro desemprego, o trabalhador terá que ter 

trabalhado durante dezoito meses na primeira solicitação –; a pensão por morte, entre outras 

medidas. 

Após a “queda” de Dilma, o vice-presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia (Michel 

Temer), que estava como presidente interino desde o dia 12 de maio de 2016, quando o 

Senado instaurou o processo de impeachment de Dilma, assume a presidência no dia 31 de 

agosto de 2016. Temer expande as políticas neoliberais de forma mais ofensiva, a começar 

pela “PEC 241”, que cortou os gastos com a saúde, a educação e a assistência social por 20 

anos, tendo por objetivo (segundo o discurso do governo) preservar a economia brasileira; a 

aprovação da lei da terceirização (Lei nº 13.429/2017); a aprovação da Reforma Trabalhista 

(Lei nº 13.467/17) e as tentativas para aprovar a reforma da previdência, ainda em andamento. 

Nos últimos 20 anos, desde a implantação das políticas neoliberais, buscou-se 

privilegiar o mercado em detrimento dos direitos sociais e trabalhistas com o intento de 

aquecer a economia e, assim, aumentar os postos de trabalho. Contudo, percebeu-se que as 

políticas adotadas não foram suficientes para minimizar as consequências das sucessivas 

crises econômicas, dentre elas, destaca-se o desemprego, que, nos últimos anos, atingiu 

índices alarmantes jamais vivenciados. 

Pochmann, ao analisar o desemprego no século XX, no contexto da globalização, faz a 

seguinte consideração: 

Nas duas últimas décadas do século XX, tem ocorrido um reforço considerável no 

movimento mais geral de concentração da pobreza, do desemprego e dos postos de 

trabalho mais simples e mal remunerados nos países pobres. A integração das 

economias transformou-se no caminho mais simples de potencialização do império 

norte-americano e das finanças internacionais no comando do processo de 

acumulação mundial do capital que rebaixa o padrão de uso e remuneração da força 

de trabalho. Ganha importância cada vez maior a consolidação de grandes 

oligopólios mundiais. Por meio de freqüentes fusões de empresas, passa a ter 

destaque o papel das corporações transnacionais na redefinição da produção e do 

emprego no mundo (POCHMANN, 2001, p. 8). 
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Embora o Brasil tenha apresentado certo crescimento econômico no cenário mundial 

na década de 1990, contribuindo com cerca de 3,12% do PEA mundial, o desemprego 

cresceu, sendo que, em 1999, o país ocupou o terceiro lugar no mundo no volume do 

desemprego aberto, representando 5,61% do total do desemprego mundial (ibidem, p. 9).  

Feitas essas considerações, o que se pretende, neste capítulo, é realizar um estudo 

acerca do desemprego nos últimos 20 anos. 

 

 

2.1 Desemprego nos anos 1990 

 

Na década de 1990, ocorreram várias transformações no capitalismo no Brasol. Foi 

considerada a década da “desertificação neoliberal”18, onde se desencadeou uma onda enorme 

de desregulamentação, acentuadas privatizações e precarização do trabalho. Márcio 

Pochmann e Ricardo Antunes consideram que foi o advento do receituário e da pragmática 

desenhada pelo Consenso de Washington que desencadeou essa “onda” (ANTUNES e 

POCHMANN, 2008, p. 2).  

Nos anos de 1990, houve grandes transformações econômicas e políticas que afetaram 

o mundo do trabalho. Antunes e Pochmann (2008) afirmam que ocorreram também um 

complexo de transformações no âmbito da organização sociotécnica da produção, que 

decorreram da reestruturação produtiva e da reconfiguração do capital e da “nova” divisão 

internacional do trabalho. 

Foi uma década marcada pelo elevado índice de desemprego e aumento da 

informalidade, sendo considerada como a segunda década perdida19 (POCHMANN, 2001, p. 

62). 

Ainda nos anos 1990, o Brasil conviveu com velhos e novos dilemas do mercado de 

trabalho, marcado por uma onda de desestruturação e de desemprego estrutural; este último 

desencadeado desde a década de 70, decorrente da crise do petróleo, logo após a “Era de 

Ouro”. 

Segundo Pochmann (1998, p.123), na década de 90, o Brasil possuía dois novos tipos 

de problemas em seu mercado de trabalho associados ao longo período de estagnação da 

                                                 
18 Esse termo é utilizado por vários autores, como por exemplo Márcio Pochmann e Ricardo Antunes (2008), ao 

se referir as mudanças ocorridas na década de 90, trazidas pela “onda” neoliberal, decorrente do processo de 

privatização, desregulamentações, reestruturação das empresas, financeirização, e precarização social. 
19 Pochmann (2001) considera que a década de 80 foi a primeira década perdida, pois segundo o autor, o país não 

conseguiu avançar significativamente na automação industrial, tampouco foram generalizados os esforços de 

introdução de novos modelos de gestão de produção e de organização do trabalho. E considera que vigou um 

quadro econômico identificado com a década perdida, com o perfil de utilização dos novos equipamentos 

concentrados e m poucas empresas, sobretudo as grandes e internacionalizadas. 
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renda per capita no país, que se originou, nos anos 80, com a crise da dívida externa, sendo: 

a) A desestruturação do mercado de trabalho, e 

b) Um novo desemprego estrutural 

 Ainda segundo Pochmann (1998), a desestruturação do mercado de trabalho alcança 

três acontecimentos que se ajustam entre si:  

a) As altas taxas de desemprego aberto; 

b) O desassalariamento, e 

c) A geração insuficiente dos postos de trabalho na maior parte dos casos precários 

e de baixa produtividade. 

Quanto às elevadas taxas de desemprego, mostrar-se-á, a seguir, o índice de 

desemprego na década de 90 nas principais capitais do país, de acordo com a metodologia de 

pesquisa do IBGE (PME) e DIESE (PED). 

Primeiramente, será demonstrado o índice de desemprego aberto referente à cidade de 

São Paulo entre 1991 a 2000, apresentados pelo IBGE e DIEESE. 

 

Tabela 5 

 
ÍNDICE DE DESEMPREGO ABERTO – SÃO PAULO (1991-2000) 

Ano IBGE-PME (%) 

 

 

DIEESE-PED (%) 

1991 5,52, 7,9 

1992 6,51 9,2 

1993 5,74 8,6 

1994 5,42 8,9 

1995 5,17 9,0 

1996 6,29 10,0 

1997 6,6 10,3 

1998 8,59 11,7 

1999 8,3 12,1 

2000 7,45 11,0 
         Fonte: IBGE (1991-2002) e Dieese (1989-2017) 

 

Percebe-se que, entre os anos de 1990 a 2000, o índice de desemprego aberto em São 

Paulo cresceu ano após ano. Segundo dados extraídos da tabela acima, em 1998 o desemprego 

aberto atingiu o índice de 8.59%, sendo o mais alto desse período (segundo a pesquisa PME 

do IBGE). Já segundo a pesquisa PED do DIEESE, no ano de 1999 a taxa de desemprego 

aberto em São Paulo foi de 12,1%. 

Na tabela a seguir, será trazida a média anual dos índices de desemprego aberto 

apurado pelo IBGE (PME) nas principais regiões metropolitanas (RE, SA, BH, RJ, SP e 

POA) referente aos anos de 1991 a 2000 (IBGE, 2002). 
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Tabela 6 

 
ÍNDICE DE DESEMPREGO ABERTO – RE. SA, BH, RJ, SP e POA (1991-2000) 

Ano IBGE-PME (%) 

 

 
1991 4,8 

1992 5,8 

1993 5,3 

1994 5,1 

1995 4,6 

1996 5,4 

1997 5,7 

1998 7,6 

1999 7,6 

2000 7,1 

   Fonte: IBGE (1983-2002) 

 

De acordo com a tabela 6, é nítido que, ao longo dos anos 90, a taxa de desemprego 

aberto apresentou um crescimento gradativo, alcançando índices mais elevados nos anos de 

1998 e 1999. Entre os anos de 1994 a 1996, a taxa de desemprego aberto foi estável e isso 

decorre da estabilização de preços trazida pelo Plano Real. 

Cabe destacar que, em 1999, o Brasil assumiu a terceira posição do ranking mundial 

do desemprego, pois possuía, segundo dados do PNAD do IBGE, 7,6 milhões de pessoas sem 

trabalho (POCHMANN, 2001, p. 101). 

Ainda, a fim de entender o desemprego na década de 90, disponibiliza-se, abaixo, o 

índice de desemprego total (aberto, oculto por desalento e oculto por precariedade) em São 

Paulo, apurado pelo DIEESE (PED), referente aos anos de 1991 a 2000. 

 

Tabela 7 

 
ÍNDICE DE DESEMPREGO TOTAL – SÃO PAULO – 1991-2000 

Anos 

Região Metropolitana de São Paulo 

Total (%) Aberto (%) 
Oculto  

Total (%) Precário (%) Desalento (%) 

1991 11,7 7,9 3,8 2,9 0,9 

1992 15,2 9,2 6,0 4,6 1,4 

1993 14,6 8,6 6,0 4,7 1,3 

1994 14,2 8,9 5,3 4,0 1,3 

1995 13,2 9,0 4,2 3,3 0,9 

1996 15,1 10,0 5,1 3,8 1,3 

1997 16,0 10,3 5,7 4,2 1,5 

1998 18,2 11,7 6,5 4,6 1,9 

1999 19,3 12,1 7,2 5,1 2,1 

2000 17,6 11,0 6,6 4,6 2,0 
Fonte: DIEESE (1989-2017) 
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Quanto ao desemprego total, extrai-se da tabela 7 que o seu ápice foi no ano de 1999, 

onde a taxa chegou a atingir a média de 19,3% ao ano, sendo que, nesse mesmo ano, a taxa de 

desemprego aberto foi de 12,1% e a taxa total de desemprego oculto atingiu a média de 7,2%; 

destes, 5,1% corresponde ao desemprego precário e 2,1% ao desemprego em desalento. 

É importante observar que o aumento da taxa de desemprego oculto, aquele onde 

trabalhadores encontram-se em trabalhos precários ou desalento, ocorre em períodos de maior 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho, como se mostrou na década de 1990 

(GARCIA e GONZAGA, 2014, p. 134). O trabalho precário corresponde ao maior índice que 

compõe o desemprego oculto. 

Além da constatação da elevada taxa de desemprego na década de 90, outro fator foi 

verificado, qual seja, o aumento do tempo médio do desemprego aberto. Esse tempo médio de 

desemprego atingiu 46 semanas no ano de 1999 e, no ano anterior, 1998, a média alcançou 40 

semanas; contudo, em 1989, a média era de 15 semanas, ou seja, na década de 1990 houve 

elevação no tempo de desemprego.  

 

Tabela 8 

 
TEMPO DESPENDIDO NA PROCURA DE TRABALHO, EM SEMANAS – 1989-1999 

PED 

Características 
Taxas médias anuais 

1989 1994 1998 1999 

Médio 15 26 40 46 

Mediano 9 13 24 29 
Fonte: PED -SEADE / DIEESE 

 

Na tabela abaixo, apresenta-se o índice de participação por posição na ocupação dos 

trabalhadores assalariados com carteira, sem carteira, por conta própria e empregadores, 

referente aos anos de 1989 e 1999 a fim de mostrar o crescimento do trabalho sem carteira e 

por conta própria. 

 

Tabela 9 

 
ÍNDICE DA DISTRIBUIÇÃO POR POSIÇÃO 

TOTAL DAS REGIÕES RE. SA, BH, RJ, SP e POA 

 IBGE-PME (%) 

 

 

DIEESE-PED (%) 

Assalariados com carteira 59,5 44,7 

Assalariados sem carteira 18,4 26,9 

Conta própria 17,7 23,5 

Empregadores 4,4 4,9 
Fonte: PED -SEADE / DIEESE 
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Em contrapartida, da tabela 9 extrai-se que ocorreu a redução do mercado formal, 

aquele de carteira assinada, e aumentou o trabalho informal, aquele sem registro na carteira de 

trabalho.  

Dos dados extraídos das tabelas, verifica-se que, na década de 1990, o desemprego foi 

alarmante. Nas palavras de Mattoso: 

O Brasil nunca conviveu com um desemprego tão elevado. Tampouco com um grau 

crescente de deterioração do mercado das condições do trabalho, com o crescimento 

vertiginoso do trabalho temporário, por tempo determinado, sem renda fixa, em 

tempo parcial, os milhares de bicos que se espalharam pelo país (MATTOSO, 2000, 

p. 9). 

 

No cenário mundial, em 1999, a taxa de desemprego aberto nos países desenvolvidos 

era prevista em 6,18%, e, durante a década de 70, era em 4,04%, apresentando uma alta de 

53%, enquanto nos países não desenvolvidos a taxa de desemprego aberto subiu em média 

200%, passando de 1,79% em 1975 para 5,35% em 1999. Em 1999, o Brasil se sobressaiu por 

ter uma das maiores taxas de desemprego. Nesse período, a taxa de desemprego foi 

aumentada em 369,4%, passando de 1,73% em 1975 para 9,85% em 1999. (POCHMANN, 

2001, p. 86). 

Salienta-se que o desemprego não está presente apenas em uma única região brasileira, 

assim como seu crescimento não pode ser atribuído ao trabalhador (inaptidão, falta de 

especialização ou muita especialização, desinteresse), ou apenas a globalização, ao 

surgimento da robótica, dos avanços tecnológicos e das crises econômicas internacionais. Há 

outros fatores que contribuem para o alto índice do desemprego como, por exemplo, o 

crescimento do trabalho informal e a precarização da relação de trabalho. 

Esse quadro de precarização do trabalho é uma característica marcante da atual 

conjuntura econômica e trabalhista do país. Trata-se da década de 1990 e, em 2017, 

experimentam-se as mesmas consequências do elevado índice de desemprego, conforme visto 

mais adiante. 

 

 

2.2 Desemprego nos anos 2000 

 

Após isso, no início dos anos 2000, mais precisamente em 2003, houve uma mudança 

de governo, pois Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) assume a presidência do Brasil. Dessa 

forma, o Governo passou a investir em políticas públicas a fim de diminuir o alto índice de 

desemprego. 



59 

 

Os dados de pesquisa mensal de desemprego (PME) mostram que, a partir dos anos 

2000, houve uma queda da taxa de desemprego. Barbosa Filho e Pessôa analisaram que, nesse 

período, a economia brasileira presenciou uma importante redução das taxas de desemprego e 

que esta redução ocorreu sem qualquer alteração nas leis trabalhistas, consideradas rígidas no 

Brasil (BARBOSA FILHO e PESSÔA, 2012, p. 2). 

Contudo, discorda-se da afirmação dos autores quanto ao fato de que não tenha 

ocorrido “qualquer alteração das Leis Trabalhistas”, tendo em vista que, de 2003 a 2010, a 

Legislação Trabalhista passou por diversas alterações. Verificam-se, abaixo, algumas das 

principais mudanças da legislação trabalhista ocorridas nos anos 2000. 

 

Tabela 10 

 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA/IMPLANTADA DURANTE O GOVERNO 

LULA 
2003 Emenda Constitucional nº 

41/03 
Modifica o regime de previdência social - REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA. 

2003 Projeto de Lei 

Complementar nº 08/03 

(**) 

Regulamenta o inciso I do art. 7º da Constituição Federal, que 

protege a relação de emprego contra a despedida arbitrária ou 

sem justa causa. Define o justo motivo objetivo autorizativo e o 

justo motivo subjetivo autorizativo para despedida do empregado, 

sendo o primeiro por dificuldade econômica do empregador e o 

segundo por indisciplina ou insuficiência no desempenho do 

empregado. 
2003 Projeto de Lei nº 241/03 

(**) 

Altera a redação do art. 1º da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dá aos acordos e convenções coletivas de trabalho liberdade para 

determinar condições e prazos para o cumprimento da 

legislação trabalhista. 
2003 Projeto de Lei nº 333/03 

(**) 

Altera a redação dos arts. 76 e 77 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, criando incentivo para o acesso do menor, como 
aprendiz ou praticante, ao mercado de trabalho. 

2003 Projeto de Lei nº 424/03 

(**) 

Altera dispositivos da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei 

de Greve). Estabelece normas e critérios para as relações 

obrigacionais durante o período de greve; define as situações que 

constituem abuso do direito de greve, possibilita a despedida por 

justa causa; aplicando essa lei aos servidores públicos civis. 
2003 Projeto de Lei nº 427/03 

(**) 

Altera a redação do parágrafo único do art. 442 da Consolidação 

das Leis do Trabalho. Normatiza a prestação de serviço por parte 

de cooperativa, sociedade e associações de trabalhadores, formal 

ou informalmente constituída, para trabalhar por conta própria. 
2003 Projeto de Lei nº 439/03 

(**) 
Dispõe sobre cooperativa e associação de trabalhadores para 
prestação dos próprios serviços. 

2003 Projeto de Lei nº 564/03 Institui incentivo fiscal com base no Imposto sobre a Renda às 

empresas que ofereçam vagas para estágio a estudantes na faixa 

dos 15 a 24 anos. 
2003 Projeto de Lei nº 692/03 

(**) 
Dispõe sobre a política de incentivo ao primeiro emprego. 

2003 Projeto de Lei nº 813/03 
(**) 

Concede redução progressiva dos encargos sociais na contratação 
de jovens entre 18 e 25 anos de idade para o primeiro emprego. 

2003 Projeto de Lei nº 814/03 Concede benefício tributário às empresas que admitirem jovens 
em primeiro emprego. 

2003 Projeto de Lei nº 917/03 Determina cotas de empresas para o primeiro emprego. 

2003 Projeto de Lei nº 1.099/03 
(**) 

Dispõe sobre emprego para treinamento e aquisição de experiência 
no trabalho. 
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2003 Projeto de Lei nº 1.394/03 

(**) 

Cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para 

os Jovens - PNPE, acrescenta dispositivo à Lei nº 9.608, de 18 de 

fevereiro de 1998, e dá outras providências. Autoriza a União 

conceder auxílio financeiro ao prestador de serviço voluntário 

com idade de 16 (dezesseis) a 24 (vinte e quatro anos) integrante 

de família com renda mensal per capita de até meio salário 

mínimo. 
2003 Projeto de Lei nº1.418/03 

(**) 

Altera o art. 10 da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, que 

"Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as 

atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, e dá outras providências". Inclui como 

serviço ou atividade essencial o atendimento ao segurado da 

Previdência Social e da Assistência Social. 
2003 Projetos de Emenda 

Constitucional nºs 29/09 e 
108/03 (****) 

Institui a liberdade sindical, alterando a redação do art. 8º da 

Constituição Federal. Dá nova redação aos incisos II e IV do art. 

8º da Constituição Federal, a fim de dispor sobre a liberdade 

sindical. 
2003 Projeto de Emenda 

Constitucional nº 121/03 
(****) 

Dá nova redação aos incisos II e IV do art. 8º da Constituição 

Federal, a fim de dispor sobre a liberdade sindical. 

2003 Projeto de Emenda 

Constitucional nº 125/03 
(**) 

Dá nova redação ao inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição 

Federal, a fim de permitir o trabalho a partir de quatorze anos 

para o caso de o adolescente necessitar custear seus estudos. 
2003 Projeto de Emenda 

Constitucional nº 139/03 

(****) 

Altera o art. 114 e dá nova redação ao seu § 2º, da Constituição 

Federal, para retirar da competência da Justiça do Trabalho o 

julgamento de processos de dissídios coletivos de natureza 
econômica. 

2003 Projeto de Emenda 
Constitucional nº 152/03 
(**) 

Dá nova redação ao inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição 
Federal, a fim de permitir o trabalho a partir de quatorze anos para 
o  aso de o adolescente necessitar custear seus estudos. 

2003 Lei nº 10.748/03 (**) Cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para 
os Jovens – PNPE. 

2003 Decreto nº 4.796/03 (****) Institui o Fórum Nacional do Trabalho. 

2004 Projeto de Lei 

Complementar nº 210/04 

(**) 

Institui regime tributário, previdenciário e trabalhista especial à 

microempresa com receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta 

e seis mil reais), e dá outras providências. Estabelece normas para 

inclusão previdenciária do empresário que trabalha por conta 

própria e de seu empregado (contribuinte individual e 

facultativo); concede o benefício do regime tributário 

simplificado e a desoneração de obrigações trabalhistas, visa 

incentivar o emprego formal regido pela CLT, no âmbito do 

pequeno empreendimento. Projeto chamado de "Reforma da 

CLT". 
2004 Lei nº 10.887/04 Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional 

no 41/03 – REFORMA DA PREVIDÊNCIA. 

2004 Lei nº 10.940/04 (**) Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 10.748, de 22 de outubro 

de 2003, que cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego para os Jovens - PNPE e à Lei nº 9.608, de 18 de 

fevereiro de 1998, que dispõe sobre o Serviço Voluntário, e dá 

outras providências. 
2004 Medida Provisória nº 

186/04 (**) 

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 10.748, de 22 de outubro 

de 2003, que cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego para os Jovens – PNPE. 

2004 Portaria nº 540/04 Criar, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, o 

Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em 
condições análogas à de escravo. 

2004 Projeto de Lei nº 3.879/04 

(**) 

Altera a Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, que "dispõe sobre 

o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, 

regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, 

e dá outras providências", para incluir a Previdência e a 

Assistência Social entre os serviços e atividades essenciais. 
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2004 Emenda Constitucional nº 
45/04 (****) 

Reforma do Judiciário. 

2004 Proposta de Emenda 

Constitucional nº 314/04 
(****) 

Dispõe sobre a Organização Sindical e dá outras providências. 

Altera os artigos 7º, 8º, 9º, 11, 37, 103 e 114 da Constituição 

Federal de 1988. 
2005 Emenda Constitucional nº 

47/05 
Modifica as normas de previdência social – REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA. 

2005 Lei nº 11.101/05 (*)/(**) Institui a nova lei de falências, na qual o salário deixa de ser 

crédito privilegiado (apenas as dívidas trabalhistas no valor de até 

150 salários mínimos serão consideradas prioritárias em caso de 

falência da empresa). Além disso, não há garantia de estabilidade 

no emprego enquanto durar o processo de recuperação da 

empresa. 
2005 Lei nº 11.196/05 (**) Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 

Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o 

Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas 

Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe 
sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica. 

2005 Decreto nº 5.598/05 (**) Regulamenta a contratação de aprendizes. 

2005 Proposta de Emenda 

Constitucional nº 369/05 

(****) 

Dá nova redação aos arts. 8º, 11, 37 e 114 da Constituição. 

Institui a contribuição de negociação coletiva, a representação 

sindical nos locais de trabalho e a negociação coletiva para os 

servidores da Administração Pública; acaba com a unicidade 

sindical; incentiva a arbitragem para solução dos conflitos 

trabalhistas e amplia o alcance da substituição processual, podem 

os sindicatos defender em juízo os direitos individuais 

homogêneos. Proposta da Reforma Sindical. 
2005 Proposta de Emenda 

Constitucional nº 426/05 

(****) 

Altera o art. 114 da Constituição Federal. Altera o nome do 

"dissídio coletivo" para "ação normativa" que será ajuizada por 
sindicatos ou entidades sindicais de grau superior; altera a 
Constituição Federal de 1988. 

2006 Lei Complementar nº 
123/06 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte. 

2006 Medida Provisória nº 
293/06 (****) 

Dispõe sobre o reconhecimento das centrais sindicais para os fins 
que especifica. 

2006 Medida Provisória nº 
294/06 (****) 

Cria o Conselho Nacional de Relações do Trabalho – CNRT. 

2006 Projeto de Lei nº 7.350/06 

(**) 

Acrescenta inciso ao art. 10 da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 

1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, a fim de 
incluir entre os serviços ou atividades essenciais a educação. 

2007 Lei nº 11.457/07 Dispõe sobre a Administração Tributária Federal. 

2007 Lei nº 11.603/07 (***) Autoriza, no âmbito do comércio em geral, o trabalho aos 

domingos (estabelecendo que o repouso semanal remunerado 

deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de 3 

semanas, com o domingo; bem como nos feriados). 
2007 Lei Complementar nº 

92/07 (**) 

Estabelece a possibilidade de que sejam instituídas fundações 

para desempenho de atividades estatais “não exclusivas do 

Estado”, por meio da contratação sob o regime celetista para as 

seguintes áreas: saúde, educação, assistência social, cultura, 

desporto, ciência e tecnologia, meio-ambiente, previdência 

complementar do servidor público, comunicação social e 

promoção do turismo nacional. 
2007 Projeto de Lei nº 536/07 Estabelece procedimentos para desconsideração de atos ou 

negócios jurídicos, para fins tributários, conforme previsto no 

parágrafo único do art. 116 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 
2007 Projeto de Lei nº 1.321/07 

(****) 

Altera os artigos 511, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 522 e 
revoga os artigos 515, 520, 521, 525, 527, todos da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Estabelece normas para a criação e o 
funcionamento dos sindicatos. 
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2007 Projeto de Lei nº2.085/07 

(**) 

Modifica a redação do art. 582 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. Exige a autorização individual dos empregados para 

descontar em folha de pagamento o valor da contribuição 

sindical. 
2007 Projeto de Lei nº2.260/07 

(**) 

Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que 

aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para tornar 

facultada a contribuição sindical. Condiciona o recolhimento da 

contribuição sindical (imposto sindical) à previa autorização 

individual do trabalhador e do empregador. 
2007 Projeto de Lei nº 2.419/07 

(**) 
Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

2007 Projeto de Lei nº 2.513/07 

(**) 

Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da 

licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal. 

Prorroga por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade, 

estabelecendo que as importâncias recebidas a título de 

prorrogação da licença não integrarão o salário de contribuição. 
2008 Proposta de Emenda 

Constitucional nº 268/08 
(**) 

Dá nova redação ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal. Permite que o adolescente possa trabalhar a partir dos 

quatorze anos e seja aprendiz a partir dos doze anos. 
2008 Lei nº 11.648/08 (****) Dispõe sobre o reconhecimento formal das centrais sindicais para 

os fins que especifica, altera a Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT. 
2008 Lei nº 11.770/08 (**) Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da 

licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal. 

2008 Lei nº 11.788/08 (**) Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

2008 Projeto de Lei nº 4.059/08 
(**) 

Acrescenta dispositivo ao Código Civil, a fim de permitir a 
prestação de serviços na atividade-fim da empresa. 

2008 Projeto de Lei nº 4.430/08 

(****) 

Dispõe sobre a organização sindical, o custeio das entidades 

sindicais e a representação dos trabalhadores nos locais de 

trabalho, e altera a Consolidação das Leis do Trabalho para 

dispor sobre o diálogo social, a negociação coletiva e as 

convenções e acordos coletivos de trabalho. 
2008 Decreto nº 6.841/08 Regulamenta os artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da 

proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata 

para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legislativo no 178, 

de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.597, 

de 12 de setembro de 2000. 
2008 Lei Complementar nº 

128/08 

Regulamenta o Microempreendedor Individual – MEI (“Pequeno 

Empreendedor”).  

2009 Decreto nº 6.856, de 
25.5.2009 

Regulamenta o art. 206-A da Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990  –  Regime Jurídico Único, dispondo sobre os exames 
médicos periódicos de servidores. 

2009 Decreto nº 7.003 de 

9.11.2009 

Regulamenta a licença para tratamento de saúde, de que tratam os 

arts. 202 a 205 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e dá 
outras providências. 

2009 Decreto nº 7.052 de 

23.12.2009 

Regulamenta a Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008, que cria 

o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença- 
maternidade, no tocante a empregadas de pessoas jurídicas. 

2009 Lei nº 11.901/09 Dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil. 

2009 Lei nº 11.959/09 Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades 

pesqueiras. 

2009 Lei nº 12.009/09 Regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em 

transporte de passageiros, “mototaxista”, em entrega de 

mercadorias e em serviço comunitário de rua, e “motoboy”, com 

o uso de motocicleta, altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 

1997, para dispor sobre regras de segurança dos serviços de 
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transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e 

motonetas – moto- frete – estabelecendo regras gerais para a 

regulação deste serviço. 

2009 Lei nº 12.023/09 Dispõe sobre as atividades de movimentação de mercadorias em 
geral e sobre o trabalho avulso. 

2010 Lei nº 12.275/10 Altera a redação do inciso I do § 5o do art. 897 e acresce § 7o ao 
art. 899, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
modificando os requisitos do recurso de agravo na Justiça do 
Trabalho. 

2010 Projeto de Lei 

Complementar nº 554/10 

Regulamenta o inciso II do § 4º do art. 40 da Constituição, que 
dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao servidor 
público titular de cargo efetivo cujas atividades sejam exercidas 
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. 

2010 Projeto de Lei 

Complementar nº 555/10 

Regulamenta o inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição, que 

dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao servidor 

público titular de cargo efetivo cujas atividades sejam exercidas 

sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física. 

2010 Emenda Constitucional nº 
64/10 

Altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a 
alimentação como direito social. 

Notas: 

(*) Flexibilização da remuneração 

(**) Flexibilização da alocação do trabalho 

(***) Flexibilização do tempo de trabalho 

(****) Modificação das formas de resolução dos conflitos (com amplo incentivo à solução direta) 
Fonte: (GALVÃO 2003) e  (CASTRO, 2010, p. 135-138) 

 

Sendo assim, da tabela 10, percebe-se que houve alterações na legislação trabalhista 

no período que corresponde aos anos de 2003 e 2010, sendo que essas alterações trouxeram 

consequências para o direito do trabalho, refletindo, assim, no cenário econômico. 

Nesse tópico, não há por objetivo discutir a questão das reformas trabalhistas. Por isso, 

apresenta-se o quadro acima com o objeto de contrapor a afirmação feita por Barbosa Filho e 

Pessôa (2012) de que, nos anos 2000, não houve mudanças na Legislação Trabalhista. 

Quanto ao desemprego dos anos 2000, de acordo com o relatório “Tendências 

Mundiais de Emprego em 2007”, elaborado pela OIT, o número de desempregados, no 

mundo, atingiu o recorde de 195,2 milhões no ano de 2006, mantendo a mesma taxa de 6,3% 

apurada no ano de 2005 (EBC, 2009). 

Em 2008/2009, o Brasil, mais uma vez, passou por uma crise econômica que gerou 

menos posto de trabalho, elevando o desemprego. Essa crise se deu em função da depressão 

do setor imobiliário dos Estados Unidos, alastrando-se pelo mundo, o que refletiu no mercado 

internacional, tendo, como consequência, uma crise global.  

Nesse sentido, João Sicsú (2009, p. 88) expõe que, no quarto semestre de 2008, o 

Brasil foi atingido pela crise econômico-financeira internacional (...). Foi uma crise que veio 

de fora para dentro. 

 Cabe esclarecer que a crise financeira/econômica mundial de 2008 ficou conhecida 
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como subprime20 e foi provocada pelo desequilíbrio dos mercados financeiros, 

especificamente o mercado hipotecário de alto risco norte-americano, causando uma grande 

crise mundial e atingindo diretamente a economia dos países. 

No Brasil, os reflexos da crise mundial de 2008 foram imediatos (embora não 

assumidos pelo Governo), provocando a quebra da bolsa de valores de São Paulo e 

ocasionando a falência de diversas empresas. Pode-se citar como exemplos as empresas 

Embraer e Amsted Maxion. A empresa Embraer localizada em São José dos Campos demitiu 

4.200 trabalhadores (TRT 15 R, DC 309-2009-000-15-00-4, AC, 333/09, J. 30-03-09, Rel. 

José Antônio Pancotti). A empresa Amsted Maxion demitiu 1.550 trabalhadores em toda 

grande São Paulo, sendo 600 da unidade de Osasco, 700 de Hortolândia e 250 de Cruzeiro 

(TRT/SP – SDC Nº 20281.2008.000.02.00-1). 

Essa onda de falência não aconteceu apenas no cenário nacional; porém, por ser tratar 

de uma crise mundial, atingiu o mundo todo. Como consequência, houve elevação no 

desemprego, conforme explica Pochmann (2001). 

No âmbito internacional, nos Estados Unidos, o índice de desemprego, que era em 

média de 7,2% em dezembro de 2008 e em janeiro de 2009, subiu para a média de 7,6%. Em 

março do referido ano, a taxa de desemprego atingiu a média de 8,5% da população 

economicamente ativa (PEA), representando 13,2 milhões de trabalhadores (LOURENÇO, 

2009, p. 3) 

O cenário brasileiro foi caótico. Várias empresas se viram obrigadas a entrar em 

recuperação judicial ou a decretarem falência, pois não conseguiram suportar os impactos da 

crise e, aquelas que não fecharam as portas, apelaram para as demissões em massa. 

Em outubro do ano de 2008, a crise econômica gerou um declínio no PIB (Produto 

Interno Bruto) de 4% entre o último trimestre de 2008 e o primeiro do ano de 2009 

(Pochmann, 2009, p. 1). 

A fim de melhor compreender o desemprego no Brasil, apresenta-se, abaixo, o índice 

de desemprego total (aberto, oculto por desalento e oculto por precariedade) em São Paulo, 

apurado pelo DIEESE (PED) referente aos anos de 2001 a 2010. 

 

 

 

                                                 
20 Subprime são hipotecas de maior risco ou de segunda linha. Tal conceito ficou conhecido no final do 2º 

semestre de 2007. Com o excesso de liquidez no mercado internacional nos últimos anos, os bancos e financeiras 

dos Estados Unidos passaram a financiar a compra de casas a juros baixos para pessoas com histórico de crédito 

ruim, tendo o próprio imóvel como única garantia. Contudo, veio a queda nos preços dos imóveis e os bancos 

ficaram ameaçados de não reaver os empréstimos feitos (IPEA, ano). 
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Tabela 11 

 
ÍNDICE DE DESEMPREGO TOTAL – SÃO PAULO – 2001-2010 

Anos 

Região Metropolitana de São Paulo 

Total (%) Aberto (%)* 
Oculto*  

Total (%) Precário (%) Desalento (%) 

2001 17,6 11,3 6,3 4,6 1,7 

2002 19,0 12,1 6,9 4,9 2,0 

2003 19,9 12,8 7,1 5,1 2,1 

2004 18,7 11,6 7,1 5,1 1,9 

2005 16,9 10,5 6,4 4,8 1,5 

2006 15,8 10,4 5,4 3,9 1,5 

2007 14,8 10,1 4,7 3,5 1,2 

2008 13,4 9,2 4,2 3,1 1,1 

2009 13,8 9,9 3,9 2,8 1,0 

2010 11,9 8,8 3,1 2,3 0,8 
Fonte: DIEESE (1989-2017) 

*Ver  conceitos nas pág. 17-18. 

 

Da tabela 11, extrai-se que, nos anos de 2000, a região metropolitana de São Paulo foi 

marcada por um alto índice de desemprego. O desemprego aberto atingiu seu ápice no ano de 

2003, chegando à média anual de 19,9%. Nesse mesmo ano, o total de desemprego atingiu a 

média anual de 5,1%, sendo considerada uma das mais altas da década de 2000. 

Observa-se que o desemprego passa a ter uma queda a partir do ano de 2007, atingindo 

o menor índice no ano de 2010 – 11,9% desemprego aberto e 3,1% desemprego oculto. 

Não foi apenas a região de São Paulo que registrou taxas elevadas de desemprego, o 

desemprego se fez presente em todas as regiões do país, conforme veremos mais adiante. 

Um dos fatores que pode ter colaborado para a queda da taxa do desemprego é a 

regulamentação do Microempreendedor Individual – MEI – no ano de 2008, através da Lei 

Complementar 128/08. Conforme bem lembra Castro (2010, p. 181), a regulamentação do 

“Pequeno Empreendedor” foi uma saída encontrada pelo governo Lula para “formalizar” 

alguns trabalhadores que viviam à margem da formalidade. 

O “Pequeno Empreendedor” e seu igualmente pequeno negócio comercial, instituído 

por meio da LC nº 128/08, solução encontrada pelo governo Lula para “formalizar” 

alguns trabalhadores informais, passou a ser considerado “trabalhador por conta 

própria” (quando não tiver feito uso da faculdade que a lei lhe atribuiu de contratar 

um empregado) ou “empregador” (caso haja a contratação de um empregado)  

(CASTRO, 2010, p, 181). 

 

Ainda, pode-se afirmar que, nas pesquisas anuais, esse “pequeno empreendedor” não 

compõe o contingente de desocupados, contribuindo, assim, para a queda da taxa de 

desemprego. 
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Passar-se-á para a análise da taxa de desocupação por região (PE, BA, MG, RJ, SP e 

RS), na semana de referência, das pessoas de 10 anos ou mais de idade, tendo o mês de junho 

como mês de referência de cada ano, concernente ao período de 2002 a 2009, segundo 

pesquisas PME do IBGE. Embora seja ilegal a contratação do trabalho infantil, tanto o IBGE 

quanto o DIEESE consideram necessárias a inclusão desse segmento em razão da realidade 

social do país; no entanto, os órgãos advertem que a consequência quantitativa pouco incide 

nos indicadores apurados. 

 

Tabela 12 

 

TAXA DE DESOCUPAÇÃO NA SEMANA DE REFERÊNCIA, DAS PESSOAS DE 10 

ANOS OU MAIS DE IDADE - MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE CADA ANO 

PERÍODO DE 2002 A 2009 

Variável - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 10 anos ou mais de idade (%) 

 

junho 

2002 

junho 

2003 

junho 

2004 

junho 

2005 

junho 

2006 

junho 

2007 

junho 

2008 

junho 

2009 

Total Total Total Total Total Total Total Total 

Recife (PE) 12,3 14,9 12,8 9,6 15,4 12,6 8,5 10,2 

Salvador (BA) 15,1 17,9 14,9 14,7 13,5 14,6 12,1 11,2 

Belo Horizonte 

(MG) 10,6 12,1 10,5 8,5 8,6 7,8 7,4 6,9 

Rio de Janeiro 

(RJ) 10,1 9,8 8,9 6,9 8,8 8 6,6 6,3 

São Paulo (SP) 12,5 14,5 13,3 10,5 10,9 10,2 8,2 9 

Porto Alegre (RS) 8,7 10,2 9,5 7,1 8,2 7,4 6,1 5,6 

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Emprego – Elaborada a partir do Banco SIDRA 

 

No caso da pesquisa acima, pode-se constatar que o Rio Grande do Sul é a região com 

menor índice de desocupação, tendo a maior taxa de desocupação no ano de 2003, qual seja, 

10,2%. E verifica-se que a Bahia é a região que apresenta a maior taxa de desocupados, 

atingindo a média de 17,9% no ano de 2003, seguida de Pernambuco (14,9%) e São Paulo 

(14,5%). 

Conforme já mencionado, o ano de 2003 foi marcado por um elevado índice de 

desemprego, atingindo todas as regiões do país, de norte a sul, embora, em algumas regiões, a 

taxa de desemprego tenha sido menor. 

Nesse sentido, acrescenta Fernando Siqueira Santos: 

A taxa de desemprego apresentou queda sensível os últimos anos no Brasil. Segundo 

dados do IBGE, a taxa média de desemprego no Brasil foi de mais de 12% em 2003 

e de menos de 6% em 2011. A taxa de desemprego no Brasil era uma das maiores do 

mundo em 2003 e uma das menores do mundo em 201 (SANTOS, 2013, p. 2). 

 

Sendo assim, das tabelas apresentadas, conclui-se que, na década de 2000, houve 
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ascensão e queda do desemprego, atingindo elevados índices no início da década (2003) e 

decaindo a partir do ano de 2007. 

A seguir, será analisado o desemprego na década de 2010, fazendo uma relação do 

desemprego com a crise econômica, a fim de compreender o atual cenário econômico. 

 

2.3 Desemprego nos anos 2010 

 

Neste tópico, o atual cenário econômico brasileiro será analisado, tendo, como plano 

de fundo, a crise econômica que se desencadeou desde os anos de 2008, com maior impacto 

no ano de 2015, a fim de inquerir seus reflexos no âmbito trabalhista, especificamente, quanto 

ao índice de desemprego. 

Feitas essas considerações, é importante explicar que, historicamente, o Brasil já 

passou por diversas crises econômicas e, conforme já explicitado, a primeira grande crise 

mundial foi em 1929, a qual se desencadeou nos Estados Unidos.  

Mesmo diante de outras crises econômicas e de diversos sistemas políticos, obtiveram-

se avanços no direito laboral tanto na esfera do direito material quanto no processual. 

Exemplos disso foram as criações da CLT, em 1943, da Justiça do Trabalho e do Ministério 

do Trabalho, a regulamentação da jornada de trabalho, entre outros. 

Em 1988, com o advento da Constituição Federal, outros direitos trabalhistas foram 

regulamentados, criados e preservados como, por exemplo, a igualdade de salário entre 

homem e mulher, o direito ao gozo e o pagamento de férias anuais acrescidas do terço 

constitucional, o aviso prévio indenizado, entre outros. 

Contudo, a partir da década de 1990, com a implantação de políticas neoliberais, 

presenciou-se o desmonte dos direitos trabalhistas e as medidas adotadas pelos governos não 

foram suficientes para minimizar os impactos das sucessivas crises. 

Após esses fatos históricos, em 1998, o Brasil vivenciou sua primeira grande crise, que 

fez crescer o índice de desemprego. Contudo, mesmo diante dessa crise, a CLT sofreu 

pequenas alterações. Pode-se até dizer que sofreu tímidas alterações como, por exemplo, a 

regulamentação dos acordos coletivos. Mais recentemente, o país sofreu uma grande alteração 

em sua Legislação Trabalhista (Reforma Trabalhista – Lei nº 13.467/17), que foi aprovada 

sob o discurso de aumentar o número de empregos. 

Feitas essas considerações iniciais, iniciar-se-á a análise partindo do estudo do 

desemprego total (aberto, oculto por desalento e oculto por precariedade) em São Paulo, 

apurado pelo DIEESE (PED) referente aos anos de 2011 a 2017. 
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Tabela 13 
ÍNDICE DE DESEMPREGO TOTAL – SÃO PAULO – 2011-2017 

Anos 

Região Metropolitana de São Paulo 

Total (%) Aberto (%) 
Oculto  

Total (%) Precário (%) Desalento (%) 

2011 10,5 8,3 2,2 1,6 0,6 

2012 10,9 8,7 2,2 1,6 0,6 

2013 10,4 8,4 2,0 1,5 0,5 

2014 10,8 8,8 2,0 1,5 0,5 

2015 13,2 10,9 2,3 1,7 0,5 

2016 16,8 14,0 2,8 2,3 0,6 

2017 18,0 14,8 3,2 2,5 0,7 
Fonte: DIEESE (1989-2017) 

 

Nota-se, também, que, no período que corresponde aos anos de 2011 a 2017, quanto à 

região metropolitana de São Paulo, segundo a pesquisa do DIEESE, a taxa de desemprego se 

apresentou estável nos primeiros anos (2011 a 2014). A partir de 2014, percebe-se ascensão 

da taxa de desemprego, atingindo o índice de 18% no ano de 2017, sendo considerada a mais 

alta dos últimos anos. 

Ao comparar a década de 2010 com a de 2000 (tabela 11), verifica-se que os índices 

referentes aos primeiros anos de 2010 representam uma queda da taxa de desemprego, 

levando em consideração que, nos primeiros anos da década de 2000, a taxa de desemprego 

estava em ascensão. 

Um dos fatores que corroborou para a ascensão da taxa de desemprego dos últimos 

anos foi a instabilidade política, a qual ocasionou instabilidade econômica, refletindo 

diretamente no mercado de trabalho, conforme será analisado mais adiante. 

Na tabela abaixo, encontra-se a análise da taxa de desocupação das regiões de PE, BA, 

MG, RJ, SP e RS, tendo o mês de junho como mês de referência de cada ano, concernente ao 

período de 2010 a 2016, segundo pesquisas PME do IBGE, a fim de comparar com o período 

de 2002 a 2009 (tabela 12). 

 

Tabela 14 
TAXA DE DESOCUPAÇÃO NA SEMANA DE REFERÊNCIA, DAS PESSOAS DE 10 ANOS 

OU MAIS DE IDADE - MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE CADA ANO 

PERÍODO DE 2010 A 2016 

Variável - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 10 anos ou mais de idade (%) 

 

fevereiro 

2010 

fevereiro 

2011 

fevereiro 

2012 

fevereiro 

2013 

fevereiro 

2014 

fevereiro 

2015 

fevereiro 

2016 

Total Total Total Total Total Total Total 

Recife (PE) 8,8 7,8 5,1 6,5 6,4 7 10,4 

Salvador (BA) 11 10,3 7,8 6,2 9 10,8 12,6 

Belo Horizonte 6,5 6,3 4,7 4,2 3,9 4,9 7,2 
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(MG) 

Rio de Janeiro 

(RJ) 5,6 4,9 5,7 4,6 3,9 4,2 5,2 

São Paulo (SP) 8,1 6,6 6,1 6,5 5,5 6,1 9,3 

Porto Alegre 

(RS) 5,1 4,4 4,1 3,9 3,3 4,7 6,4 

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Emprego – Elaborada a partir do Banco SIDRA. 

 

Dos dados extraídos da tabela 14, quanto à taxa de desocupação por região, verifica-se 

que a região do Rio Grande Sul continua a apresentar a menor taxa de desocupação do país. 

Verifica-se, também, que a região da Bahia, seguida de Pernambuco, apresenta a maior taxa 

de desocupação do país, 12,6% e 10,4%, respectivamente. Comparando os dados do período 

anterior, de 2001 a 2010, nota-se que a taxa de desocupação apresentou queda a partir do ano 

de 2008 e voltou a subir a partir do ano de 2015.  

Quanto aos dados das tabelas acima, em relação ao período de 2011 a 2017, percebe-

se que a taxa de desemprego se elevou nos últimos anos, mais especificamente, a partir do 

final de 2015. 

É importante destacar que, desde o ano de 2015, o Brasil está passando por uma crise 

econômica que tem gerado um alto índice de desemprego no país, em que, no terceiro 

semestre de 2016, a taxa de desemprego alcançou o índice de 11,8%, correspondendo a 2,9 

pontos percentuais (p.p.) acima ao comparar com o mesmo período do ano anterior, segundo 

se observa na análise de dados divulgados pelo IBGE (2017). Frisa-se que essa crise de 2015 

pode ser considerada um reflexo da grande crise mundial de 2008. No terceiro trimestre de 

2015, a taxa indicadora de desemprego, no Brasil, foi de 8,9%, conforme a tabela a seguir. 

 

Tabela 15 

INDICADORES DO DESEMPREGO NO BRASIL 

PERÍODO DE JULHO 2015 A AGOSTO DE 2016 
 

TAXAS 

(em pontos 

percentuais) 

Estimativa dos trimestres 
Variação em relação 

ao trimestre anterior 

Variação em relação 

ao mesmo trimestre 

do ano anterior 

jul-ago-

set/15 

abr-mai-

jun/16 

Jul-ago-

set/16 
Situação Diferença Situação Diferença 

Taxa de 

desocupação 
8,9 11,3 11,8 

 
0,5 

 
2,9 

Nível da 

ocupação 
56,0 54,6 54,0 

 
-0,7 

 
-2,0 

Taxa de 

participação na 

força de trabalho 

61,4 61,6 61,2 

 

-0,4 

 

-0,3 

Fonte: IBGE (2017) 

Estabilidade 

Crescimento 
Declínio  
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Na mesma amostra de dados divulgados pelo IBGE, referente ao terceiro trimestre de 

2016, consta que a taxa de desocupação subiu de forma significa, especialmente em 5 estados 

brasileiros: BA, 15,9, que corresponde a 3,1p.p; PE, 15,3, que corresponde a 4,1p.p; AP, 14,9, 

que corresponde a 3,2p.p; AL, 14,8, que corresponde a 4,1p.p; SE, 14,2, que corresponde a 

5,6p.p. De uma breve análise, verifica-se que a região Nordeste foi a mais atingida pelo 

desemprego nos últimos anos. 

Que ano! Em 2016, o desemprego disparou e os trabalhadores foram afetados, tendo 

em vista que houve queda nas vagas de trabalho disponível, além das demissões em massas, 

pois, em decorrência da crise econômica, muitas empresas se viram obrigadas a fechar as 

portas. A economia do país ficou instável, apresentando pouca perspectiva de melhora. 

No Brasil, segundo a pesquisa do Instituto Datafolha21 feita em março de 2015, seis 

em cada dez brasileiros adultos (60%) têm a expectativa que a situação da economia do país 

irá piorar no futuro próximo - este é o terceiro levantamento seguido em que o índice cresce 

(era 15% em outubro, 28% em dezembro e 55% em fevereiro). Ainda, a pesquisa realizada 

pela Datafolha revela que Sete em cada dez entrevistados (69%) acreditam que o desemprego 

irá aumentar nos próximos meses - a taxa vem subindo desde dezembro (era 26% em outubro, 

39% em dezembro e 62% em fevereiro). Enquanto a taxa dos que esperam que o desemprego 

será menor vem recuando, de 31% em outubro passado para 12%. O mesmo ocorre para os 

que esperam que o desemprego fique igual, no período o índice foi de 33% para 17%. 

Segundo dados da pesquisa feita em 2016 se percebe que a população estava pouco otimista 

quanto a recuperação da economia e diminuição do desemprego. 

Para ter uma análise mais ampla do nível de desemprego referente ao terceiro semestre 

de 2016, traremos a taxa de desemprego de todos os estados Brasileiros. 

 

Tabela 16 

TAXA DE DESOCUPAÇÃO EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS 

PERÍODO: 2015 E 2016 
Unidades de Federação que apresentaram variação significativa da taxa de desocupação 

UF 

Taxa de desocupação 

3º Trim. 2015 3º Trim. 2016 
Diferença em pontos 

percentuais 

Rondônia 6,7 8,4 1,7 

Acre 8,8 12,1 3,3 

Amazonas 10 13,6 3,6 

Roraima 9,3 9,7 0,4 

Pará 8,4 11 2,6 

Amapá 11,7 14,9 3,2 

Tocantins 9,2 10,8 1,6 

                                                 
21 Datafolha é um instituto de pesquisa, criado em 1983, como departamento de pesquisa e informática do Grupo 

Folha da Manhã (DATAFOLHA, 2018). 



71 

 

Maranhão 8,4 11,9 3,5 

Piauí 7,6 9,4 1,8 

Ceará 9,5 13,1 3,6 

Rio Grande do Norte 12,6 14,1 1,5 

Paraíba 10,7 14,8 2,4 

Pernambuco 11,2 15,3 4,1 

Alagoas 10,7 14,8 4,1 

Sergipe 8,6 14,2 5,6 

Bahia 12,8 15,9 3,1 

Minas Gerais 8,6 11,2 2,6 

Espírito Santo 8,1 12,7 4,6 

Rio de Janeiro 8,2 12,1 3,9 

São Paulo 9,6 12,8 3,2 

Paraná 6,1 8,5 2,4 

Santa Catarina 4,4 6,4 2,0 

Rio Grande do Sul 6,8 8,2 1,4 

Mato Grosso do Sul 6,3 7,7 1,4 

Mato Grosso 6,6 9 2,4 

Goiás 7,2 10,5 3,3 

Distrito Federal 10,3 12 1,7 
Fonte: IBGE, 2017 

 

Da tabela acima, percebe-se que o desemprego atingiu o país de norte a sul, causando 

grande instabilidade no mercado de trabalho. 

No 1º trimestre de 2017 no Brasil, segundo dados divulgados pelo IBGE (2017), a taxa 

de desocupação atingiu o índice de 13,7% e, ainda de acordo com o IBGE (2017), esse foi o 

maior índice de desocupação já atingido da série histórica, iniciada no 1º trimestre 2012. 

No segundo trimestre de 2017, a taxa de desocupação foi de 13,3% e não houve 

grandes variações, pois, comparada com o trimestre anterior, manteve-se estável. Entretanto, 

em comparação com o mesmo período do ano anterior, no qual a taxa foi de 11,2%, pode-se 

afirmar que houve uma elevação da taxa em 2,1 percentuais. Ou seja, para esse período, foi a 

maior taxa de desocupação desde as pesquisas iniciadas pelo IBGE em 2012 (IBGE, 2017). 

Já no terceiro trimestre de 2017, a taxa de desocupação foi de 12,6%. Desse modo, 

percebe-se que, nesse semestre, houve uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao 

segundo semestre do mesmo ano (semestre anterior) e, comparando com o mesmo período do 

ano anterior, que teve a taxa de 11,8%, houve uma elevação de 0,8 percentual (IBGE, 2017).  

No trimestre de setembro-outubro-novembro de 2017, a taxa de desocupação foi de 

12%, significando que houve um recuo de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre 

anterior (junho a agosto de 2017 que foi de 12,6%). Contudo, em comparação com o mesmo 

trimestre de 2016, quando a taxa foi estimada em 11,9%, o quadro foi de estabilidade (IBGE, 

2017). 

No último trimestre do ano de 2017, de outubro a dezembro, a taxa de desocupação foi 

de 11,8%, ou seja, caiu -0,6 (p.p) em relação ao trimestre anterior que foi de 12,0%. Na 
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verdade, nem se pode considerar uma queda, mas sim uma estabilidade. 

Faz-se importante observar que, em novembro de 2017, entrou em vigor a reforma 

trabalhista que tem por objetivo baixar a taxa de desemprego e aquecer a economia do país. 

Contudo, de acordo com os dados apresentados pelo IBGE, ainda não foi possível notar 

diminuição da taxa de desemprego. 

Quanto ao ano de 2018, serão apresentados, abaixo, dados do IBGE quanto a taxa de 

desocupação referente ao primeiro trimestre de 2018. 

 

Gráfico 1 

TAXA DE DESOCUPAÇÃO PNAD CONTÍNUA 

 

 

 

O primeiro trimestre de 2018 foi marcado pela alta do desemprego. Se, em 2017, ele 

se manteve estável, em 2018 não se repetiu o mesmo feito, registrando uma taxa de 

desemprego de 13,1%, quase a mesma taxa do mesmo período do ano de 2017. 

Nota-se que nunca se vivenciou um índice tão alto de desemprego e, mesmo após a 

aprovação da reforma trabalhista, não se pode afirmar que se abriram novos postos de 

trabalho. Ao contrário, a percepção que se tem é que a reforma traz maior precarização do 

trabalho, além de permitir a demissão em massa sem a participação sindical. 

De certa forma, essa crueldade social possui uma finalidade para o mercado e serve, 

até mesmo, de controle para limitar o crescimento de salário e obstaculizar a sociabilidade, 

conforme explica Alves: 

É importante salientar mais uma vez que o crescimento do desemprego em massa e 
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ampliação de novas formas de precariedade salarial e da precarização do trabalho no 

capitalismo global, possui não apenas a função sistêmica para a acumulação de 

capital (isto é, limitar o crescimento de salário real e dificultar a luta sindical, 

contribuindo para o incremento da taxa de exploração da força de trabalho). Eles 

possuem uma função derivada, ou seja, buscam instaurar um novo tipo de 

sociabilidade regressiva, de dessocialização perversa e de barbárie social que 

constitui uma fábrica de morbidez social capaz de obstaculizar disposições humano-

genéricas em direção à transcendência do estado de coisas existentes. Deste modo o 

capital como modo de controle sócio-metabólico cria uma forma social adequada à 

sua própria reprodução contraditória, uma forma social no interior da qual possa 

reproduzir suas contradições candentes (ALVES, 2009, p. 169). 

 

Nessa fase, marcada pelo alto índice de desemprego, no Brasil, instaurou-se um 

cenário de crise econômica e foram implantadas crueldades sociais, alienando, ainda mais, o 

trabalhador e fazendo-o acreditar que a flexibilização da norma trabalhista é a única saída 

para impulsionar o mercado, a economia, sendo que é o mercado que impulsiona a 

dessocialização do trabalhador. 

Quanto ao desemprego, percebe-se, através de dados estatísticos extraídos de sites 

oficiais como, por exemplo, o IBGE, que existe uma relação entre o crescimento da economia 

e o crescimento do emprego e o que melhor explica essa relação é a teoria da modalidade 

produtiva de combate ao desemprego (ALEMÃO, 2002). Para essa teoria, há uma relação do 

crescimento do emprego com o crescimento da economia. Contudo, é possível questionar se 

essa relação sempre se dá de forma uniforme.  

Marx (1996) observou que essa relação não se dá de forma uniforme. Para o autor, a 

relação emprego X economia nem sempre se dará de forma diretamente proporcional, tendo 

em vista que existem outras variáveis como, por exemplo, a produção, a oferta e a procura. 

De certa forma, fazendo uma análise do crescimento do mercado de trabalho e meio de 

produção, percebe-se que a economia não é o único vetor do crescimento ou diminuição de 

emprego, mas têm-se outras variáveis, como a implantação de novas tecnologias. 

Ora, isso não significa dizer que há uma total ausência de relação entre economia e 

emprego, pois, em algum momento, a economia vai refletir na relação de trabalho.  

Durkheim, Da Divisão do Trabalho Social, observou que a função econômica, nos 

últimos dois séculos, adquiriu um desenvolvimento na liberdade individual até então 

desconhecido, “enquanto outrora, desempenhavam apenas papel secundário, hoje estão em 

primeiro plano” (DURKHEIM, 1999, p. VIII). 

Sendo assim, na sociedade contemporânea, nas relações de trabalho, o fator 

econômico deixou de ser um mero coadjuvante e passou a ocupar um papel principal. No 

entanto, não é o único fator a ser observado uma vez que não se pode atribuir o crescimento e 

desenvolvimento de produção unicamente ao fator econômico, pois, se fosse assim, o 
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crescimento econômico seria a única forma de combate ao desemprego e não é, pois já 

vivenciamos crescimento econômico sem crescimento no número de postos de trabalho. 

Ao estudar sobre o atual índice de desemprego no Brasil, é possível deparar-se com a 

relação economia X emprego; contudo, pergunta-se: O desenvolvimento econômico é a única 

ou a melhor forma de se combater o desemprego? Quais medidas podem ser tomadas para o 

combate do desemprego no Brasil? ou Quais são as outras formas de combate ao 

desemprego? 

Na década de 90, o combate ao desemprego estava relacionado com o crescimento da 

economia do país. De acordo com o entendimento de Baer (2004), na década de 1990, foram 

introduzidas medidas, objetivando a abertura econômica no Brasil, diminuindo as barreiras 

tarifárias e liberação ao capital estrangeiro (importações e exportações) e facilitando, assim, 

investimentos no país. Percebe-se que, na década de 90, existia uma análise direta de que se a 

economia crescesse, diretamente cresceria o número de empregos. Posteriormente, constatou-

se que essa afirmativa é uma inverdade.  

Na atual conjuntura em que se vivencia uma das maiores crises econômicas, percebe-

se que a análise feita é quase que inversa. A preocupação é em tornar a legislação trabalhista 

mais flexível e diminuir os encargos trabalhistas a fim de se aumentar o número de trabalho 

para que, a partir daí, possa ter um crescimento econômico. 

Como uma forma de combate ao desemprego, foi aprovada no Brasil, no dia 13 de 

julho de 2017, a Reforma Trabalhista que entrou em vigor no dia 11 de novembro do mesmo 

ano e que, diferente das mudanças tímidas sofridas na década de 90, traz mudanças 

audaciosas para o mercado de trabalho. Entretanto, esse trabalho não possui por finalidade se 

ater ao estudo da lei da Reforma Trabalhista, mas sim nas mudanças que ela trará para o 

mercado de trabalho. 

Os defensores da Reforma Trabalhista têm argumentado no sentido de que ela irá 

aquecer o mercado de trabalho, com possibilidades de gerar mais empregos ou mais trabalho, 

aumentar a produtividade e a demanda, contribuindo, assim, para um crescimento econômico, 

tendo em vista que a proposta da Reforma é possibilitar que haja uma flexibilidade nas 

relações trabalhistas, bem como desonerar a folha de pagamento. 

Para a melhor compreensão acerca do atual cenário, na tabela abaixo, serão 

apresentadas, de forma atualizada, as taxas de ocupação, desoneração da folha de pagamento 

e de desocupação, referente ao período de março de 2017 a maio de 2018. 
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Tabela 17 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal 

Taxas e Níveis - Indicadores selecionados 

Indicador 
Trimestre móvel de coleta 

mar-abr-mai 2017 dez-jan-fev 2018 mar-abr-mai 2018  
Nível da ocupação semana de 

referência(%) 
53,4 53,9 53,6 

 
Nível de desocupação na 

semana de referência(%) 
8,2 7,8 7,8 

 
Taxa de desocupação, na 

semana de referência(%) 
13,3 12,6 12,7 

 
Fonte: IBGE (2018) 

 

Nota-se que: i) quanto à taxa de ocupação, não se vislumbra significativo aumento 

após a aprovação da Reforma Trabalhista; ii) quanto ao nível de desoneração da folha de 

pagamento no trimestre de mar-abr-mai de 2018, ele foi mais baixo do que no mesmo 

trimestre do ano de 2017; iii) quanto à taxa de desocupação, houve uma pequena queda, 

passando de 13,3% em 2017 para 12,7% em 2018, referente ao mesmo período de referência 

(mar-abr-mai). 

De toda a análise feita acerca das sucessivas crises, percebe-se que o país teve 

momentos de ascensão e queda da taxa de desemprego e que políticas de combate ao 

desemprego foram adotadas a fim de frear ou estabilizar as taxas de desemprego. 

No próximo capítulo, será feita uma análise da crise contemporânea, suas 

consequências sociais e econômicas, tendo, como plano de fundo, a Reforma Trabalhista. 

Analisar-se-á em qual contexto a Reforma Trabalhista foi aprovada e se ela vem atingindo o 

seu objetivo, que é combater o desemprego. 
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3 A CRISE CONTEMPORÂNEA: AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E 

ECONÔMICAS 

 

 

No Brasil dos dias atuais muito se tem falado em crise econômica, de taxa de 

desemprego e da necessidade de flexibilização das normas trabalhistas a fim de criar novos 

postos de trabalho. Para melhor explicar essa problemática, faz-se necessário fazer um recorte 

temporal. Desse modo, aqui serão tratadas as consequências sociais e econômicas decorrentes 

da crise contemporânea. 

E o que vem a ser a crise econômica? Trazendo um conceito financeiro, pode-se 

afirmar que a crise econômica diz respeito a uma situação de redução da produção e recesso 

da economia, de estagnação ou de escassez, dando-se em decorrência de uma mudança brusca 

da economia como, por exemplo, o desemprego.  

Nesse sentido, Roberta Laís Machado Martins de Andrade e Fernando Franco Morais 

destacam: 

Crise econômica é uma fase de recessão caracterizada por ausência de 

investimentos, redução da produção, aumento do desemprego, um termo que tem 

sentido geral de situações desfavoráveis com frequência vinculadas à economia. 

Qualquer evento adverso, em especial os atinentes ao setor econômico, é “culpa da 

crise” (ANDRADE e MORAIS, 2017, p. 186). 

 

O alto índice de desemprego é considerado um dos desencadeadores da crise 

econômica, bem como o recesso na economia é considerado uma das causas do aumento do 

desemprego. Logo, há uma relação proporcional entre crise econômica e desemprego, embora 

ambos nem sempre caminhem juntos. 

O termo “crise” gradativamente substituiu outros que foram distorcidos ao longo dos 

anos, tais como “depressão” ou “conjuntura”. Na atualidade, opta-se por utilizar o termo 

“crise” por ser considerado mais neutro. Tal termo tem sido utilizado em outras circunstâncias 

para além do contexto econômico. No latim, crĭsis,is significa momento de mudança súbita e, 

no grego, krísis,eōs, significa ação ou faculdade de distinguir, decisão, momento difícil. 

De acordo com Jeammaud, Alvim e Filho: 

A palavra crise encontra suas raízes etimológica na palavra grega krísis, que não 

diferencia entre as idéias de crise e crítica, cobrindo diferença e conflito, mas 

também decisão, no sentido de solução definitiva, decisão judicial ou ainda qualquer 

julgamento. É a partir de Kant, com sua razão crítica, que as noções de crise e crítica 

vão se dissociar definitivamente, caindo em categoria diferentes. Assim, crise diz 

respeito à questão de permanência de uma forma de vida social, enquanto crítica 

encontra-se associada à validade dos argumentos, à sua veracidade.  (JEAMMAUD, 

ALVIM e FILHO, 2000, p. 164). 
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Sendo assim, a crise pode ser considerada um momento de ruptura/mudança, 

conforme expõe Bauman: 

[...] “crise”, em seu sentido próprio, expressa algo positivo, criativo e otimista, pois 

envolve mudança e pode ser um renascimento após uma ruptura. [...] Há pouco 

tempo, a noção de “crise” se vinculou essencialmente ao setor econômico para 

indicar uma condição complexa e contraditória, que não pode ser definida como 

“inflação”, “estagnação”, “nem recessão”, mas na qual uma série de causas se 

combinam numa mixórdia de questões conflitantes (BAUMAN, 2016, p. 11). 

 

Conforme já demonstrado nos capítulos anteriores, nos últimos anos, o Brasil vem 

passando por uma crise econômica alarmante. Nesse cenário fatual, o país está vivenciando 

um declive na economia; consequentemente, esse declive reflete no âmbito trabalhista, 

ocasionando o fechamento de postos de trabalho, demissões em massa, uma maior 

precarização do trabalho, a expansão do crescimento da terceirização, do subcontratado e a 

regulamentação da quarteirização, do trabalho autônomo e do trabalho intermitente (o tão 

conhecido “bico”). 

Os problemas que decorrem da crise econômica são vários. Posto isso, pode-se 

destacar: i) no mercado internacional, as empresas privadas não têm interesse em investir 

capital em países que estejam passando por declive econômico; ii) com o advento da crise, 

ocorre a elevação do preço de produtos dos bens essenciais a fim de compensar a redução das 

vendas; iii) há o aumento geral no preço dos bens de consumo, em conjunto com a estagnação 

ou queda do valor do mercado imobiliário; iv) outra consequência é a inflação; v) e o 

desemprego  (ANDRADE e MORAIS, 2017, p. 187-188). A seguir, delimita-se a estudar o 

desemprego. 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, em decorrência da crise econômica, 

muitas empresas encerraram suas atividades, ocasionando queda na quantidade de postos de 

trabalho e gerando, assim, o desemprego. Nesse cenário de crise, segundo Mattoso (2001), o 

trabalhador tem demorado mais tempo (em média 46 semanas) para conseguir um novo 

emprego 

Com o propósito de se combater o desemprego, a flexibilização das normas 

trabalhistas foi indicada pelo governo como uma solução. Confia-se que, com a aprovação da 

Reforma Trabalhista, será viável minimizar o desemprego. Por conseguinte, este trabalho tem 

por objetivo verificar se a reforma trabalhista conseguiu ou não atingir seu objetivo. 

De acordo com o estudo feito por André Gambier Campos, a Reforma Trabalhista 

possui alguns objetivos simultâneos, dentre eles, a diminuição do desemprego. 

De acordo com a Lei nº 13.467/2017, a reforma trabalhista possui uma série de 

objetivos concomitantes, entre os quais é possível mencionar a diminuição: i) da 
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rotatividade; ii) da subutilização (sob a forma de desemprego ou ainda sob outra 

forma); iii) da informalidade; iv) dos custos; e v) dos conflitos associados. Também 

é possível mencionar, entre os objetivos, o aumento da produtividade do trabalho e 

da contratação coletiva (CAMPOS, 2017, p. 8). 

 

Pode-se citar também, como consequência da crise econômica, a globalização22. Com 

a globalização e seus iníquos efeitos, as relações de trabalho sofreram grandes transformações 

que atingiram diretamente o trabalhador, pois houve mudança na organização do mercado de 

trabalho e surgiram novas formas de trabalho. Com isso, houve a diminuição no emprego 

dado que, com a inserção da informática nos postos de trabalho, decorrente do avanço da 

tecnologia, as empresas diminuíram a mão de obra e aumentaram a produção. Ou seja, elas 

cresceram sem abrir mais postos de trabalho e passaram a utilizar mão-de-obra mais 

qualificada a baixo custo, ocasionando, assim, o desemprego estrutural, conforme bem explica 

Nascimento: 

A conjuntura internacional mostra a sociedade exposta a sérios problemas que 

atingiram em escala mundial os sistemas econômicos capitalistas. Os empregos 

diminuíram, cresceram outras formas de trabalho sem vínculo de emprego, as 

empresas passaram a produzir mais com pouca mão de obra, a informática e a 

robótica trouxeram produtividade crescente e trabalho decrescente (NASCIMENTO, 

2011, p. 69 ). 

 

Outro exemplo quanto aos efeitos do processo de globalização é trazido por Átila da 

Rold Roesler: 

Diante do processo de globalização da economia, cujos efeitos são prejudiciais 

principalmente para os trabalhadores dos países em desenvolvimento, propõe-se, 

como forma de reduzi-los, a flexibilização das normas reguladoras do contrato de 

trabalho, com a diminuição dos encargos para o empregador, o que acarreta, 

indubitavelmente, restrição aos direitos concedidos aos trabalhadores pela legislação 

social (ROESLER, 2014, p. 46). 

 

Nesse cenário de caos econômico e social, o mercado visa a reduzir custos a fim de 

ampliar a competitividade. Como consequência, ele transforma os meios de produção, da 

força de trabalho, modificando, inclusive, o próprio direito do trabalho para que este se 

adeque ao trabalho contemporâneo.  

Com o avanço da globalização, surgem, também, novas tecnologias que incrementam 

o mercado de trabalho, aumentando a produtividade, substituindo parte da força de trabalho 

humano por máquinas cada vez mais aprimoradas, aumentando, assim, a taxa de desemprego. 

                                                 
22 Adota-se o conceito de globalização como sendo um conjunto de transformações na ordem política e 

econômica mundial presentes desde o final do século XX. Delgado (2007) aponta que “a globalização ou 

globalismo corresponde à fase do sistema capitalista, despontada no último quartel do século XX (...)”. Aponta 

ainda que a globalização traduz-se não somente como fase do capitalismo, mas também como processo à medida 

que tende a afetar, hoje, de maneira direta ou indireta as realidades econômicas (e, ainda, sociais, políticas e 

culturais) nos diversos segmentos da terra (DELGADO, 2007, p. 12-13). 
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Cavalcanti explica: 

Se do ponto de vista econômico a globalização induziu o surgimento de uma 

impactante revolução tecnológica que culminou no aumento da produtividade, por 

outro promoveu a crescente, progressiva e desestruturadora substituição do trabalho 

vivo por máquinas cada vez mais sofisticadas e eficientes. A produção de 

determinados bens e mercadorias passou a exigir menos mão de obra, levando ao 

aumento dos níveis de desemprego (CAVALCANTI, 2008, p. 87). 

 

 O encadeamento da globalização, como avanço do capitalismo mundial, intensificou 

ainda mais essas transformações, possibilitando a quebra das barreiras alfandegárias, 

rompendo as fronteiras entre os Estados e permitindo, assim, a entrada de novos serviços, 

bens, capitais, aumentando a circulação de pessoas. 

Entende-se que o capitalismo contemporâneo decorrente da globalização e, além de 

abrir o capital, traz, como consequência, maior flexibilização das normas trabalhistas e das 

relações de trabalho a fim de se manter atraente para o capital. Torna-se, então, aceitável que, 

com o intento de se manter no mercado competitivo, as empresas busquem reduzir seus 

custos, adequando-se às novas tendências mundiais.  

Pode-se dizer que a globalização trouxe outras formas de trabalhos, ampliando, 

também, a competitividade entre as empresas, reconfigurando o mercado econômico e o 

direto do trabalho, trazendo consigo indagações quanto à necessidade da flexibilização do 

Direito do Trabalho. Como aponta Cláudia Mara de Almeida Viegas (2016, p. 3), com o 

processo de globalização econômica, a proteção ao empregado, preconizada na legislação 

trabalhista, tem ido de encontro ao interesse dos grandes empresários. Eis que surge, então, 

novos questionamentos sobre a flexibilização do Direito do Trabalho. 

Com o intento de compreender a crise contemporânea, bem como suas consequências 

sociais e econômicas, serão trazidos os discursos utilizados para justificar as atuais medidas 

de combate ao desemprego como, por exemplo, a flexibilização dos direitos trabalhistas, bem 

como os discursos opostos. Entretanto, primeiramente, será feita uma breve reflexão sobre a 

“atual crise”. 

 

 

3.1 A atual crise: É atual? 
 

Aqui será desconstruída a ideia de que a crise, pela qual o Brasil está enfrentando, é 

atual23. Inclusive, antes de concluir esta dissertação, referiu-se a ela desta forma: “a crise 

atual”. Entretanto, após os estudos realizados e análise de dados, percebeu-se que o país vem 

                                                 
23 Atual no sentido de ter se originado nos último 3 anos. 
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passando por sucessivas crises, conforme exposto no capítulo anterior. Assim, poder-se-ia 

afirmar que esta crise é um reflexo da crise mundial de 2008 que teve início nos Estados 

Unidos (EUA) com a quebra do banco de investimentos americano Lehman Brothers, que 

atingiu diversos países da Europa e outros países, inclusive o Brasil, o qual não deu a devida 

atenção a ela. 

Tal afirmativa se justifica a partir da análise do discurso feito em 04 de outubro de 

2008 por Lula, em São Bernardo do Campo, o qual sustentou que a crise nos Estados Unidos 

(EUA) não atingiria o Brasil. Em suas palavras: “Lá (nos EUA), ela é um tsunami; aqui, se ela 

chegar, vai chegar uma marolinha que não dá nem para esquiar” (O GLOBO, 2008). 

Essa falta de importância dada à crise de 2008, considerada uma das maiores crises 

mundiais, possibilitou que os setores econômicos e financeiros não tomassem as devidas 

precauções. Dessa forma, com o passar do tempo, o Brasil experimentou os primeiros indícios 

da crise como, por exemplo, o crescimento do desemprego, a diminuição do PIB, o aumento 

da informalidade e, consequentemente, o recesso da economia.  

Após a crise apresentar sinais no país, em dezembro de 2008, Lula mudou o seu 

discurso, passou a falar da gravidade da crise e comparou o papel do governo diante da crise 

ao de um médico perante seu paciente. Em suas palavras: “Ou diria ao paciente: “Sifu”? Se 

você chega dizendo a gravidade da doença, acaba matando o paciente” (SIMÃO, 2009, p. 18). 

Nota-se que, naquele ano, 2008, o PIB caiu de 6,09 (em 2007) para 5,14 (em 2008). 

Nota-se que, embora tenha mudado o seu discurso, o governo não tomou medidas 

capazes de diminuir os efeitos da crise. Um exemplo disso é que continuou liberando crédito 

no mercado imobiliário e concedendo isenções de impostos (ver as três fases do discurso de 

Lula, 2009). 

Em um momento posterior, no mês de abril de 2009, Lula adota o discurso de que o 

pior da crise já havia passado ao afirmar que “às vezes chego a pensar que 50% do resultado 

da crise é um pouco de pânico que tomou a sociedade” (SIMÃO, 2009, p. 18). Percebe-se 

que, apenas quatro meses após seu último discurso sobre a gravidade da crise, Lula assume 

um discurso otimista, embora o ano de 2009 tenha iniciado com uma queda no PIB, que ficou 

em -0,19, refletindo, diretamente, no mercado de trabalho (CASTRO, 2010, p. 74). Em seu 

discurso, Lula continua alegando que “o Brasil que entrou último na crise, vai sair por 

primeiro e mais fortalecido” (SIMÃO, 2009, p. 18). 

Diante da postura adotada pelo governo, não dando a devida importância para uma das 

maiores crises mundiais, poder-se-ia dizer que, hoje, é motivo pelo qual o país está passando 

por umas de suas maiores crises dos últimos 20 anos. 
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Por isso, entende-se que a crise atual é um reflexo da crise mundial de 2008 e que, 

embora o cenário político também tenha colaborado para que ela tomasse grandes proporções, 

isso, por si só, não é o maior causador da crise contemporânea vivenciada no Brasil. 

 

 

3.2 A Flexibilização como medida de combate ao desemprego 

 

Não obstante, a flexibilização trabalhista é, sem hesitar, uma das temáticas mais 

discutidas do Direito do Trabalho.  

Hoje, quando se fala em flexibilização, logo se reporta à reforma trabalhista ocorrida 

em 2017. Contudo, cabe lembrar que os direitos trabalhistas foram flexibilizados ao longo dos 

anos, conforme se demonstra a seguir. 

Desenvolvemo-nos economicamente como sociedade, avançamos em tecnologia, 

implantamos a informática e a robótica em nosso meio de produção e aperfeiçoamos a forma 

de organizar o trabalho; contudo, como explica Sadi Dal Rosso, em sua apresentação no livro 

“O Ardil da Flexibilidade”, quanto mais as sociedades convergem em direção ao 

desenvolvimento econômico, mais lançam mão de racionalização (ROSSO, 2017, p. 9). 

Falar em flexibilidade laboral não é uma temática recente uma vez que as 

flexibilizações trabalhistas vêm ocorrendo ao longo de décadas, não apenas no Brasil, mas em 

todo cenário mundial. Desde o século XX, têm surgido diversas formas de flexibilização 

laboral. Rosso (2017) assinala que, nos países capitalistas industrializados, a flexibilidade se 

reporta, pelo menos, até as três últimas décadas do século XX.  

E o que significa flexibilizar? A terminologia flexibilizar vem do latim flecto, flectis, 

flectere, flexi, flectum, que possuem o sentido de curvar, dobrar, fletir (MARTINS, 2009, p. 

9). 

Outrossim, Nascimento explica a flexibilização trabalhista da seguinte forma: 

Flexibilização do direito do trabalho é a corrente de pensamento segundo a qual 

necessidades de natureza econômica justificam a postergação dos direitos dos 

trabalhadores, como a estabilidade no emprego, as limitações de jornada diária de 

trabalho, substituídas por um modulo anual de totalização da duração do trabalho, a 

imposição pelo empregador das formas de contratação do trabalho moldadas de 

acordo com o interesse unilateral da empresa, o afastamento sistemático do direito 

adquirido pelo trabalhador e que ficaria ineficaz sempre que a produção exigisse, 

enfim, o crescimento do direito potestativo do empregador, que romperia 

definitivamente com a relação de poder entre os sujeitos do vínculo de emprego, 

pendendo a balança para o economicamente forte (NASCIMENTO, 2003, p. 130). 

 

 

 Roesler (2014) acrescenta que: 
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Portanto, entende-se por flexibilização o conjunto de medidas destinadas a dotar o 

direito do trabalho de novos mecanismos capazes de compatibilizá-los com a 

mutação decorrentes de fatores das mais variadas ordens, como o econômico, 

tecnológico ou sociais (ROESLER, 2014, p. 47). 

 

E, na contemporaneidade, a flexibilização tem sido empregada no discurso tanto do 

governo, como medida de combate ao desemprego, quanto pelas empresas como uma maneira 

de aumentar a competitividade e, por conseguinte, os postos de trabalho. Nesse sentido, 

assinala Roesler: 

Assim é que a flexibilização da legislação trabalhista é propagada como verdadeira 

“tábua de salvação” para a sociedade contemporânea, o que acaba por enfraquecer o 

poder de barganha dos trabalhadores e desestabilizar o sistema protetivo consolidado 

pela legislação nacional e pelas normas estampadas na Constituição da República 

(ROESLER, 2014, p. 58). 

 

No Brasil, desde a industrialização até o fim de 2016, a flexibilização, no âmbito 

trabalhista, foi implantada à conta-gotas. Contudo, em 2017, teve-se uma ousada mudança 

nesse cenário com a aplicação intensificada da flexibilização trabalhista, que trouxe grandes 

mudanças na Legislação, por meio da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/17). As mudanças 

trazidas pela Reforma foram significativas, ocasionando novas dicotomias no mundo do 

trabalho que precisam ser enfrentadas. 

Dentre as mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista destacam-se: 

• Trabalho Intermitente – Art. 443, § 3º da CLT – Contrato de Trabalho para a 

prestação de trabalho intermitente. Ocorrem alternâncias de períodos de 

prestação de serviços e de inatividade; 

• Teletrabalho – Art. 75-A ao 75-E da CLT – É a prestação de serviços fora das 

dependências do empregador; 

• Trabalho Autônomo – Art. 442-B da CLT. O autônomo poderá prestar 

qualquer serviço para o tomador de serviço, com ou sem exclusividade24. 

• Ações Trabalhistas e Custos processuais – O reclamante que faltar audiência, 

ainda que beneficiário da justiça gratuita, poderá ser condenado ao pagamento 

de custas; o litigante de má-fé pagará multa de valor superior a 1% e inferior a 

10% do valor da causa e as indenizações por danos morais foram limitadas a 

cinquenta vezes o último salário; 

                                                 
24 A Medida Provisória 808 de 14 de novembro de 2017, que perdeu a eficácia no dia 24 de abril de 2018, havia 

retirado o termo “exclusividade” do artigo 442-B da CLT. Contudo, com a perda da eficácia da MP 808, a Lei 

13.467/17 passou a valer com seu texto originalmente aprovado, embora tenha sido publicada em 23 de maio de 

2018 a Portaria 349 do MTE a fim de regulamentar alguns pontos da MP 808. Ao tratar do autônomo, a portaria 

traz o termo “exclusividade”, ou seja, o trabalho autônomo pode ser prestado com ou sem exclusividade. 
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• Prevalência dos acordos coletivos sobre a Lei – Art. 611-A da CLT; 

• Prevalência dos acordos individuais sobre os acordos coletivos – Art. 620 da 

CLT; 

• Remuneração por produtividade; Art. 611-A, IX da CLT; 

• Contribuição Sindical voluntária; Art. 545 da CLT; 

• Nova modalidade de extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo; Art. 

484-A da CLT; 

• Equiparação das demissões coletivas e plúrimas as demissões individuais – 

Art. 477-A da CLT; 

• Fim da obrigatoriedade das homologações das rescisões de contrato - § 1º do 

Art. 477 da CLT foi revogado; 

• Trabalho em tempo parcial – Art. 58-A da CLT – ampliou a jornada de 

trabalho em tempo parcial para até 30 horas semanais; 

• Banco de Horas por acordo individual – Art. 59, § 5º da CLT; 

• Fim das horas in itinere; Art. 58, § 2º da CLT; 

• Atividades consideradas fora da jornada de trabalho; Art. 4º, §2º da CLT; 

• Possibilidade de gestante trabalhar em atividades insalubres de grau baixo e 

médio – Art. 394-A da CLT – A empregada que apresentar atestado médico 

será afastada durante a gestação. (CLT, 1943 alterada pela Lei de nº 13.467 de 

2017). 

Houve outras alterações25. No entanto, por não ser o objeto de pesquisa, não haverá 

aprofundamento quanto às mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista. Ao contrário, trazem-

se as principais alterações a fim de apresentar algumas mudanças ocasionadas pela Reforma, 

que impactaram o mercado de trabalho. 

O Direito do Trabalho vivia um embate quanto à rigidez das normas e a flexibilidade 

delas, como explica Amauri Mascaro Nascimento: 

O direito do trabalho vive atualmente um conflito entre as suas concepções, a 

protecionista, acusada de hipergarantista, de afetar o desenvolvimento econômico e 

a livre iniciativa, e a reformista que defende a flexibilização das leis e a reavaliação, 

no plano teórico, dos seus princípios e funções, pondo-se a flexibilização como uma 

polêmica reação contrária à rigidez da legislação tutelar do trabalhador 

(NASCIMENTO, 2011, p. 68). 

 

                                                 
25 Como, por exemplo, a alteração do conceito de grupo econômico (art. 2º, § 2º da CLT); sucessão trabalhista 

(Art. 10-A da CLT); cláusula de arbitragem em direito individual (Art. 507-A da CLT); criação da comissão de 

representantes dos empregados dentro das empresas (Art. 510-A ao 510-D da CLT); regulamentação do 

honorário de sucumbência (Art. 791-A da CLT homologação de acordo extrajudicial (Art. 855-B da CLT). 
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Na busca para tentar equilibrar a economia e adequar-se às tendências do mercado de 

trabalho contemporâneo é que a Reforma foi aprovada. As Leis Trabalhistas brasileiras eram 

consideradas um empecilho para o desenvolvimento econômico, razão pela qual o governo 

flexibilizou a norma para que esta atendesse a necessidade do mercado. 

O Direito do Trabalho era – ou é – visto no Brasil como um obstáculo para o avanço 

econômico, principalmente, pelos governantes e pelos empregadores. O interesse econômico 

se sobrepõe ao Direito do Trabalho. Souto Maior (2003), ao fazer uma análise da realidade 

brasileira, observou que: 

No Brasil, mesmo com o freio imposto pela Constituição de 1988 (promulgada antes 

da queda do Muro de Berlim, vale lembrar), leis, entendimentos jurisprudenciais e 

posições doutrinárias passam a precarizar as relações de trabalho, enfraquecendo, 

ainda mais, a posição do trabalhador frente ao capital, para satisfação das exigências 

econômicas. A questão da justiça social é simplesmente abandonada e o direito do 

trabalho começa a ser visto como o direito ao trabalho, qualquer trabalho, sem uma 

necessária avaliação ética e humana. (MAIOR, 2003, p. 30).  

 

É importante observar que a flexibilização das Leis Trabalhistas vem ocorrendo ao 

longo dos anos. Em relação a grande mudança flexibilizatória, antes da Reforma Trabalhista 

ocorrida em 2017, teve-se, por exemplo, a alteração ocorrida em nossa Legislação no ano de 

1966, com o advento do Fundo de Garantia por tempo de serviço, por meio da Lei nº 5.107, 

conforme assinala Átila Roesler: 

Ocorre que o processo de flexibilização já está em andamento há muito tempo e 

assume várias modalidades com reflexos diretos nas relações trabalhistas, inclusive 

considerando mudanças legislativas e de entendimento jurisprudencial que acabaram 

por suprimir direitos básicos dos trabalhadores. Nesse aspecto, poder-se-ia dizer que 

o movimento a favor da flexibilização teve início com o advento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, que se deu pela Lei n. 5.107, de 13.9.1966, o que 

sepultou a estabilidade decenal e garantiu ao empregador o direito da despedida 

unilateral imotivada (ROESLER, 2014, p. 53). 

 

Teve-se, também, a alteração da Legislação trazida pela Lei de nº 6.019/74 a Lei do 

Contrato Temporário – que foi recentemente alterada, regulamentando a terceirização –; a Lei 

do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado – Lei nº 9.601/98 e a Lei que regulamentou o 

Banco de Horas – Lei nº 9.601/98. 

Ainda, em 2001, no então governo FHC, foi remetido ao Congresso Nacional o projeto 

de Lei 5438/01, que trata da alteração do art. 618 da CLT, para fazer prevalecer o negociado 

sobre o legislado.  

Essa ideia de flexibilização decorre do ideário da política neoliberal que foi 

introduzida no país desde o governo Collor, com a privatização de várias empresas estatais. 

No governo FHC, tais políticas tiveram, como marco, as mudanças nas leis trabalhistas e 
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previdenciárias.  

Conforme aponta Roesler (2014), a ordem da vez é a desregulamentação das normas 

trabalhistas em favor de uma suposta evolução da sociedade e da melhoria da condição social 

dos trabalhadores.  

Poder-se-ia, assim, dizer que a flexibilização sempre esteve em pauta, pois entra ano e 

sai ano, o tema sempre é levantado como necessário; muda-se governo, mas a pauta não 

muda. A flexibilização começou, de forma mais forte, no Governo FHC e consolidou-se no 

Governo Temer. 

Para compreender esse cenário, será exposta, de forma sintetizada, a evolução da 

flexibilização na legislação trabalhista na iniciativa privada, no Brasil. 

 

Tabela 18 

EVOLUÇÃO DA FLEXIBILIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO SOCIAL (TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA) NA INICIATIVA PRIVADA (PERÍODO DE 2001 A 2018) 
LEGISLAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONSEQUÊNCIA 

Art. 476-A, da CLT 

(Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 

2001) 

c/c  

Art. 2º, Lei nº 7.998 de 

11/01/90 

c/c  

Resolução nº 591, de 

11/02//09, do Ministério do 

Trabalho 

 

 

 

Instituiu o Sistema de 

Suspensão do 

Contrato de Trabalho 

 

• O contrato de trabalho fica suspenso para 

que o trabalhador se requalifique nesse 

período e o prazo máximo de duração da 

suspensão é de 5 meses, sendo o mínimo, de 

2 meses, período no qual o empregado se 

submeterá a frequentar cursos ou programas 

de qualificação, sempre oferecidos pelo 

empregador. 

• Esse instrumento não poderá ser utilizado 

mais de uma vez, no período de dezesseis 

meses e durante o período de "qualificação" 

o empregado não recebe salários, que devem 

ser substituídos por "ajuda compensatória 

mensal, sem natureza salarial" do 

empregador (art. 476-A, § 3º, da CLT), 

fazendo jus ainda, a receber "bolsa de 

qualificação profissional" custeada pelo 

Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 

além da percepção de "benefícios 

voluntariamente concedidos pelo 

empregador". 

Lei Complementar nº 128, 

de 19/12/2008 

Instituiu o MEI 

(Microempreendedor4 

Individual) 

• Principal política pública adotada como 

alternativa ao desemprego e ao trabalho 

informal. 

Lei nº 13.105, de 

16/03/2015 

Instituiu o novo Código de 

Processo Civil (NCPC). 

• O art. 3º estabelece que “a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do 

processo judicial”. 

• Essa tônica é reforçada no art. 165, do 

NCPC. 

• Em vigor a partir de março/2016. 

• O NCPC tem aplicação subsidiária ao 

processo do trabalho, na forma do art. 769, 
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da CLT. 

Medida Provisória nº 

665/2014 (convertida na 

Lei nº 13.134, de 

16/06/2015) 

Alterou as regras para 

obtenção do seguro-

desemprego. 

• Foram impostas mudanças relacionadas 

aos requisitos para a concessão do benefício 

e também a sua duração. 

• Antes da Lei 13.134/2015, para que o 

trabalhador demitido sem justa causa 

recebesse o seguro-desemprego bastava que 

ele tivesse recebido salários nos últimos 6 

meses imediatamente anteriores à data da 

dispensa. A Lei 13.134/2015 tornou mais 

rígida essa regra: 

• Agora, para fazer a primeira solicitação do 

seguro-desemprego, a pessoa terá que ter 

trabalhado durante, no mínimo, 12 meses 

nos últimos 18 meses imediatamente 

anteriores à data de dispensa, quando da 

primeira solicitação; 

• Se for o segundo requerimento de seguro-

desemprego, esse prazo mínimo será de 9 

meses, nos últimos 12 meses. 

• A partir do terceiro requerimento, o prazo 

será de 6 meses. 

Medida Provisória nº 

664/2014 (convertida na 

Lei nº 13.135, de 

17/06/2015) 

Alterou as regras para a 

concessão da pensão por 

morte e os prazos e 

recebimento do benefício. 

• Foram impostas regras mais rígidas 

relacionadas aos requisitos para a concessão 

do benefício e também a sua duração. 

Agora, a pensão é em regra temporária. 

Apenas os beneficiários com 44 anos ou 

mais têm direito à pensão por morte 

vitalícia. 

• Houve a tentativa de redução do valor da 

pensão por morte à metade. Entretanto, tal 

medida não foi aprovada. Assim, ficou 

mantido o valor quase integral. 

Medida Provisória nº 676, 

de 17/07/2015. (convertida 

na Lei nº 13.183, de 

4/11/2015) 

Altera a Lei nº 8.213, e 24 

de julho de 1991 (que 

dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência 

Social) e a Lei nº 12.618, 

de 30/04/2012 (que 

instituiu o regime de 

previdência complementar 

para os servidores públicos 

federais titulares de cargo 

efetivo) 

• Altera a fórmula para aposentadorias em 

alternativa ao fator previdenciário. 

• Tornou obrigatório o Regime de 

Previdência Complementar para todos os 

servidores que ingressaram no serviço 

público após 1º/03/2013. 

Medida Provisória nº 680, 

de 06/07/2015. 

(Regulamentada pelo 

Decreto nº 8.479, de 

6/07/2015). Convertida na 

Lei 13.189 de 11/11/2015 

Instituiu o PPE – Programa 

de Proteção ao 

Emprego.56 

• Redução temporária da jornada de trabalho 

e salário em até 30%, por meio de acordo 

coletivo específico, com manutenção do 

emprego. 

• O FAT complementa 50% da redução 

salarial para compensar parcialmente a 

remuneração dos trabalhadores. 

• Atualmente, tem duração de até 6 meses, 

mas pode ser prorrogado por até 12 meses. 

• Incluiu um artigo que prevê a supremacia 

de acordos coletivos sobre a legislação 

trabalhista, desde que eles sejam mais 

benéficos do que a legislação social. 

• Foi apresentada uma emenda à 

MP680/2015, no curso do processo de sua 

conversão em lei, para que o prazo de 
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redução da jornada e da remuneração possa 

ter duração de 6 (seis) meses com 

prorrogações sucessivas até 2 (dois) anos, no 

total. 

• Outra alteração importante, apresentada 

por emenda durante o processo de conversão 

da medida provisória, é que há um artigo 

que prevê que o direito negociado prevaleça 

sobre o legislado, independentemente do 

maior benefício. 

Medida Provisória nº 681 

de 10/07/2017 (convertida 

na Lei 13.172 de 

21/10/2015  

Altera as Leis nos 10.820, 

de 17 de dezembro de 

2003, 8.213, de 24 de julho 

de 1991, e 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, para 

dispor sobre desconto em 

folha de pagamento de 

valores destinados ao 

pagamento de cartão de 

crédito. 

• Permite que os empregados regidos pela 

CLT autorizem, de forma irrevogável e 

irretratável o desconto em folha de 

pagamento valores referentes a empréstimos, 

financiamentos, cartões de créditos e 

operações de arrendamento mercantil. 

• Autoriza que os descontos sejam de até 

35%. 

Lei nº 13.419 de 13/03/2017  

Altera a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei 

n o 5.452, de 1 o de maio 

de 1943, para disciplinar o 

rateio, entre empregados, 

da cobrança adicional 

sobre as despesas em 

bares, restaurantes, hotéis, 

motéis e estabelecimentos 

similares. 

• Regulamenta o rateio entre empregados, da 

gorjeta sobre as notas de serviços sobre as 

despesas de bares, restaurantes, hotéis, 

motéis e similares,  

Projeto de Lei nº 

4.330/2004, convertido na 

Lei 13.429 de 31/03/2017 

 

Dispõe sobre os contratos 

de terceirização e as 

relações de trabalho deles 

decorrentes. Alterou os 

artigos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 

10º, parágrafo único do art. 

11 e o art. 12 da Lei 6.019 

de 3 de janeiro de 1974. 

• Regulamenta a prestação de serviço 

terceirizado na iniciativa privada. E 

alteração do Trabalho temporário. 

Medida Provisória nº 

763/2016, convertida na 

Lei 13.455 de 26/06/2017 

Altera a Lei nº 8.036, de 

11 de maio de 1990, para 

elevar a rentabilidade das 

contas vinculadas do 

trabalhador por meio da 

distribuição de lucros do 

Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) 

e dispor sobre 

possibilidade de 

movimentação de conta do 

Fundo vinculada a contrato 

de trabalho extinto até 31 

de dezembro de 2015. 

• Permitiu a movimentação da conta 

vinculado (FGTS) do trabalhador que 

apresenta saldo positivo em 31 de dezembro 

de 2016. 

Medida provisória nº 761 

convertida na Lei 13.456 

de 26/06/2017 

Altera o Programa de que 

trata a Lei no 13.189, de 

19 de novembro de 2015, 

para denominá-lo 

Programa Seguro-Emprego 

e para prorrogar seu prazo 

de vigência. 

• Altera o nome do Programa de Proteção ao 

Emprego (PPE) instituída pela Lei 13.189/15 

que passa a ser denominado Programa 

Seguro-Emprego (PSE). 

• Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 11, 11-

A, 11-B.  

• Prorroga o prazo para adesão do programa 
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para 31 de dezembro de 2017. 

Lei 13.467 de 13/07/2017, e 

entrou em vigor em 

11/11/2017 

Altera a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei 

no 5.452, de 1o de maio de 

1943, e as Leis nos 6.019, 

de 3 de janeiro de 1974, 

8.036, de 11 de maio de 

1990, e 8.212, de 24 de 

julho de 1991, a fim de 

adequar a legislação às 

novas relações de trabalho. 

• Foram impostas mudanças na 

Consolidação das Leis Trabalhista. 

• /Reforma Trabalhista que traz a 

flexibilização da Relação de Trabalho. 

• Regulamenta o trabalho de serviço 

intermitente, teletrabalho, trabalho 

autônomo. 

•  Altera a jornada de tempo parcial, para 30 

horas semanais sem possibilidade de horas 

suplementares ou até 26 horas semanais, 

podendo fazer até 6 horas suplementares por 

semana. 

• Regulamenta o banco de horas individual 

(semestral). E altera a compensação de 

jornada semanal para compensação dentro 

do mesmo mês por acordo tácito ou 

expresso. 

• Regulamenta a Jornada 12x36, podendo ser 

acordado de forma individual escrita, acordo 

individual ou convenção coletiva. 

• Torna Facultativo a contribuição sindical. 

• E altera diversos artigos da CLT, trazendo 

o princípio do negociado sobre o legislado, 

com a alteração do Art. 620, inclusão dos 

artigos 611-A e 611-B, por exemplo, dentre 

outros. 

• Altera artigos que tratam do direito 

processual do trabalho, como por exemplo, 

alteração da contagem do prazo para dias 

úteis; mitigação da revelia; pagamento de 

custas pelo reclamante quando este não 

comparece a audiência e não justifica o seu 

não comparecimento; pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 5% a 

15%; condenação do reclamante ao horário 

pericial quando este perde o pedido; dentre 

outros. 

 

Lei 13.509 de 24 de 

novembro de 2017 

Dispõe sobre adoção e 

altera a Lei n o 8.069, de 

13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do 

Adolescente), a 

Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei n o 

5.452, de 1 o de maio de 

1943, e a Lei n o 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil). 

• Altera o art. 392-A da CLT para conceder 

à empregada que adotar criança ou 

adolescente licença maternidade nos termos 

do art. 392 da CLT 

• Altera o art. 396 para conceder também a 

empregada adotante os 2 intervalos de 15 

minutos para amamentar seu filho advindo 

da adoção até o mesmo completar 6 meses 

de idade. 

Lei 13.545 de 19 de 

dezembro de 2017 

Altera a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei 

no 5.452, de 1o de maio de 

1943, para dispor sobre 

prazos processuais. 

• Incluiu o art. 775-A na CLT, que dispõe 

sobre a suspensão dos prazos processuais 

entre 20 de dezembro a 20 de janeiro. 

Medida Provisória nº 808 

de 14 de novembro de 2017 

(Vigência encerrada, pelo 

Altera a Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei 

• Alterou artigos da CLT alterados pela Lei 

13.467/17, como por exemplo os artigos que 

tratam do contrato intermitente, autônomo, 
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ato declaratório de nº 22, 

de 24 de abril de 2018. 

nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

jornada 12x36, remuneração, 

regulamentação da gorjeta, entre outros. 

• A medida provisória perdeu a eficácia em 

24 de abril de 2018, e a Lei 13.467/17 voltou 

a valer com seu texto original aprovado. 

Lei 13.660 de 08 de maio 

de 2018 

Altera o § 2º do art. 819 da 

Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, 

para dispor sobre o 

pagamento dos honorários 

de intérprete judicial. 

• Altera a regra de pagamento dos 

honorários de interprete judicial. 

• As despesas quanto ao interprete judicial 

passa a ser da parte sucumbente, salvo se 

beneficiário da Justiça Gratuita. 

Portaria nº 349 de 

23/05/2018 

Estabelece regras voltadas 

à execução da Lei nº 

13.467, de 13 de julho de 

2017, no âmbito das 

competências normativas 

do Ministério do Trabalho. 

• Regulamenta pontos da Lei de nº 

13.467/17 que havia sido alterado pela MP 

808/17 a qual perdeu a eficácia em 24 de 

abril de 2018. 

• Impõe regras do trabalho autônomo. 

• Impõe regras para o trabalho intermitente. 

• Impõe regras referente a anotação da CTPS 

da média de gorjetas. 

•Impõe regras referente aos representantes 

dos empregados do que trata o título IV-A 

da CLT. 

• A portaria entre em vigor na data da sua 

publicação 
Fonte: (OLIVEIRA, 2002,  p. 308-335); (DARI, 2003, p. 179); (NORONHA; ARTUR, 2005, p. 196-199); (CASTRO, 2010, p. 9-11) e pesquisa complementar 

 

Da tabela acima, constata-se que a flexibilização vem ocorrendo há longos anos, mas 

que as principais alterações ocorreram a partir do ano de 2015, por meio da MP de nº. 664, 

convertida na Lei nº 13.135 de 17.06.2015, que alterou as regras para a concessão da pensão 

por morte e os prazos e recebimento do benefício; bem como a MP de nº 665, convertida na 

Lei nº 13.134 de 16/06/2015, que alterou as regras para obtenção do seguro-desemprego; a 

MP de nº 680, regulamentada pelo Decreto nº 8.479 de 6/07/2015, convertida na Lei nº 

13.189 de 11/11/2015, que Instituiu o PPE – Programa de Proteção ao Emprego; assim como 

a Lei de nº 13.429/17 , que dispõe sobre os contratos de terceirização e as relações de trabalho 

deles decorrentes alterou os artigos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, parágrafo único do art. 11 e o art. 

12 da Lei 6.019 de 3 de janeiro de 1974. 

 As mais recentes e impactantes alterações foram aquelas trazidas pela Lei 13.467/17, 

que dispõe sobre a Reforma Trabalhista e altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452 de 1º de maio de 1943, e as Leis no 6.019 de 3 de janeiro 

de 1974, 8.036 de 11 de maio de 1990 e 8.212 de 24 de julho de 1991 a fim de adequar a 

legislação às novas relações de trabalho, modificando mais de cem artigos da CLT. Seguida 

da MP 808/2017, que perdeu a eficácia em 24 de abril de 2018, a qual alterava pontos da 

Reforma Trabalhista – “reformou” a Reforma Trabalhista, mas, devido à perda de eficácia, o 

texto aprovado da Reforma Trabalhista voltou a vigorar. Além disso, não se pode deixar de 



90 

 

citar a portaria 349 de 23 de maio de 2018, que estabelece regras voltadas à execução da Lei 

nº 13.467, de 13 de julho de 2017, no âmbito das competências normativas do Ministério do 

Trabalho. 

Em outras palavras, a flexibilização não é recente e, nos dias atuais, tem sido bastante 

discutida devido às atuais mudanças ocorridas na Legislação Trabalhista. Inclusive, ela foi 

utilizada como discurso de combate ao desemprego pelo Governo Temer, conforme será visto 

no item a seguir. 

 

 

3.3 A proposta de combate ao Desemprego do Governo Temer (Reforma Trabalhista) 

 

Da análise de dados do desemprego no Brasil, em 2015, houve um elevado 

crescimento do número de desempregados. Vários foram os fatores que eclodiram essa crise 

no âmbito trabalhista. O cenário político não era um dos mais favoráveis, pois os diversos 

processos de investigação federais tais como Lava Jato26; My Way27; Que País é 

esse28Zelotes29; Acrônimo30, dentre outros, causaram insegurança na política interna, 

colaborando com o declive da economia. 

Destaca-se que, em 2015, ainda no governo Dilma, o Congresso e o Senado aprovaram 

algumas medidas provisórias e alguns decretos – ver tabela 18 – com o intuito de amortizar o 

déficit na economia como, por exemplo, as mudanças nos Programas Seguro Desemprego, 

PIS, Pensão, Programa Seguro Emprego, entre outros.  

Conquanto, essas medidas não foram suficientes para manter o mercado aquecido, o 

que desencadeou o maior índice de desemprego desde o ano de 2008 e que eclodiu nos 

últimos anos. O governo, com o fim de equilibrar a economia, criou políticas de flexibilização 

para estimular o investimento. 

É fato que os postos disponíveis de trabalho não crescem na mesma proporção que o 

                                                 
26 A operação Lava Jata é um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal, que visa a apurar 

um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. A operação teve início em 

2014. (Folha de São Paulo, 2018) 
27 A operação representa a 9ª fase da Lava Jato, que se iniciou em fevereiro de 2015, com a deleção de Pedro 

Barusco, que visa a apurar o esquema de desvio da estatal Petrobras (Folha de São Paulo, 2018). 
28 Operação que faz parte da 10ª fase da operação Lava Jato, deflagrada em março de 2015, que visa a apurar o 

desvio de recursos da Petrobras (Folha de São Paulo, 2018). 
29 Operação teve início em março de 2015 que visa a investigar um esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais, Órgão Colegiado do Ministério da Fazenda, responsável por julgar recursos 

administrativos de atuação contra empresas e pessoas físicas por sonegação fiscal e previdenciária (Folha de São 

Paulo, 2018). 
30 Operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais e teve início 

em maio de 2015 (Folha de São Paulo, 2018). 
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número dos que estão à procura. Dentre os motivos, destacam-se as novas tecnologias em 

substituição do trabalho humano; a globalização; a diminuição dos casos e períodos de 

doenças; a ampliação da privatização; e as fases conjunturais de inflação e retrocesso (MASI, 

2014, p. 16-17).  

A fim de se criar mais postos de trabalho, ao longo dos anos, o governo vem adotando 

medidas de combate ao desemprego como, por exemplo, a flexibilização trabalhista, através 

de sucessivas reformas. 

Dentre as medidas de combate ao desemprego, Domenico de Masi (2014, p.17), 

destaca: i) Retardar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, mantendo-os na escola; ii) 

antecipação da aposentadoria dos que estão trabalhando; iii) redução do horário de trabalho, 

de modo a redistribuir o que se sobra; iv) incrementar a formação e o adestramento 

profissional durante a vida produtiva, de modo a subtrair o máximo possível de trabalhadores 

às atividades de produção; v) incrementar o trabalho existente por meio de novos 

investimentos incentivados, redução de gravames fiscais, incentivos governamentais e o 

consumo; vi) inventar novos campos de atividade para satisfazer as necessidades observadas, 

mas ainda não atendidas; vii) recorrer a trabalhos supérfluos, de fachada, a fim de justificar 

uma remuneração; viii) raspar o tacho, facilitando o encontro entre oferta e procura por meio 

do teletrabalho, o trabalho interino e outras formas de flexibilidade. 

Considerando as medidas apresentadas por Domenico de Mais (2014), poder-se-ia 

dizer que a reforma trabalhista se enquadraria na medida “viii”, raspar o tacho, tendo em 

vista que a Reforma traz outras formas de flexibilização tanto do trabalhador (teletrabalho, 

trabalho intermitente, trabalho em tempo parcial) quanto das normas trabalhistas. 

A Reforma Trabalhista foi aprovada sob o argumento sustentado por seus defensores 

de ser uma medida de combate ao desemprego. Cabe destacar, de forma sintética, sem 

aprofundamento, as modalidades de combate ao desemprego, segundo o entendimento de 

Alemão (2002, p. 11-22). 

 

Tabela 19 

MODALIDADES DE COMBATE AO DESEMPREGO 
Produtivista É considerada a teoria mais tradicional desenvolvimentista, que visa aumentar o capital (do 

empregador ou de mercados alternativos) para investir mais e contratar mais. Esse aumento 

de capital está diretamente ligado ao aumento da produtividade. 

Agência de 

Colocação 

Promovem a comunicação entre aqueles que buscam emprego e os que oferecem. No Brasil, 

pode-se citar como exemplo, o SINE, criado em 1975. 

Reducionista Tem como ação diminuir a quantidade de desempregados sem aumentar a oferta de 

empregos. Como aconteceu na Era Vargas em 1930. 

Distributiva ou 

Aritmética 

A política distributiva procura dividir os empregos entre os números possíveis de 

trabalhadores. Tendo como propostas desde as defendidas pelos movimentos sindicais até as 

neoliberais de flexibilização. Quanto as propotas defendidas pelos sindicais, compreendem-
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se os ideários dos pensadores que defendem o aumento de “tempo livre”. E quanto as 

propostas defendidas pelos neoliberais, temos o segmento que pode ser chamado de 

“flexibilização”, que tem como objetivo principal a redução dos custos empresariais, ao lado 

do aumento da oferta. A atual política do governo contra o desemprego pauta-se nesse 

sentido. 

Passiva Essa proposta pretende atacar as consequências do desemprego com direitos sociais como o 

seguro desemprego, renda mínima, etc. Essa política encada o desemprego como um fato 

dado e procura atacar sua consequência malétifica. 

Educacional Essa proposta visa aumentar a qualificação profissional atrvés de políticas de educação. A 

proposta de enfrentar o desemprego por meio da educação tem enorme aceitação em todos os 

setores, tanto ideológicos como profissionais. É defendida por liberais e pela esquerda, por 

economistas e juristas. 

Histórica Combate ao desemprego a partir de acontecimentos históricos. Trata-de de iniciativas 

históricas que não podem servir de modelo para o uso genaralizado. Exemplo, reforma 

agrária, a guerra, as catástrofes naturais, a descoberta de minas, etc. 
Fonte: Tabela montada a partir dos das informações do Livro “Desemprego e o direito ao trabalho” de Alemão, 2002, p.11-22. 

 

A flexibilização dos direitos trabalhistas, como medida de combate ao desemprego, 

enquadra-se dentro da modalidade distributiva, que visa a combater o desemprego por meio 

da flexibilização, reduzindo direitos trabalhistas. 

Conforme já mencionado, a flexibilização, como medida utilizada para aumentar os 

postos de trabalho e combater ao desemprego, não é recente, embora tenha ocorrido de forma 

mais audaciosa no governo Temer.  

Algumas medidas socioeconômicas foram tomadas ainda no governo anterior com o 

intuito de manter os postos de trabalho como, por exemplo, a criação do Programa de 

Proteção ao Emprego (PPE), que foi instituído através da Medida Provisória nº 680, 

convertida na Lei nº 131.89/15 que autoriza as empresas a reduzirem até 30% o salário, com a 

redução da jornada de trabalho, mediante acordo ou convenção coletiva.  

A finalidade dessa MP foi preservar os postos de trabalho e os empregos formais em 

observância ao princípio da continuação da relação de emprego. As empresas que aderirem às 

regras da medida provisória não podem suspender o contrato de trabalho de seus funcionários. 

Ao assumir o poder, uma das primeiras medidas do governo Temer foi colocar em 

pauta a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência; inclusive, o próprio governo assume 

que esse foi o seu compromisso ao assumir o poder: “Então, eu devo registrar que, desde o 

início de meu mandato, eu assumi o compromisso de levar adiante as reformas [...] e foi com 

apoio expressivo, portanto, do Congresso Nacional” (TEMER, 2017)31. 

Cabe esclarecer que a Reforma Trabalhista foi aprovada às pressas por meio da Lei nº 

13.467/17, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, e uma das grandes discussões 

giram em torno da ausência de debate e participação dos trabalhadores para a aprovação da 

                                                 
31 Discurso do presidente Michel Temer no 13 de julho de 2017, dia da sanção da Lei nº 13.467/17 (Lei da 

Reforma Trabalhista). 
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Reforma Trabalhista. Contudo, em seu discurso, no dia do sancionamento da Lei da Reforma, 

o presidente Michel Temer afirma que houve, sim, diálogo. 

(...) E eu faço uma saudação também especial ao nosso ministro do Trabalho, Jovair, 

porque o nosso ministro do Trabalho fez uma coisa excepcional: ele conseguiu 

apanhar logo a ideia de que este é um governo de diálogo e levou o diálogo às 

últimas consequências. Porque não conseguiu, não fez, não produziu - não é, 

Ronaldo? - um texto a partir da sua visão ou da visão da sua equipe e menos ainda 

da visão da equipe governamental. 

Mas foi atrás do diálogo. Procurou os setores empresariais, os setores de 

empregados e empregadores e construiu um texto que, ao final, foi levado à Câmara 

dos Deputados, como convém e, lá na Câmara, mais uma vez, o Rogério Marinho 

fez a mesma coisa, dialogou, e no diálogo construiu um projeto definitivo ao final 

referendado pelo Senado Federal, que também fez um diálogo profundo, porque lá 

fizeram-se audiências públicas, consultações, conferências, diálogos, discussões, 

controvérsias, composições para chegar ao final deste projeto de lei. 

Então, este projeto de lei, eu acho que ele é a síntese, ele é a revelação de como este 

governo age. E ao lado, como eu tenho dito e redito em todo momento, vocês sabem 

que o diálogo é o ponto principal, mas é claro que nós somamos a ideia da 

responsabilidade fiscal com a responsabilidade social.  (TEMER , 2017). 

 

No discurso feito pelo governo, a Lei da Reforma passou por um “diálogo profundo”. 

Entretanto, o texto aprovado na Câmara e no Senado, que difere do projeto discutido em 

audiências públicas, não passou por discussões mais profundas, conforme expõe Beiro: 

Com relação à reforma trabalhista houve um aprendizado: a proposta enviada 

pelo governo era composta de uns poucos itens, principalmente a famigerada 

questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Essa proposta, ainda que 

minimamente, foi de alguma forma discutida com a sociedade. Ocorreram 

audiências públicas, discussões variadas. No entanto, o Deputado Relator 

apresentou, inesperadamente, um substitutivo de grandes proporções, alterando 

mais de centena de dispositivos legais, desta vez sem qualquer discussão com a 

sociedade. Tais alterações, mesmo hoje, dado o volume e o alcance, não foram 

ainda compreendidas adequadamente pelos atores sociais mais interessados. O 

projeto, então, foi aprovado na Câmara dos Deputados sem qualquer discussão 

mais séria e profunda - e da mesma no Senado Federal. (BEIRO, 2017, p. 1). 

 

Observa-se que o projeto da Reforma Trabalhista, o qual foi submetido às audiências 

públicas, foi substituído e este não foi submetido à discussão com a população. O discurso 

oficial, quanto à principal justificativa apresentada pelo relator do projeto substitutivo da 

Reforma Trabalhista, foi que o Brasil mudou desde 1943, quando a CLT foi criada e, em 

decorrência disso, é preciso modernizar as relações de trabalho, com novas modalidades de 

contratação que incluam novas formas de trabalho atuais (citações do PLC 38/2017). 

Quanto à ausência de diálogo com a população, esta pode ser considerada um dos 

fatores da indiferença para a aprovação da Reforma Trabalhista. Conforme lembra Alemão 

(2017) em seu artigo “A Reforma Trabalhista de 2017 e o TST”, houve certa indiferença por 

parte da população de baixa e média renda para a aprovação da reforma em questão. 

Mas a Reforma também “contou”, se não com apoio direto, pelo menos com a 

indiferença de grande parte da população de média e baixa renda que não é 
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empregada: autônomos em geral, profissionais liberais, estatutários e até parte de 

setores assalariados desempregados ou informais. Embora não exista uma pesquisa 

precisa sobre tais dados, não é difícil constatar que não houve resistência 

significativa dessa camada da população. (ALEMÃO, 2017, p. 2).  

 

Ainda, segundo entendimento de Alemão (2017), prevaleceu uma lei com pouco 

aprofundamento técnico, mais confiante nas regras do mercado do que no intervencionismo 

estatal.  

Ou seja, pode-se afirmar que não houve profunda discussão técnica, tão pouco diálogo 

com a população para a aprovação da Lei nº 13.467/17, a qual foi aprovada às pressas. 

Consequentemente, isso tem gerado discussão entre os sindicalistas e parte dos trabalhadores. 

Isso porque a Reforma Trabalhista privilegia a negociação individual. Para os 

sindicalistas, o aumento da negociação individual pode acarretar em perda de poder, ainda 

mais se for levado em consideração que a Reforma Trabalhista torna facultativa a 

contribuição sindical, o que poderá acarretar prejuízos nas arrecadações dos sindicatos, 

diminuindo, assim, seus poderes de atuação. 

Há de considerar os discursos a favor e contrários à Reforma Trabalhista. Segundo 

Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado, a Reforma Trabalhista retoma ao 

antigo papel do Direito na História como instrumento de exclusão, segregação e sedimentação 

da desigualdade entre pessoas humanas e grupos sociais (DELGADO e DELGADO, 2017). 

Inclusive, o discurso dos opositores da Reforma Trabalhista defendia essa tese de status quo; 

no entanto, não foi apresentado nenhum projeto diferente a fim de combater a reforma. 

Existem entendimentos a favor da Reforma Trabalhista como, por exemplo, o da 

Desembargadora Vólia Bonfim Cassar, que, em entrevista ao fórum jurídico da revista virtual 

da AEPS (Associação das Empresas Prestadoras de Serviços do Rio de Janeiro), expôs que “a 

flexibilização não vem com o intuito de precarizar o trabalho e sim para garantir e ampliar o 

emprego” (BOMFIM, 2017, p. 1).  

Ora, conforme já mencionado, a oposição não apresentou efetivamente uma alternativa 

a fim de evitar a aprovação da Reforma Trabalhista. Sendo assim, o discurso apresentado do 

governo venceu. 

Foi passado para a população, por meio de propagandas e entrevistas, que a Reforma 

Trabalhista seria a solução para o desemprego e para estabilizar a economia, possibilitando, 

assim, que o país saísse da crise. Conforme bem expõe Alemão (2017), o que foi transmitido 

para a população é que de um lado, havia os que estavam apresentando uma solução para o 

país e o desemprego, mesmo com remédio amargo e, de outro, os que queriam manter o que 
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existia, ou seja, a crise. Diante da falta de negociação, ausência de debate e participação da 

população, o discurso a favor da Reforma Trabalhista ganhou força e a lei foi aprovada sob o 

discurso de ser o caminho da prosperidade. 

Por isso que tantos falaram aqui: “Olha aqui, isso talvez diminua o número de 

conflitos trabalhistas”. O que é útil. A conflitância trabalhista gera uma litigiosidade 

social que é indesejada pela sociedade e, particularmente, por aqueles que investem 

no Brasil, sejam nacionais ou estrangeiros. Portanto, nós estamos no caminho da 

prosperidade, para dar maior conforto ao povo brasileiro. E nós sabemos, muitas e 

muitas vezes, que há contestações, não é? Quando as contestações, volto a dizer, são 

pautadas pelo conteúdo, nós temos que homenageá-las. Quando, entretanto, elas são 

apenas de natureza política, eu posso dizer que os protestos se fazem, mas a 

caravana vai passando. E nós estamos passando, eu não tenho dúvida disso 

(TEMER, 2017). 

 

Quanto ao argumento de o país estar a caminho da prosperidade por ter aprovado a 

Reforma Trabalhista, cabe destacar que, conforme expõe Masi (2014) nem sempre a 

prosperidade é uma garantia de emprego visto que as demissões acontecem, inclusive, quando 

a economia está em expansão. 

Ainda há grande discussão acerca da Reforma Trabalhista. Existem pesquisas no 

sentido de que ela era necessária para acompanhar o novo modelo de mercado de trabalho 

mundial, implementando normas trabalhistas menos rígidas que possibilitassem a negociação 

individual e coletiva e privilegiando o negociado sobre o legislado. Assim como há estudos 

no sentido de apontar a reforma prejudicial ao trabalhador, tendo em vista que o excesso de 

flexibilização retira direitos dos trabalhadores e torna o trabalho mais precário, além de 

enfraquecer os sindicatos. 

O mercado de trabalho mudou. Na contemporaneidade, há o deslocamento da força de 

trabalho para o setor de prestação de serviços. Com isso, surgem novas formas de trabalho 

mais flexíveis, que exigem trabalhadores flexíveis. A Reforma Trabalhista foi aprovada sob 

esse discurso de que atenderia às novas formas de trabalho, abrangendo outros trabalhadores 

como, por exemplo, o intermitente (aquele trabalhador que faz “bico”), o prestador de 

serviços autônomo, por exemplo, o Uber, o teletrabalho e o terceirizado. Para os defensores 

da Reforma Trabalhista, a lei é considerada uma modernização trabalhista e, para aqueles que 

são contra a Reforma é um retrocesso, um desmonte dos direitos dos trabalhadores. 

Ao aprovar a lei da Reforma Trabalhista, o presidente Michel Temer (2017), em seu 

discurso oficial, por diversas vezes, referiu-se a ela como sendo a lei da “modernização 

trabalhista”, além de considerar a aplicação das normas trabalhistas uma passionalização32.  

E, portanto, na cerimônia de hoje, que eu assino a sanção da lei de modernização 

trabalhista, não precisamos registrar que foi árduo o percurso que nos trouxe até este 

                                                 
32 Passionalização significa desaceleração (Ver Dicionário Informal, 2018). 
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momento. Até eu quero registrar um fato curioso, fato curioso: eu verifiquei que o 

relator Rogério Marinho disse da passionalização, muitas vezes, da aplicação da 

norma jurídica trabalhista, o que é absolutamente verdadeiro, porque essa 

passionalização da interpretação do Direito não se cinge apenas à legislação 

trabalhista. Eu, que tenho uma longa estrada, naturalmente, especialmente na área 

jurídica, eu vejo que, ao longo do tempo, passionalizou-se, praticamente, todas as 

questões que vão ao Judiciário (TEMER, 2017). 

  

Esse argumento ideológico sustentado por Temer (2017) de que a Reforma Trabalhista 

é uma lei de modernização trabalhista, já era sustentado em 2006 por José Pastore, 

sociológico e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Para o autor, a 

Reforma Trabalhista era necessária e viável e ela não visa “retirar direitos de quem tem [...], e 

sim assegurar direitos para quem não tem” (PASTORE, 2006, p. 5). 

Isso porque, segundo o entendimento do autor, a Reforma Trabalhista era necessária 

para conceder direitos àqueles trabalhadores que viviam à margem da lei, na informalidade, e 

àqueles que exercem atividades que ficam entre o trabalho formal e o mais flexível como, por 

exemplo, o intermitente. 

O trabalho intermitente foi regulamentado pela Reforma Trabalhista a fim de gerar 

mais empregos, de formalizar o tão conhecido “bico” e, assim, diminuir o índice de 

desemprego, pelo menos estatisticamente. Em conformidade com o entendimento de Alemão 

(2017), a Reforma tem, como um de seus principais pontos, o trabalho intermitente, que se 

não é suscetível a gerar mais empregos, incentiva a formalidade, reduzindo, estatisticamente, 

o índice de desemprego brasileiro e aumentando o recolhimento tributário e previdenciário. 

Ainda, é importante destacar que Temer, em seu discurso, traz, também, a afirmação 

de que, na Reforma Trabalhista, foram mantidos todos os direitos dos trabalhadores. 

E quando falamos em responsabilidade social, nós aqui, aliás, estou apenas 

repetindo, nós estamos preservando todos os direitos dos trabalhadores. Não é que 

nós queiramos preservar, é que a Constituição Federal assim o determina (TEMER, 

2017). 

 

Da simples análise da Lei, verifica-se que tal afirmação não corresponde com a 

realidade, tendo em vista que a Lei, ao flexibilizar os direitos dos trabalhadores, retira 

algumas garantias como, por exemplo, a revogação do Art. 384 da CLT, que concedia às 

mulheres um intervalo de quinze minutos antes de iniciar as horas suplementares.  Ou seja, 

com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/17, a trabalhadora mulher deixa de ter esse direito. 

Destaca-se, também, a possibilidade de o empregado ser condenado ao pagamento de custas 

processuais, mesmo se for beneficiário da justiça gratuita. 

Nota-se que, enquanto o discurso dos favoráveis à Reforma é no sentido de que esta 

preserva os direitos trabalhistas, o entendimento contrário compreende que a Reforma 
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desregulamenta direitos, desconstruindo o direito do trabalho, mediante um discurso que pode 

ser considerado neoliberal. José Fernando Ehlers de Moura aponta que: 

Desconstrução inspirada na ideologia neoliberal, que preconizou a iniciativa privada, 

sem peias, como a única forma de produção econômica, baseada na autorregulação 

automática dos mercados e dos contratos e consequente desregulação do regramento 

estatal, com o desmanche da tutela legal ao hipossuficiente econômico, sob o canto 

da sereia de que tal implicará o aumento da produtividade e dos empregos. Essa 

promessa lembra o dito popular que expressa a irrealidade da atitude ingênua que 

significa libertar os dois pássaros que alguém detém para apanhar outro solto no 

espaço (MOURA, 2012, p. 7-8). 

 

Dessa forma, infere-se que o discurso do presidente não condiz com a realidade trazida 

pela alteração da Reforma Trabalhista e esta, por sua vez, privilegia o mercado. Trata-se 

apenas de um discurso em defesa da Reforma, como afirma Andrade e Morais: 

Nasce então o discurso da Reforma das normas Trabalhistas, arraigando-se por 

assim dizer o ponto central da defesa neoliberal, que é um primeiro momento a 

flexibilização e num segundo a desregulamentação, enquanto formas de atender as 

necessidades novas surgidas, como por exemplo, uma simplificação nos processos 

de contratação e demissão do empregado. São elementos tidos como necessários 

para a geração de emprego e atendimento das novas necessidades surgidas no novo 

mundo do trabalho. Também, a não interferência do Estado nas relações de trabalho, 

extinguindo-se em parte as regras protetivas do trabalhador (ANDRADE e 

MORAIS, 2017, p. 193). 

 

Dando continuidade à análise do discurso de Temer, ele afirma que a Reforma 

Trabalhista foi considerada um avanço extraordinário. 

Mas o que nós fizemos com a legislação trabalhista foi avançar. Contratos que antes 

não comportavam carteira assinada, um quase disfarce na relação de trabalho, hoje 

estão previstos expressamente. Para dar um exemplo clássico, o pai ou a mãe que 

não pode trabalhar o dia todo, tem que que ficar em casa um meio período, que seja, 

para trabalhar, terá os direitos trabalhistas assegurados. De igual maneira, quem 

trabalha nos fins de semana. Enfim, houve um aperfeiçoamento extraordinário 

(TEMER, 2017). 

 

Quanto aos avanços, ainda não se tem dados oficiais que demonstrem quais foram 

estes e se, realmente, eles existem. No discurso acima, Temer (2017) se refere ao contrato 

para prestação de serviço intermitente e dá a entender que o empregado intermitente terá 

todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. No entanto, é importante 

destacar que a contribuição previdenciária será feita com base nos valores pagos no período 

mensal e se o empregado receber em um determinado mês menos de um salário mínimo, a 

contribuição terá, como base, valor inferior ao salário mínimo, devendo o empregado 

complementar esse valor. Sendo assim, verifica-se que o empregado intermitente nem sempre 

terá os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários, pois, para ser considerado segurado, ele 

deverá preencher todos os requisitos legais da lei previdenciária. 



98 

 

Quanto ao negociado sobre o legislado, a fim de justificar a negociação individual e 

coletiva, o governo destaca que, na Constituição, já há uma previsão legal para a negociação e 

o acordo coletivo e que a Reforma não inovou quanto a isso. 

Mas é interessante notar que esta lei também é mera regulamentação de um 

dispositivo constitucional. Na Constituição está dito, como direito dos trabalhadores, 

as convenções e acordos coletivos de trabalho. Quer dizer, parecia uma novidade 

quando se falava em convenção e acordo coletivo de trabalho, quando ele já era pré-

visto, pré-estabelecido no texto constitucional. De modo que o que se fez foi 

regulamentar o dispositivo constitucional que, convenhamos, levou quase 30 anos 

para ser regulamentado (TEMER, 2017). 

 

A Reforma Trabalhista inova quanto ao direito coletivo, trazendo, como princípio, o 

negociado sobre o legislador – verificar art. 611-A e 620, ambos da CLT. Nesse sentido, 

Andrade e Morais acrescentam: 

A Reforma Trabalhista traz o Princípio do Negociado sobre o Legislado em 15 

pontos, no art. 611-A, CLT, incluindo aí o pacto quanto a jornada de trabalho, o 

banco de horas anual, os intervalos intrajornadas e ainda traz que poderá prevalecer 

o negociado pelo legislado no tocante a prorrogação de jornada em ambientes 

insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do 

Trabalho, rol esse não taxativo e sim explicativo (ANDRADE e MORAIS, 2017, p. 

195). 

 

O que se percebe é que a aprovação da Reforma Trabalhista foi um ato ousado do 

governo, pois ele enfrentou todas as críticas a fim de concretizar seu objetivo. O próprio 

governo considera a aprovação da Reforma Trabalhista um ato ousado, o qual os governos 

anteriores não tiveram coragem de fazer. E, ainda, comemora esse feito, intitulando-se o 

governo das reformas e parabenizando a base aliada. 

Portanto, modernizar a legislação trabalhista era uma dessas demandas sobre as 

quais, ninguém tenha dúvida, sobre ela muito se falava, mas ninguém tinha a 

ousadia e a coragem de realizá-la, como tivemos nós todos, ao longo de todo esse 

período. 

[...] 

E essa descentralização está dando esses resultados extraordinários, que estão sendo 

a todo momento mencionados como, digamos assim, o governo das reformas, o 

governo capaz de modificar o nosso País. 

Se nós fizemos isso, meus amigos, em 14 meses, nós temos mais um ano e meio, 

imagina o que nós faremos com mais um ano e meio de governo. 

Meus parabéns àqueles que trabalharam na reforma trabalhista (TEMER, 2017). 

 

Do discurso de Temer (2017), verifica-se bastante otimismo quanto aos impactos 

positivos que se espera da Reforma, principalmente quanto ao combate ao desemprego; afinal, 

a Reforma Trabalhista foi aprovada como uma medida para combatê-lo.  

 No tópico a seguir, será feita uma breve análise do cenário econômico brasileiro pós-

Reforma Trabalhista a fim de compreender se ela vem atingindo o objetivo almejado pelo 

governo, qual seja, diminuir o desemprego e aquecer a economia. 
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3.4 Análise do cenário econômico pós-Reforma Trabalhista 

 

A Reforma Trabalhista foi aprovada e sancionada sob o discurso de combater o 

desemprego, pois a legislação (CLT) então vigente era considerada muito rígida e precisava 

ser flexibilizada a fim de permitir uma recuperação do mercado de trabalho e econômico, 

possibilitando a abertura de novos postos de trabalho, prestigiando, assim, a iniciativa 

privada. Esse foi o discurso do então presidente Michel Temer: 

E, no geral, o nosso trabalho é para combater o desemprego. E combater o 

desemprego significa preocupar-se com o social. E, para tanto, é preciso, 

naturalmente, prestigiar a iniciativa privada. (TEMER, 2017). 

 

Aqui serão analisados quais são os efeitos da Reforma Trabalhista no mercado de 

trabalho e na economia e se ela cumpriu, até o presente momento, o seu objetivo. Para tanto, 

apresentam-se dados estatísticos do IBGE (2018) e pesquisas realizadas por sindicatos, CUT e 

outras empresas como, por exemplo, a pesquisa realizada pela empresa LOCKTON em 221 

empresas e um relatório emitido pelo banco Itaú em agosto de 2017 (ITAÚ, 2017), após a 

aprovação da Reforma, mas antes de sua entrada em vigor. 

Inicia-se a análise a partir do relatório emitido pelo banco Itaú “Reforma Trabalhista: 

potenciais impactos”. Segundo a análise feita pela instituição (ITAÚ, 2017), estima-se que a 

Reforma poderá elevar a posição do Brasil, no quesito eficiência do mercado de trabalho, da 

posição de 117ª para a 86ª posição em ranking de 138 países. Cabe informar que, quanto ao 

quesito competitividade, em 2016, o Brasil ocupava a 81ª posição (WEF, 2017/2018). 

Em relação a essa análise feita pela instituição bancária (ITAÚ, 2017), percebe-se que 

os impactos iniciais da Reforma Trabalhista, no âmbito internacional, não foram tão otimistas 

assim. De acordo com relatório Global Competitiveness Report 2017-2018, que avalia os 

fatores que impulsionam a produtividade e crescimento de 137 países, divulgado em setembro 

de 2017 pela World Economic Forum (WEF) – Fórum Mundial de Economia –, no quesito 

competitividade, o Brasil subiu 1 colocação no ranking ocupando a 80ª colocação; quanto ao 

quesito eficiência do mercado de trabalho, o Brasil ocupou a 114ª colocação, elevando 3 

posições (WEF, 2017/2018). 

Ainda, segundo o relatório emitido pela instituição bancária Itaú (2017), o país possui 

algumas características que tornam o mercado de trabalho ineficiente, sendo eles: 

- Carga Tributária elevada – em 2016, o país ocupava a última posição no ranking 

mundial e, em 2017, subiu uma posição, ocupando a penúltima posição no ranking (ITAÚ, 

2017). 
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- Baixa flexibilidade para as contratações e demissões; - em 2016, o país ocupava a 

penúltima posição no ranking mundial e, em 2017, permanece na penúltima posição. Quanto a 

esse quesito, a instituição bancária (ITAÚ, 2017) estima que a criação do trabalho 

intermitente permitirá que empregadores adequem a contratação de trabalhadores às suas 

demandas específicas, acreditando, assim, que isso beneficiará uma parcela dos setores em 

que a demanda é sazonal como, por exemplo, restaurantes, varejo e agricultura.  

Ainda, segundo o parecer da instituição bancária (ITAÚ, 2017), as mudanças trazidas 

pela Reforma quanto à parte processual trabalhista, com previsão de multa para litigância de 

má fé, custas para o reclamante que faltar a audiência, entre outras alterações, incentiva a 

diminuição dos litígios.  Em 2016, a Justiça do Trabalho recebeu 2.756.251 processos na 1ª 

instância, 957.519 processos na 2ª instância e 243.447 processos no TST (TST, 2016).  Em 

2017, a Justiça do Trabalho recebeu 2.648.463 processos na 1ª instância, 1.037.376 processos 

na 2ª instância e 277.270 processos no TST. Percebe-se, então, uma pequena diminuição 

quanto aos processos recebidos em 1ª instância, mas ainda não se pode afirmar se tal 

diminuição tem relação com a Reforma Trabalhista. 

- Baixa flexibilidade na determinação de salários – em 2016, o país ocupava a 119ª 

posição no ranking mundial e, em 2017, caiu duas posições, ocupando a 121ª posição no 

ranking (WEF, 2017/2018). 

- Baixa cooperação na relação empregado-empregador – em 2016, o país ocupava a 

118ª posição no ranking mundial e, em 2017, subiu doze posições, ocupando a 106ª posição 

no ranking (WEF, 2017/2018). 

- Baixa relação entre remuneração e produtividade – em 2016, o país ocupava a 88ª 

posição no ranking mundial e, em 2017, caiu uma posição, ocupando a 89ª posição no ranking 

(WEF, 2017/2018). 

- Baixa participação de mulheres no mercado de trabalho – em 2016, o país ocupava a 

87ª posição no ranking mundial e, em 2017, permanece na 87ª posição (WEF, 2017/2018). 

- Custo elevado de demissão – em 2016, o país ocupava a 65ª posição no ranking 

mundial e, em 2017, permanece na 65ª posição (WEF, 2017/2018). 

Diante do relatório apresentado pela instituição bancária citada e dos dados obtidos do 

fórum mundial econômico, ainda não há como afirmar que os reflexos da Reforma 

Trabalhista foram positivos no cenário mundial. Apenas a partir do relatório de 2018 que será 

possível fazer uma análise mais completa. 

 O que se pode verificar é que, no cenário nacional, um dos primeiros impactos 

percebidos com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/17 - Lei da Reforma Trabalhista – foi a 
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demissão em massa. Abaixo, encontram-se alguns casos que ocorreram na cidade do Rio de 

Janeiro no início do mês de dezembro de 2017. 

No dia 06 de dezembro de 2017 a instituição de ensino superior Estácio de Sá 

anunciou demissões em massa de professores. Tal fato foi anunciado nos meios de 

comunicação, como em jornais, redes sociais, rádios, televisões, entre outros. Segundo o 

Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro (SinproRio), foram anunciadas 

cerca de mil e duzentas demissões em todo o país (O GLOBO, 2017). 

A justificativa dada pela instituição foi a de “reorganização em sua base de docentes”. 

A instituição de ensino nega que as demissões tenham relação com a Reforma Trabalhista. 

Em nota ao jornal O Globo, a Estácio informa que “o processo envolveu o desligamento de 

profissionais da área de ensino do grupo e o lançamento de um cadastro reserva de docentes 

para atender possíveis demandas nos próximos semestre” (O GLOBO, 2017). 

Ainda, em nota ao jornal El País, a instituição de ensino Estácio de Sá informou que “a 

medida tinha como objetivo manter a sustentabilidade da instituição e foi realizada dentro dos 

princípios do órgão regulatório [...]” (EL PAÍS, 2018). Informou, ainda, que “as novas 

contratações não serão via trabalho intermitente e ressaltou que muitos dos professores 

demitidos estavam com o salário acima da média do mercado” (EL PAÍS, 2018). 

Além da Estácio de Sá, a Rede D’or demitiu em torno de 320 trabalhadores, segundo 

denúncia feita na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho. Em sua justificativa, 

dada em nota ao jornal O Globo, na notícia publicada em 06-12-17, a Rede D’or afirmou: “a 

nova legislação permite formas flexíveis de contratação, e atende à demanda de certas áreas 

profissionais. A empresa tem buscado atender os diferentes pleitos, mantendo a qualidade do 

atendimento e organização dos serviços prestados” (O GLOBO, 2017). 

Antes das mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista, se o empregador decidisse 

demitir em massa, era necessário que comunicasse ao sindicato da categoria antecipadamente 

para negociar as condições das demissões. Contudo, a Lei 13.467/17 permite a demissão 

coletiva33 e plúrimas34 sem a participação do sindicato. Assim, esse é o entendimento trazido 

                                                 
33 Demissão coletiva é quando ocorre a dispensa de uma coletividade de empregados de uma empresa, ao mesmo 

tempo e pelo mesmo motivo, sem a intenção de substituir esses empregados demitidos. A demissão coletiva visa 

a reduzir o quadro de pessoal. Na dispensa coletiva, a causa é única e o propósito é a redução no quadro de 

Pessoal da empresa (PANCOTTI, 2009, p. 51). 
34 Demissão plúrima é quando ocorre a dispensa de grupo de trabalhadores de certo departamento ou seção da 

empresa, baseado na qualificação profissional ou tempo de serviço. Aponta Pancotti (2009), que na demissão 

plúrima, para cada demitido, pode haver causa diferente e normalmente tem o propósito de substituição do 

demitido por outro empregado (PANCOTTI, 2009, p. 51). 
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pelo novo art. 477-A da CLT35. 

Diante da falta de transparência das demissões ocorridas na Estácio de Sá e Rede D’or, 

o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro instaurou inquérito para investigar a 

aplicação da Reforma Trabalhista no Estado do Rio de Janeiro. 

Aqui, não se tem por objetivo discutir a legalidade ou não das demissões em massa; 

porém, apenas demonstrar os impactos imediatos da Reforma Trabalhista nas relações de 

trabalho. Por conseguinte, o que se percebeu, como impacto imediato, foram as demissões em 

massa/coletiva. 

Na tentativa de se fazer um levantamento do cenário pós-Reforma, foram analisadas 

algumas pesquisas e verificou-se que,  no dia 03 de julho de 2018, foi realizado um seminário 

na Câmara dos Deputados, organizado pela Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público da câmara dos deputados, com a participação de parlamentares, técnicos, e 

representantes do Executivo, Judiciário, Ministério Público do Trabalho e Centrais Sindicais, 

com o objetivo de avaliar os efeitos da mudança das regras na segurança jurídica e no 

mundo do trabalho, foi feito um balanço da reforma trabalhista, com foco principal na 

qualidade do emprego após a aprovação da Lei nº 13.467/17 e de como ficaram as 

negociações coletivas e os contratos de trabalho. E o evento também discutiu o caso da 

Medida Provisória nº 808/17 que perdeu a eficácia no dia 24.04.2018. 

Com o intento de compreender os impactos iniciais da Reforma Trabalhista, será 

trazida, aqui, a percepção do MPT, Anamatra, Deputados e Centrais Sindicais.  

Para o MPT, na fala do procurador-geral, Ronaldo Fleury, não se viu mudança do 

desemprego nem da informalidade. Ele lembrou que a argumentação a favor da Reforma 

estimava uma previsão de geração de até sete milhões de empregos imediatos. Contudo, a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE mostrou o contrário. De 

acordo com a pesquisa, de março a maio deste ano, 2018, o número de empregados com a 

CTPS assinada caiu em 1,1% em comparação com o trimestre anterior (MPT, 2018). 

Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho (Anamatra), aponta que a Reforma Trabalhista buscou enfraquecer a 

Justiça do Trabalho e dificultou o acesso de pessoas com baixa renda aos processos 

trabalhistas. Segundo ele36: 

                                                 
35 Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não 

havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho para a sua efetivação (CLT, art. 477-A) 
36 Fala extraída do discurso feito por Feliciano no Seminário organizado pela comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, que ocorreu em 02/07/2018 (MPT, 2018). 
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Se por acaso, em algum momento da história, se extinguir a justiça do trabalho, os 

litígios trabalhistas continuarão lá e terão que ser resolvidos. E se não houver uma 

autoridade do Estado especializada nesta solução, com sensibilidade para estes 

litígios, eles se resolverão de outra maneira. Se resolverão como nós víamos esses 

conflitos se resolverem no século XVIII e no século XIX. E sabemos que não são 

soluções pacíficas (FELICIANO, 2018). 

 

O deputado Bohn Gass (PT/RS), aponta que a Reforma Trabalhista foi um fiasco 

“toda a legislação da reforma trabalhista foi um fiasco, sobretudo a promessa feita na época, 

pelo governo, de criação de quatro milhões de empregos” (MPT, 2018). 

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 

Fabiano Farias Filho ressalta que o trabalhador deixa de ter o emprego com a proteção e pode 

estar trabalhando sob os mais diversos fins contratuais (MPT, 2018). 

Segundo a pesquisadora Marilene Teixeira, do Centro de Estudos Sindicais e de 

Economia do Trabalho (Cesist), da Universidade Estadual de Campinas, os indicadores do 

mercado de trabalho são termômetros para avaliar os impactos da legislação trabalhista. Se o 

objetivo era empregar e formalizar, nesses primeiros seis meses, isso não se comprovou 

(CÂMARA, 2018). 

No referido seminário, André Santos, representante do Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar (DIAP), enfatiza que, além de não gerar emprego, principal objetivo 

da lei, a renda dos trabalhadores e das trabalhadoras caiu, em média, R$ 14,00, desde 

novembro do ano passado (CÂMARA, 2018). 

Para a secretária de Relações de Trabalho da CUT, Graça Costa: 

A reforma trabalhista promoveu um retrocesso de um século nas condições de 

trabalho no Brasil, antes mesmo da construção da CLT, e caminha na contramão do 

trabalho formal e protegido, promove o aumento da informalidade, ampliação da 

jornada e inviabiliza a organização dos trabalhadores (COSTA, 2018, p.2). 

 

A pesquisa da Central dos Trabalhadores aponta que 81% dos brasileiros reprovam a 

Lei da Reforma Trabalhista (CUT, 2018). Em pesquisa realizada em 118 municípios pela 

CUT/VOX37 foi verificado que para: 

• 67% as mudanças na CLT são boas só para o patrão; 

• 1% é boa para os trabalhadores; 

• 6% é bom para ambos; 

• 15% tiveram dúvida 

• 11% não souberam responder 

                                                 
37 foram entrevistados 2000 brasileiros com mais de 16 anos de idade, residentes em áreas urbanas e rurais, de 

todos os Estados e Distrtito Federal, em capitais, regiões metropolitanas e no interior, em todos os seguimentos 

sociais e econômicos. A margem de erro é de 2,2% (CUT, 2018).  
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Tabela 20 

 

PESQUISA SOBRE AS RECENTES MUDANÇAS NA CLT 
Região Boa /beneficia para o patrão (%) 

Sudeste 76 

Centro Oeste 68 

Norte 68 

Nordeste 65 

Sul 44 

Acima de 5 salários mínimos 77 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos do sítio da CUT (2018) 

 

A fim de verificar a aceitação/reprovação das mudanças trazidas pela reforma 

trabalhista, a pesquisa realizou a seguinte estratificação:  

 

Tabela 21 

 

ÍNDICE DE APROVAÇÃO / REPROVAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA 
Por Gênero Reprovação (%) 

Mulher 82 

Homem 79 
 

Por Idade Reprovação (%) 

Jovens 79 

Adultos 83 

Maduros 76 
 

Por Renda Reprovação (%) 

Até 2 salário mínimo 80 

De 2 a 5 salário mínimos 83 

Acima de 5 salários mínimos 77 
 

Por Escolaridade Reprovação (%) 

Ensino Fundamental 77 

Ensino médio 86 

Ensino Superior 79 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos do sítio da CUT (2018) 

 

Quanto à remuneração, a pesquisa realizada pela CUT aponta que trabalhadores 

autônomos ganham 33% menos (CUT/VOX, 2018). 

A Lockton (2018) lançou uma pesquisa estruturada com o objetivo de verificar como 

as empresas estavam reagindo a alguns pontos da Reforma.  

Os principais pontos da Reforma abordados, na pesquisa, foram: 

autônomos/terceirização; contrato intermitente; acordo individual com funcionários que 

ganham duas vezes o teto do INSS; flexibilização de benefícios; férias; demissão por acordo e 

teletrabalho ou home office. 
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1) Como sua empresa avalia a questão dos autônomos exclusivos/terceirização de todas 

as atividades/contratação de PJ? 

 

Figura 1 
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Tema está em estudo, com possibilidade de aplicação

Tema está em estudo, com baixa possibilidade de aplicação

Já foi tema de estudo, mas descartamos a aplicação

Não foi objeto de análise
 

Fonte: Lockton (2018) 
 

2) Como a sua empresa avalia a questão do contrato intermitente? 

 

Figura 2 
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Fonte: Lockton (2018) 

 

3)  Como a sua empresa avalia a livre estipulação de contratos de trabalho individuais 

para profissionais com salários acima de R$ 11.100,00? 

 

Figura 3 
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Fonte: Lockton (2018) 
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4) Como a sua empresa avalia a questão da flexibilização de benefícios? 

 

Figura 4 
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Fonte: Lockton (2018) 
 

5) Você concorda com a frase: “A Reforma Trabalhista possibilitará que as empresas 

adotem um programa formal de benefícios flexíveis”? 

 

Figura 5 
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Fonte: Lockton (2018) 

 

6) Como a sua empresa avalia a questão das férias em até três períodos? 

 

Figura 6 
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Fonte: Lockton (2018) 
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7) Como a sua empresa avalia a questão da demissão por acordo? 

 

Figura 7 
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Fonte: Lockton (2018) 
 

8) Como a sua empresa avalia a questão de teletrabalho ou home office? 

 

Figura 8 
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Fonte: Lockton (2018) 
 

Da análise feita da pesquisa acima, verifica-se que: i) quanto ao trabalho autônomo 

com exclusividade e terceirização de todas as atividades, a minoria das empresas entrevistadas 

– apenas 1% - está, de fato, aplicando as mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista; ii) 

quanto ao trabalho intermitente, a maioria das empresas entrevistadas – apenas 1% - está 

adotando a contratação de empregado intermitente; iii) quanto à livre estipulação do contrato 

de trabalho, 6% das empresas entrevistadas estão adotando essa livre estipulação; iv) quanto à 

flexibilidade de benefícios, apenas 4% das empresas entrevistadas já estão adotando; v) 

quanto ao parcelamento das férias, 4% das empresas já estão adotando e 23% estão estudando 

o tema com possibilidade de aprovação; vi) quanto à demissão por acordo, 12% das empresas 

já estão adotando essa nova modalidade de rescisão; vii) quanto ao teletrabalho, 18% das 

empresas entrevistadas já estão adotando essa prática. 

Infere-se que algumas mudanças, trazidas pela Reforma Trabalhista, estão sendo 
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pouco adotadas pelas empresas e os motivos podem ser variados, desde a falta de 

conhecimento das reais mudanças da Lei da flexibilização trabalhista, até a insegurança que a 

perda da validade MP 808/17 ocasionou, tanto no âmbito jurídico quanto no empresarial. 

Quanto aos dados estatísticos divulgados pelo IBGE (2018), referente à taxa de 

desocupação, após a aprovação da Reforma Trabalhista, observa-se que: 

- No 3º trimestre de 2017, a taxa média de desemprego foi de 12,4%, a qual apresentou 

uma redução de 0,6 p.p em comparação ao 2o trimestre de 2017, que foi de 13,0%. Em 

comparação ao mesmo período do ano de 2016, apresentou-se uma elevação de 0,6 p.p, que 

foi de 11,8%. Quanto à taxa de ocupação em relação à população em idade de trabalhar, a 

média foi de 54,1% no 3º trimestre de 2017, apresentando, assim, uma elevação de 0,4 ponto 

percentual na comparação com o trimestre anterior (54,1%) e permaneceu estável em 

comparação com o 3º trimestre de 2016. 

- No 4º trimestre de 2017, a taxa média de desemprego foi de 11,8%, a qual apresentou 

uma redução de 0,6 p.p em comparação ao 3º trimestre de 2017, que foi de 12,4%. Em 

comparação ao mesmo período do ano de 2016, ela permaneceu estável. Quanto à taxa de 

ocupação em relação à população em idade de trabalhar, a média foi de 54,5% no 4º trimestre 

de 2017, apresentando, assim, uma elevação de 0,4 ponto percentual na comparação com o 

trimestre anterior (54,1%) e de 0,5 p.p frente ao 4º trimestre de 2016 (54,0%).  

- No 1º trimestre de 2018, a taxa média de desemprego foi de 13,1%, a qual apresentou 

um aumento de 1,3% p.p em comparação ao 4o trimestre de 2017, que foi de 11,8%. Em 

comparação ao mesmo período do ano de 2017, apresentou-se uma redução de 0,6 p.p, que foi 

de 13,7%. Quanto à taxa de ocupação em relação à população em idade de trabalhar, a média 

foi de 53,6% no 1º trimestre de 20178 apresentando, assim, uma redução de 0,9 ponto 

percentual na comparação com o trimestre anterior (54,5%) e um aumento de 0,5% em 

comparação com o 1º trimestre de 2017, que foi de 53,1% 

No ano de 2017, apesar de ter ocorrido uma queda na taxa de desemprego, ao 

comparar com o ano de 2016, a taxa de ocupação se manteve estável. No ano de 2018, a taxa 

de desemprego voltou a subir. 

De todas as análises feitas, não podemos afirmar se a Reforma Trabalhista cumpriu ou 

não o seu objetivo. Verificou-se uma queda do desemprego nos últimos dois trimestres de 

2017 e, por sua vez, uma elevação do desemprego no primeiro trimestre de 2018. 

Prematuramente, poder-se-ia declarar que a flexibilização ainda não foi capaz de frear o alto 

índice de desemprego e que ainda não se verificou a abertura de novos postos de trabalho. 

A percepção que se tem é que a flexibilização tem sido tema de discussão e seus 
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efeitos somente serão percebidos em alguns anos, pois, na contemporaneidade, o cenário 

econômico e político é desfavorável e os efeitos da crise econômica ainda se fazem presentes 

no cotidiano.  

Dessa forma, é interessante notar o modo que os discursos a favor da Reforma 

Trabalhista conseguiram se impor ante aos discursos contrários, concretizando a efetivação da 

flexibilização trabalhista. Quanto ao discurso da aprovação da Reforma, como medida para 

combate ao desemprego, acredita-se que é cedo para chegar a conclusões mais profundas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa se propôs a efetuar uma análise sobre o desemprego no Brasil a partir do 

estudo das sucessivas crises econômicas. No decorrer deste trabalho, foram apresentados os 

contextos históricos considerados desencadeadores da crise contemporânea. 

Inicialmente, acreditava-se que a crise contemporânea e o alto índice de desemprego, 

decorriam da atual conjuntura político-econômica do país. Entretanto, ao longo da pesquisa, 

verificou-se que essa crise é reflexo da grande crise mundial de 2008, à qual o Brasil não deu 

a devida atenção. 

O mercado de trabalho encontra-se em um período de grandes transformações, que 

decorrem do processo de industrialização, da globalização e da implantação das políticas 

neoliberais. Com isso, constatou-se que essas transformações, ocorridas no mercado de 

trabalho, trouxeram novos desafios e, dentre eles, encontra-se o combate ao desemprego. 

Combater o desemprego não é uma tarefa fácil visto que se faz necessário repensar as 

políticas para combatê-lo. 

Verificou-se que, no Brasil, o desemprego possui uma relação com o crescimento da 

economia. No entanto, nem sempre essa relação acontece de forma uniforme, conforme 

observou Marx (1996) em O Capital. Acredita-se que a medida de combate ao desemprego, 

por via do crescimento econômico, não é capaz de combatê-lo efetivamente, pois percebeu-se 

que o desemprego se fez presente mesmo no período de crescimento econômico. 

Não há como negar que, em  período de grande rescessão econômica, há uma maior 

elevação da taxa do desemprego. Ao observar o atual cenário econômico, constatou-se que, 

devido à atual crise que está sendo vivenciada, em 2017, foi registrada uma das maiores taxas 

de desempredo (13,7%) desde 2008 (IBGE, 2017).  

Por isso, cuidou-se observar as medidas de combate ao desemprego, em especial a 

flexibilização trabalhista. Foi possível notar, por meio da contextualização histórica, que a 

flexibilização trabalhista não é uma prática recente e, ao longo dos anos, a legislação 

brasileira sofreu várias modificações. No entanto, verificou-se que a atual flexibilização se 

deu de forma mais ousada, sendo considerada, por seus defensores, uma medida necessária 

para se combater o desemprego e gerar mais postos de trabalho. Acredita-se que a 

flexibilização decorre de um processo histórico, marcado pelas políticas neoliberais. 

Buscou-se compreender e analisar se a flexibilização trabalhista atingiu o objetivo de 

combater o desemprego, conforme defendido pelo atual governo. Considerando que se trata 

de um fato novo, as conclusões, aqui enunciadas, são provisórias. Verificou-se que uma das 
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primeiras consequências, após a aprovação da Reforma, foi a demissão em massa, como 

exemplo os casos citados da universidade Estácio de Sá e Rede D’OR. Verificou-se, também, 

que a Reforma não tem sido bem aceita por parte dos trabalhadores, Sindicatos e por parte dos 

membros do MPT e Justiça do Trabalho. Quanto aos reais efeitos da Reforma Trabalhista, as 

análises são embrionárias e ainda não permite chegar a maiores conclusões. 

As conclusões, aqui apresentadas, representam um esforço provisório do olhar que se 

lança sobre o objeto de pesquisa e da reflexão quanto ao percurso que se fez para chegar até 

as análises aqui abordadas. Inicialmente, tinha-se por objetivo fazer uma comparação entre a 

crise contemporânea e a crise da década de 1990, tendo, como pano de fundo, o desemprego. 

Contudo, a pesquisa direcionou para outros rumos e a escolha feita foi seguir o que a pesquisa 

nos apontava. Talvez, essa escolha tenha prejudicado analisar de forma mais profunda a 

abordagem escolhida. No entanto, considera-se que o caminho escolhido trouxe grandes 

reflexões e aprendizado. Assim, sustentar que os resultados aqui apresentados são parciais e 

que não permite chegar a uma conclusão é reconhecer que houve limitações ao longo da 

pesquisa e que o caminho escolhido trouxe grandes desafios, estimulando a prosseguir na 

pesquisa. 

Por fim, o objetivo principal desta pesquisa é gerar reflexões acerca do desemprego, 

bem como das medidas de combate ao desemprego, em especial a flexibilização. Em adição, 

espera-se que esse material seja útil para a academia, para os pesquisadores e estudantes. 
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