
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Letícia Monteiro Soares 

 

 

 

 
 

Impacto da Reforma Trabalhista sobre as relações de trabalho em Campos dos 

Goytacazes (RJ): “modernização” das regras ou “superexploração da força de 

trabalho”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes 

2019 



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Letícia Monteiro Soares 

 

 

 

 
 

Impacto da Reforma Trabalhista sobre as relações de trabalho em Campos dos 

Goytacazes (RJ): “modernização” das regras ou “superexploração da força de 

trabalho”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campos dos Goytacazes 

2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pior de todos os muros é uma porta de que nunca se teve a chave 

José Saramago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha catalográfica automática - SDC/BUCG
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

S676i Soares, Leticia
  Impacto da Reforma Trabalhista sobre as relações de
trabalho em Campos dos Goytacazes (RJ): ?modernização? das
regras ou ?superexploração da força de trabalho?? / Leticia
Soares ; Rodrigo Monfardini, orientador. Campos dos
Goytacazes, 2019.
  73 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências
Econômicas)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, Campos dos
Goytacazes, 2019.

  1. Superexploração da força de trabalho. 2. Reforma
Trabalhista. 3. Comércio varejista.. 4. Produção
intelectual. I. Monfardini, Rodrigo, orientador. II.
Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências da
Sociedade e Desenvolvimento Regional. III. Título.

                                      CDD -



 
 

Impacto da Reforma Trabalhista sobre as relações de trabalho em Campos dos 

Goytacazes (RJ): “modernização” das regras ou “superexploração da força de 

trabalho”? 

 

 

Letícia Monteiro Soares 

 

Monografia apresentada ao Departamento de 

Ciências Econômicas da Universidade Federal 

Fluminense de Campos dos Goytacazes como 

requisito obrigatório para a obtenção do título de 

Bacharel em Ciências Econômicas. 

 

Aprovado em 11 de novembro de 2019. 

 

     BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

   Prof.º. Dr. º Rodrigo Delpupo Monfardini– UFF (Orientador)  

 

___________________________________________________________________ 

    Prof.º. Dr. º Igor Kipper Rubinsztajn – UFF  

 

____________________________________________________________________ 

    Prof.ª. Dr. º Vanessa Lopes Teixeira – UFF  

 

____________________________________________________________________ 

 

Campos dos Goytacazes 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resumo 

 
Esta pesquisa pretende discutir particularidades da questão das condições da força de 

trabalho na realidade brasileira contemporânea, tendo como eixo central desta análise o 

conceito de superexploração da força de trabalho, referenciado pela obra de Ruy Mauro 

Marini expoente da teoria marxista da dependência. Uma vez que partimos da conjuntura 

de uma Reforma Trabalhista que vigora desde o ano de 2017, este estudo busca avaliar 

os motivos de implementação da Reforma através de interpretações críticas sobre a 

suposta modernização das leis trabalhistas. Sob essa ótica buscar-se-á embasar 

argumentos que possam sugerir que a mudança nas leis do trabalho acabou por gerar uma 

maior possibilidade de superexploração da força de trabalho, com embasamento legal. 

Para tanto foram elaboradas pesquisas empíricas sobre condições de trabalho no setor de 

comércio varejista em Campos dos Goytacazes (RJ) em duas etapas: através da base de 

dados da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego 

(RAIS-MTE) e pesquisa de campo com base em questionários. Na medida em que 

constataram-se indícios da superexploração da força de trabalho no setor em questão, essa 

pesquisa pretende lançar uma contribuição à discussão das questões contemporâneas da 

economia brasileira. 

Palavras-chave: Superexploração da força de trabalho, Reforma Trabalhista e Comércio 

varejista. 
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Introdução 

 

 
Existe uma ampla literatura teórica que sugere a existência de uma 

“superexploração da força de trabalho” no Brasil (MARINI, 1973; CARCANHOLO, 

2013). Entretanto, não existem ainda estudos que a relacionem com a mudança no aparato 

legal relativo às relações trabalhistas. Se essa “superexploração” for, de fato, uma 

característica da economia brasileira, avaliar o impacto da Reforma Trabalhista sobre a 

duração e a intensidade do trabalho permitirá detectar se ela se configura como uma 

mudança legislativa que acentua ou não a “superexploração”, que é uma categoria própria 

de um campo de investigações intitulado Teoria Marxista da Dependência (TMD). 

Essa pesquisa tem como propósito analisar o impacto da Reforma Trabalhista 

sobre as relações de trabalho no município de Campos dos Goytacazes (RJ). Para isso, 

toma como hipótese que a suposta “modernização da legislação trabalhista” obtida com 

a sanção da Lei n. 13.467 de 2017 possui fundamentos não explicitados, como a elevação 

da rentabilidade dos negócios através da piora nas relações de trabalho do ponto de vista 

dos trabalhadores, a qual se manifesta em elevação na jornada média de trabalho e no 

rendimento real do trabalho. 

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) atravessou inúmeras modificações 

ao longo do tempo, de modo que a justificativa de arcaísmo, amplamente utilizada como 

motivação para a Reforma Trabalhista, deve ser melhor qualificada. Em outras palavras, 

o fato de que a CLT foi sancionada pela primeira vez em 1943 não expressa, por si, que 

ela não está adaptada às relações de trabalho contemporâneas, posto que passou 

transformações importantes em 1974, 1990 e 1991, além de alterações pontuais baseadas 

em jurisprudências do Direito do Trabalho. Nesse sentido, é preciso desvelar se existem 

outros motivos que justificam a Reforma Trabalhista, além do suposto arcaísmo da 

legislação. E, se existirem, é importante explicitar quais são esses motivos. 

Um jurista brasileiro, ao comentar as alterações na legislação, deixa claro suas 

preocupações com relação à Lei n. 13.467/2017: 

Do ponto de vista teórico, portanto, não se pode querer adaptar os 

princípios e objetivos do Direito do Trabalho aos desajustes 

econômicos, de modo a corroborar a vontade do setor empresarial de 

reduzir seus custos por meio da diminuição de direitos dos empregados, 

ou, validar, juridicamente, de forma generalizada, o subemprego, na 

ilusão de que se esteja, com isso, ampliando o acesso de mais 

trabalhadores ao mercado de trabalho, até porque com essa estratégia 

mantém-se fora dos necessários questionamentos os desajustes da 
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ordem econômica, nos planos da produção, da circulação, da 

distribuição e das políticas públicas (SOUTO MAIOR, 2017). 

 

Ademais, por se tratar de uma alteração muito recente na legislação brasileira, não 

existem avaliações sistemáticas a respeito do impacto da “modernização” sobre as 

relações de trabalho, especialmente sobre a duração da jornada e a intensidade do 

trabalho, variáveis fundamentais para o bem-estar dos trabalhadores. 

A importância deste projeto advém da necessidade de estudar as mudanças da 

nossa sociedade contemporânea frente às mudanças políticas que vêm se propagando nos 

últimos anos. A mudança nas relações de trabalho que começaram em 2017 terão 

resultados de longo prazo que necessitam ser pensados, e principalmente a se tratar do 

município de Campos dos Goytacazes, onde as taxas de empregos informais são altas. 

Além disso a pesquisa se justifica na análise da entrada dos jovens em um mercado de 

trabalho, que se confirmada a hipótese, estará cada vez mais desigual e injusto. 

Pretende-se, assim fazer uma análise de como as relações de trabalho podem ser 

alteradas através das reformas trabalhistas, com um embasamento teórico à luz da Teoria 

Marxista da Dependência, e depois de esmiuçadas as possíveis consequências investigar 

no campo empírico se as hipóteses aqui levantadas estão se confirmando no município de 

Campos Dos Goytacazes. 

 
1.1. Metodologia 

No primeiro momento dessa pesquisa foi realizado um aprofundamento teórico, com 

base em revisão de literatura, buscou-se caracterizar termos como superexploração da 

força de trabalho, além de evidenciar peculiaridades da economia brasileira, procurou-se 

apresentar também pontos importantes sobre a reforma trabalhista e suas implicações. 

Para compreensão mais ampla do setor foi elaborado um panorama do emprego no 

setor do comércio varejista em âmbito nacional e regional, para tanto utilizou-se a relação 

anual de informações sociais (RAIS) durante o ano de 2017 e tomamos como base os 

seguintes parâmetros: Faixa de remuneração em salários mínimos, faixa de horas 

contratadas, faixa de tempo de emprego, escolaridade dos trabalhadores, sexo e tamanho 

dos estabelecimentos. Além disso, outras fontes de dados como o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) foram utilizadas. 

Para compreensão mais específica do setor, foram realizadas pesquisas 

qualitativas/trabalho de campo com entrevistas no ano de 2019 na cidade de Campos Dos 
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Goytacazes. Foi desenvolvido um questionário (ANEXO 1) que abarcava três questões 

fundamentalmente: Sobre as características gerais do entrevistado, sobre as condições de 

trabalho e sobre a reforma trabalhismo. Dividiu-se então a aplicação em três pontos 

específicos da cidade: Avenida Pelinca, Camelódromo e Centro. Onde foram aplicados 

150 questionários, sendo 50 para cada espaço. 
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CAPITULO 1   

 

TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA E AS PARTICULARIDADES DO CASO 

BRASILEIRO   

 
1.2. Superexploração da força de trabalho 

 
A TMD é uma alternativa às interpretações que consideram a condição de 

subdesenvolvimento das economias periféricas uma etapa para o desenvolvimento 

bastando, para isso, seguir o receituário dos países desenvolvidos para superar tal 

condição. Em contrapartida, a TMD se coloca como corrente que interpreta as relações 

mercantis entre os países do sistema mundial a partir da perspectiva de que 

desenvolvimento e subdesenvolvimento formam um par dialético de um mesmo processo: 

a lógica de acumulação de capital em escala mundial. 

Entende-se, portanto, que o subdesenvolvimento de alguns países/regiões é resultado 

de um mesmo processo que determina o desenvolvimento dos demais (Carcanholo, 

2004). A lógica de acumulação do capital em escala mundial subordina os países 

subdesenvolvidos aos países desenvolvidos criando uma relação de dependência que se 

reflete em algumas peculiaridades dessas economias, tais como a transferência de valor e 

a superexploração da força de trabalho. 

Neste capítulo, detalharemos como se deu o desenvolvimento da dependência e como 

em decorrência desta surgem determinadas peculiaridades, a saber, a superexploração da 

força de trabalho, que como buscar-se-á defender ao longo deste trabalho é o fundamento 

da dependência, para assim lançar luz sobre os impactos da Reforma Trabalhista no Brasil 

contemporâneo. 

 
1.3. A dependência 

 
 

Com a intenção de entender a lógica que gera o subdesenvolvimento e de negá-lo 

como etapa para o desenvolvimento, Marini, um dos maiores expoentes da Teoria 

Marxista da Dependência, em sua principal obra Dialética da Dependência, começa a 

trilhar a trajetória que interpreta o subdesenvolvimento como aspecto necessário para o 

desenvolvimento de algumas regiões. Ao tratar da questão dessa forma, coloca como 

fundamento estruturante do sistema capitalista a dependência de alguns países frente a 

outros. 

Para entender a construção dessa dependência, podemos observar como se deu o 

desenvolvimento da América Latina. No primeiro momento como colônia produtora de 
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metais preciosos, sendo parte fundamental do crescimento europeu que levou ao 

desenvolvimento industrial. Adentrando a fase da revolução industrial, apesar de atingida 

sua independência política, o papel da América Latina continua à margem dos grandes 

centros capitalistas, agora como produtora e exportadora de bens primários e importadora 

de manufaturas de consumo. 

Demonstrada tal subordinação, autores como Marini identificam nessa nova forma 

de divisão internacional do trabalho, formada por expoentes diferenças produtivas entre 

países centrais e periféricos, o início da configuração da dependência como 

 
(...) uma relação de subordinação entre nações formalmente 

independentes, em cujo marco as relações de produção das 

nações subordinadas são modificadas ou recriadas para 

assegurar a reprodução ampliada da dependência. A 

consequência da dependência não pode ser, portanto, nada mais 

do que maior dependência, e sua superação supõe 

necessariamente a supressão das relações de produção nela 

envolvida. (MARINI, p.141, [1973] 2005) 

 

A inserção na divisão do trabalho se deu de forma que a América Latina ficasse 

responsável pela produção dos produtos primários, sendo estes de baixo valor agregado 

e apresentando uma baixa composição orgânica do capital
1
. Já aos países centrais coube 

a função de produzir bens industrializados, com alto valor agregado e alta composição 

orgânica do capital. 

A diferença produtiva entre países centrais e dependentes apresentam uma série 

de resultados, dentre os quais, o próprio desenvolvimento da indústria, uma vez que sem 

a oferta de produtos agrícolas oriunda da América Latina seria um obstáculo para os 

países centrais se concentrarem especificamente na indústria. 

Além disso, uma das maiores contribuições dessa forma de inserção na economia 

mundial foi a possibilidade de nos países centrais o eixo da acumulação capitalista se 

deslocar da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa, na medida em que a 

acumulação passa a depender mais da capacidade produtiva do que da exploração da força 

 

 

 
 

1
 Sendo está caracterizada pela expressão: capital constante (força de trabalho) /capital 

variável (meio de produção). Uma vez que o capital variável cresce de forma mais 

acelerada que o capital constante desenvolve-se uma economia mais abundante em força 

de trabalho do que em meio de produção, através da expressão com baixa composição 

orgânica do capital. 
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de trabalho. Contraditoriamente, nas economias dependentes o resultado é justamente o 

oposto. 

Cabe aqui diferenciar o aumento da mais-valia relativa do aumento da 

produtividade. Quando tratamos de aumentos de produtividade estamos nos referindo a 

maiores quantidades de produto no mesmo espaço de tempo, isso por si só não geraria 

um aumento da mais valia, estaria gerando uma mais valia extraordinária. Aumentos da 

mais valia correspondem ao grau de exploração da força de trabalho, para isso é preciso 

que haja redução do valor dos bens necessários para a reprodução da força de trabalho. 

Ao passo que a América Latina adentra o mercado mundial como ofertante de alimentos, 

contribui para gerar as condições necessárias na mudança do eixo da acumulação para a 

mais valia relativa. 

Ademais as consequências da dependência não param por aqui, em decorrência 

do consequente aumento da produtividade e da mais valia nos países centrais, um 

resultado direto é o aumento do consumo de matérias primas industriais. Analisando os 

efeitos com base na composição orgânica do capital, observa-se que, com o valor do 

capital variável abaixando e o capital constante aumentando, por levar em consideração 

o valor das matérias primas industriais, é esperado que haja uma tendência declinante da 

taxa de lucro. 

Entendida tal tendência, o papel desempenhado pela América Latina é justamente 

de compensar o declínio da taxa de lucro, por meio da oferta no mercado mundial de 

matérias primas industriais cada vez mais baratas. Tal participação no desenvolvimento 

industrial dos centros gerou consequências para a economia interna, que serão mais 

aprofundadas a seguir. 

 
1.4. Trocas desiguais 

 

 
Retomando a inserção da América Latina na divisão internacional do trabalho 

como produtora e exportadora de bens primários, cabe aqui destacar as consequências 

dessa forma de desenvolvimento. No que ficou conhecido através dos teóricos da TMD 

como trocas desiguais: 

 
Teoricamente, o intercâmbio de mercadorias expressa a troca de 

equivalentes, cujo valor se determina pela quantidade de trabalho 

socialmente necessário que as mercadorias incorporam. Na prática, 



14 
 

observam-se diferentes mecanismos que permitem realizar 

transferências de valor, passando por cima das leis da troca, e que se 

expressam na forma como se fixam os preços de mercado e os preços 

de produção das mercadorias. (MARINI, 2005, p. 9) 

 
Ainda sobre as transferências de valor, Marini apresenta duas principais formas 

em que as trocas desiguais se dão no âmbito da economia mundial. Carcanholo (2013) 

reinterpretando o trabalho de Marini, aponta para três possíveis formas de transferência 

de valor. 

A primeira delas, tem relação com os diferentes níveis de produtividade, na 

produção de um mesmo tipo de mercadoria, que as diferentes nações estão submetidas: 

Assim, neste nível de abstração mais elevado, a lei do valor, no plano 

da economia mundial, implicaria que economias que possuem capitais 

com produtividade abaixo da média mundial tenderiam a produzir mais 

valor do que realmente conseguem se apropriar. Este desnível na 

produtividade de mercadorias que são produzidas tanto na economia 

central quanto na economia dependente permite um primeiro 

mecanismo de transferência de mais-valia produzida na última que é 

apropriada e acumulada na primeira. (CARCANHOLO, 2013, p. 81) 

 

A segunda forma tem como base distintos níveis de composição orgânica do 

capital. Desta forma então, a troca entre bens primários e bens manufaturados implica não 

só uma notória diferença, mas uma transferência de valor, que tem sua relevância no fato 

das economias centrais terem uma composição orgânica do capital acima da média do 

mercado mundial: 

Como os capitais nas economias dependentes tendem, em média, a 

possuir produtividades abaixo da média de todos os setores da 

economia mundial, ocorre a transferência de uma parte da mais-valia 

produzida nas economias dependentes, que será apropriada, na forma 

de um lucro médio superior à mais-valia produzida, pelos capitais 

operantes nas economias centrais. (CARCANHOLO, 2013, p. 82) 

 
A terceira possibilidade que é apresentado por Carcanholo tem relação com o 

monopólio dos centros: 

Quando determinados capitais possuem um grau de monopólio razoável 

em seus mercados específicos, isto faz com que eles possam manter, 

por determinado tempo, preços de mercado acima dos preços de 

produção de mercado, isto é, sustentar temporariamente volumes de 

produção abaixo das demandas. Como os preços de mercado estariam, 

nesta situação, acima dos preços de produção, para além das oscilações 

conjunturais, estes capitais poderiam se apropriar de um lucro efetivo 

acima do médio; uma massa de valor apropriado além daquele que, de 

fato, foi produzido por estes capitais. (CARCANHOLO, 2013, p. 84) 
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Apresentadas então as formas de transferência de valor, cabe agora, demonstrar 

como que as economias dependentes durante os séculos buscaram compensar os danos 

que a sua forma de inserção no mercado mundial gerou. 

 
1.5. O mecanismo de compensação 

Após demonstrar como que por meio de todo o seu desenvolvimento produtivo a 

América Latina ocupou um lugar de dependência frente aos países do centro capitalista, 

cabe agora, portanto, apresentar a forma como internamente estes países buscaram 

compensar sua posição subordinada. 

O fenômeno que se apresenta na aparência é justamente uma maior exploração da 

força de trabalho, seja mediante a prolongação da jornada de trabalho ou da intensidade 

do trabalho. Já na essência o objetivo é compensar a transferência de valor que ocorre da 

periferia para o centro, e é justamente esta questão que faz da categoria algo específico 

das economias dependentes. 

A intenção aqui é demonstrar que a categoria superexploração da força de trabalho 

é central para a teoria Marxista da Dependência, e que na medida que ocorrem as trocas 

desiguais aparece como mecanismo de compensação apresentando-se como característica 

fundamental de explicitação da própria dependência. 

Para isso, primeiramente vamos esclarecer porque tal categoria não foi tratada 

com a mesma importância na obra de Marx, dado o nível de abstração. Na citação abaixo 

tal diferenciação fica evidente: 

É preciso ressaltar que, no nível de abstração do livro I de O capital, no 

qual a questão é tratada, não fazia sentido analisar o aumento da taxa de 

mais-valia em razão da redução de salários, ainda que a possibilidade 

real de que isto aconteça tenha sido inúmeras vezes remarcada. Isto 

porque ali se tratava de entender o processo de produção do capital, 

abstraindo-se da análise todas as reais dificuldades que ele tem para 

circular e realizar o valor produzido, temática dos outros livros. 

(CARCANHOLO, 2013) 

Compreender a forma que as economias dependentes se inserem no mercado 

Mundial e suas especificidades não era objetivo de Marx, mas um objetivo posterior que 

os teóricos da teoria marxista da dependência se propõem a estudar. Carcanholo abaixo 

define como Marx definia os salários proporcionalmente ao valor da força de trabalho: 

Assim, no livro I desta obra, supõe-se que todo o valor produzido será 

realizado; ou melhor, que as mercadorias serão vendidas no volume e 



16 
 

na magnitude de valor em que foram produzidas. Em termos da 

mercadoria força de trabalho, isso significa que os salários 

corresponderiam ao valor da força de trabalho. (CARCANHOLO, 

2013) 

Podemos observar então que o mais valor absoluto e relativo se apresenta dentro 

desse contexto como uma forma de aumentar a taxa de mais valia, mas quando passamos 

a analisar as economias periféricas e a sua condição subordinada, conseguimos observar 

características nas quais estas são prejudicadas em relação às economias centrais, fazendo 

com que a lei do valor se aplique de forma diferente. Assim como já foi tratado neste 

trabalho. 

Uma das principais características das economias periféricas é a sua abundância 

em mão de obra, o que gerou ao longo do tempo uma grande massa de trabalhadores 

subempregados, dentro desse contexto o mecanismo que se apresenta como forma de 

compensar a transferência de valor é justamente a superexploração da força de trabalho. 

Assim, a superexploração é entendida como a remuneração do 

trabalhador abaixo do valor necessário para sua própria reprodução. 

Condição que tem maior desenvolvimento nos países dependentes por 

ter grande oferta de mão de obra, e por ter o eixo da acumulação voltado 

à produção de mais valor absoluto. Assim como Osorio mostra na 

seguinte passagem: “A superexploração é a forma particular de 

exploração e esta particularidade consiste em que é uma exploração na 

qual o valor da força de trabalho é violado”. (OSORIO, 2013) 

Nesses casos a principal forma de aumentar o mais valor extraído pelo capital é 

através da retirada de direitos dos trabalhadores e não por meio do barateamento do custo 

de vida como acontece na maioria das economias centrais. Assim como acontece hoje, 

como pretendemos demonstrar, por meio da reforma trabalhista. 

Demonstrada a diferença que existe com relação ao nível de abstração da teoria 

marxista da dependência, e a centralidade da categoria supererexploração da força de 

trabalho, a parte seguinte deste trabalho se encarrega de demonstrar como que a atual 

reforma trabalhista retira direitos dos trabalhadores num contexto de país periférico, e 

busca comprovar se por meio desta houve um aprofundamento das condições de 

superexploração da força de trabalho. 
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1.6. Evidências da superexploração no contexto brasileiro 

Trazendo a discussão para o contexto brasileiro, vamos começar a apontar as 

primeiras evidências de que existe a superexploração da força de trabalho no Brasil. 

Primeiramente vamos levantar a questão da violação do valor da força de trabalho. 

Em primeiro lugar, podemos ver a diferença existente entre o salário mínimo 

nominal e o salário mínimo que seria necessário para a reprodução das condições de vida 

de uma família trabalhadora. O DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos) define o salário mínimo necessário da seguinte forma: 

Para calcular o Salário Mínimo Necessário, o DIEESE considera o 

preceito constitucional de que o salário mínimo deve atender as 

necessidades básicas do trabalhador e de sua família e cujo valor é único 

para todo o país. Usa como base o Decreto lei nº 399, que estabelece 

que o gasto com alimentação de um trabalhador adulto não pode ser 

inferior ao custo da Cesta Básica de Alimentos (DIEESE, 2016, p.10) 

Levando em consideração a forma como esses dados são elaborados, e partindo 

de uma perspectiva com base na TMD, o simples fato de o salário mínimo nominal ser 

menor que o salário mínimo necessário já configura uma situação que leva ao desgaste 

prematuro da força de trabalho como Mathias Luce atenta, utilizando dados de 2012: 

Hoje, em torno de R$ 2.617,00 (outubro de 2012), o SMN equivale a 

mais de quatro vezes o salário mínimo vigente de R$ 622,00 Se o salário 

não alcança a quantia suficiente para o trabalhador repor o desgaste de 

sua força de trabalho, identifica-se o caso da superexploração. Isto 

significa que a força de trabalho está sendo remunerada abaixo do seu 

valor. (LUCE. 2013. p.152). 

Seguindo as evidências que demonstram a superexploração da força de trabalho 

no Brasil, também podemos analisar a partir do prolongamento da jornada de trabalho. 

Esse fator é mais aparente, visto que, se as horas de trabalho estão sendo ultrapassadas já 

se configura um contexto em que a categoria está presente. Seja, portanto, por meio da 

necessidade de mais de um emprego, da venda das férias ou até mesmo da redução do 

tempo de almoço. 

Que os trabalhadores aceitem essas medidas em troca de 

adicionais/abonos salariais apenas revela como a remuneração da força 

de trabalho por baixo de seu valor leva a que tenham de se submeter à 

violação de seu fundo de vida no esforço de tentar compensar a 

apropriação de seu fundo de consumo. Aqui se vê, flagrantemente, se 

combinarem duas formas de superexploração, a conversão do fundo de 

consumo do trabalhador em fundo de acumulação do capital e o 

prolongamento da jornada além da jornada normal, ambos atentando, 
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isto é, violando, respectivamente, o fundo de consumo e o fundo de vida 

do trabalhador. (LUCE, Mathias. 2013. p.155). 

Não menos importante, o aumento da intensidade do trabalho também apresenta 

evidências no Brasil, o que muitas vezes pode ser confundido com aumentos de 

produtividade do capital, mas quando interpretamos os dados com maior rigor analítico 

podemos observar o uso intensivo da força de trabalho. 

Prosseguindo a análise, com outro ramo da produção à frente do atual 

padrão de reprodução do capital: o setor sucroalcooleiro, segmento que 

obtém sua matéria-prima com base no trabalho degradante dos 

cortadores manuais da cana-de-açúcar que trabalham em condições 

alarmantes. Segundo estudo com os cortadores manuais em atividade 

no interior paulista, em apenas dez minutos cada trabalhador corta 400 

kg de cana, desfere 131 golpes de facão e flexiona o tronco 138 vezes. 

Ao final de um dia de trabalho, após numerosas sequências de 

operações repetitivas e extenuantes, são computados em média por 

trabalhador: 11,5 toneladas de cana cortada, 3.792 golpes de facão e 

3.994 flexões de coluna. Como resultado, têm-se expectativas de vida 

que não passam dos 35 anos de idade (Laat, 2008). (LUCE, 

2013.p.157). 

Demonstrada as evidências de que a categoria apresentada por Marini tem indícios 

de existência na realidade brasileira, cabe mostrar como que através da reforma trabalhista 

pode haver então o agravamento da superexploração nesse contexto. 

1.7. A reforma trabalhista, a suposta modernização e a superexploração 

A Reforma Trabalhista que foi imposta pelo governo de Michel Temer apresenta 

como justificativa para tal a pretensa geração de empregos que seria resultado da 

modernização das leis trabalhistas. Esta justificativa não é efetiva, dado que a geração de 

empregos não tem relação direta com a retirada de direitos dos trabalhadores, posto que 

a geração de empregos seria mais efetiva com o aquecimento da economia e com políticas 

públicas adequadas. Pesquisas realizadas por Vasquez et al. (2008) chegaram à seguinte 

conclusão: 

Por fim, não está provado que flexibilizar o mercado de trabalho, como 

realizado pela reforma, efetivamente gere empregos: o que os estudos 

mostram é que a geração de empregos está ligada ao crescimento 

econômico. Mas, com os gastos do governo engessados e o crédito 

escasso, o crescimento hoje no Brasil patina por depender quase que 

somente do consumo das famílias (e por isso obviamente do mercado 

de trabalho), que é justamente a variável que se queria ajustar em 2015 

com o choque recessivo. (VASQUEZ, barbara et.al. 2018) 

A mudança busca superar as dificuldades enfrentadas pelo poder econômico em 

economias periféricas, através da retirada de direitos da classe trabalhadora. Souto Maior, 
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juiz do trabalho, deixa claro suas preocupações para com os reais objetivos da mudança 

na legislação: 

Do ponto de vista teórico, portanto, não se pode querer adaptar os 

princípios e objetivos do Direito do Trabalho aos desajustes 

econômicos, de modo a corroborar a vontade do setor empresarial de 

reduzir seus custos por meio da diminuição de direitos dos empregados, 

ou, validar, juridicamente, de forma generalizada, o subemprego, na 

ilusão de que se esteja, com isso, ampliando o acesso de mais 

trabalhadores ao mercado de trabalho, até porque com essa estratégia 

mantém-se fora dos necessários questionamentos os desajustes da 

ordem econômica, nos planos da produção, da circulação, da 

distribuição e das políticas públicas. (MAIOR, Jorge. 2018) 

Um dos princípios basilares do direito do trabalho é o chamado princípio da 

proteção que pode ser definido da seguinte forma: 

O princípio da proteção é a direção que norteia todo o sentido da criação 

do Direito do Trabalho, no sentido de proteger a parte mais frágil na 

relação jurídica – o trabalhador – que até o surgimento de normas 

trabalhistas, em especial desta especializada, se via desprotegido face à 

altivez do empregador (CAPELARI, Luciana Santos Trindade, 2018) 

Na Reforma Trabalhista que foi imposta, a retirada de direitos evidencia 

justamente a liquidação do princípio da proteção, dado que esta propõe que os 

trabalhadores representem a si mesmos e negociem seus próprios interesses. Visto que a 

relação empregador e trabalhador não apresenta igualdade, evidenciado no fato do 

capitalista ter conhecidas vantagens no vínculo empregatício, fica evidente o descaso de 

defender a prevalência do negociado sobre o legislado. 

Defender a prevalência dos acordos individuais é voltar ao tempo antes da 

implementação da CLT e tratar os acordos de trabalho como acordos de mercado, onde 

os acordos estão sujeitos à oferta e à procura e são determinados por preços. É entregar 

os direitos conquistados às nefastas vontades do capital. 

Fica visível em duas mudanças estabelecidas a clara perda de direitos gerada aos 

trabalhadores. No artigo da lei citado abaixo, fica evidente que o tempo em que o 

trabalhador gasta para atender suas necessidades pessoais passa a não ser mais parte da 

sua jornada de trabalho, sendo assim esta sofre um prolongamento. 

§ 2° Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não 

será computado como período extraordinário o que exceder a jornada 

normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 

1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha 

própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias 

públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou 
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permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades 

particulares, entre outras: 

I – práticas religiosas; 

II – descanso; 

III – lazer; 

IV – estudo; 

V – alimentação; 
VI – atividades de relacionamento social; 

VII – higiene pessoal; 

VIII – troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade 

de realizar a troca na empresa. (UNESP.2017) 

Além do prolongamento da jornada de trabalho, a CLT de Temer também coloca 

o trabalho intermitente como foco. Esta parte da lei favorece ao empregador na medida 

que este não precisa sequer garantir ao trabalhador o direito ao salário mínimo. No artigo 

da lei citado abaixo, pode-se notar que o trabalho intermitente gera insegurança para os 

trabalhadores, na medida em que não estipula o tempo em que o trabalhador continuará 

empregado e nem questões salariais. Sendo assim, este acabaria sendo legalmente 

subempregado e enfrentando situações de completa instabilidade. 

Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita 

ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado 

ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. 

§ 3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a 

prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo 

com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 

determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de 

atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, 

regidos por legislação própria. (BARRETO, André. 2017) 

Como exposto acima, a defesa de acordos entre empregador e trabalhador, gera 

vantagens para o empresariado. Dentro da lógica do capitalismo dependente a 

possibilidade da superexploração da força de trabalho é assim ampliada por dispositivos 

legais. 

Os defensores da reforma argumentam que a legislação trabalhista está 

desatualizada no sentido de não ter acompanhado a mudança pela qual passou a economia 

em todo o cenário internacional. Além disso, expõem que todo o trâmite legal da justiça 

do trabalho acaba por “engessar” o mercado de trabalho. Assim a diminuição dos aparatos 

legais possibilitaria uma melhor inserção no mercado internacional, através da 

flexibilização das relações empregatícias. O que do ponto de visto do trabalhador 

representa um enorme retrocesso, podemos sintetizar a perda de direitos da seguinte 

forma: 
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A reforma em curso desfere um golpe mortal ao direito do trabalho pois, 

ao invés de reconhecer a assimetria das relações entre capital e trabalho, 

supõe que o contrato de trabalho é um contrato entre iguais (GALVÃO, 

Andréia. et al. 2017) 

Com relação ao primeiro ponto de crítica é importante ressaltar que a legislação 

trabalhista vem sendo alterada ao longo dos anos, justamente para acompanhar os 

desdobramentos econômicos e as mudanças estruturais da economia, como pode ficar 

evidente na devida citação: 

A CLT foi sendo alterada historicamente por meio de leis, decretos, 

ementas constitucionais e medidas provisórias. Foram aprovadas 233 

alterações até 2016, 75% das quais ocorreram pela via legislativa. 

(GALVÃO, Andréia. et al. 2017) 

Analisando do ponto de vista histórico, o retrocesso com relação os direitos 

trabalhistas vem sendo pauta desde os anos 1990. No cenário de crise do capitalismo e do 

começo da inserção brasileira na globalização financeira, as respostas para entraves 

econômicos foi, como agora, a retirada de direitos dos trabalhadores. Por meio de uma 

agenda de flexibilização trabalhista, que tinha como justificativa ampliar as 

possibilidades de emprego e acabou por gerar um grande contingente de desemprego e de 

precarização das relações de trabalho. Sintetizado basicamente da seguinte forma: 

Enfim, as mudanças não ocorrem somente do ponto de vista da norma 

ou lei, mas por meio da interação entre os agentes sociais, dentro de um 

contexto político, social, econômico, tecnológico e de mercado de 

trabalho. Em outros termos, o contexto foi decisivo para o avanço da 

flexibilização e precarização do trabalho no Brasil a partir dos anos 90, 

pois se constituiu um ambiente absolutamente desfavorável aos 

trabalhadores. (KREIN, José) 

Já do ponto de vista da densidade do aparato legal trabalhista, podemos 

argumentar, no sentido de pensar que o excesso de leis trabalhistas não gera prejuízos 

para o trabalhador. Além do mais, com relação à segurança jurídica os defensores da 

reforma argumentam que o excesso de leis prejudica os acordos coletivos, porém esse 

argumento não se verifica na prática, visto que a lei busca justamente dar seguridade aos 

trabalhadores, podendo ser detalhado através de seguinte passagem: 

Logo, a tese de segurança jurídica é um subterfúgio para ocultar os 

interesses de quem a defende. O objetivo da reforma é eliminar os 

entraves que a regulação pública do trabalho coloca à exploração 

capitalista, o que acarretará a expansão da precarização, o aumento da 

vulnerabilidade, da insegurança, da desproteção. Como isso não pode 

ser dito, recorre-se à tese da segurança jurídica. (GALVÃO, Andréia. 

et al. 2017) 
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Sendo assim, após expor brevemente as incompatibilidades entre os objetivos da 

reforma e suas implicações reais, e de demonstrar que não é a primeira vez que tal 

incoerência se apresenta na economia brasileira, fica evidente a necessidade de estudar 

mais a fundo suas implicações e seu real objetivo, tomando o caso concreto dos 

trabalhadores do setor de comércio varejista em Campos dos Goytacazes. 
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CAPITULO 2  

 

 PANORAMA DO EMPREGO NO SETOR DO COMÉRCIO VAREJISTA (RAIS) 

 

Após ter sido retratada a processualidade histórica que gerou a dependência latino- 

americana, foi apresentado como por consequência de sua inserção no mercado mundial 

emergem necessidades específicas do capitalismo dependente. Apontada também a 

categoria de maior relevância para este trabalho, a saber, a superexploração da força de 

trabalho, e suas principais evidências no Brasil contemporâneo. Cabe agora, portanto, 

aprofundar as pesquisas no setor em que desejamos demonstrar a possibilidade de um 

agravamento da superexploração da força de trabalho através de reforma trabalhista que 

entrou em vigor em 2017. 

Para tal será utilizada a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), órgão responsável por gerir importantes estatísticas referentes ao mercado de 

trabalho brasileiro. Será analisado o setor de comércio varejista em Campos dos 

Goytacazes, no ano 2017, especificamente sobre as condições de trabalho e o perfil dos 

trabalhadores, comparado com o mesmo setor no estado do Rio de Janeiro e no Brasil em 

geral. O objetivo é traçar um panorama empírico que subsidie a análise sobre o possível 

aprofundamento das condições de superexploração da força de trabalho neste setor com 

a implementação da Reforma Trabalhista. 

As variáveis que serão abordadas neste trabalho serão as seguintes: ao se tratar de 

vínculo empregatício, será estudada a faixa de remuneração média, quantidade de horas 

contratadas e o tempo de emprego. No âmbito individual do trabalhador serão relatado os 

seguintes pontos: Escolaridade e sexo. E no aspecto das empresas abordaremos o tamanho 

das mesmas em termos de número de funcionários. 
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1.8. Faixa de remuneração média do trabalho 

Como já foi dito ao longo deste trabalho, o DIEESE fornece duas estatísticas para 

o cálculo do salário. O salário mínimo nominal, que corresponde ao valor oficial vigente, 

e o salário mínimo necessário, que corresponde ao que seria preciso para uma família se 

reproduzir dignamente. Tendo em vista que o salário mínimo nominal no ano de 2017 foi 

equivalente a 937 reais e o salário mínimo necessário correspondia a 3.585,05 reais 

(DIEESE, 2017), é preciso estar atento ao fato de que remunerações abaixo do valor 

necessário é um dos indicativos de superexploração. 

Seguindo então a seguinte prerrogativa passemos para a análise da faixa de 

remuneração média do setor varejista, em Campos dos Goytacazes, através das 

interpretações dos dados da seguinte tabela: 

 

 
Tabela 1: Trabalhadores do Comércio Varejista em Campos dos Goytacazes por faixa de 

remuneração em salários mínimos 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
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Os dados coletados são referentes ao ano de 2017, e como podemos observar a 

grande maioria dos trabalhadores (66,9%) recebeu de 1 a 1,5 salários mínimos, o que está 

longe do salário mínimo necessário estipulado pelo DIEESE. Tais dados nos levam a 

perceber os primeiros indícios que confirmam a superexploração da força de trabalho, no 

município, no setor e no ano em questão. Os números são expressivos e demonstram que 

92,6% dos empregados recebem até dois salários. Além disso podemos analisar que uma 

quantidade ínfima de trabalhadores recebe acima de 3 salários, o que é um importante 

demonstrativo do baixo nível de remuneração existente no setor. 

Tratando de forma mais ampliada também recorremos aos dados de remuneração 

no Estado do Rio de Janeiro no mesmo setor, na busca de analisar se a mesma evidência 

estaria se confirmando em outros espaços geográficos. 

Tabela 2: Trabalhadores do Comércio Varejista no Estado do Rio de Janeiro por faixa 

de remuneração em salários mínimos 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

 
 

Podemos observar que os dados são bastante similares, com algumas diferenças. 

Majoritariamente a remuneração média dos trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro 

esteve por volta de 1 a 1,5 salários mínimos. Os dados solidificam que os trabalhadores 

receberam menos do que a metade do salário mínimo necessário para a reprodução da sua 

força de trabalho. Sendo assim são fortes os indícios que tendem a confirmar a ampliação 

da superexploração da força de trabalho no ano corrente. 
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Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Continuando a análise, buscamos também interpretar os dados do mesmo setor, 

no mesmo ano, para o Brasil de uma forma geral e obtivemos os seguintes resultados: 

Tabela 3: Trabalhadores do Comércio Varejista no Brasil por faixa de remuneração em salários 

mínimos 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 
Aos examinar os dados de trabalho de todo o Brasil, acabamos tirando as mesmas 

conclusões em que começamos o estudo, ou seja, que a maioria dos trabalhadores 

Brasileiros recebeu menos do que a metade do mínimo necessário durante o ano de 2017. 

Através dessas estatísticas, podemos assinalar os primeiros indicativos da 

superexploração da força de trabalho. Dentro desta observação podemos destacar que 

impressionantemente apenas 4% dos trabalhadores brasileiros recebem até quatro 

salários, no setor em destaque. Além do que 48% da população empregada recebe até 1,5 

salário o que demostra uma faixa de remuneração extremamente baixa frente às 

necessidades básicas para a reprodução da força de trabalho. O Sudeste apresenta o maior 

número de empregados no setor, seguido do Nordeste e do Sul, nessas regiões assim como 

nas demais a faixa de salários permanece muito abaixo do mínimo necessário estipulado 

pelo DIEESE. 
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1.9. Quantidade de horas contratadas: 

A tarefa de analisar a quantidade de horas contratadas consiste em observar se de 

fato as 44 horas semanais são cumpridas no setor do comércio varejista. Demostrado que 

existe um prolongamento da jornada de trabalho para além desse valor, estamos diante de 

mais um mecanismo que possibilita a superexploração da força de trabalho. Através do 

qual o capital incorpora ganhos em consequência do desgaste da corporeidade física do 

trabalhador. 

Entretanto, através do banco de dados da RAIS só são fornecidos os dados 

referentes ao limite das 44 horas semanais. Mesmo não tendo acesso a dados que 

forneçam a quantidade de trabalhadores que são empregados para exercer cargos que 

excedam as 44 horas, podemos observar que a grande massa de trabalhadores brasileiros 

ocupa predominantemente funções que estão justamente no limite das 44 horas, como 

podemos demonstrar por meio dos seguintes estudos: 

Tabela 4: Trabalhadores do Comércio Varejista em Campos dos Goytacazes por faixa de 

horas contratadas 

 



28 
 

700000 

601022 
600000 

 
500000 

 
400000 

 
300000 

 
200000 

 
100000 

855 75 4543 3939 16935 

0 

Até 12 horas 13 a 15 horas 16 a 20 horas 21 a 30 horas 31 a 40 horas 41 a 44 horas 

7000000 

 
6000000 

 
5000000 

 
4000000 

 
3000000 

 
2000000 

 
1000000 

 
0 

Até 12 horas 13 a 15 horas 16 a 20 horas 21 a 30 horas 31 a 40 horas 41 a 44 horas 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Tabela 5: Trabalhadores do Comércio Varejista no Estado do Rio de Janeiro por faixa de horas 

contratadas 

 

 

 
 

Tabela 6: Trabalhadores do Comércio Varejista no Brasil por faixa de horas contratadas 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 



29 
 

Os dados são expressivos e mostram que em Campos dos Goytacazes, no Estado 

do Rio de Janeiro e em todo Brasil, os trabalhadores estão empregados no extremo 

estabelecido para a jornada de trabalha. E como podemos observar os dados são ainda 

mais acentuados quando tratamos do município de Campos, onde 97% dos empregos 

estão no limiar da jornada de trabalho. Ainda assim a reforma trabalhista busca, em uma 

de suas mudanças, justamente flexibilizar o limite de horas estipulado. Possibilitando 

assim que de forma legal o empregador possa ampliar seus lucros em decorrência do 

maior desgaste físico do trabalhador. Mais adiante nesse trabalhado iremos analisar 

através de dados primários a parcela de trabalhadores que é empregada para além do 

tempo determinado, em jornadas de 48 horas por exemplo. 

Interpretando de forma análoga as duas variáveis apresentadas até aqui, podemos 

observar que além do capital se apropriar de parte do que é produzido pela força de 

trabalho, de forma a fazer com que está não receba o suficiente para se reproduzir 

dignamente, afinal a massa de trabalhadores não recebe nem o equivalente a metade do 

salário mínimo necessário. Concomitantemente se apropria do fundo de vida do mesmo, 

de forma a empregar trabalhadores em massivas jornadas de trabalho. Dessa forma então 

unindo duas das evidências que qualificam a superexploração da força de trabalho. 

2.0. Tempo de emprego: 

 
Ao analisar esta variável, buscamos demonstrar o grau de estabilidade do 

trabalhador, ou seja, quanto tempo este permanece empregado. A partir da reforma foi 

proposto uma série de flexibilizações que facilitam a demissão do empregado, uma 

espécie de acordo entre empregado e empregador. Do ponto de vista da qualidade de vida 

da força de trabalho este é mais um aspecto degenerativo pois deixa o trabalhador em 

situação de instabilidade. Observa-se a modificação do artigo da CLT abaixo: 

CLT - Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre 

empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes 

verbas trabalhistas: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

I - por metade: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

a) o aviso prévio, se indenizado; e (Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017) 

b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, prevista no § 1o do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 

1990; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas. (Incluído pela Lei 

nº 13.467, de 2017) 
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§ 1o A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a 

movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I- A do art. 20 da 

Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por 

cento) do valor dos depósitos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 2o A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo 

não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego. 

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017  (JUSBRASIL, 2017) 

 

 
Por se tratar de uma economia dependente, como é defendido neste trabalho, um 

dos aspectos que permeia a análise é o extenso contingente populacional que corresponde 

ao exército industrial de reserva. Pelo fato de dispor de uma grande oferta de força de 

trabalho ao facilitar a dispensa do trabalhador este se torna ainda mais exposto e sofre 

com a elevada demanda de trabalhado existente na economia. 

Os dados do ano de 2017 em Campos dos Goytacazes, fornecem parâmetros que 

demonstram que 30% dos trabalhadores ficam apenas 12 meses empregados, o que 

demonstra uma relevante taxa de instabilidade, visto que o trabalhador não tem segurança 

de que continuará empregado por longo prazo. 

Tabela 7: Trabalhadores do Comércio Varejista em Campos dos Goytacazes por faixa 

tempo de emprego 

 

 

 

Tabela 8: Trabalhadores do Varejista no Estado do Rio de Janeiro por faixa tempo de 

emprego 
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Tabela 9: Trabalhadores do Comércio Varejista no Brasil por faixa de tempo de emprego 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 
Já quando analisamos o setor no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil os dados 

são ainda mais expressivos e mostram que a maior parte dos trabalhadores tem empregos 

de duração de apenas 12 meses. Sendo assim podemos observar ao comparar os três dados 

de análise que o trabalhador de forma geral no Brasil possui um alto grau de instabilidade 

empregatícia, além de receber menos que o mínimo necessário e desempenhar 

extenuantes jornadas de trabalho. 
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Ao comparar os três espaços geográficos de análise observamos que quando 

tratamos de demissões por volta de, 2 meses de serviço, Campos apresenta taxas menores 

que o estado do Rio de Janeiro e que o Brasil de forma geral. Além do que apresenta taxas 

maiores que as outras duas referências quando tratamos de 36 meses. Contudo os três 

parâmetros de análise apresentam apenas 5% quando o tempo de emprego corresponde a 

120 meses, demonstrando a instabilidade empregatícia do setor. 

2.1.Características individuais 

 

 
Para contribuir com o panorama de emprego no setor de comércio varejista, 

recolhemos estatísticas referentes a individualidade do trabalhador estas são: escolaridade 

e sexo. 

No aspecto da escolaridade, as pesquisas apontam para o baixo nível de 

qualificação do setor, onde tanto no município de Campos dos Goytacazes, como no 

Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, a maioria dos empregados possui apenas até o ensino 

médio completo. Mais uma vez associando os dados ou contexto de país dependente essas 

evidências podem ser indícios da falta de tempo para buscar um curso superior, devido a 

intensas jornadas de trabalho e por falta de condições financeiras, em consequência da 

remuneração abaixo do necessário. 

 

 
Tabela 10: Escolaridade dos trabalhadores no Comércio Varejista em Campos dos 

Goytacazes 
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Tabela 11: Escolaridade dos Trabalhadores do Comércio Varejista no Estado do Rio de 

Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 11: Escolaridade dos Trabalhadores do Comércio Varejista no Brasil 
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47% 
53% 

Sexo Trabalhador Masculino Sexo Trabalhador Feminino 

Fonte: Elaboração própria a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

 
 

Com relação ao sexo do trabalhador o município de Campos apresenta uma 

quantidade de homens empregados superior ao número de mulheres 

 

 
Tabela 12: Trabalhadores do Comércio Varejista em Campos Dos Goytacazes por sexo 

 

 

 
 

Já o Estado do Rio de Janeiro em comparação a Campos emprega mais mulheres 

no setor, mas ainda assim apresenta maior percentual masculino empregado 
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Sexo Trabalhador Masculino Sexo Trabalhador Feminino 

Tabela 13: Trabalhadores do Comércio Varejista no Estado do Rio de Janeiro por sexo 
 

 

 

Os dados do Brasil assim como os outros dois já apresentados demonstram que 

também é maior a população masculina do que a feminina no comércio varejista do país 

de uma forma geral: 

 

 
Tabela 14: Trabalhadores do Comércio Varejista no Brasil por sexo 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
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2.2. Tamanho do estabelecimento 

 

 
Dentro da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), a variável “tamanho do 

estabelecimento” corresponde ao número de empregados ativos por empresa. Ao 

examinar esses dados podemos observar que além das condições precárias de trabalho no 

setor de comércio varejista as vagas por empresa tendem a ser reduzidas, o que colabora 

para a formação de uma massa de trabalhadores desempregados. 

As tabelas dos três espaços geográficos usados na pesquisa apresentam dados bem 

similares com relação ao tamanho desses comércios, onde a maioria emprega de 20 a 49 

de trabalhadores: Para definir o tamanho das empresas o IBGE utiliza como um dos 

critérios de definição o número de funcionário empregados, sendo assim é defino da 

seguinte forma: Microempresa de 9 até 19 funcionários, Empresa de pequeno porte de 10 

a 49, Empresa de médio porte de 50 a 99 funcionários e as de grande porte estão para 

mais de 499 funcionários. A partir desses parâmetros podemos observar pela análise dos 

dados no município de Campos que a maioria das empresas são de Micro e Pequeno porte, 

e sendo assim empregam poucos trabalhadores, embora ainda assim existem 

estabelecimentos de Grande e Médio porte na cidade que empregam cerca de 521 

funcionários. 

Passando então para a análise do tamanho das empresas no Estado do Rio de 

Janeiro podemos observar que as estatísticas estão predominantemente entre Micro e 

Pequenas empresas, assim como não deixando de ter empresas de grande porte que 

contratam uma maior quantidade de trabalhadores, embora essas correspondam a 3% do 

total de empresas. 

Com relação ao Brasil a análise feita nas outras duas regiões também se aplicam, 

onde a maior parte de empresas do comércio varejista são de Micro e Pequeno porte, onde 

por característica empregam poucos funcionários. 
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Tabela 15: Tamanho de Estabelecimentos em Campos dos Goytacazes 
 

 

 

Tabela 16: Tamanho de estabelecimentos no Estado do Rio de Janeiro 
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Tabela 17: Tamanho de Estabelecimentos no Brasil 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

 
 

Portanto, após analisar cada uma das variáveis demonstradas ao longo deste 

capítulo, continuaremos nossa investigação passando para o campo das pesquisas 

primárias onde buscaremos analisar as relações de trabalho no comércio varejista 

especificamente na cidade de Campos Dos Goytacazes. 
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CAPITULO 3  

 

PESQUISA PRIMÁRIA DO COMÉRCIO VAREJISTA EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES (QUESTIONÁRIOS) 

 

Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2019, iniciando as entrevistas com os 

trabalhadores do comércio no centro da cidade, após alguns: “Não posso responder se o 

patrão chegar, aí, já viu!” e por outros “Eu gostaria de ajudar, mas o chefe está ali no 

fundo e não me deixa responder pesquisas” e pelo marcante jovem que não poderia parar 

de trabalhar durante 5 minutos para não atrapalhar nos seus resultados. Entre ruas e lojas 

encontrando os mais diversos perfis de trabalhadores, observei desde o constrangimento 

de demonstrar vulnerabilidade econômica, a exaustão do serviço e a vontade de contribuir 

para melhorar as condições de trabalho. Começo a exposição do capítulo final deste 

trabalho com um pequeno apanhado das sensações que a pesquisa de campo pode 

proporcionar: até aqui, o que pode ser percebido como marcante é o elevado grau de 

desgaste que o trabalhador do comércio campista está exposto. 

Para realizar a análise foi desenvolvido um questionário dividido em três partes: 

sobre as características gerais do entrevistado, sobre as condições de trabalho e sobre a 

reforma trabalhista (ANEXO I). Foi dividida a aplicação em três áreas da cidade: no 

centro ao longo da rua treze de maio e em suas imediações, no camelô nas proximidades 

da antiga rodoviária da cidade e na avenida Pelinca mais especificamente no centro de 

compras que fica próximo ao Instituto Federal Fluminense. Foram aplicados 150 

questionários sendo 50 em cada uma dessas localidades. Cabe agora, então, a análise dos 

resultados dessa pesquisa. 

2.3.Características gerais do entrevistado 

 
Buscar-se-á traçar o perfil do trabalhador no comércio através de perguntas sobre 

onde o trabalhador mora, quantos anos tem, se tem filhos, se os filhos trabalham e se sua 

fonte de renda é a principal fonte de renda da família. Ao tratar do local de morada foram 

obtidas uma grande variedade de respostas. Nas opções de resposta consta a alternativa 

“outros” que para montagem do gráfico não aparece quantitativamente, sendo assim, o 

gráfico gerado é baseado em 45 respostas as outras 108 respostas são correspondentes a 

está outra opção que no geral, a partir dos relatos dos entrevistados, correspondem a 

bairros afastados do local de trabalho como os bairros Donana e Imperial. 
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Figura 18: Local de moradia dos entrevistados 
 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
O bairro de Guarus apresenta o maior percentual dentre as opções que foram 

colocadas como locais de residência, sendo um resultado interessante ao levar em conta 

a dicotomia do espaço urbano campista, como observado em Assis (2016), onde o estigma 

do bairro é retratado através da processualidade histórica da sua formação. 

“Pertencer ao “lado de cá” ou ao “lado de lá” é mais do que possuir um 

endereço postal, é ser categorizado como um possuidor em potencial de 

símbolos de estigma no caso dos moradores de Guarus, e símbolos de 

prestígio no caso dos não moradores de Guarus. Os atributos de estigma 

mencionados desde a fase inicial deste artigo estão vinculados ao modo 

como o território foi ocupado, a saber, em um primeiro momento, por 

povos indígenas, em um segundo, por quilombolas e, por fim, migrantes 

da zona rural do município”. (ASSIS, Renan lubanco, 2016) 

Analisar a formação social do referido bairro, levando em conta o maior 

percentual de moradores deste local no comércio varejista aponta para uma possível falta 

de oportunidade de empregos em setores que apresentam maiores salários e melhores 

condições de vida. 

Dando seguimento as entrevistas e buscando estruturar uma faixa etária dos 

trabalhadores do setor, foi identificado que por mais que exista uma diversidade entre os 

perfis de empregados, o maior contingente se refere a jovem de 20 a 25 anos. 
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Figura 19: Idade dos intrevistados 
 

 
 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Também foi analisado nessa parte do questionário o tamanho das famílias, assim 

sendo, a possiblidade do trabalhador de ter filhos (figura 20). Por meio dessa estatística 

observa-se que o salário do empregado não é só responsável pela reprodução da sua 

própria vida, mas também pela de seus filhos 

Figura 20: Se os entrevistados possuem filhos 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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Os dados apontam que mais da metade (55,3%) dos entrevistados tem filhos e 

sendo assim utilizam seus salários para outras obrigações que não só a sua própria 

reprodução. Foi procurado, então, avaliar o percentual dos filhos desses trabalhadores que 

estão empregados. Gerando um gráfico com o número de empregados que responderam 

que possuem filho, ou seja, com 86 respostas. Através dessa análise nota-se que mais da 

metade (79,1%) dos filhos dos empregados no comércio não trabalham. O que para fins 

de avaliação das condições do setor, retrata que o salário de um empregado é 

possivelmente usado para as suas necessidades e para as necessidades de seus filhos. 

Figura 21: Se os filhos dos entrevistados trabalham 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Ainda analisando as características gerais do trabalhador do comércio, buscou-se 

saber se a fonte de renda do entrevistado em questão era a única fonte de renda da sua 

família. O resultado mostrou que mais da metade dos entrevistados (56,7%) divide os 

gastos com o restante dos familiares e que os outros 43,3% utilizam apenas o próprio 

salário como a principal fonte de renda da família. 
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Figura 22: Se a fonte de renda do entrevistado é a principal fonte de renda da família. 
 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Foi questionado, então, para os entrevistados que responderam que sua fonte de 

renda não era a principal fonte de renda da família, qual a importância do seu salário para 

sua casa. Assim podendo observar como são as condições da família no setor. 

Figura 23: Qual a importância do salário dos entrevistados para sua família. 
 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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Ou seja, mesmo dividindo as obrigações com outras pessoas, o salário do 

comércio varejista é muito importante para (52,9%) dos entrevistados, que precisam dos 

seus empregos para arcar com as suas obrigações e para a reprodução das suas vidas. 

Além disso, foi perguntado também quais seriam as outras fontes de renda que ajudam a 

constituir o rendimento desta família. Onde a maioria dos entrevistados respondeu por 

empregos com carteira assina (63,3%). 

Figura 24: Quais as outras fontes de renda dessas famílias 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Observado, pois, nessa primeira parte de desenvolvimento dos questionários o 

início da construção do perfil do empregado do setor de comércio varejista em Campos 

dos Goytacazes, encontramos características como: local de morada afastado do emprego, 

estigmas sociais, predominância de jovens com filhos e grande dependência do salário 

para reprodução da vida familiar. 

2.4. Sobre as condições de trabalho 

 
Nessa parte da pesquisa foi avaliada as condições de trabalho, no sentindo de 

como é constituída a estrutura do emprego no setor, assim sendo: quanto tempo se gasta 

entre residência e emprego, meio de transporte utilizado, se a empresa paga passagem, se 

a empresa oferece refeição, água potável, local de descanso, se o empregado tem carteira 

assinada, quanto recebe, horas contratadas, quantidade de dívidas e possíveis acidentes 

de trabalho. 
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Ao tratar do tempo de deslocamento até o emprego, a maioria dos entrevistados 

(53,3%) leva 20 minutos para chegar ao emprego, mas durante a entrevista muitos 

deixaram claro que depende do volume do trânsito e da regularidade do transporte que 

acaba aumentando o tempo de locomoção. Além do mais, foi observado que 8% dos 

entrevistados leva mais de 1 hora para chegar ao emprego, o que em uma cidade de porte 

médio como Campos significa um longo percurso até o local de trabalho. 

 

 
Figura 25: Quanto tempo os entrevistados gastam de sua residência ao emprego. 

 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Quando foi questionado sobre a forma de chegar ao emprego 62,8% dos 

entrevistados responderam que utilizam transportes públicos, e por conta do mesmo o 

tempo de deslocamento de casa para o trabalho é ampliado. 
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Figura 26: Meio de transporte utilizado pelos entrevistados. 
 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Analisou-se também se a empresa paga a passagem, no caso desses 62,8% de 

entrevistados que utilizam o transporte público, uma vez que tendo que usar o próprio 

salário para a locomoção este acaba ficando relativamente menor. 

Figura 27: Se a empresa paga passagem. 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Sendo assim 65,6% dos entrevistados têm sua passagem paga pela empresa, e 

outros 34,4% têm que arcar com os seus custos de transporte até o emprego. Aqueles que 

responderam que vão para o emprego de bicicleta, foi analisada a qualidade do tempo que 

têm para cumprir suas funções básicas. 
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Figura 28: Se o entrevistado que vai trabalhar de bicicleta tem tempo para se arrumar 

antes do emprego. 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Como 56,7% dos entrevistados que vão para o trabalho de bicicleta responderam 

que não tem tempo para se arrumar, este dado pode representar uma evidência de redução 

do tempo de reprodução do trabalhador frente a dispendiosa jornada de trabalho. Uma 

vez que essa falta de tempo também está correlacionada a falta de tempo para comer e 

cumprir suas necessidades ao acordar. 

Argumentando, ainda, sobre a redução do tempo de reprodução e da diminuição 

da qualidade de vida, foi questionado se a empresa oferece: refeição, água potável e local 

de descanso. 61,1% dos entrevistados responderam que não recebem refeições, o que é 

uma evidência da redução da qualidade de vida do trabalhador, além do que compromete 

parte do seu salário para gerir esta deficiência da empresa. 90% dos entrevistados 

responderam que tem água potável no local de trabalho. Já quando foram interrogados 

sobre ter um local de descanso no ambiente de trabalho 54% responderam que sim, onde 

parte desses 54% de entrevistados relataram que o local de descanso se restringia ao 

estoque e que efetivamente não fazia parte de suas jornadas de trabalho o descanso. O 

que foi observado da exposição dessas condições é justamente a evidência do desgaste 

prematuro da força de trabalho, questão que é tratada como uma das características da 

superexploração da força de trabalho. 
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Figura 29: Se a empresa oferece algum tipo de refeição. 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

Figura 30: Se tem água potável no local de trabalho. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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Figura 31: Se tem local de descanso 
 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Passando agora para questões mais burocráticas foram levantadas três importantes 

questões: se o entrevistado tem carteira assinada, se a data de admissão no emprego é a 

verdadeira data de admissão da carteira e se já teve contato com o sindicato do comércio 

varejista. 84% responderam ter carteira assinada, 76,6% responderam que a data de 

admissão da carteira é a verdadeira data de admissão no emprego e apenas 24,4% dos 

entrevistados já tiveram contato com o sindicato, mas relataram que o sindicato é pouco 

representativo e não divulga seus eventos. 

Figura 32: Se o entrevistado possui carteira assinada. 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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Figura 33: Se a data de admissão na carteira é a verdadeira data de admissão no 

emprego. 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Figura 34: Se o entrevistado já teve contato com o sindicato. 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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Tratar-se-á, então, das questões referentes ao salário e à quantidade de horas 

trabalhadas, as duas características com capacidade de medir por um lado a possível 

violação do valor da força de trabalho e do outro o prolongamento da jornada de trabalho 

para além do estabelecido por lei. 

Ao analisar os salários do setor a partir da RAIS com base no ano de 2017 foi 

observado que a grande maioria dos trabalhadores (66,9%) recebeu de 1 a 1,5 salários 

mínimos, o que está longe do salário mínimo necessário estipulado pelo DIEESE 2017. 

Quando examinado pela pesquisa de campo realizada no ano de 2019 foi notada uma 

expressiva precarização desse quadro, uma vez que 62,8% dos trabalhadores do comércio 

varejista afirmam receber de 0,51 a 1 salário mínimo, o que representa uma possível 

confirmação de duas questões levantadas ao longo desse trabalho. Pelo lado da violação 

do valor da força de trabalho, uma vez que o salário mínimo necessário corresponderia a 

4.259,90 reais e o salário mínimo nominal com base no mesmo ano corresponde a 998 

reais. E por outro lado, a relativa piora no quadro de trabalho a partir do ano de 2017, ano 

em que a reforma trabalhista foi aprovada com a pretensão de geração de empregos e de 

melhoria das condições empregatícias do país. 
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Figura 35: Sobre a faixa salarial do entrevistado. 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Frente à evidência constatada nas pesquisas de campo, isto é, que 62,8% dos 

trabalhadores do comércio varejista entrevistas recebem menos da metade do salário 

mínimo necessário calculado pelo DIEESE, foi questionado se para compor sua renda os 

trabalhadores usufruíam de outros empregos. Foi observado que 93,3% dos entrevistados 

não possuem mais de um emprego. Ao tratar, então, de quantos dias da semana e durante 

quantas horas diárias era o seu regime de trabalho, ficou evidente a impossibilidade de 

ter outras fontes de renda (Figuras 35 e 36). 

Figura     36:      Se      o      entrevistado      possui      mais      de      um      emprego. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Passando para a análise da possível superexploração através do prolongamento da 

jornada de trabalho, dois dados são de extrema relevância: primeiro a quantidade de dias 

trabalhados e segundo a quantidade de horas trabalhadas. Com relação à quantidade de 

dias 88% dos entrevistados responderam que trabalham 6 dias na semana, sendo 4 horas 

de trabalho aos sábados. 

Analisando as horas trabalhadas, ao observar se as jornadas de trabalho dos 

entrevistados ultrapassam as 44 horas semanais demarca-se mais uma evidência de 

superexploração. Os dados da RAIS em 2017 apontam que no município de Campos a 

maioria dos empregados no comércio varejista estão no limite legal das 44 horas 

semanais. Entretanto, como a partir da pesquisa de campo realizada no ano do 2019 foi 

observado que 52% dos entrevistados apontam ter jornadas de trabalho que estão acima 

de 8 e até 10 horas diárias e que quase 10% dos entrevistados apontam ter jornadas 

superiores a 10 horas diárias, duas situação se apresentam: caso a jornada seja de 9 horas 

diárias este trabalhador cumprirá 49 horas de trabalho semanalmente, levando em 

consideração os 6 dias trabalhados e contando que o sexto seja de apenas 4 horas, e caso 

a jornada seja de 10 horas diárias este trabalhador cumprirá 54 horas de trabalho semanal, 

nas mesmas condições da hipótese anterior. Dessa forma chega-se a duas conclusões: que, 

nos marcos dessa pesquisa, as 44 horas estabelecidas por lei são violadas, corroborando 

para o maior desgaste da força de trabalho e que além disso houve uma possível 

precarização das relações de trabalho a partir do ano de 2017, uma vez que decorrendo 

dois anos dos dados da RAIS aos dados da pesquisa em campos o que aparece são 

condições de emprego cada vez mais deterioradas. Não perdendo de vista todo contexto 

político e econômico que o país está inserido que corroborou para o atual estado da 

conjuntural do mercado de trabalho. 
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Figura 37: Quantidade diária de horas trabalhadas 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Figura 38: Quantidade semanal de dias trabalhados 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Para avaliar se o salário recebido pelos trabalhadores supre suas demandas 

individuais e familiares foram utilizadas estatísticas para permear a análise, entre as quais 

o nível de endividamento e o quanto da renda compromete-se com juros. Configura-se 

um quadro onde 72,7% dos entrevistados estão endividados e a grande maioria dos 

trabalhadores trata a necessidade de endividamento como natural uma vez que a resposta 
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para a pergunta “você possui dívidas?” em sua grande maioria foi “alguém respondeu que 

não?”, tal cenário é representativo da grande disparidade existente entre o salário mínimo 

necessário e o salário real. Apesar de 60% dos entrevistados estarem endividados o gasto 

com juros corresponde a “quase nada ou nada”. Em pesquisas recentes sobre o crédito 

bancário, alguns economistas como o Lapavitsas denominaram a concessão de crédito 

como uma modalidade de “expropriação financeira”. 

O movimento de expropriação, próprio da lógica do capital em busca 

de extração e apropriação do lucro, reorganiza-se à medida que o capital 

modifica o foco do processo de acumulação. Tratamos, no seu atual 

estágio de desenvolvimento, de expropriação financeira, de modo a 

evidenciar o processo de expropriação dos trabalhadores, que se dá em 

dois movimentos articulados e inseparáveis: primeiro, a expropriação 

do trabalho necessário, que reduz consideravelmente as condições de 

vida dos trabalhadores; segundo, a apropriação do salário, já reduzido, 

pelo capital bancário mediante a venda de serviços financeiros, em 

especial, o crédito. A articulação entre expropriação do trabalho 

necessário – diminuição do valor do salário, aumento da exploração – 

e as alternativas financeirizadas para apropriação do salário pelo capital 

podem ser compreendidas como parte desse processo de “expropriação 

financeira”. (ASSIS RIVÂNIA, 2017) 

 

 

Figura 39: Sobre o grau de endividamento do entrevistado. 
 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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Figura 40: Sobre a qualidade da dívida do entrevistado. 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

 

 
 

Figura 41: Sobre o gasto com juros. 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Para avaliar o nível de desgaste psicológico que os empregados no setor estão 

expostos foi utilizado alguns parâmetros, os quais, se no emprego existem metas a 

cumprir, se essas são atingidas com frequência, o que acontece caso não sejam atingidas, 
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se o entrevistado exerce cargo de gerência ou chefia e qual o grau de cobrança exercida 

pelo gerente. Destaque-se que 61,3% dos entrevistados tem metas a cumprir, dos quais 

29% do total de entrevistados tem dificuldade para atingir tais metas e a consequência do 

não cumprimento em 66,7% dos casos é a perda de benefícios salariais, o que corrobora 

para a remuneração do trabalho abaixo do necessário, contribuindo para o desgaste 

prematuro força de trabalho. 

Figura 42: Se o entrevistado tem metas a cumprir. 
 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

Figura 43: Se as metas são atingidas com frequências. 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 



58 
 

Figura 44: O que acontece caso não sejam atingidas. 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Com relação ao nível de hierarquia no trabalho, nos questionários foi perguntado 

se o entrevistado exercia cargo de gerência ou chefia, dos quais 76,5% não possuíam 

cargos do tipo e avaliaram o nível de cobrança exercido pelos seus respectivos gerentes 

como moderado 50,4%. 

Figura      45:       Se       o       entrevistado       exerce       cargo       de       gerência. 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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Figura 46: Nível de cobrança caso o entrevistado exerça cargo de gerência. 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Figura 47: Impressão sobre o nível de cobrança caso o entrevistado não possua cargo de 

gerência. 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Para avaliar as condições empregatícias do setor no âmbito de segurança do 

trabalho, foi questionado durante as entrevistas se o entrevistado já havia sofrido algum 

acidente de trabalho, as estatísticas apontam que 94,7% dos entrevistados não sofreu 
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nenhum tipo de acidente de trabalho, o que evidencia que o tipo de trabalho concreto 

executado não está propenso a esse risco. 

 

 
Figura 48: Sobre acidente de trabalho. 

 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
2.5. Sobre a reforma trabalhista 

 
Nessa parte da pesquisa a intenção foi buscar parâmetros para medir a influência 

que a reforma trabalhista de 2017 pode ter gerado no emprego do setor de comércio 

varejista em Campos dos Goytacazes no ano de 2019 e a percepção dos trabalhadores 

sobre a Reforma. Entretanto, como já foi exposto ao longo desse capítulo, importantes 

variáveis já foram destacadas com relação à remuneração da força de trabalho e do 

prolongamento da jornada. Esta parte dos questionários trata de questões específicas, 

como: possíveis mudanças no contrato de trabalho, mudanças quantitativas de vendas, 

mudanças nas condições de trabalho, mudanças na intensidade do trabalho, bem como a 

análise comparativa da situação profissional e financeira. 

Ao questionar sobre as possíveis mudanças nos contratos de trabalho a grande 

maioria dos entrevistados não soube responder, uma vez que não tem acesso direto aos 

seus contratos, sendo assim, apenas 8,7% dos entrevistados do setor responderam ter tido 

mudanças nos seus contratos. Dentre estes, 57,1% afirmam que a mudança foi para 

melhor, justificada por promoções. Já os outros 42,9% afirmam mudanças para pior uma 

vez que tiveram suas funções ampliadas sem aumentos salariais. 
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Figura 49: Alterações no contrato de trabalho desde 2018. 
 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Figura 50: Tendo havido mudança, se ela foi para melhor ou para pior. 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Para entender a carga de trabalho exigida no setor foi questionado sobre a 

quantidade de vendas, se estas aumentaram ou diminuíram desde o ano de 2017. Esse 

indicador é importante para perceber as condições gerais do comércio na cidade, uma vez 

que 89,1% dos entrevistados afirmam que as vendas tenham diminuído, podendo 

interpretar este dado como uma relativa piora da remuneração da força de trabalho e uma 
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relativa precarização no quadro de emprego desde a aprovação da reforma trabalhista que 

tinha como justificativa o oposto. Além disso, outros fatores na conjuntura nacional 

podem ser relevantes para explicar tal cenário como a crise econômica, os 

desdobramentos da Operação Lava Jato etc. 

Figura 51: Quantidade de vendas com relação ao ano de 2017. 
 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Ainda sobre a redução das vendas, ao estudar o comércio varejista nota-se que a 

intensidade do trabalho despendido no setor está diretamente relacionada à quantidade 

vendida, sendo assim em alguns estabelecimentos os entrevistados, ao analisar tal 

condição de redução de vendas, afirmam que a intensidade de seu trabalho tenha 

diminuído ou permanecido a mesma. Por outro lado, sobre a mesma ótica da redução de 

vendas, esta também pode gerar demissão de funcionários acarretando maior intensidade 

para aqueles que permanecem nos empregos. Frente a esta questão as pesquisas de campo 

mostraram que para 63,3% dos entrevistados não houve mudança na intensidade do 

trabalho mesmo com piora nas vendas, para 36,7% houve mudança, e com relação a estes 

que afirmam ter mudança na intensidade do trabalho, 94,5% responderam que a mudança 

foi para maior intensidade, não acompanhada de aumentos salariais. 
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Figura 52:   Alteração   da   intensidade   de   trabalho   comparada   ou   ano   passado. 
 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Figura 53: Havendo alteração se está foi para maios intensidade ou menor intensidade. 
 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Ainda contribuindo com a argumentação da redução das vendas, a piora do 

comércio na cidade passa a sensação para o empregado do setor de que sua condição de 
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trabalho permanece estagnada, caso comum em estabelecimentos onde não houve 

demissões. Por outro lado, nos comércios onde foi necessário demitir funcionários para 

reduzir custos, as mudanças foram mais sensíveis aos trabalhadores. Essa questão se 

refletiu na pesquisa da seguinte forma: 62,7% dos entrevistados afirmam não ter havido 

alteração nas suas condições de trabalho desde o ano passado, 37,3% afirmam ter havido 

alteração nas condições de trabalho e, desses, 91,1% afirmam que a mudança foi para 

pior. 

Figura 54:   Alteração   nas   condições   de   trabalho   comparado   ao   ano   passado. 
 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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Figura 55: Havendo alteração se está foi para pior ou para melhor. 
 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
Finalizando os questionários, foi avaliado o nível de satisfação profissional e 

financeira do trabalhador, fazendo uma comparação entre o ano de 2017, ano em que a 

reforma trabalhista foi aprovada e o ano de 2019, data em que a pesquisa de campo foi 

realizada. Analisando os resultados da situação profissional podemos observar que apenas 

28,7% dos entrevistados está mais satisfeito, percorridos dois anos de reforma trabalhista, 

um resultado alarmante, uma vez que a pretensão da mesma ao flexibilizar o mercado de 

trabalho era justamente gerar maior satisfação profissional aos trabalhadores. Não 

deixando de lado todas as outras possíveis situações que levaram a este quadro de 

precarização dos empregos, como a crise política e econômica que o país enfrenta nos 

últimos anos. 

Passando para o nível de satisfação financeira, o resultado após dois anos de 

reforma trabalhista também é alarmante, onde 68,3% dos entrevistados afirmam estar 

numa situação financeira pior do que estavam a dois anos atrás antes da aprovação da 

reforma trabalhista. Resultado que reforça a possibilidade de confirmação de uma das 

hipóteses deste trabalho: a reforma tinha a pretensão de atender as demandas do capital e 

acabou tendo consequências para os trabalhadores, que, como foi exposto ao longo deste 

trabalho apresentando indícios de superexploração da força de trabalho. 
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Figura 56 Situação profissional do entrevistado comparado a 2 anos atrás. 
 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
 

Figura 57: Situação financeira do entrevistado compara a 2 anos atrás. 
 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Partindo da análise de como se desenvolveram as relações de subordinação entre 

nações formalmente independentes, através da Teoria Marxista da Dependência e das 

obras de Ruy Mauro Marini, foi possível retratar como que a partir da divisão 

internacional do trabalho emergem nas economias latino americanas particularidades 

frutos da transferência de valor que a elas foi imposta. Para o caso que nos detivemos a 

pesquisar o caráter compensatório dessa transferência emerge na aparência das relações 

capitalistas com a superexploração da força de trabalho. Buscando relacionar as 

condições de países dependentes proposta por esses autores, analisamos as 

particularidades da economia brasileira contemporânea e fomentamos pontos de 

similaridade entre a realidade e a teoria. 

Para tanto através de mudanças recentes nas condições legislativas do país nos 

atentamos a Reforma Trabalhista que entrou em curso no ano de 2017, retratamos que os 

defensores da Reforma apresentaram como justificativa que a flexibilização das leis 

trabalhistas poderia gerar benefícios para os trabalhadores, com a possível geração de 

empregos. Contrapomos a esta visão a fundamentação dos críticos à Reforma que 

atentaram ao fato de que a flexibilização trabalhista não é um motor para geração de 

empregos e que na verdade esta possui motivações não explicitadas, as quais, enfrentar 

os possíveis problemas que o capital encontra nas economias dependentes por meio de 

uma maior possibilidade de superexploração da força de trabalho. 

Levantada a hipótese de que a Reforma Trabalhista apresentava como um de seus 

objetivos o aumento da superexploração da força de trabalho, passamos à análise concreta 

e empírica de dados referentes ao mercado de trabalho. Nos detivemos em estudar as 

relações de trabalho no comércio varejista, inicialmente elaboramos um panorama das 

condições de emprego no setor, tendo como ano base 2017 e como fonte de dados a RAIS 

(Relação Anual de Informações Sociais). Através da interpretação dos dados obtidos foi 

observado que as condições de emprego desse setor apresentam fortes indícios de 

superexploração da força de trabalho, atentando para características que qualificam essa 

categoria, evidenciados na remuneração do trabalho abaixo do mínimo necessário, 

extenuantes jornadas de trabalho, instabilidade empregatícia amparada pelo amplo 

contingente populacional e baixo grau de escolaridade. 
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Na tentativa de buscar as evidências que pudessem demonstrar se a Reforma 

Trabalhista projetou impactos para o setor de comércio varejista desenvolvemos uma 

terceira parte da pesquisa, através da qual foram aplicados questionários com 

trabalhadores do setor na cidade de Campos dos Goytacazes no ano de 2019. A partir da 

comparação dos dados obtidos no ano de 2017 com os resultados obtidos através dos 

questionários podemos destacar possibilidades de confirmação da hipótese levantada no 

início dessa pesquisa. 

Primeiramente é importante destacar que os resultados da pesquisa em Campos 

Dos Goytacazes, apresentam o setor do comércio varejista sendo estabelecido por 

condições degradantes de trabalho, e com situações que confirmam as evidências da 

superexploração da força de trabalho. 

No que se restringe a hipótese central desse trabalho, a qual, relaciona a Reforma 

Trabalhista e a superexploração da força de trabalho os resultados devem ser analisados 

com maior rigor. Uma vez que, a economia brasileira conjunturalmente sofre com 

inúmeros outros processos que podem ter corroborado para o sucateamento do emprego 

no comércio varejista. Entretanto, podemos destacar que na comparação entre os dados 

recolhidos em 2017 e os dados de 2019, decorridos dois anos após a implementação da 

Reforma Trabalhista, os resultados são interessantes. 

Inicialmente cabe evidenciar que os resultados da pesquisa realizada no comércio 

varejista em Campos, demonstraram a partir de variáveis como: o valor do salário e o 

tempo de trabalho, a existência de uma possível superexploração da força do trabalho. 

Para além disso comparando os dois anos de estudo nota-se que houve uma proeminente 

piora das relações de trabalho. Esta situação de rebaixamento da qualidade de emprego 

pode ser uma evidência que confirma a hipótese basilar deste trabalho, a qual, a Reforma 

Trabalhista agravou o superexploração da força de trabalho no comércio varejista em 

Campos Dos Goytacazes. 
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ANEXO 1 – Roteiro de Entrevista com os trabalhadores e trabalhadoras do 

comércio varejista de Campos Dos Goytacazes 

 
 

Emprego no comércio varejista: Características Gerais do Entrevistado. 

 
1) Você trabalha no comércio varejista? 

2) Qual bairro você mora? 

3) Quantos anos você tem? 

4) Você tem filhos? 

5) Se sim, seus filhos trabalham? 

6) Se sim, em quais atividades? 

7) Sua fonte de renda é a principal fonte de renda da sua família? 

8) Se não, qual a importância do seu salário para sua família? 

9) Quais as outras pontes de renda da sua família? 

 

 

 
Emprego no comércio varejista: sobre as condições de trabalho. 

 
 

1) Onde você trabalha? 

2) Quanto tempo você gasta entre sua residência e seu emprego? 

3) Meio de transporte utilizado para chegar ao emprego? 

4) Se usa transporte público, a empresa paga passagem? 

5) Se vai a pé ou de bicicleta, sobra tempo para se arrumar antes do emprego? 

6) Sua empresa oferece lanche, algum tipo de refeição? 

7) Tem água potável no local de trabalho? 

8) Tem local de descanso? 

9) Possui carteira assinada? 

10) Se sim, a data de admissão na carteira é a verdadeira data de admissão no 

emprego? 
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11) sim, você já teve contato com o sindicato de sua categoria? 

12) Se sim, por qual motivo? 

13) Tendo em vista que o valor do salário mínimo é de: 998 reais, sua faixa salarial 

fica entre qual das alternativas? () até 0,5, () de 0,51 a 1, () de 1,01 a 1,5, ()1,51 a 

2, () de 2,01 a 3, () acima de 3 

14) Por dia você costuma trabalhar durante quantas horas? 

15) Quantos dias da semana você costuma trabalhar? 

16) Você tem, atualmente, quantos empregos? 

17) Você possui dívidas? 

18) Se sim, onde? 

19) Se sim, qual fração da sua renda você gasta com juros? 

20) No seu emprego, você tem metas a cumprir? 

21) Se sim, as metas são atingidas com que frequência? 

22) Se as metas não são atingidas, o que acontece? 

23) Você exerce cargo de gerência ou chefia? 

24) Se sim, como você avalia o nível de cobrança sobre os demais empregados? 

25) Se não, qual a sua impressão sobre o nível de cobrança exercida por seu gerente? 

26) Você já sofreu algum acidente de trabalho? 

27) Se sim, por qual motivo? 

 

 

 
Emprego no comércio varejista: sobre a Reforma Trabalhista 

 
 

1) Houve alguma alteração no seu contrato de trabalho desde o ano passado? 

2) Se sim, para melhor ou para pior? 

3) Comparada a 2 anos atrás as vendas: () aumentaram ou () diminuíram 

4) houve alguma alteração nas suas condições de trabalho desde o ano passado? 

5) Se sim, para melhor ou para pior? 

6) Houve alguma alteração na intensidade do seu trabalho desde o ano passado? 

7) Se sim, para maior intensidade ou menor? 

8) Comparando sua situação profissional hoje com 2 anos atrás, você: () está menos 

satisfeito, () está mais ou menos na mesma situação, () está mais satisfeito. 
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9) Sua família hoje comparada a 2 anos atrás está numa situação financeira: () 

melhor ou () pior 

10) Você já ouviu falar em "reforma trabalhista"? 
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