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RESUMO 
 

 

O Brasil padece de um problema estrutural em relação ao mercado  de 

trabalho no que tange à informalidade. Nesse trabalho, serão apresentadas teorias 

clássicas sobre o emprego, uma passagem breve sobre a economia brasileira na 

sua história recente e a sua relação com a problemática do desemprego. A partir 

daí, estabelecerá uma discussão entre desemprego e informalidade. Além disso, de 

que maneira a informalidade afeta de forma negativa na economia brasileira. 

Palavras-chave: Desemprego. Mercado de Trabalho. Informalidade. 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Brazil suffers from a structural problem in relation to de labor market with regard 

to informality. In this work, classic theories on employment, a brief passage on the 

brazilian economy in its recent history and its relationship with the problem of 

unemployment will be accepted. From there, establish a discussion between 

unemplyoment and informality. In addition, how informality negatively affects the 

brazilian economy. 

 
Keywords: Unemployment. Job market. Informality. 
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INTRODUÇÃO 
 

As economias nacionais passaram, recentemente, por grandes 

transformações no âmbito tecnológico, aumento de competitividade, e, 

principalmente, no modo das relações de trabalho. A preocupação em estudar esse 

tema surgiu, de modo a avaliar essas transformações pelas quais o mercado de 

trabalho está passando, contextualizando o papel dessas transformações nas 

relações de emprego.   

Pretende-se realizar este estudo a partir de uma revisão bibliográfica que 

aborda o assunto por meio de referências clássicas, e também análise de trabalhos 

e pesquisas mais recentes. Este trabalho realiza uma revisão da literatura existente 

no que tange às teorias sobre emprego, apresentando breve histórico do mercado 

de trabalho no Brasil. 

O trabalho se divide em 3 partes. No capítulo 1, é apresentada a abordagem 

teórica acerca do emprego. São apresentados autores como Keynes, Marx, Walras, 

Marshall, dentre outros. No capítulo 2, é apresentada uma breve passagem histórica 

em relação às causas do desemprego no país para entendermos os problemas 

contemporâneos. Já no capítulo 3, é abordada a relação entre desemprego e 

informalidade, explicando de que forma a informalidade é inserida no contexto do 

desemprego. Por fim, fazem-se algumas considerações finais sobre o tema. 
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CAPÍTULO 1 - MERCADO DE TRABALHO: ABORDAGEM TEÓRICA E SUA 
CONCRETUDE NO CASO BRASILEIRO 

 

1.1 Discussões teóricas 

 

Ao longo do tempo, as formas de organização do trabalho foram se 

diversificando, com o intuito de acelerar ainda mais o processo de produção e a 

produtividade. Com a aceleração capitalista, houve alteração nas formas de trabalho, 

uma vez que houve grande investimento em tecnologias e mudanças nas relações 

trabalhistas. Com isso, o desemprego é o resultado da falta de capacidade do sistema 

econômico de absorver a totalidade da força de trabalho existente.  

Em Keynes (1996), o nível de emprego é estipulado pelo nível de produção e 

pela demanda efetiva. Já a renda, é determinada pelos gastos de consumo. Assim, o 

que provoca o desemprego é a carência de demanda e baixos salários. Isso poderia 

piorar a crise, já que desestimularia o consumo, consequentemente à redução da 

produção, aumento da capacidade ociosa, desencadeando o desemprego. 

Dessa forma, certamente haverá uma expansão da economia informal, com as 

famílias em busca de subsistência. Os trabalhadores passam a se submeter em 

atividades informais, sem garantias, abrindo mão até de seus direitos formais, 

estabeecidos por meio das Leis Trabalhistas. 

Sobre o desemprego, este possui algumas classificações. As principais são: 

desemprego conjuntural e estrutural. O desemprego conjuntural é abordado através 

das mudanças na economia. Segundo Rossi, Oliveira (2005, p.1006): “O desemprego 

dito conjuntural está ligado a fases de recessão da atividade produtiva. A experiência 

da década de 1980 ensinou claramente que o desinvestimento provoca um 

desemprego duradouro, podendo haver conflito entre objetivos de curto e de longo 

prazos. Mas a forma mais resistente de desemprego está ligada a um descompasso 

entre a estrutura qualificada da mão-de-obra necessária e da força de trabalho 

disponível”.  

Já o desemprego estrutural, trata da extinção dos postos de trabalho, que é 

reflexo da própria economia. Como exemplo deste último, podemos citar a inclusão de 

novas tecnologias, onde o desemprego vêm sendo procovado pela substituição e 

modernização de equipamentos. Dessa forma, há uma contradição no sentido de 

desenvolvimento capitalista: o crescimento do desemprego estrutural forma um 
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patamar de exclusão social dos trabalhadores, uma vez que as máquinas e 

equipamentos substituem a mão de obra desses. 

Nesse contexto, parte dos trabalhadores é inserida em um ambiente de 

trabalhos temporários e, às vezes, precarizados, submetendo-o a jornadas de trabalho 

exaustivas e com remuneração desproporcional ao trabalho realizado. Assim, cria-se 

um desequilíbrio nas relações de trabalho, uma vez que esse quadro gera exploração, 

desemprego, desigualdade e probreza. 

O debate teórico sobre o desemprego procura discutir se o problema resulta de 

mecanismos intrínsecos ao desenvolvimento capitalista, ou de intervenções ao 

funcionamento do mercado; se deriva de condições estruturais ou de características 

individuais. Sendo assim, é necessário verificar se a privação de oportunidades de 

trabalho é individualizada, circunstancial, generalizada ou se atinge apenas os grupos 

mais vulneráveis. 

Embora já presente nas discussões socio-econômicas, desde o período 

subsequente  ao início da Revolução Industrial, foi no século XX que o debate sobre o 

tema desemprego se tornou mais intenso, tanto no âmbito acadêmico quanto no 

político. Um exemplo disso encontra-se no fato de que, no último quarto do século XX, 

houve um redirecionamento dos parâmetros de análise nesse terreno, visto a onda de 

inovações tecnológicas. O compromisso com o pleno emprego, base das principais 

políticas macroeconômicas desde o pós-guerra,  foi abandonado, com o foco da 

gestão macroeconômica se fixando na inflação e no balanço de pagamentos. Desta 

forma a influência das políticas keynesianas, base das convicções anteriores,  se 

reduziu e as políticas de cunho liberal voltaram a prevalecer nos países desenvolvidos 

(PRONI, 2015). 

 Um autor fundamental para esse debate é Karl Marx. Na visão de Marx, o que o 

operário vende não é diretamente o seu trabalho, mas sua força de trabalho. Dessa 

forma, cede ao capitalista o direito de dispor sobre ela. Sendo assim, a força de 

trabalho nada mais seria do que uma mercadoria, sendo possível então determinar o 

seu valor. 

 É indispensável, neste sentido,  analisar o surgimento em que, de um lado, há 

possuidores de terras, maquinaria e meios de vida, e por outro lado há um grupo de 

pessoas que só tem a oferecer sua força de trabalho. 

 Marx explica em “Salário, preço e lucro” (1865) que a produção da mais-valia 

depende das circunstâncias de trabalho. Caso as variáveis tempo de trabalho e salário 
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do trabalhador mantenham-se constantes e invariáveis, a mais-valia é produzida 

através da proporção existente entre a parte da jornada que o operário tem que 

trabalhar para reproduzir o valor da força do trabalho e o sobretempo ou sobretrabalho 

realizado para o capitalista. 

 Para Marx, a mais-valia é a forma de exploração característica do capitalismo. É 

a diferença entre o valor do produto e o valor do capital despendido no processo de 

produção. No processo de produção, há duas espécies de capital: o constante, e o 

variável. O primeiro, consiste no valor dos meios de produção consumidos, e é 

transferido integralmente para o produto; o segundo, é utilizado na compra da força de 

trabalho necessária para a produção. 

 Contudo, há uma aparência enganadora que distingue o trabalho assalariado 

das outras formas históricas do trabalho. Diz o autor: “dentro do sistema assalariado, 

até o trabalho não remunerado parece trabalho pago” (1875, página 25). 

 Assim, o lucro do capitalista não está associado à venda das mercadorias 

acima do que realmente valem, mas sim pelo seu verdadeiro valor. Então, a mais-

valia, ou seja, aquela parte do valor total da mercadoria que se incorpora o 

sobretrabalho, ou trabalho não remunerado, é o lucro. O processo produtivo gera um 

excedente que é apropriado pelo capitalista, pois a este pertence o produto resultante 

– a mercadoria que será colocada a venda. O que interessa ao capitalista é a 

diferença entre o valor adicionado ao produto pelo trabalho e o valor da força de 

trabalho consumida  na produção. Por exemplo, se um trabalhador possui uma jornada 

de oito horas diárias, todas essas oito horas são incorporadas na forma de valor do 

produto final, o qual, por meio da venda, será transformado em dinheiro para o 

capitalista. Mas, por outro lado, o trabalhador não receberá salário correspondente à 

essas oito horas, e sim há, digamos, três horas, pois o valor necessário para a 

aquisição de bens suficientes à reprodução de sua força de trabalho (a sua 

capacidade de trabalhar) é produzido em apenas três horas. O valor produzido nas 

horas excedentes (a mais valia), pertence ao capitalista. 

 Marx delineou uma análise crítica da problemática do emprego no modo de 

produção capitalista (O capital, 1867). Essa análise baseia-se em duas ideias chave: 

Primeiramente, “a acumulação de capital está assentada na necessária exploração do 

trabalho assalariado no interior da esfera de produção com o objetivo de gerar mais 

valia” e, em segundo, “a reprodução do sistema passa pela garantia de uma oferta de 

mão de obra suficiente para atender a demanda das empresas” (livro 1, cap. XXIII). 
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Assim, ao explicar a lei geral de acumulação de capital (livro 1, cap. XXIII apud 

PRONI, 2015, pag. 4), Marx argumentou que a concorrência intercapitalista requer a 

busca incessante pelo aumento da produtividade do trabalho, que requisita a 

introdução da inovação tecnológica. Dessa forma, desemprego, salários próximos ao 

nível de subsistência e pobreza, deveriam ser compreendidos como resultados 

inerentes da dinâmica daquele regime de acumulação de capital, que impõe um modo 

de funcionamento para o mercado de trabalho.  

Ademais, faz uma crítica contundente à “Lei de Say”, postulado segundo o qual 

a oferta agregada cria automaticamente uma demanda correspondente1. Marx não 

acredita que as forças de mercado tendem a favorecer o pleno emprego dos fatores 

produtivos numa economia fundada na livre concorrência e diz que essa estrutura 

tende a aumentar progressivamente a redundância do trabalho vivo (MAZZUCCHELLI, 

1985 apud PRONI, 2015). 

 Numa visão diamentralmente oposta, de Léon Walras(1870), o sistema 

econômico tenderia naturalmente ao equilíbrio geral, conduzindo ao pleno emprego 

dos fatores produtivos. Nessa continuidade, o desemprego era visto como um 

desequilíbrio momentâneo do sistema. Nessa lógica, a Lei de Say seguiria sendo 

mesmo que implicitamente, válida. 

 Na abordagem neoclássica marginalista, que, a partir das elaborações de Alfred 

Marshall (Principles of economics, 1890), se tornou predominante no final do século 

XIX, quaisquer disfunções no funcionamento dos mercados de trabalho deviam ser 

vistas como problemas decorrentes de interferências na livre ação das forças de 

mercado. Para ele, era mais sensato evitar uma interferência do governo para retificar 

o problema. Acreditava no poder infalível do desenvolvimento econômico para superar 

obstáculos. 

 No final do século XIX, o funcionamento do mercado foi se modificando aos 

poucos, a partir das transformações econômicas que trouxeram novas configurações 

produtivas e introduziram novas correlações de força. Essas mudanças estruturais 

contribuíram para remodelar a composição da classe trabalhadora e renovar a elite 

operária, constituindo um “novo sindicalismo” (HOBSBAWM, 2000, apud PRONI, 

2015). Esse novo sindicalismo tinha como proposta inicial: aumentos salariais, redução 

                                                
1 A noção de que “a oferta cria sua própria demanda”, a Lei de Say, baseia-se na hipótese de que todos 
os rendimentos gerados no processo de produção são canalizados para a compra de bens e serviços 
produzidos pela indústria.  
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na jornada de trabalho e melhora na segurança do trabalho. 

 Em 1890, quando o problema do desemprego estava em evidência, o 

economista John Hobson ganhou destaque ao tratar o desemprego como problema 

específico com a publicação de “Problem of the unemployed” (1896). Acreditava que o 

reconhecimento de que o desemprego era inexorável sob as condições existentes 

devia instigar políticas governamentais para resolver o problema. Entretanto, induzir a 

emigração era irrealizável; criar campos de trabalho não vinha sendo uma solução 

eficaz; e aumentar a sindicalização entre os trabalhadores sem qualificação não 

ajudava a criar empregos. 

  Em sua visão, projetos sociais deveriam ser apoiados mesmo que não 

gerassem trabalho para os desempregados. O autor argumentava que o desemprego 

era resultado da má distribuição de renda e do subconsumo (ideia que soava como 

contradição numa época em que predominava a crença na Lei de Say), já que os 

dados sinalizavam que o número de desempregados era muito maior em períodos de 

recessão e diminuíam acentuadamente em períodos de expansão, levando à 

conclusão de que os desocupados não eram pessoas que não queriam trabalhar. 

Portanto, o desemprego não era uma questão de escolha individual e nem um efeito 

colateral de um eventual excesso de intervenção do Estado sobre o mercado, pelo 

contrário, o desemprego seria resultado da operação normal do mercado. 

 Para entender a causa do problema, seria necessário propor uma solução 

apropriada. Para Marshall (apud WHITAKER, 1996), “o desemprego pode ser um 

sintoma de diferentes tipos de desajuste, devendo ser feita uma distinção entre o 

desemprego “ocasional” (causado pela flutuação econômica e pela dificuldade das 

pessoas de prever mudanças) e o desemprego “sistemático” (que atinge aquelas 

pessoas que não são capazes de obter um emprego regular e transitam entre 

trabalhos avulsos, eventuais). O combate ao desemprego requereria diferentes tipos 

de tratamento.  

O desemprego ocasional vinha se reduzindo à medida que crescia a 

compreensão a respeito dos funcionamentos dos mercados. “Por sua vez, o 

desemprego sistemático vinha crescendo à medida que aumentava a população 

urbana, sendo necessário mobilizar fundos públicos e privados para combater o mal 

ela raíz”2. (PRONI, 2015, p. 6).  

                                                
2 “Adotar medidas para superar as fragilidades da vida urbana, ou seja, disciplinar os indivíduos que 
estavam habitualmente desempregados e evitar que isso se reproduzisse em seus filhos (PRONI, 2015) 
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Nesse contexto, é possível observar que o problema do desemprego é, sem 

dúvida, anterior a Keynes, embora sua visão seja a predominante dentro do campo 

teórico da economia.  

Olhando em perspectiva histórica o desemprego é um problema econômico 

habitual, mas com consequências diferentes ao longo do tempo. Na Inglaterra, por 

exemplo, não havia um sistema público de proteção para desempregados durante o 

período vitoriano (1837-1900); a estimação oficial do desemprego começou a ser feita 

em 1888, ainda restrita a informações fornecidas pelos sindicatos de trabalhadores; o 

programa nacional de seguro-desemprego foi criado em 1911, mas ganhou um 

alcance maior depois da II Guerra Mundial (BOYER; HATTON, 2002; BOYER, 2004). 

No modelo clássico, tal como descrito por Keynes no segundo capítulo de “A 

Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda” (1936), apresenta-se um tratamento 

do mercado de trabalho em contexto com uma economia fechada e sem governo, em 

padrão de concorrência perfeita. Nesse caso, o mercado é concebido, em seu 

funcionamento elementar, como outro mercado qualquer dentro do arcabouço teórico 

marginalista. Assim, a remuneração do fator trabalho (salário real) é igual à sua 

produtividade marginal; sendo esta decrescente (dada a hipótese da concorrência 

perfeita), os empregadores estarão dispostos a contratar maior volume de trabalho 

apenas se puderem pagar menores salários reais – esta seria a curva de demanda de 

trabalho. O trabalhador, por sua vez, apenas aceita a crescente desutilidade do 

trabalho em face de maior remuneração, em nível capaz de lhe prover uma cesta de 

bens de consumo (daí a ideia do salário real); esta seria a curva de oferta do trabalho. 

A oferta iguala a demanda neste mercado, a um nível de salário real livremente 

negociado entre ofertante e demandante, determinando a quantidade e preço do 

trabalho no ponto de equilíbrio. 

 Nesse sentido, deve-se levar em conta um aspecto fundamental que determina 

a visão clássica sobre o desemprego: a aceitação da Lei de Say. 

 Faz-se necessário o desenvolvimento desse conceito pois as implicações da Lei 

de Say encontram-se enraizadas no pensamento econômico ortodoxo a partir de 

Ricardo (1817); e isso serve, entre outras coisas, como pano de fundo para ressaltar o 

quanto o pensamento econômico marxista se diferencia da corrente ortodoxa, visto 

que, na teoria marxista, desde o início já era destacada a importância da demanda 

efetiva no funcionamento das economias capitalistas. 

 A Lei de Say estabelece que toda produção encontra uma demanda em valor 
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de troca equivalente, ou seja, que toda renda (salários e lucros) é inteiramente gasta 

(direta ou indiretamente) na compra de mercadorias e serviços, e, portanto, não pode 

haver excesso generalizado de produção ou renda em relação à demanda ou às 

despesas efetivamente realizadas (Miglioli, 1979, pág. 3). 

 Assim, se o mercado de trabalho é visto como qualquer outro mercado, e toda 

oferta gera sua procura, logo, não há desemprego senão aquele voluntário – além, é 

claro, o desemprego friccional (meramente residual, e relacionado à mobilidade de 

fatores determinada pela concorrência). Dessa forma, as livres forças do mercado de 

trabalho conduziriam para o pleno emprego. 

 Partindo do pressuposto de que não existe desemprego involuntário, entende-

se que aspectos externos ao mercado seriam os únicos que poderiam atrapalhar o 

funcionamento desse mesmo mercado: sindicatos, regulamentações legais, ou uma 

direta intervenção do governo, por exemplo. Um exemplo clássico seria o salário 

mínimo. Uma vez que este esteja acima do salário real de equilíbrio, gera um excesso 

de oferta em relação à demanda, e assim, anula a igualdade anterior, gerando 

desemprego. 

 Vivendo em uma época de desemprego generalizado, Keynes fez do 

desemprego involuntário tema e objeto central da Teoria Geral do Emprego, do Juro e 

da Moeda. Em Keynes, ao contrário dos clássicos, o desemprego não poderia ser 

atribuído à falta de flexibilidade nos salários. O volume de emprego contratado seria, 

portanto, determinado pelo nível de atividade econômica. Essa conclusão é 

fundamental, pois desloca-se o foco das causas do desemprego para o âmbito 

agregado (por oposição àquele individual). O nível de demanda efetiva (gastos 

esperados para o consumo e o investimento agregados) determinariam o volume de 

postos de trabalho que os empresários estariam dispostos a gerar, a cada momento; 

dado que as expectativas dos empresários seriam subjetivas e voláteis, não haveria 

qualquer garantia de tendência ao pleno emprego, automaticamente, 

É relevante citar que, nesse momento, apesar da denegação de economistas 

influentes, deu-se início ao desenvolvimento de um sistema público de proteção ao 

trabalho na Inglaterra. Entre 1909 e 1911 (época da criação do primeiro sistema 

nacional de seguro-desemprego) Willian Beveridge3 em “Unemployment: a problem of 
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industry”, defendia um programa assistencialista para amenizar os efeitos de um 

problema econômico inevitável, que atingia os indivíduos mais vulneráveis. 

 A conquista progressiva de direitos do trabalho colaborou para que parcelas 

crescentes de trabalhadores das nações mais ricas do Ocidente pudessem alcançar 

uma condição de vida e um status social superiores àqueles das gerações anteriores. 

Todavia, a I Guerra Mundial trouxe incertezas quanto ao funcionamento do mercado 

de trabalho, voltando a explicitar insegurança aos trabalhadores. Em 1919, a própria 

Organização Internacional do trabalho passou a demonstrar uma preocupação 

crescente com a adoção de normas destinadas a impedir que o trabalho fosse tratado 

meramente como uma mercadoria livremente comercializável, inclusive no que diz 

respeito aos serviços de intermediação da mão de obra (ROGERS; LEE; SWEPSTON; 

VAN DAELE; 2009, apud PRONI, 2015). 

 A crise econômica de 1929 revelou o enorme grau de vulnerabilidade dos 

trabalhadores em tempos de recessão, sendo o desemprego em massa sua expressão 

mais dramática. Nesse contexto, Paul Douglas e Aaron Director (apud PRONI, 2015), 

refutavam a ideia de que o problema fosse as inovações tecnológicas, e defendiam a 

criação de um programa federal de assistência aos desempregados que não 

desestimulasse a busca de emprego. 

 Joan Robinson4 foi uma autora que contribuiu com as ideias de Keynes. Uma de 

suas principais contribuições se concentra no comportamento das variáveis 

econômicas no longo prazo, visto que devem ser considerados efeitos contraditórios, 

por exemplo, de uma redução da taxa de juros ou aumento do gasto público. Em 

Keynes, essas variáveis mantinham-se constantes, pois eram avaliadas no curto 

prazo. Para a autora, não se pode predizer o resultado liquido sobre o nível de 

emprego sem levar em conta os efeitos no longo prazo sobre a produtividade do 

trabalho, a distribuição de renda, a propensão a consumir e a poupar, ou mesmo o 

padrão tecnológico. 
                                                                                                                                                      
3 William Henry Beveridge foi um economista britânico e notável reformista social progressista. Elaborou 
em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o “Report on Social Insurance and Allied Services”, 
conhecido como Plano Beveridge, visando libertar o homem da necessidade. Propôs que todas as 
pessoas em idade de trabalhar deveriam pagar uma contribuição semanal ao Estado. Esse dinheiro 
seria posteriormente usado como subsídio para doentes, desempregados, reformados e viúvas. Os 
subsídios deveriam então tornar-se um direito dos cidadãos, em troca de contribuições, em vez de 
pensões dadas pelo Estado. Segundo Beveridge, este sistema permitiria um nível de vida mínimo, 
abaixo do qual ninguém deveria viver. O Plano Beveridge é considerado o responsável pelo surgimento 
do plano da assistência social moderna. 
4 Joan Violet Robinson foi uma economista pós-keynesiana britânica, que ampliou a teoria de John 
Maynard Keynes, É tida como a maior economista do século XX. 
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 A autora também contribui no que diz respeito ao conceito do desemprego 

“disfarçado”, que se refere ao desperdício de capacidades produtivas, em razão do 

emprego de trabalhadores qualificados em ocupações de baixa produtividade. 

 Michael Kalecki foi outro economista que contribuiu fundamentalmente para 

refutar a teoria neoclássica. Formulou as bases do princípio da demanda efetiva com 

uma abordagem própria. Para ele, o pleno emprego só poderia ser mantido se 

houvesse intervenção do governo por meio de investimento e subsídio ao consumo 

popular (a partir de déficit público), e de políticas de redistribuição de renda (via 

tributação, elevação dos salários ou transferência de renda). 

 O princípio da demanda efetiva consiste na determinação unilateral das receitas 

(rendas) pelo gasto; em outras palavras, na constatação de que nas transações 

mercantis a única decisão autônoma é a de gastar. Portanto, os capitalistas não 

podem decidir alterar o que ganham, mas só podem decidir o que gastam (em 

investimento ou consumo), logo, é a soma dos seus gastos que determina sua renda, 

e não o contrário. 

 A formulação mais simples é: numa dada economia mercantil, em toda 

transação de compra e venda existe apenas uma decisão autônoma: a de gastar. Em 

consequência, todo gasto determina uma receita de igual magnitude. Por agregação, o 

total do gasto em um dado período contábil é sempre igual e determina o total da 

receita. O princípio da demanda efetiva não tem qualquer “viés de baixa” intrínseco; a 

renda e o emprego serão sempre derivados da demanda efetiva, e, portanto daquilo 

que os agentes decidirem autonomamente gastar, a partir de suas expectativas.  

Uma das propriedades que conferem maior robustez ao princípio da demanda 

efetiva é que ele independe de qualquer hipótese de equilíbrio, seja de que tipo for, 

sendo até mesmo compatível com qualquer padrão de racionalidade que se queira 

adotar. Tudo o que importa é que o gasto realizado determinará a renda, e, por 

extensão (numa sucessão temporal de períodos curtos, de que Keynes trata, mas 

Kalecki não), o nível de atividade, inclusive o emprego, de uma economia. 

 Kalecki explica que o combate ao desemprego requer o crescimento da 

demanda agregada, o que pode ser obtido pela combinação de três tipos de políticas: 

déficits públicos sustentados, estímulos ao investimento privado e medidas de 

redistribuição de renda. Por outro lado, os cortes no gasto social e a diminuição dos 

salários causam impacto negativo sobre a demanda e prejudicam a retomada do nível 

de emprego. Desse modo, o mercado de trabalho tende à desregulamentação, 
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insegurança e com um nível baixo de proteção social. 

 O autor, escrevendo em um momento em que a economia keynesiana 

começava a penetrar na discussão política no ocidente, advertiu que uma política de 

pleno emprego exigiria a superação dos grandes obstáculos políticos representados 

pelos capitalistas e seus representantes. O pleno emprego, segundo o autor, causaria 

mudanças sociais e políticas que dariam um novo impulso à oposição empresarial. 

Seu instinto de classe diz-lhes que o pleno emprego duradouro não é bom do ponto de 

vista do capital, e que o desemprego é parte integrante do sistema capitalista “normal”. 

 Nesse ponto, a discussão do pleno emprego torna-se política. Os empresários, 

donos dos bens de capital, preferem a estabilidade ao lucro, preferem ter lucros 

menores a ter de se preocupar com a classe trabalhadora que, daqui pra frente, está 

mais organizada em sindicatos que lutam por melhores condições de trabalho e 

salários mais honestos. Nesse sentido, diz o autor: 

Com efeito, sob um regime de pleno emprego permanente, a demissão 
deixaria de desempenhar o seu papel enquanto medida disciplinar. A posição 
social do patrão seria prejudicada, e a autoconfiança e consciência de classe 
da classe trabalhadora cresceria. As greves por aumentos salariais e 
melhorias nas condições de trabalho criariam tensão política. É verdade que 
os lucros seriam mais elevados sob um regime de pleno emprego do que são, 
em média, nos termos do livre mercado, e até mesmo o aumento dos salários 
decorrente do maior poder de barganha dos trabalhadores é menos propenso 
a reduzir os lucros do que para aumentar preços, e, portanto, afeta 
negativamente apenas os interesses dos rentistas. Mas a disciplina nas 
fábricas e a estabilidade política são mais apreciadas do que os lucros pelos 
líderes empresariais. Seu instinto de classe lhes diz que um pleno emprego 
duradouro é inaceitável a partir do seu ponto de vista, e que o desemprego é 
uma parte integrante do sistema capitalista normal.(Kalecki, 1943) 
 

 Em suma, os interesses contrários à elevação dos salários levam à formação de 

influentes blocos políticos, que assumem um discurso conservador, segundo o qual 

estímulos à demanda efetiva não só são ineficientes como ocasionam mais inflação, 

sendo prudente o governo adotar uma política ortodoxa comprometida com a 

austeridade fiscal.  

 Segundo Proni (2015), a partir da década de 1930, em razão das mudanças 

qualitativas na dinâmica econômica e no papel do Estado, modificaram-se tanto o 

discurso sobre as causas do desemprego quanto o receituário para combatê-lo e 

minimizar seus efeitos. 

 Nesse contexto, houve uma redefinição do papel do Estado na economia e das 

relações entre Estado e sociedade, já que havia a necessidade de inovar no campo 

das políticas econômicas e sociais. Era necessária a criação de instrumentos de 
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estímulo à atividade econômica e regulação da concorrência, assim como programas 

de combate ao desemprego e organização de um sistema de proteção social. 

(BELLUZZO, 2004 apud PRONI, 2015). 

 Após a II Guerra Mundial (1939-1945), o mundo se vê em novo contexto 

histórico. A construção teórica de Keynes, em particular, ganhou importância política 

ao sugerir um modo de reduzir a instabilidade inerente à economia de mercado para 

acabar com o desemprego involuntário e as fortes flutuações cíclicas5. 

 Nicholar Kaldor (1938) definiu o pleno emprego como uma situação em que a 

oferta de bens e serviços se torna inelástica devido à plena ocupação da capacidade 

produtiva ou da força de trabalho. A partir de 1950, as economias industrializadas 

passaram a crescer com o pleno emprego da força de trabalho. Para explicar esse 

fenômeno, Kaldor procurou compatibilizar a análise da tendência de longo prazo com a 

explicação de flutuações cíclicas. No seu modelo de crescimento econômico, a função 

do investimento explica como o sistema tende ao pleno emprego, enquanto 

mecanismos da distribuição de renda são responsáveis por manter a economia em 

equilíbrio. As restrições de crescimento com pleno emprego foram superadas: o 

progresso técnico eleva a produtividade do trabalho, ao passo que o governo tem 

meios para garantir uma oferta de crédito adequada (KALDOR, 1938 apud PRONI, 

2015). 

 Em 1950, havia, simultaneamente, inflação e desemprego. Em 1958, Willian 

Phillips publicou um artigo evidenciando haver uma tendência para uma alteração 

salarial mais elevada quando o desemprego é baixo e vice-versa, a chamada curva de 

Phillips. A constatação de que para manter uma taxa de salários estável é necessária 

uma taxa de desemprego superior a 5% levou à conclusão de que para manter o pleno 

emprego deve-se aceitar certo nível de inflação. Inversamente, para que a inflação 

pudesse ser controlada, seria preciso tolerar um aumento na taxa de desemprego. 

 Em linha com esse pensamento, há o estudo de Paul Samuelson e Robert 

Solow que argumentam que, para evitar a inflação de preços, era necessária a 

aceitação de uma taxa de desemprego entre 5% e 6% à medida que o pleno emprego 

causava uma taxa anual de inflação de 4% e 5%. Diziam que a existência de certas 

fricções no funcionamento do sistema econômico inibia o êxito completo das políticas 

                                                
5 O conceito de ciclo econômico refere-se à flutuações da atividade econômica no curto prazo. O ciclo 
envolve uma alternância de períodos de crescimento relativamente rápido do produto (recuperação e 
prosperidade), com períodos de relativa estagnação ou declínio (contração ou recessão). 
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fiscais e monetaristas keynesianas. 

 Nessas circunstâncias, coloca-se em pauta o conceito da “taxa de desemprego 

de equilíbrio”. Influentes economistas passaram a argumentar que o nível ótimo da 

atividade econômica era possível de ser alcançado apesar das imperfeições do 

mercado. Para Edmund Phelps, o trade-off entre taxa de inflação e taxa de 

desemprego é ultrapassado quando se considera um modelo macroeconômico 

dinâmico, no qual predomina um mecanismo adaptativo que conduz o sistema para 

um equilíbrio de longo prazo. Neste modelo, certo nível de desemprego é necessário 

para o equilíbrio do sistema. 

 Fica clara a discrepância dos modelos acima descritos com Keynes. Para ele, o 

desemprego involuntário decorre da própria existência da moeda. “Assim, uma queda 

do nível dos salários não leva a economia ao nível do pleno emprego, pois há uma 

deficiência básica de demanda, inerente ao funcionamento normal de uma economia 

de mercado. É isso que faz do desemprego, para Keynes, um problema 

macroeconômico, e o faz involuntário: o nível de emprego (e desemprego) da 

economia não é determinado no âmbito do mercado de trabalho, mas em outros 

mercados, nos quais os capitalistas tomam suas decisões de investimento. Assim, 

mesmo que os trabalhadores aceitem uma redução nos seus salários nominais, isto 

não lhes garantiria acesso a postos de trabalho. Há, em outros termos, uma assimetria 

básica de poder entre os agentes compradores e vendedores de força de trabalho: 

“somente os primeiros determinariam a quantidade que será transacionada.”; explica 

Ferreira (2014, p.5). 

 É capaz dizer então que, para Keynes, a fonte de emprego era absolutamente 

distinta, o desemprego não se apresentava em nenhuma espécie de rigidez, e as 

medidas dirigidas a dar maior flexibilidade ao mercado de trabalho não teriam efeito 

algum sobre o nível de desemprego. Dessa forma, conclui-se que os novos 

keynesianos6 removem do governo um papel especificamente macroeconômico contra 

o desemprego, e imputam um papel microeconômico. 

 Em suma, a ideia central sobre a ocorrência do desemprego é a existência de 

imperfeições informacionais e contratuais no mercado de trabalho. O desemprego 

decorre da fixação do salário real num nível acima daquele que se estabeleceria num 

mercado competitivo e se as fontes de rigidez no mercado de trabalho não forem 

                                                
6 Dentre os novos keynesianos, podemos citar:Joseph Stiglitz, George Akerlof, Michael Spence, N. 
Gregory Mankiw, Olivier Blanchard, Paul Krugman, entre outros. 
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removidas, continuará a haver excesso de oferta. 

 Em suma, após a II Guerra Mundial, consolidou-se uma nova modalidade de 

acumulação capitalista, as formulações teóricas se renovaram e surgiram abordagens 

sobre o funcionamento do mercado de trabalho. O pano de fundo das teorias do 

desemprego eram, até 1970, o dinamismo na geração de empregos, o aumento 

expressivo dos salários, a segmentação dos mercados e as pressões inflacionárias. 

Posteriormente, entretanto, o compromisso com o pleno emprego foi abandonado num 

contexto de profunda transformação (principalmente no que diz quesito à 

transformação tecnológica) da economia mundial e retorno de políticas de cunho 

liberal. Uma das consequências desse novo cenário foi a elevação das taxas de 

desemprego aberto, o que contribuiu para alterar os termos do debate teórico. 

 No início dos anos 1980, a conjuntura econômica passou por um momento 

extremamente desfavorável ao emprego. Vários países centrais alcançaram taxas de 

inflação elevadas após o segundo choque do petróleo e o governo teve que intervir. 

Porém, em meio à recessão econômica, o desemprego aberto atingiu taxas muito 

altas. As principais economias foram afetadas pela mudança do cenário externo. 

Contudo, apesar dos esforços, o desemprego tornou-se um problema persistente. 

 Para Olivier Blanchard e Lawrence Summers, os fatores que explicam a 

persistência do desemprego são: choques de demanda agregada, o seguro-

desemprego, desencontro entre oferta e procura e o declínio dos ganhos de 

produtividade. 

 Já nos anos 90, em 1991 precisamente, houve outra contribuição no campo das 

teorias do desemprego com a publicação do livro “Unemployment: macroeconomic 

performance and labour Market” de Richard Layard, Stephen Nickell e Richard 

Jackman, que propuseram uma “teoria eclética” do desemprego. Esses autores 

usavam elementos de diferentes vertentes para entender as relações de causalidade, 

tais como choques de desemprego e pressão inflacionária. Essa definicação eclética 

mostra claramente que o desemprego pode ter diversas causas e suas manifestações 

podem conter ambiguidades. 

 Segundo John Eatwell, três fatores eram apontados por diferentes escolas de 

pensamento em meados dos anos 1990, como causa principal do desemprego 

estrutural: a velocidade da mudança tecnológica poupadora de mão de obra, as 

mudanças nas relações comerciais em escala mundial associadas à crescente 

mobilidade de capital e ao rápido crescimento das exportações de bens 
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manufaturados no Terceiro Mundo e as alterações no ambiente financeiro 

internacional e ajustamento nas políticas macroeconômicas dos países mais ricos. 
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CAPÍTULO 2: HISTÓRIA DA ECONOMIA BRASILEIRA  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as principais passagens históricas 

sobre a causa do desemprego no Brasil. Assim, será possível analisar a conjuntura 

econômica brasileira e entender o debate contemporâneo. Dessa forma, será 

apresentada a trajetória da economia brasileira no que diz respeito ao mercado de 

trabalho brasileiro. 

 

2.1 Passagem histórica sobre as causas de desemprego no Brasil 

 

 O primeiro aspecto a ser exposto diz respeito à transição do trabalho escravo 

para o mercado livre, na qual parte da população foi impedida de ter acesso à terra 

para se ocupar e alcançar a sobrevivência, sendo obrigada a subordinar-se ao 

trabalho, principalmente nas grandes propriedades rurais exportadoras. O modo de 

regulação de propriedade privada da terra impediu seu acesso aos trabalhadores 

livres, constituindo-se a raiz do problema agrário no país. (Dedecca, 2005, p.96 apud 

Carvalho Franco, 1983: 186 e 187). 

 Para compreender melhor este período, devemos retornar até o século XIX, 

período no qual a economia brasileira era fundamentada no escravismo. Este século 

vai presenciar, pricipalmente em sua segunda metade, profundas transformações. A 

longo desse século, o país deixou de ser colônia,  passou a ser um Estado Nacional, 

alternando da forma monárquica de governo para a repúblicana em suas décadas 

finais. Durante este período a economia fundamentava-se em torno da produção e 

exportações de artigos tropicais (café, açúcar, algodão) para o mercado externo. 

 No século XIX, grande parte dos habitantes no Brasil era formada por escravos. 

Durante esse período, uma parte significativa da população livre e liberta estava 

inserida no setor de subsistência. Essa circunstância vai explicar porque não se 

utilizou a mão de obra disponível no país, e preferiu-se empregar a imigração. De 

acordo com Furtado, essa porção da população não seria habituada ao trabalho 

assalariado, além do mais, tratava-se de uma população difícil devido a sua dispersão 

em diversas áreas territoriais (FURTADO, 1970, p.153-154, apud THEODORO, 2005, 

p.93). 

 Na segunda metade do século XIX, então, a mão de obra imigrante começa a 

substituir os escravos nas áreas mais dinâmicas da economia. Contudo, há 
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necessidade de constatar o caso da região Nordeste, que já havia iniciado a 

substituição a partir de 1850, por conta do fornecimento de mão de obra para a região 

do café. Mas, apesar do fluxo considerável de ex-escravos para as cidades, parte da 

força de trabalho continuou nas propriedades rurais, sob-regime de baixíssima 

remuneração (Theodoro, 2005, p. 96). 

 Um novo cenário consolida-se em função da abolição e da imigração europeia. 

Em São Paulo, o crescimento urbano esteve diretamente ligado ao processo de 

industrialização, que começou nos últimos anos do século XIX e empregará quase 

unicamente mão de obra de origem europeia. Nesse momento, observa-se o 

desenvolvimento do comércio e da indústria, além do nascimento do proletariado e de 

uma classe média urbana. Entretanto, a situação é diferente nas regiões menos ricas. 

A região Nordeste, por exemplo, vai enfrentar um período de crise econômica sem 

precedentes, pois se mantinha estagnada devido à queda da produção e venda de 

açúcar e algodão. Em Recife, por exemplo, uma das características principais do 

processo de urbanização foi a ausência de oportunidades de trabalho (Theodoro, 

2005, p.101). 

 A questão da urbanização, de problemas recorrentes à excessiva concentração 

de população em certas cidades se mostra de maneira mais complexa a partir de 

1930. No fim do século XIX, já é possível observar o desenvolvimento de concentração 

da pobreza e da exclusão nas cidades, resultante da chegada de contingentes de ex-

escravos. 

 Os anos 1930 marcam o início de um processo de grandes transformações 

econômicas e sociais, cujos pilares são a urbanização e a modernização econômica. 

(Theodoro, 2005, p.105). Após a corrente migratória, são os trabalhadores nacionais 

que farão face às necessidades da indústria crescente. 

 O fenômeno da urbanização teve como resultado uma proliferação das cidades, 

assim como crescimento da população metropolitana. Questões como o emprego, o 

desemprego e o subemprego não estavam diretamente colocados no que diz respeito 

ao investimento estatal que deveria libertar o país do seu atraso secular. Os anos 1930 

serão marcados também pelo inicio da efetiva regulamentação do mercado de trabalho 

no Brasil. Regulamentação que essa, como veremos adiante, não incorpora todos os 

trabalhadores. 

 Em 1940/42, foi estabelecida uma ampla regulação do mercado e das relações 

de trabalho, a CLT (Consolidação das Leis de Trabalho). Seu principal objetivo era a 
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regulamentação das relações individuais e coletivas de trabalho, que atendesse a 

necessidade de proteção ao trabalhador, dentro de um contexto de “Estado 

regulamentador”. O peso limitado dos trabalhadores urbanos organizados favoreceu a 

ação repressiva e de manipulação política na Era Vargas. Entre 1930 e 1980, metade 

da população ocupada não tinha acesso ao sistema de proteção social constituído em 

1940. Por isso, o mercado de trabalho será marcado por ser pouco institucionalizado, 

marcado pela presença extensa de contratos de trabalhos estabelecidos 

informalmente. 

 Somente a partir de 1960 que há uma preocupação com a questão dos 

desequilíbrios regionais. Após o diagnóstico produzido pelo Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), o governo passa a admitir a necessidade de 

uma política de desenvolvimento regional, criando, em seguida, a Sudene 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). 

 Conforme Dedecca (2005), nos anos 80, o Brasil foi marcado por ações 

sindicais que buscavam o desenvolvimento econômico atrelado ao desenvolvimento 

nacional, mas que foram reprimidas pelo governo autoritário da época. Nesse 

momento, nascia o Partido dos Trabalhadores. 

 Em 1979, a economia mundial passava por um momento de novas orientações 

de política econômica, que interromperam o fluxo de crédito externo. Assim, deu-se a 

crise no segmento industrial. Em 1981/82, o desemprego se converteu em uma nova 

realidade no país, chegando a 20% da população economicamente ativa. 

 A Constituição de 1988 trouxe grandes inovações, centrando-se na construção 

de uma política social efetiva. Para os anos 90, a expectativa era de tomada de 

crescimento com geração de emprego e distribuição de renda. 

 O Brasil, entretanto, viveu permanentemente com problema de emprego, 

basicamente devido ao excedente de mão de obra criado pelo particular processo de 

formação do mercado de trabalho livre e o estabelecimento da estrutura fundiária 

ocorridos na segunda metade do século XIX. Em 1990, houve reestruturação 

econômica, onde se viu a necessidade de abertura externa da economia, que 

expusesse à concorrência externa a base produtiva local, considerada como única via 

possível para modernização. Contudo, houve explosão do déficit em conta corrente, 

contração acentuada do emprego no grande setor da economia e consequente 

aumento da informalidade no mercado de trabalho gerando proliferação de ocupações 

e baixos rendimentos e qualificação. 
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 Em 1990, também, o aumento da informalidade e do desemprego, as reduções 

percentuais da força de trabalho aparecem como marcas mais importantes. Ao mesmo 

tempo, a ação do Estado e as políticas de emprego abordam o setor formal, o que 

constitui um fator de ampliação das desigualdades entre mão de obra “protegida” e 

aquela que afeta à informalidade. (Theodoro, 2005, p.14). 

 Em suma, o período de 1930 a 1990 reuniu características importantes para 

compreender a evolução do mercado de trabalho. Primeiramente, a forte concentração 

da população nas cidades. Em segundo lugar, o processo de urbanização 

caracterizou-se pela concentração da pobreza nas maiores cidades, sobretudo nas 

regiões metropolitanas. A população envolvia-se em atividades precárias, 

especialmente no pequeno comércio e nos serviços. Em terceiro, a questão do 

subemprego nas regiões menos desenvolvidas que atinge proporções ainda maiores. 

 Existem diversos enfoques quanto a questão do desemprego e diferentes 

matrizes teóricas. É evidente que a ideia de desemprego deve ser enfrentada com 

instrumentos de alcance social, já que não é consequência de escolha do indivíduo. As 

proposições citadas nesse capítulo continuam a influenciar o debate contemporâneo. 

 

2.2 Crescimento econômico e emprego: Décadas de 1980 e 1990 

 

O Brasil, no decorrer dos anos 1990 esteve em um período de aumento 

sistemático da taxa de desemprego aberto. Esse comportamento da taxa de 

desemprego foi percebido para todas as faixas etárias. Contudo, foi evidenciado entre 

os trabalhadores mais jovens. 

 Consideráveis mudanças no mercado de trabalho marcaram os anos 1990. A 

recessão econômica de 1990/92, a abertura comercial, o ajustamento no setor privado 

em busca de maior competitividade, o plano de estabilização econômica e as 

privatizações repercutiram sobre as taxas de ocupação, de desocupação e de 

rendimentos da sociedade. Houve um regime competitivo onde as empresas nacionais 

ingressaram, modernizando-se e aumentando, portanto, sua produtividade. A 

economia passou a estar exposta à concorrência internacional, e , dessa forma, 

precisou se modernizar, basicamente cortando postos de trabalho e informatizando 

seus processos. Esse processo se denominou como reestruturação produtiva. 

Basicamente, as estratégias de reestruturação e modernização produtiva foram 

formuladas a partir da combinação das tecnologias disponíveis com técnicas 
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organizacionais. Dessa forma, reduziu-se a potencial geração de novos empregos e 

aumentou a relação capital/produto. Após o Plano Real, com a estabilização da 

inflação, registraram-se taxas de desemprego altíssimas. 

 Nessa seção, será apresentada uma breve análise referente às décadas de 

1980 e 1990 no que diz questão ao crescimento econômico e ressaltando suas causas 

e efeitos na questão do emprego no Brasil. 

 O desemprego pode ser avaliado como sendo uma situação de ociosidade 

involuntária em que se encontram pessoas que compõem a força de trabalho de uma 

nação. O progresso tecnológico e o processo de globalização da economia estão entre 

as principais causas do desemprego. O primeiro torna a execução de rotinas no 

trabalho mais ágeis, uma vez que introduz novos equipamentos e processos de 

produção. Assim, é necessário um número menor de pessoas, o que agrava o 

problema do desemprego, caso não haja políticas de realocação de emprego 

(PASSOS & NOGAMI, 1998). 

 Segundo SINGER (1999), o desenvolvimento da globalização tem o poder de 

produzir uma aproximação física e institucional entre os diversos países. A 

globalização redesenha a divisão internacional do trabalho e contribui para diminuição 

das vagas de emprego. Uma vez que a tecnologia elimina várias frentes de trabalho, 

nesse quadro, apenas quem possui qualificação profissional consegue garantir espaço 

para atuação. Sendo assim, a globalização colabora para a diminuição dessas vagas 

de emprego. 

 Em 1990, iniciou-se a abertura da economia no Brasil, principalmente a partir do 

Plano Real em 1994. Houve considerável nível de importações, levando ao 

fechamento de várias empresas brasileiras que não estavam preparadas para a 

concorrência externa, e consequente eliminação de postos de trabalho. 

 O desemprego acontece, em sua maioria, quando há um nível baixo de 

crescimento econômico. De acordo com SOLIANI (1998), a década de 1990 é a pior 

da história brasileira para o emprego. 

 GALVÃO (1997) destaca que o problema do desemprego não é uma 

individualidade brasileira, mas sim uma preocupação que se observa em nível 

mundial. Para MANKIW (1995), o desemprego afeta os indivíduos de forma dura e 

direta. É um problema macroeconômico que significa redução do padrão de vida e 

angustia.  

 A grande maioria dos países chega ao século XXI sem perspectivas suficientes 
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para aliviar a crise de desemprego. Segundo PASTORE (1998:4), “a solução do 

problema do desemprego e do subemprego constitui um dos maiores desafios da 

humanidade. Trata-se de um problema de causas múltiplas e inter-relacionadas. De 

nada adianta atacar uma sem atacar as outras”. 

 O aumento do nível de desemprego na economia brasileira está relacionado, 

em parte, às mudanças que o parque produtivo vem experimentando com a introdução 

de novas tecnologias, como é o caso da informática e adoção de novos padrões 

administrativos e gerenciais. Isso se deve ao processo de maior abertura da economia 

e internacionalização das unidades produtivas. 

 Outra causa que contribui para o crescimento do desemprego no Brasil são as 

privatizações das empresas pertencentes ao governo, que se intensificou na década 

de 1990. Esse fator fez com que o quadro de funcionários fosse diminuído, já que o 

controle passa a ser do setor privado7.  

 As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por mudanças sociais, crises e 

planos econômicos, que derivam do processo de abertura econômica. O processo de 

globalização, dos meios de produção e o progresso tecnológico intensificaram a 

concentração de renda no país, gerando resultado desastroso sobre o mercado de 

trabalho. O número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu, aumentou o 

emprego informal e o número de trabalhadores autônomos. 

 Para POCHMANN (2000), os indicadores da magnitude da crise do emprego 

nacional são indiscutíveis. O desemprego é assunto de suma importância para a 

população brasileira. Segundo o IBGE, 7,6 milhões de trabalhadores foram 

considerados desempregados em 1999, enquanto em 1995 eram 4,5 milhões. No 

mesmo período, a população economicamente ativa (PEA) cresceu 6,8%, o que 

resultou num adicional de 5,2 milhões de pessoas no mercado de trabalho. Enquanto a 

quantidade de postos de trabalho aumentou apenas 2,94%, o que representa a criação 

de 2 milhões de novas vagas. Ou seja, a cada três pessoas que ingressaram no 

mercado de trabalho, entre 1995 e 1999, somente uma conseguiu encontrar emprego. 

 Aliás, deve-se considerar que os danos provocados pelo desemprego afetam 

também às pessoas que convivem com os cidadãos desempregados, diminuindo a 

                                                
7 Autores como Sayad, discordavam da política de abandono dos investimentos estatais em prol da 
atividade privada, segundo ele: “Sem gasto público, o nível de atividade e de emprego passam a 
depender do estado de ânimo e das opiniões dos empresários sobre o governo. Assim, se o governo 
não atender suas reivindicações e ouvir suas opiniões, os investimentos se reduzem, o desemprego 
aumenta e há fugas de capitais (se houver mobilidade de capital). Sem gasto público, a opinião do 
capital resgata sua importância e efetividade" (Sayad, 1999, p.130-131). 
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fonte de renda que chega àquela casa. O desemprego afeta também o aspecto 

psicológico das pessoas, não causando apenas falta de renda. O cidadão 

desempregado, além de não pagar suas dívidas, não volta a consumir. Ou seja, o 

desemprego causa muitas privações ao indivíduo. 

 A década de 1980 rompeu com a continuidade do crescimento da economia 

brasileira, que apresentava taxa média de crescimento na ordem de 7% desde o pós-

guerra até o final dos anos 1970. O país passava então, por um momento adverso. De 

um lado, endividamento interno e aceleração inflacionária, e por outro, crises que 

afetavam a economia: as crises do petróleo (1973 e 1979) e a reversão nas condições 

de financiamento internacional, dada mediante aumento dos juros internacionais (início 

da década de 1980). 

 Nessa época de instabilidade econômica, destacam-se as políticas 

macroeconômicas com os principais planos implementados: Plano Cruzado (1986); 

Plano Bresser (1987) e o Plano Verão (1989). Já nos anos 90, destacam-se o Plano 

Collor (1990) e o Plano Real (1994). 

 Segundo BARROS et. al. (1996), no que se refere à abertura comercial, a 

economia brasileira era caracterizada por ser altamente protegida, com um pequeno 

grau de exposição à concorrência internacional, já que o processo de substituição de 

importações gerou um parque industrial diversificado e integrado e foi responsável por 

um elevado nível de proteção à indústria (visava-se o seu desenvolvimento). 

 Esse processo de abertura iniciou-se durante o governo de José Sarney, nos 

dois últimos anos da década de 1980. Houve amplo processo de reforma política 

comercial, com objetivo de uma maior liberalização comercial. Esse processo foi 

aprofundado no governo Collor, a partir de 1990. Entre suas principais medidas, estão: 

a) a extinção das barreiras remanescentes dos períodos anteriores; b) implementação 

de um programa de desgravação tarifária, com redução generalizada de alíquotas; c) 

eliminação de alguns regimes aduaneiros especiais e d) estabelecimento de um 

regime de câmbio com taxas flutuantes. 

 As reduções significativas nas tarifas conduziram a economia brasileira a uma 

intensa exposição à concorrência externa, gerando pressões protecionistas. Para 

manter uma maior demanda e as importações em níveis compatíveis com um saldo 

comercial equilibrado, o governo elevou as alíquotas de importação dos principais 

produtos responsáveis pelas altas taxas de crescimento. Por outro lado, para impedir 

aumentos abusivos nos preços domésticos, o governo reduziu as alíquotas de um 
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grupo de insumos. 

 Ao longo das décadas de 1980 e 1990, pode-se constatar uma tendência de 

crescimento das exportações em praticamente todo o período. Há acentuado 

crescimento no que diz respeito às importações, como no começo da década de 1990, 

porém, há períodos de queda, como no início da década de 1980. Dessa forma, pode-

se analisar que houve uma ruptura com o processo decrescente de importações que 

era apresentado desde o início da década de 1980. As importações passaram a 

crescer a partir de 1988, mais precisamente em 1993, provocando queda no superávit 

comercial e um déficit em 1995. É importante citar que o que explica a queda 

substancial de 44% no saldo médio da balança comercial nos anos 1990 em relação 

aos anos 80, é que a média das exportações aumentaram 46% na década de 1990 em 

relação à década de 80. Já a média das importações aumentaram 92% no mesmo 

período. 

 Já a questão da privatização das empresas estatais do setor produtivo refere-se 

à estabilização econômica brasileira e redefinição do Estado, para adequá-lo à função 

de agente regulador e fiscalizador. Essas questões estão intimamente ligadas ao 

discurso que estava à tona nos anos 1980, de que o desequilíbrio nas contas públicas 

dificultaria o desenvolvimento sustentado. Para isso, foram dadas duas saídas: um 

ajuste do tamanho do Estado através de reduções e cortes lineares, minimizando sua 

intervenção no setor produtivo, e uma reforma fiscal, que recuperasse níveis históricos 

de poupança pública, redistribuindo a carga tributária e reduzindo a excessiva 

incidência sobre os assalariados. 

 Nesse contexto, as privatizações (que foram introduzidas em 1985 pelo 

Governo Sarney e redefinidas em 1990 pelo programa de desestatização no Governo 

Collor de Mello) tornaram-se parte essencial das reformas estruturais e tinham como 

objetivo modernizar a economia brasileira e prepará-la para recuperação do 

crescimento econômico. Ao final do Governo Itamar, que sucedeu Collor, 16 processos 

de estatização haviam sido concluídos (NICHOLS, 1997).  

 Conforme a supervisora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), Rosane de Almeida Maia, citada por NICHOLS 

(1997), não necessariamente a privatização é o fator determinante do crescimento do 

emprego, mas sim as novas técnicas de gestão e tecnologias introduzidas. Isso faz 

com que haja diminuição nos postos de trabalho. 

 Para POCHMANN, citado por SOLIANI (1998), entre 1945 e 1990, em média, 
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para cada 1% de crescimento do PIB, o número de empregados crescia 0,4%. Nos 

anos 90, para cada 1% de crescimento, o emprego aumentou apenas 0,1%. Conclui-

se, então, que o esforço deve ser maior agora para que haja crescimento e absorva-se 

a mesma quantidade de mão de obra. Entretanto, crescimento não é a única solução 

para o problema do desemprego. Nesse ponto, vale ressaltar que a economia deve-se 

adequar para encontrar caminhos que resolvam os problemas de emprego no Brasil, a 

fim de incorporar mais pessoas no mercado formal de trabalho. 

 

2.3 Os anos 2000 

 

Em 2002, a maioria da sociedade brasileira votou para o estabelecimento de um 

rumo diferente para o país, uma mudança na condução política. Nesse ano, a 

popularidade do presidente Lula havia crescido, pois prometia mudanças e reformas. 

Quanto às mudanças, era claro o discurso em apoio ao social, com criação de novos 

empregos, geração e distribuição de renda e ampliação da infraestrutura social. 

Ademais, via-se preocupado com o déficit do orçamento público e com a inclusão do 

país na economia mundial. 

 Os primeiros meses do governo eleito mostraram uma surpresa ao mercado, 

com adoção de medidas econômicas moderadas, ortodoxas para equilibrar a 

economia. Houve então uma recuperação da economia, que se deu em conjunto com 

as contas externas e crescimento no cenário internacional. De acordo com ministro da 

Fazenda, Antônio Pallocci: “o Brasil fez uma reversão completa de suas contas 

externas”, com crescimento das exportações e saldos comerciais favoráveis. Nota-se o 

comportamento das exportações de mercadorias no gráfico abaixo onde, de modo 

geral, foi positivo: 
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Figura 1: Taxa Anual de Crescimento, Exportações de Mercadorias, Brasil e Mundo, 2001-2010.  
Fonte: ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE - OMC. Statistiques du commerce international 2011. Geneva, 2012. 
Disponível em: <http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2011_f/its11_toc_f.htm>. 
 
 Além disso, houve evolução do consumo interno graças à queda dos juros em 

meados de 2003, em razão ao forte ajuste fiscal. Em 2004, o desemprego caiu por 

efeito da produção da indústria ter se elevado. 

 De acordo com Amilton Moretto e Marcelo Proni (2012, página 136): 

“a partir de 2004, começou uma forte recuperação econômica, que 
impulsionada pelo crescimento da exportação de commodities, [...] da 
expansão do consumo (estimulada pela maior oferta de crédito, pela gradual 
elevação do salário mínimo e pelo controle da inflação), consolidou uma fase 
de crescimento expressivo da economia, o que teve impactos muito positivos 
sobre o mercado de trabalho (BALTAR et al., 2010)” 
 

 Diversos programas fizeram parte do governo Lula, tais como o Programa Bolsa 

Família (PBF) e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criando uma 

agenda desenvolvimentista no país. 

 Para melhorar as taxas do mercado de trabalho brasileiro, houveram expansões 

na oferta de crédito para as camadas mais pobres da população, e uma série de 

medidas fiscais (como projetos de infraestrutura e habitacionais) visando à retomada 

da atividade econômica. A partir disso, o país passou a reduzir as desigualdades de 

renda. 

 Dois programas foram as causas principais para essa redução da desigualdade: 

o Programa Bolsa Família e a política do salário mínimo. As famílias brasileiras que 

foram abrangidas pelo Bolsa Família melhoraram sua qualidade de vida após a 

implementação. Há autores, como Sergei Soares e Natália Sátyro que estudaram os 

efeitos desse programa e concluíram que “há um número surpreendente de famílias 

que pedem a suspensão do benefício devido ao fato de terem melhorado de vida” 

(Soares, Sátyro, 2010, página 36).  
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 Tais medidas estão correlacionadas com a geração de novos empregos. A 

partir do momento que são implementadas, vê-se um aumento no rendimento das 

famílias brasileiras e uma diminuição na taxa de desemprego. Segundo Proni (2012, 

página 36): 

“estas medidas foram políticas anticíclicas que “evitaram que a recessão se 
aprofundasse. Na área monetária o governo tomou medidas para recuperar o 
nível de liquidez e sustentar a oferta de crédito para as empresas e 
consumidores. Os bancos públicos também tiveram um papel importante ao 
ampliar as linhas de financiamento, inclusive para capital de giro das 
empresas. Na área fiscal, o Ministério da Fazenda reduziu impostos que 
incidem sobre a produção de veículos, materiais de construção, móveis e 
eletrodomésticos. Em paralelo o governo Federal também ampliou 
investimentos em obras e infraestrutura do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). E foi lançado um programa de construção de casas 
populares – o programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”- que 
impulsionou o crescimento da construção civil. Além disso, foi mantida a 
política de valorização do salário mínimo legal (aumento de 12% em janeiro de 
2009), que ajudou a preservar a renda das famílias num momento de elevação 
do desemprego. E foi incrementado o orçamento de programas de 
transferência de renda, que protegem as famílias mais pobres e ajudam a 
sustentar o comércio em pequenos municípios. Esse conjunto de políticas 
contribuiu para a rápida recuperação da economia.” 
 

 Porém, a partir de 2008, o cenário inverte, dada a crise na economia mundial. 

Dessa forma, há um momento de estagnação na geração de empregos e crescimento 

econômico.  
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CAPÍTULO 3: A ECONOMIA BRASILEIRA RECENTE NO QUE TANGE AO 

DESEMPREGO 

 

Esse capítulo tem por objetivo analisar a relação entre o desemprego e a 

informalidade, conjuntamente introduzir a discussão sobre emprego formal e informal. 

 

3.1 A relação entre o desemprego e a informalidade 

 

 Como visto anteriormente, o Brasil passou por um momento de modernização 

da economia, que gerou desemprego nos postos de trabalho e foram substituídos por 

equipamentos tecnológicos. Dessa forma, a população passou por um processo de 

transição onde se via como alternativa para manter sua renda e sobrevivência, o 

trabalho informal. Este trabalho é representado de diversas maneiras, tais como: 

ambulantes, trabalhos irregulares, temporários, autônomos, artesãos, entre outros. 

Dito isso, fica claro que essa parte da população vive às margens das legislações 

trabalhistas e se coloca num contexto de precariedade. Na prática, essas pessoas 

vivem sem seus direitos assegurados, tais como férias remuneradas, carga horária 

estipulada, seguro desemprego, etc. 

 O cenário de precarização do trabalho é interessante para grandes capitalistas, 

visto que, o trabalhador sem seus direitos assegurados, se encontra fragilizado, 

criando um ambiente propício para para exploração do mesmo. Como visto no capítulo 

1, Marx menciona que “a concorrência intercapitalista requer a busca incessante pelo 

aumento da produtividade do trabalho, que requisita da introdução de inovação 

tecnológica e, dessa forma, o desemprego, salários próximos ao nível de subsistência 

e pobreza deveriam ser compreendidos como resultados inerentes da dinâmica 

daquele regime de acumulação de capital”. 

 Dada essa precarização, é importante considerar outros fatores que são 

consequência disso. A saúde do trabalhador é um exemplo disso. Uma vez que o 

trabalhador se coloca em uma situação de precarização e informalidade, é provável 

que ele não tenha acesso à planos de saúde. Dependendo única e exclusivamente da 

saúde pública do país, muitas vezes sem qualidade e com atendimento precário. Além 

disso, é importante citar que esse cenário se impõe não só para o trabalhador, e sim 

para sua família que, em muitas vezes, é dependente da renda de apenas uma 

pessoa. 
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 Assim sendo, o trabalho informal absorve os trabalhadores que não acham 

outra maneira de prover o seu sustento. 

 

3.2 A informalidade no mercado de trabalho 

 

O trabalho informal é determinado como uma atividade com baixa produtividade 

e pouca diferenciação entre capital e trabalho. Os empregados não tem carteira 

assinada e estão alocados em pequenas firmas. Outra definição, segundo a CUT 

(Central Única dos Trabalhadores), diz respeito à informalidade na margem da lei, 

onde os empregados não possuem benefícios, não contribuem à previdência e estão 

sujeitos à precariedade no ambiente de trabalho. 

 Segundo Sasaki (2009), não há consenso quanto à formulação da questão da 

informalidade, no que diz respeito a todas as formas de trabalho que se situam fora do 

trabalho formal.  

 Para Feijó (2011), a atividade informal não deve ser julgada como errada, como 

fuga das atividades formais como descrito em lei, mas sim vista como atividade que 

possui características diferentes das estruturas do mercado formal, de forma que 

também contribui para a geração de empregos e distribuição de renda. 

 Segundo a OIT (2006):  

“Embora não exista nenhuma descrição ou definição universalmente aceite ou 
considerada como exata da “economia informal”, em geral entende-se que a 
expressão abrange uma diversidade considerável de trabalhadores, empresas 
e empresários, todos eles dotados de características identificáveis, que 
enfrentam desvantagens e problemas cuja intensidade varia consoante o 
contexto, nacional, urbano ou rural. A expressão “economia informal” é 
preferível à expressão “setor informal”, pois os trabalhadores e as empresas 
em questão não advém de um só setor de atividade econômica, mas sim de 
vários. Esta expressão tende, porém, a minimizar a importância das ligações, 
das zonas cinzentas e das interdependências que existem entre atividades 
formais e atividades informais. A expressão “economia informal” refere-se a 
todas as atividades econômicas de trabalhadores e unidades econômicas que 
não são abrangidas, em virtude da legislação ou da prática, por disposições 
formais. Estas atividades não entram no âmbito de aplicação da legislação, o 
que significa que estes trabalhadores e unidades operam à margem da lei; ou 
então não são abrangidos na prática, o que significa que a legislação não lhes 
é aplicada, embora operem no âmbito da lei; ou, ainda, a legislação não é 
respeitada por ser inadequada, gravosa ou por impor encargos excessivos.” 
 

 O trabalho informal, muitas vezes, é procurado pela falta de sucesso na procura 

de um emprego formal no mercado. Nesse tipo de trabalho, há algumas facilidades 

para o empregado, como por exemplo: liberdade de horários, folgas e autonomia. 

Além disso, o mercado informal não exige regulação, tampouco tem incidência de 
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carga tributária, o que aumenta o lucro do trabalhador. Muitos dos casos de trabalho 

informal são de pequenos novos empreendedores, que não tem apoio e incentivos que 

os favoreçam. 

 Em geral, a informalidade está alocada no setor de serviços, dada a entrada 

fácil e necessidade de poucos recursos em relação à indústria e agricultura. O setor de 

serviços absorve grande parte da informalização, por não carecer de mão de obra 

qualificada e especializada. Dessa forma, os trabalhadores que se veêm sem um 

emprego formal e em busca de oportunidades para se manter, costumam deslocar-se 

para esse setor. 

 Há claramente uma preocupação quanto ao trabalho informal. Pesquisas como 

a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), advertem e estimulam o 

trabalho formal, visto seus benefícios: carga de horário de trabalho menor, 

remuneração fixa, férias, horas extras; todas essas descritas na Constituição de Leis 

Trabalhistas (CLT). Apesar disso, não é possível afirmar que quando há formalização, 

há melhora nas condições de trabalho.  

 Os indivíduos não possuem oportunidades iguais, dessa forma, não é 

assegurado o desenvolvimento dos mesmos. No mercado formal, ainda está presente 

o problema da diferenciação seja por gênero, raça, etc. Assim, alguns estão sujeitos a 

viver constantemente em desvantagem em relação aos outros. 

 Ainda segundo a OIT, a maior preocupação da informalidade no Brasil é a baixa 

remuneração, qualificação e os problemas que a economia enfrenta para gerar novos 

empregos. A questão que se pauta é: quais políticas podem ser criadas para garantir o 

envolvimento das famílias através de seu esforço? Como combater a exclusão social e 

diminuir a desigualdade de renda? Vemos, então, há ausência da proteção social 

nesse cenário. 

 Há necessidade de reestruturação do mercado de trabalho, visto o aumento da 

PEA e da informalidade no Brasil, que é resultado de períodos de baixo crescimento 

econômico. É imprescindível que sejam criadas novas políticas públicas de emprego e 

qualificação para incluir os trabalhadores no mercado de trabalho formal, trazendo 

crescimento e desenvolvimento econômico para o país. 
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3.3 Desenvolvimento do emprego formal e informal no Brasil 

 

Essa seção tem como objetivo avaliar se, com a diminuição do desemprego 

apresentada nos governos Lula e Dilma, houve paralelamente, um aumento no setor 

informal. Dessa forma, a qualidade do emprego estaria comprometida, visto a 

precarização dos trabalhos informais no mercado de trabalho. Para isso, serão 

analisados indicadores de emprego, formalidade e informalidade no Brasil, a fim de 

contribuir para uma resposta dessa questão. 

 Segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, houve queda 

considerável no período de 2002 à 2014, como apresentado no gráfico abaixo: 

 

 
Fonte: IBGE (2016) 

  

Nota-se que em 2002, a taxa estava acima dos dois dígitos. Em contrapartida, a 

partir de 2010, a taxa cai para abaixo de 5% (Figura 1). 

 No mesmo período, a economia apresenta elevado crescimento do PIB, com 

média superior a 4% a.a., o que pode explicar a queda na taxa de desemprego. 

Apesar do pouco crescimento a partir de 2012, o desemprego continua baixo. 
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Fonte: IBGE (2016) 

 

 É importante ressaltar, que a PME é realizada somente em seis regiões 

metropolitanas, sendo elas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre. Dessa maneira, grande parte do mercado de trabalho brasileiro 

fica excluído desses índices. 

Sendo assim, para analisarmos dados mais abrangentes, são utilizados os 

dados da PNAD, que englobam tanto as áreas metropolitanas, quanto as não 

metropolitanas. 

 Quando analisamos os dados da PNAD, notamos que também há queda na 

taxa de desemprego, apesar de estar mais elevada (Tabela 1). 

 
Fonte: PNADs 
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Vê-se que a taxa de desemprego caiu de forma significativa, passando de 

10,1% em 2001, para 7,3% dez anos depois. É importante destacar que mesmo 

durante a crise de 2008/2009, a taxa de desemprego não aumentou como era 

esperado. 

 Diferentemente da PME, os dados da PNAD apontam um aumento da taxa de 

desemprego em 2013 e 2014 no Brasil em quase todas as áreas. Isso pode ser 

consequência do aumento do PIB neste período. Isto é, há uma relação inversa entre 

a taxa de crescimento do PIB e a taxa de desemprego.  

 Já quanto à formalização no mercado de trabalho, observa-se a partir dos anos 

2000, uma reformulação da presença do Estado na economia, através de fatores como 

políticas públicas, programas de ampliação ao crédito, agricultura familiar, programa 

Bolsa Família. Esses fatores são favoráveis ao crescimento econômico e refletem 

diretamente no mercado de trabalho. 

 Esses fatores são imprescindíveis para melhorar a estruturação da economia 

em relação ao emprego. Com isso, houve diminuição da pobreza e da desigualdade 

de renda, o que colabora para o aquecimento do mercado interno e 

consequentemente, à geração de empregos. 

 Com o governo PT, houve aumento significativo nos empregos formais. Entre 

2002 e 2010, foram gerados mais de 15 milhões de empregos com carteira assinada 

no país. Na Tabela 2, encontram-se a participação do emprego formal separadas por 

cada setor econômico. 
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Fonte: RAIS (2016) 

  

Segundo a tabela, é possível analisar que a agropecuária teve participação 

estável, em torno de 4% até 2004, com seguida de queda a partir de então, chegando 

a 3% no ano de 2014. Na indústria, observa-se trajetória semelhante, na qual consta 

com 20,4% em 2004 e 17,9%, dez anos depois. Um fator que pode ser relevante na 

queda da participação da indústria é a introdução das máquinas, como descrito no 

capítulo anterior. 

 De maneira oposta, a participação do emprego formal da construção civil 

manteve-se em alta nesse período. Esse desempenho pode ser explicado por 

programas como PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Em 2014 há uma queda, explicada pela 

operação “Lava Jato”, que bloqueou o setor visto às investigações de corrupção. 

 É importante frisar que o setor de serviços sempre foi o mais abundante no 

quesito de emprego formal do país, com suas médias acima de 50% durante todo o 

período.  

 Já o comércio teve alta expressiva a partir de 2000. Isso se dá devido a criação 

do Simples em 1996 e do Simples Nacional, em 2006, que estimulavam a formalização 

desse setor. Esses programas trouxeram benefícios para as microempresas como 
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redução da carga tributária, simplificação da escrituração fiscal, entre outras. 

 Além desses fatores, o aumento do PIB, como citado anteriormente neste 

trabalho, também colaborou para o crescimento da formalização nos empregos do 

país. 

 Entretanto, a taxa de formalidade continuou decrescente até 2002, quando 

obteve percentual de 42,7% dos empregos. De outra maneira, a informalidade foi 

crescente até 2002, quando deteve mais de 57% dos empregos no país. Em outros 

termos, o crescimento informal foi maior que o formal entre 1995 e 2002. Mas, a partir 

de 2002 a trajetória se inverte, a taxa de formalidade passa a crescer e a de 

informalidade passa a cair, conforme ilustra a figura 3: 

 

 

Fonte: PNADs (2016) 

 

 É notável a forte queda da taxa de informalidade a partir de 2002, apesar da 

inflexão em 2014. 

 Além da queda apresentada pelos dados da PNAD, houve redução também no 

que se denomina economia subterrânea. O ETCO (Instituto Brasileiro de Ética 

Concorrencial), em conjunto com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getúlio Vargas, divulga o índice de economia subterrânea, um estudo que estima os 

valores das atividades deliberadamente não declarados aos poderes públicos. Esse 

estudo proporciona o principal indicador da evolução das atividades informais.  

Pode-se observar que o índice vem caindo desde os anos 2000, chegando a 

16,3% em 2016 (Figura 4). 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e Fundação Getúlio Vargas (2016) 

  

Segundo Saboia (2014), a queda na informalidade pode ser explicada por: a) a 

sociedade passou a dar importância aos seus direitos trabalhistas; b) houve maior 

conscientização desses direitos; c) há maior rigor na fiscalização quanto ao 

cumprimento das leis; d) o maior poder de barganha dos trabalhadores com a melhora 

no mercado de trabalho fez com que pudessem ter a escolha de melhores empregos 

que respeitassem a legislação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como descrito acima, foi apresentada as teorias clássicas sobre o emprego, 

passando por Marx, que delineou uma análise crítica da problemática do emprego no 

modo de produção capitalista, Walras, que aponta que o sistema econômico tende a 

um equilíbrio geral, Hobson que expõe que o desemprego é resultado da má 

distribuição de renda, Keynes, com a Teoria Geral do Emprego, entre outros autores 

que nos fazem entender a relação entre emprego, desemprego e informalidade. 

Nesse trabalho, também foi abordada uma breve passagem histórica brasileira 

que compreende a evolução do mercado de trabalho, apresentando desde a 

concentração das populações nas cidades, seguidas do processo de urbanização, a 

concentração da pobreza nas grandes metrópoles, aumento da modernização e 

globalização, sendo, essas últimas, fatores que justificam o aumento da informalidade. 

Faz-se então, necessários estudos aprofundados sobre o mercado de trabalho, 

sobre as leis que o regem, pois, é necessário na economia brasileira, que o 

crescimento econômico seja acompanhado por planos de governo que colaborem para 

o aumento do trabalho formal. Ainda há enormes barreiras a serem superadas, como a 

desigualdade social, a diferença salarial entre regiões, o nível de escolaridade entre os 

cidadãos, e principalmente, a educação de qualidade que formam os trabalhadores. 

 No ano atual, 2021, ainda há elevados índices no que tange a questão de 

desemprego informal. Os impactos da pandemia do coronavírus sobre o mercado de 

trabalho levaram 20 estados brasileiros a registrarem recorde da taxa média de 

desemprego em 2020. É o que apontam os dados divulgados pelo IBGE. Os 

resultados regionais acompanharam a média nacional. Conforme divulgado, na última 

semana de fevereiro de 2021, a taxa média anual de desemprego do país em 2020 foi 

13,5%, a maior de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad). 

 De fato, muito ainda tem a ser melhorado. Há entraves na política econômica 

que precisam ser resolvidos, a qualidade nos serviços públicos de educação, 

segurança e saúde também influenciam diretamente o mercado brasileiro. Dessa 

forma, esse trabalho deixa em aberto o desafio para pesquisas futuras, para que 

possamos construir um país mais justo e menos desigual. 
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