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RESUMO 

 

PALLONE, Marcelo Enrico Sampar. Impactos gerados pela Reforma Trabalhista 

Brasileira de 2017 na disparidade de poder nas relações de trabalho. 137 f. 

Monografia (Graduação) – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, 

Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 2021. 

O presente trabalho visa oferecer evidências de que as Reformas Flexibilizadoras das 

relações de trabalho adotadas desde 2017 no Brasil, não cumpriram com sua 

promessa de fomentar o reaquecimento da economia no país e, por conseguinte, 

diminuir a taxa de desemprego, assim como falhou em estimular a reinserção da 

população economicamente ativa brasileira sem emprego, em postos de trabalho 

considerados formais. Além disso, a obra almeja apresentar indícios de que tais 

reformas possuem um outro objetivo político, a saber, atender os interesses dos donos 

dos meios de produção com respeito ao crescimento da disparidade de poder entre 

os pólos da relação de compra e venda de trabalho. 

Palavras-chave: Emprego. Desemprego. Reforma Trabalhista. Mercado de Trabalho. 

Economia do Trabalho. Economia Política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

PALLONE, Marcelo Enrico Sampar. Impacts generated by the Brazilian Labor 

Reform of 2017 on the disparity of forces during labor relations.. 137 f. Monograph 

(Graduation Course) – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, 

Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 2021. 

The present work aims to offer evidences that the Reforms that made labor 

relationships more flexible in Brazil, adopted since 2017, did not fulfill their promise to 

encourage the recovery of the economy in the country and, consequently, the 

reduction of the unemployment rate, as well as failed to stimulate the reinsertion of the 

unemployed part of the economically active Brazilian population in formal jobs. In 

addition, the work aims to present evidences that such reforms have another political 

objective, namely, to meet the interests of the owners of the means of production with 

respect to the growing disparity of power between the poles of the relationship between 

the purchase and sale of work. 

Keywords: Job. Unemployment. Labor Reform. Labor market. Labor Economy. 

Political Economy. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, com a instabilidade politica e econômica enfrentada pelo Brasil 

nos últimos 5 anos, ideais Neoliberais de condução da economia foram ganhando 

força e espaço no cenário nacional. Sob a premissa de estimular a retomada do 

crescimento econômico no país, uma agenda de redução de direitos sociais e 

desregulamentação do mercado de trabalho, garantias estas que haviam sido 

estabelecidas gradualmente até seu patamar máximo, mesmo que não satisfatório, 

com a promulgação da Constituição de 1988, foi proposta e aprovada pelo atribulado 

governo brasileiro, tendo como uma de suas principais medidas, a Reforma 

Trabalhista de 2017.  

Tais propostas de alcunha Neoliberal vêm sendo um padrão em diversos casos 

ao redor do mundo, coincidentemente em nações que passaram por situações críticas 

sob o ponto de vista político e econômico, parecidas com as que o Brasil vive 

atualmente. O país, inclusive, já viveu um exemplo em que este era o cenário, durante 

a década de 1990, época esta em que passou por grandes problemas de instabilidade, 

que culminaram na ascensão de governos partidários dos ideais flexibilizadores das 

relações de trabalho e, consequentemente, adoção de medidas governamentais que 

visavam retirada de direitos sociais da população. 

A lógica dessas políticas está fundamentada no paradigma de que o mercado 

possui um poder de se autorregular e atingir um patamar de pleno emprego per se. 

Assim, interferências estatais serviriam, somente, para impedir essa força natural de 

autorregulagem e, além disso, seriam a causa de possíveis instabilidades econômicas 

em uma nação e, consequentemente, do surgimento de desemprego involuntário.  

Contrariando essa ideologia de inspiração neoclássica, a economia mundial, no 

período compreendido entre 1929 e que se estendeu pela década de 30, anos em que 

a interferência estatal na economia era reduzida, para não se dizer nula, viveu um 

cenário catastrófico, chamado de Grande Depressão. Durante essa profunda crise 

econômica, as taxas de desemprego eram absurdamente altas, chegando a passar 

dos 20% nos EUA, por exemplo, o que ia abruptamente contra os axiomas da corrente 

teórica mais aceita na época. 

O grande fracasso do ideal Neoclassico fomentou o surgimento de outras 

correntes teóricas de condução econômica, sendo a mais notável delas a proposta 

por John M. Keynes (1936), que defendeu a importância da intervenção do Estado na 



8 

 

condução dos investimentos produtivos, de forma que estimulassem incrementos ao 

volume de consumo da sociedade, assim afetando positivamente o crescimento da 

Demanda Efetiva e, por conseguinte, gerando mais empregos. Dessa maneira, o autor 

rejeita veementemente as proposições neoclassicas e sugere que, um governo que 

adotasse as medidas políticas expostas em suas obras, teria sucesso na manutenção 

do Pleno Emprego. 

Além de Keynes (1936), outro importante economista, contemporâneo ao inglês, 

chegou a conclusões próximas, mesmo que por diferentes caminhos e suposições: o 

polonês Michal Kalecki. O autor concorda que, por meio de incrementos na Demanda 

Efetiva, seria possível resolver o problema do desemprego. Contudo, seguindo sua 

formação e fundamentação teórica marxista, Kalecki (1943) confere à sociedade uma 

estratificação em classes, a saber, os trabalhadores e os donos dos meios de 

produção, e que existe uma diferença muito clara de poder entre essas duas partes 

da população, em favor da classe capitalista. Assim, o autor prega que o desemprego 

possui uma função social de perpetuação do poder da classe dos empresários, sob a 

classe dos trabalhadores e, além disso, de manutenção da disciplina e controle, que 

é conferida aos capitalistas. Dessa forma, Kalecki até concorda que incrementos no 

nível de Demanda Efetiva seriam eficientes para perpetuar um cenário de pleno 

emprego, mas tal situação não seria desejada pelas elites capitalistas, justamente por 

conta da função social atribuída ao desemprego. 

Contudo, mesmo com os diversos casos de fracasso econômico, apresentados 

por nações que adotaram agendas políticas que fossem de encontro ao paradigma de 

inspiração liberal / neoclássica, essas propostas seguem tendo força e 

representatividade mundial, principalmente enquanto propostas de reforma, quando 

os países enfrentam crises econômicas. 

O presente trabalho se propõe a expor evidências de que a Reforma Trabalhista 

de 2017 não cumpriu com sua promessa de estimular o reaquecimento da economia 

brasileira, tampouco de fomentar o surgimento de novos empregos. Além disso, 

almeja também apresentar o real motivo pelo qual agendas políticas de alcunha 

neoclássica seguem com força e representatividade no cenário político mundial, 

principalmente em situações de crise, a saber, aprofundar o poder e domínio da classe 

empresarial sob a classe operária. 
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2. DISCUSSÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – Contextualização Teórica  

 

2.1.1. O Mercado de Trabalho Capitalista 

 

Antes de apresentar e discorrer sobre os argumentos que fundamentam esta 

análise, primeiramente precisamos percorrer um caminho de formação de conceitos. 

E, para isso, importa definir o que é Mercado de Trabalho e como este é constituído. 

O exame deste tema nos exige apresentar as concepções seminais expostas por Karl 

Marx, o formador do conceito de Mercado de Trabalho como conhecemos hoje.  

 Dentro do modus operandi da análise marxiana, conhecer o conceito basal de 

Mercadoria se faz primordial. Para o autor, os agrupamentos sociais ao longo de toda 

história tiveram diversas formas às quais representavam a Riqueza, não sendo 

diferente o caso da sociedade capitalista, cujo referido papel é preenchido pela 

Mercadoria. Dessa forma, Marx, sem partir de conceitos prévios, atesta que 

Mercadoria, antes de tudo, seria a corporificação do produto gerado pelo trabalho na 

sociedade atual que vivemos, ou seja, seria a forma mais simples e elementar de 

Riqueza, quase como que uma célula da sociedade capitalista. 

Explicando melhor o motivo dessa relação, o autor atrela à Mercadoria duas 

definições de Valor, o de Uso e o de Troca. Primeiramente, seria toda e qualquer coisa 

que se faça útil e supra uma necessidade dos indivíduos que a usufruem, sendo, 

dessa maneira, um Valor de Uso e, assim efetivando tal valor apenas quando 

consumidas. Seguidamente, uma vez tendo seu Valor de Uso, quando inseridos em 

um contesto comercial de troca, assume um papel em que confere proporcionalidade, 

na qual uma certa quantidade de Valores de Uso de um tipo é trocada pela de outro, 

sendo assim, também, Valor de Troca. Sucintamente, podemos exemplificar tal 

conceito, ao fazermos uma abstração, imaginado a quantidade de casacos 

necessários para que se atinja um valor comparável e se possa trocar por uma 

máquina de confecção. Por tanto, o Valor de Troca seria uma relação quantitativa que 

se realiza unicamente no processo de troca (Marx, 1867, p.113).  

 Mas, cada Valor de Uso tem sua própria maneira de produção e característica 

específica. Dessa forma, tal item, para seu produtor, é fundamental para que consiga 

participar do processo de troca. Como, então, seria possível comparar 



10 

 

comercialmente tais itens, se cada um possui características e formas de manufatura 

distintas? Segundo Marx (1887, p.141), tal relação seria viabilizada ao se abstraírem 

as diferenças entre todos esses produtos, ao convergi-los em sua essência, a saber, 

o trabalho necessário para produzi-los. Não o procedimento específico adotado na 

manufatura desses itens, mas sim o dispêndio genérico de músculos, energia e 

cérebro durante sua produção, o chamado trabalho abstrato.  

Assim, sabendo a quantidade de horas de trabalho abstrato necessárias para 

produzir um Valor de Uso, torna-se possível compará-lo a outros, os inserindo em um 

contexto processual de troca. O referido procedimento é o responsável por tornar um 

simples Valor de Uso, em uma Mercadoria. Por assim dizer, Mercadoria pode ser 

enfim definida como um Valor de Uso que, por meio de um processo de troca, é 

transferido à outra pessoa e que a ela será útil de alguma forma.  

Sanado o problema que surge quando se fez necessária a comparação entre 

diferentes Valores de Uso ao comercializá-los como Mercadorias, surge outro 

obstáculo que poderia impedir o processo de troca, tão importante na dinâmica da 

sociedade capitalista. Como, para inserir produtos em um contexto comercial é preciso 

que eles sejam comparados, faz-se necessário que tenham um valor atrelado a si, 

este diretamente relacionado à quantidade de horas de trabalho abstrato dispendidas 

em sua produção. Mas, essa valoração torna-se muito complicada por si só, uma vez 

que cada produtor deseja efetuar a troca de sua mercadoria por outra de igual valor 

e, além disso, considera seu produto como a própria moeda de troca. Dessa forma, 

ao inserir tais mercadorias em um processo comercial com várias outras, em um 

contexto de Mercado, torna-se muito complexa a atribuição de valor.  

Isso, segundo Marx (1887, p.141), evidencia a necessidade de introdução de um 

produto na dinâmica comercial que, por si, seja aceito como moeda de troca para 

quaisquer mercadorias que sejam, um item que viabilize a mediação em negociações 

de compra e venda de forma universal, um chamado Equivalente Geral de troca. Esse 

produto é o Dinheiro.  

 Contudo, para Marx (1887, p.203), o Dinheiro não somente teria função de 

precificação dos produtos, mas assumiria três papéis sociais principais. Primeiro, 

como já citado, atua como medida ideal dos valores, ou seja, serve para transformar 

o Valor das mercadorias em preço, representada em um quantum de determinada 

unidade monetária. Segundo, funciona como meio de circulação dos produtos, ou 

seja, é por ele que se torna possível o intercâmbio de mercadorias de forma fluida. 
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Funciona, assim, como moeda de troca, propriamente dizendo. E, por fim, age como 

forma de Entesouramento, ou seja, acumulação. Essa última utilidade social do 

Dinheiro é a que define e fortifica o conceito de Fetichismo da Mercadoria, principal 

problema do Capitalismo, apontado por Marx. Segundo o autor, tal função torna 

aparente que a finalidade das transações entre Mercadorias é obter cada vez mais 

dinheiro, sendo este um fim em si mesmo, e os produtos manufaturados aparentam 

ser meramente veículos que viabilizam a constante acumulação.  

 Com essa subversão do Dinheiro como finalidade e da Mercadoria como meio 

de se atingir o fim, o detentor de recursos vê cada vez mais a necessidade de 

aumentar o capital que possui, e para isso se insere no ciclo de compra e venda de 

mercadorias, sempre buscando obter uma diferença quantitativa positiva de dinheiro 

ao fim desse processo. E é daí que surge a mais-valia, portanto, o incremento de valor 

recebido ao fim de um processo de troca de um produto.  

 Para Marx (1887, p.223), só é possível explicar e atestar essa relação de mais-

valia na produção se encontrarmos uma Mercadoria que, ao ser consumida, vá 

produzir um item novo, conferindo incremento à sua grandeza, uma vez que a 

valorização não pode estar no dinheiro em si, mas sim no produto. Esta, segundo o 

autor, é a Força de Trabalho, ou seja, a capacidade de um indivíduo em dispender de 

sua energia, músculos e cérebro para produzir valores de uso de qualquer espécie. 

Isto porque, é a única Mercadoria que, por si só, possibilita manufatura de novos 

produtos e confere a eles incrementos de valor. Vale ressaltar, também, que a Força 

de Trabalho em si não produz valor, mas sim o seu consumo, isto é, o Trabalho 

propriamente realizado, ao se produzir um Valor de Uso. Assim, o Trabalho não é a 

mercadoria, a Força de Trabalho que o é.  

 Desta maneira, quando abstraímos e convergimos o processo de manufatura de 

qualquer produto que seja, simplesmente à quantidade dispendida da Força de 

Trabalho em seu processo produtivo, essa por último torna-se a Mercadoria mais 

fundamental inserida no Mercado, pois é de seu usufruto que todas as outras surgem 

e, além disso, qualquer pessoa a possui, em níveis e qualificações diferentes, 

podendo assim vendê-la. Partindo disso, Marx define o funcionamento do Mercado de 

Trabalho, afirmando que a sociedade capitalista estaria dividida em duas classes 

sociais, a das pessoas que vendem sua Força de Trabalho, chamada classe 

trabalhadora, e a das pessoas que a compram e, por conseguinte, dispõem da decisão 

de como e quando realiza-la em Trabalho propriamente dito, a classe dos detentores 
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dos meios de produção. Também chamados de capitalistas, esta última parcela da 

sociedade é que detém todo o resultado obtido quando a Força de Trabalho é 

realizada, ou seja, usufruem de toda produção dos valores de uso gerados (Marx, 

1887, p.241). 

Isto posto, podemos apreender que a sociedade capitalista funciona segundo 

uma divisão de classes onde, de um lado existe uma parcela ínfima da população que 

possui todos os recursos e capitais necessários para produção das Mercadorias e, de 

outro, a restante e massiva parte das pessoas que não tem opção, senão ofertar sua 

Força de Trabalho como Mercadoria, assim, atendendo às vontades dos donos dos 

meios de produção, impostas de forma coercitiva. Os trabalhadores, portanto, não têm 

saída, a não ser vender sua Força de Trabalho, pois é tudo que têm a oferecer, isso 

em troca de receberem um rendimento suficiente somente para sua sobrevivência e, 

além disso, de não serem marginalizados e excluídos da nova dinâmica 

organizacional da sociedade. Então, temos aqui uma relação onde, de um lado da 

moeda, existem indivíduos que ditam como o modo de produção e organização social 

devem ser levados, pois possuem todo respaldo financeiro e estrutura governamental 

que lhe conferem tal poder e, de outro, indivíduos que, para sua sobrevivência, 

obrigatoriamente precisam vender sua Força de Trabalho, pois essa é a única maneira 

de serem compensados, de forma a garantirem seu sustento. 

 

2.1.2. Implementação e Perpetuação da Dinâmica Produtiva Capitalista. 

 

É fundamental conhecer o funcionamento do Mercado de Trabalho na sociedade 

capitalista e a particular relação de forças entre as duas classes integrantes desse 

processo, pois, sem dúvidas são os alicerces de implementação e manutenção dessa 

organização econômica. Segundo Karl Polanyi (1944), os mercados sempre existiram, 

porém, somente a partir do século XIX acabaram por se tornar agentes centrais na 

forma com que a sociedade se organiza, sendo que, anteriormente, atuavam somente 

no plano de fundo, submersos na dinâmica das relações interpessoais. 

 E, isso só aconteceu por conta que, partindo do século XVIII, iniciou-se uma 

corrida incansável em busca pelo progresso, impulsionada pela Primeira Revolução 

Industrial e suas dispendiosas máquinas movidas à vapor, descobertas na época e 

que, ao mesmo tempo que incrementaram a produtividade industrial vertiginosamente, 
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exigiram uma série de mudanças organizacionais na sociedade para que essa nova 

forma produtiva, muito mais agressiva, fosse viabilizada.  

Assim, uma sociedade que era feudal e, em seu aspecto produtivo funcionava 

muito mais segundo um princípio de auto-subsistência e baseada em relações de 

suserania, viria a sofrer pressões do Estado para implementar uma mercantilização 

de todos os elementos envolvidos em seus processos produtivos, tornando cada um 

dos aspectos da fabricação em mercadoria, principalmente, a terra e a mão-de-obra. 

Não só isso, houve também a imposição estatal para que as próprias instituições 

governamentais da época não intervissem de forma alguma nas transações 

comerciais, visto que isso era um impeditivo crucial para o funcionamento da nova 

dinâmica de trocas que vinha surgindo. Com isso, tais mudanças seriam 

indispensáveis para que se fosse possível atingir um patamar organizacional onde o 

desenvolvimento econômico pudesse, por si só, ser a condicionante que direcionasse 

a dinâmica da sociedade. Isso, segundo Polanyi, altera a importância dos mercados 

na dinâmica de funcionamento social, uma vez que, ao subverter a atividade humana 

e seu espaço natural de trabalho em produtos comercializáveis, e, além disso, tornar 

o interesse dos mercados como princípio organizador da sociedade, sendo este 

suficiente por si só, ou seja, deve ser tratado com autorregulável, a sociedade estaria 

rendendo e subvertendo seus interesses em prol dos interesses mercantis. 

Dessa forma, o surgimento dos Mercados aparenta ter sido construído de forma 

natural, visto que, superficialmente, não existe coerção em sua operação. Contudo, 

como citado anteriormente, a dinâmica de transformação da sociedade feudal para a 

mercantil só foi possível por meio um processo imposto pelo Estado, em prol de 

viabilizar uma nova maneira de organização produtiva, baseada na crença de que o 

progresso econômico seria infalível como maneira de estabelecimento social. Mas, 

além disso, existe o fato de que as pessoas precisam vender sua Força de Trabalho, 

pois é a única maneira que têm de garantir seu sustento e sobrevivência. Essa nova 

relação de mercado não confere proteção alguma aos trabalhadores contra quaisquer 

motivos que os impeçam de vender sua Força de Trabalho. Por tanto, esta parcela da 

sociedade não tem escolha, senão ingressar nesse processo mercantil e sujeitar-se 

às vontades impostas pelos donos dos meios de produção. 

Com isso, segundo Polanyi (1944), foi necessário que quatro instituições fossem 

implementadas, a fim de legitimar o assentamento e manutenção dessa nova maneira 

de organização econômica e, por conseguinte, social: (i) um sistema de equilíbrio de 
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poder, pressupondo uma relativa parcimônia entre as grandes nações econômicas, 

tentando evitar ao máximo conflitos armados, assim procurando manter a 

lucratividade dos negócios. Tal período foi referido pelo autor como Paz dos Cem 

anos, compreendido entre 1815 e 1914; (ii) a padronização do ouro como moeda 

comum e estável de troca, uma vez que, assim como já citado anteriormente, o 

Dinheiro deveria ser uma mercadoria assim como as outras, mas que tivesse poder 

de atuar em suas três funções sociais, meio de troca, meio de valoração dos produtos 

e meio de entesouramento; (iii) o equilíbrio da economia e, por conseguinte, da 

organização social seria atingido por meio da autorregulagem do mercado, ou seja, 

por meio de seu mecanismo de ajuste de preços; (iv) por fim, decorrente da última 

instituição, tornou-se necessário que toda e qualquer interferência do Estado na 

economia fosse abolida e abominada, visto que tais políticas culminariam no 

desequilíbrio econômico e social. 

 

2.1.3 O Mercado de Trabalho Neoclássico. 

 

Fundamentados nessas instituições, os interesses mercantis e a crença do 

desenvolvimento econômico inabalável tiveram sua posição elevada ao mais alto 

patamar de importância das pautas de organização social. Muito por conta desse 

dogma, as principais formas de análise do comportamento econômico da sociedade 

nessa época, a saber, o período compreendido entre os séculos XVIII, XIX e início do 

XX, partiam do princípio de que o mercado deveria ser intocável e, ele por si só seria 

suficiente para manter seu próprio equilíbrio e direcionar a dinâmica das relações 

interpessoais. O conjunto dessas concepções formou um novo movimento teórico 

econômico, hoje chamado de pensamento teórico neoclássico, e foi uma das 

vertentes de pensamento mais aceita durante muitos anos, sendo utilizada como 

fundamentação para outras que participam da discussão econômica até os dias de 

hoje. 

Os economistas que compunham essa esfera de pensamento teórico se 

utilizavam de três pressupostos para caracterizar o mercado de trabalho, a saber: (i) 

o individualismo metodológico, afirmando que modelos econômicos devem ser 

explicados por meio de micro fundamentos; (ii) o instrumentalismo metodológico, em 

que os indivíduos são economicamente racionais e maximizadores de suas 

preferências; e (iii) na ideia de que o equilíbrio do mercado é a situação normal e 
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ocorre de forma natural, isso no cenário em que não exista interferência 

governamental na autorregulagem deste (Miglioli, 1979, p.7). 

 Isto posto, podemos auferir que, segundo a vertente supracitada, as empresas 

que compõem o mercado de trabalho maximizam suas preferências e resultados, 

aumentando sua procura por trabalho até um ponto em que os rendimentos sejam 

iguais à produtividade marginal do trabalho, este chamado de ponto de equilíbrio. 

Outro conceito fundamental a ser exposto para que se entenda o funcionamento 

do mercado de trabalho segundo a visão dos Neoclássicos é que existem apenas 

duas formas de um indivíduo dispender seu tempo, o trabalho e o lazer. O primeiro 

não seria agradável, porém em contrapartida assegura um retorno salarial 

fundamental para o consumo. O segundo seria muito mais prazeroso, porém não 

confere retorno compensatório financeiro. Isto posto, a decisão de aceitar um emprego 

estaria sujeita ao trabalhador e este, como indivíduo racional e maximizador de suas 

preferências, analisaria se o valor salarial seria ou não suficiente para que dispusesse 

de seu tempo de lazer. 

Desta maneira, surge a Lei de Say para explicar como a dinâmica dessas 

relações de troca (inclusive no mercado de trabalho) funcionam. Segundo tal conceito, 

inicialmente um indivíduo pode comprar uma certa quantidade de produtos e serviços 

igual à quantidade de valor que seu trabalho lhe rende, ao ser ofertado no mercado. 

Assim, o valor que se pode comprar é igual ao valor total que se produz por uma 

pessoa, portanto quanto mais um homem produz, mais ele poderá adquirir. Isso 

explica o desejo que os indivíduos têm de produzir excedentes de suas produções, 

muito além do necessário para seu consumo próprio como era feito épocas antes, ao 

vislumbrarem a chance de envolver tais produtos sobressalentes no processo de troca 

e, dessa maneira, potencializar seus ganhos (Miglioli, 1979, p.20). 

Com isso, segundo a teoria econômica neoclássica, o mercado seria, por si só, 

regulável e, por meio da liberdade de alteração nos níveis salariais, alcançaria o 

equilíbrio em seu mercado de trabalho. Isso porque, o mercado de trabalho funciona 

segundo a curva de Desutilidade Marginal do Trabalho, função esta que representa o 

quanto um indivíduo está disposto a trabalhar conforme os diferentes níveis salariais 

a ele apresentados, sendo que esse nível de remuneração precisa ser suficientemente 

significativo a ponto que ele disponha de seu tempo de lazer. A interferência do Estado 

nas relações econômicas, segundo tal corrente de pensamento, seria única e 

exclusivamente prejudicial para o crescimento e desenvolvimento da nação, visto que 
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um ponto de equilíbrio no mercado de trabalho e de bens nunca seria alcançado, caso 

esses ajustes autônomos fossem impedidos por políticas governamentais. Além disso, 

poderiam ocasionar, inclusive, o desemprego involuntário, este inexistente em 

condições de total liberdade e autonomia do mercado em se autorregular.  

Por fim, tal vertente do pensamento econômico prega, ainda, que, como citado 

anteriormente, o desemprego involuntário, em condições de total liberdade e 

autonomia do mercado, seria inexistente. Por tanto, em um sistema econômico que 

funcionasse de acordo com essas premissas, o desemprego só existiria de forma 

friccional (quando os indivíduos estivessem transferindo seu trabalho de um setor do 

mercado para outro) ou de forma voluntária, ou seja, quando a premiação paga não 

fosse suficientemente interessante para que a pessoa dispendesse de seu tempo de 

lazer. 

 

2.1.4 Fracasso do ideal Neoclássico e a nova abordagem do pensamento econômico. 

 

Contudo, mesmo com o pensamento econômico Neoclássico sendo amplamente 

aceito e instituído na sociedade da época, o fim dos anos 20 e início dos anos 30 do 

século XX foram marcados por uma profunda crise econômica, onde se instauraram 

altos índices de desemprego, por um longo período, em grande parte dos países que 

seguiam tal paradigma de funcionamento da economia nacional. Isso contrariou 

fundamentalmente todo o arcabouço teórico desta vertente do pensamento 

econômico, que pregava que tal cenário seria impossível. Essa situação de urgência 

pública fomentou o surgimento de uma nova corrente de pensamento, contrária à 

apresentada pelos Neoclássicos, cujo principal expoente foi J.M. Keynes.  

 Iniciando a apresentação de sua hipótese, Keynes parte do individualismo 

metodológico, conceito basal que fundamenta a escola de pensamento neoclássica, 

rejeitando tal proposição por duas razões principais. Primeiramente, o autor elucida 

que o mundo funciona segundo o que ele chama de incerteza fundamental. Para ele, 

a dinâmica das relações na sociedade opera de uma forma a que não segue padrões 

e o futuro acaba sendo absolutamente incerto e imprevisível. Dessa forma, as 

decisões de investimento são tomadas em condições de incerteza fundamental, ou 

seja, sem convicção alguma de como serão os resultados.  

 Assim, Keynes (1936) afirma que as decisões sobre os investimentos não são 

tomadas somente baseadas na busca por maximização dos lucros, mas sim são 
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influenciadas diretamente por dois outros aspectos fundamentais. Primeiro, pelo que 

o autor chama de espíritos animais, existem impulsos naturais e não racionais, inatos 

ao ser humano, que condicionam suas ações e comportamentos, fazendo com que 

nem sempre ajam conforme o esperado. Segundo, ele destaca o quanto as 

convenções sociais são importantes nas tomadas de decisão, uma vez que as 

pessoas estão acostumadas a medir suas ações à luz do comportamento usual da 

sociedade em que vivem.  

 A outra razão pela qual Keynes rejeita o individualismo metodológico permeia o fato 

de que, segundo o autor, a economia precisa ser analisada por meio de 

macrofundações, ao menos tanto quanto microfundações. Isso porque a sociedade é 

organizada e estruturada por diferentes grupos, que possuem interesses, 

necessidades e vontades semelhantes, assim como formam organizações políticas e 

econômicas que os representem. Dessa forma, as decisões conjuntas dos diversos 

agrupamentos de indivíduos têm tanto quanto, ou mesmo mais importância do que as 

decisões individuais de cada um dos agentes econômicos.  

Seguindo com suas objeções quanto às teorias Neoclássicas de pensamento 

econômico, Keynes apresenta o principal conceito que fundamenta sua análise de 

crescimento produtivo de uma economia nacional, uma antítese à Lei de Say. 

Diferentemente do que é proposto pela ideologia rejeitada pelo autor, Keynes atesta 

que o ato de poupar dos agentes econômicos, não é seria a maneira mais eficiente 

de se obterem incrementos nos níveis de produção. Isso, porque, para poupar é 

preciso que, antes, diminuam-se os gastos. No agregado, o resultado disso é uma 

queda na demanda por produtos e serviços que, por sua vez, culminará no decaimento 

do rendimento das pessoas, sendo esse ciclo negativo repetido de forma indefinida. 

Por tanto, inversamente do que é pregado pela teoria econômica neoclássica, a 

poupança resulta na queda dos níveis produtivos e, por conseguinte, em menores 

salários.  

 Com isso, Keynes (1936) introduz uma tese, afirmando que, na verdade, a maneira 

eficiente de se estimular a economia a circular de forma positiva e, dessa maneira, 

incrementar os níveis de produção, seria por meio do aumento dos gastos, conceito 

este completamente antagônico ao proposto pelos economistas da época. Assim, 

segundo o autor, a economia não estaria operando em sua plena capacidade de forma 

infinita, ao ser garantida pelo comportamento maximizador de seus agentes, mas sim 
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seria determinada de acordo com o nível de gastos agregados, pois estes que 

realmente influenciam de forma positiva o crescimento da Demanda Efetiva. 

Assim, podemos iniciar a construção e explicação desse conceito proposto por 

Keynes, apresentando o efeito que a situação de constante incerteza fundamental, 

anteriormente citada, causa na decisão de investimentos. Esse estado de indefinição 

exerce uma forte sequela sob os agentes econômicos, muitas vezes impelindo 

medidas conservadoras por parte deles, visto que a completa indeterminação quanto 

ao futuro pode trazer expectativas pessimistas quanto ao porvir. Assim, Keynes (1936) 

afirma que isso gera uma preferência por liquidez, situação em que os capitalistas 

optam por entesourar dinheiro em vez de investi-lo, circunstância esta viabilizada pelo 

advento da moeda. Dessa forma, tal fenômeno possui três funções principais, 

segundo o autor. Primeiro, os agentes optam por entesourar por preferirem ter moeda 

em mãos, para assim poderem pagar suas contas e atenderem às suas necessidades 

mais básicas. Depois, o fazem por possuírem expectativas pessimistas quanto ao 

futuro, assim tendo receio de não obter o retorno esperado, caso investissem. Dessa 

forma, é mais seguro se precaverem contra quaisquer adventos que surjam. Por fim, 

existe o que o autor chama de motivo especulativo, onde os agentes buscam antever 

possíveis tendências do mercado, tentando aproveitar-se de altas taxas de juros, ou 

mesmo poderem estar fortalecidos financeiramente para voltar a investir, quando a 

economia estiver em retomada.  

 Com isso, podemos apreender que, no fim, a máxima neoclássica de que o 

entesouramento seria irracional, pois, em vez de supostamente estático, este dinheiro 

poderia estar rendendo juros, ou mesmo sendo investido, segundo Keynes (1936), 

não seria um comportamento tão incoerente assim.  

Isso porque, de acordo com o autor, os agentes econômicos decidem como e 

quando gastar seu dinheiro, com base em suas expectativas de retorno futuro, ou seja, 

de uma estimativa de como será a demanda por seus produtos e serviços futuramente, 

ou mesmo se terão ou não rendimentos interessantes de suas aplicações – e isso em 

um contexto de permanente indeterminação quanto ao porvir. E, essa constante 

insegurança em relação ao futuro torna o investimento o componente mais volátil do 

produto agregado de uma nação, visto que é direcionado, em grande parte, por fatores 

que não podem ser explicados de forma racional ou padronizada, estando assim 

propenso a comportamentos exagerados e generalizados. 



19 

 

Assim, caso os capitalistas estejam otimistas em relação ao retorno ulterior de 

seus negócios, investem mais e, consequentemente, incrementam a força de trabalho 

à sua disposição. Caso contrário, os níveis de aporte financeiro decaem, assim como 

os de emprego, uma vez que os agentes econômicos optam pela liquidez de seus 

ativos. Ademais, a simples existência de um ativo que funcione como reserva perene 

de valor (no caso, a moeda) - em meio ao citado ambiente de incerteza - desobriga os 

agentes econômicos de fazer qualquer gasto que estimule a produção e o emprego 

de mão de obra.  

  Dessa forma, o autor explica esse efeito das decisões de investimento de 

maneira prática por intermédio do conceito de processo multiplicador. De acordo com 

Keynes (1936), quando novos investimentos são feitos, a economia é movimentada 

de uma maneira em que aumentam-se os salários pagos aos trabalhadores, de forma 

a possibilitar uma nova leva de gastos, visto que indivíduos com rendimentos mais 

baixos possuem uma tendência a direcionar seus rendimentos, quase que em 

totalidade, ao consumo. Isso causa um efeito que influi, ciclicamente, de forma positiva 

sobre a Demanda Efetiva. Assim, quanto maior a quantidade de dinheiro investido, 

maior será o efeito multiplicador e, por conseguinte, maior o movimento positivo de 

capital adicionado à circulação econômica.  

  Com isso, o cenário do mercado de trabalho apresentado pelos neoclássicos, 

segundo Keynes (1936), funciona como um retrato tirado e estagnado no tempo, sem 

considerar os resultados obtidos previamente, nem as expectativas (formuladas em 

contexto de incerteza fundamental) de retorno futuro, mesmo que tais variáveis sejam 

de fundamental importância no momento de tomada de decisão pelos empresários. 

    A partir disso, podemos chegar em outra inconsistência apresentada pela teoria 

econômica neoclássica, de que o desemprego involuntário, em uma situação de livre 

mercado, seria inexistente. Como pôde ser constatado contrariamente, em uma 

situação onde os agentes econômicos tiverem expectativas de adversidade, eles 

decairão seus níveis de investimento para, assim, entesourar suas divisas, 

consequentemente abrindo mão de parte da Força de Trabalho à sua disposição, ou 

seja, demitindo trabalhadores. 

Isso, por si só, é suficiente para rejeitar toda a proposição neoclássica de 

autorregulagem do mercado de trabalho, visto que, em verdade, o que determina 

quais os níveis de investimento e emprego adotados pelos empresários é a demanda 

esperada por seus produtos e serviços, e não a oferta de trabalho. Assim, apenas a 
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variação nos níveis de salário (nominal ou real) não seria o bastante para solucionar 

eventuais problemas de desemprego, mas, não obstante, a referida medida teria um 

efeito contrário (Keynes, 1936). 

 Uma vez que os capitalistas definem seu nível de produção e de Força de Trabalho 

contratada de acordo com as expectativas de sucesso em seus negócios, uma 

perspectiva pessimista ocasionaria um menor volume de investimentos e, 

consequentemente, quedas nos salários e, além disso, demissões. Com isso, menor 

seria a quantidade de gastos revertidos em consumo, visto que a classe trabalhadora, 

muito maior em número, teria menor quantidade de recursos em mãos. Dessa forma, 

a economia estaria muito menos movimentada e as expectativas pessimistas seriam 

realmente concretizadas. 

Assim, o desejável seria que, na verdade, houvesse uma manutenção na 

remuneração paga aos trabalhadores, pois isso contribuiria para maior estabilidade 

das expectativas e, também, manutenção nos níveis de preço. Por tanto, a rigidez nos 

salários seria um apoio importante na solução do problema do desemprego, visto que 

sua flexibilidade gera maior incerteza sobre o futuro do Mercado.  

 

2.1.5 Kalecki e os interesses políticos por trás da Dinâmica Produtiva Capitalista. 

 

Como citado anteriormente, Keynes foi o mais influente acadêmico a versar 

sobre os problemas apresentados na teoria econômica neoclássica, mas não o único. 

Contemporâneo a ele, Michal Kalecki foi um notável autor que focou suas obras e 

análises econômicas na crítica ao modelo Neoclássico e que, antes mesmo da 

publicação da Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, havia chegado à mesma 

conclusão que apresentou Keynes, afirmando que processo de crescimento nos níveis 

de produção agregada poderia ser atingido por meio de estratégias que incentivassem 

incrementos na Demanda Efetiva, ou seja, pelo intermédio de gastos. Por outro lado, 

o próprio autor constata claramente ter sido influenciado por Karl Marx e sua divisão 

da sociedade capitalista em classes, diferentemente de Keynes, que fez de tudo para 

distanciar-se das concepções Marxistas. Dessa forma, mesmo partindo de um viés 

aparentemente oposto ao de seu contemporâneo, Kalecki chegou à mesma conclusão 

quanto à importância da ampliação dos níveis de gastos para manutenção dos 

empregos e progresso econômico. Contudo, apresenta um forte empecilho à essas 

medidas, muito relacionado à disparidade de poder entre as duas classes integrantes 
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da sociedade capitalista, a saber, a insatisfação dos donos dos meios de produção 

quanto às consequências dessas políticas, se mantidas durante um longo prazo 

(Kalecki, p. 12, 1943) 

Dessa maneira, alega que, a discussão elucidada no meio acadêmico, a respeito 

de políticas governamentais que visem a manutenção do pleno emprego, por meio de 

estímulos à incrementos na Demanda Efetiva, estaria muito voltada ao seu aspecto 

econômico, mas prestava pouca atenção aos interesses políticos que atuam por trás 

dessa dinâmica, alimentados pelo conflito de interesses gerado na luta das classes 

pelo poder (Kalecki, 1943). 

Assim, novamente discordando de Keynes, Kalecki (1943) afirma que mesmo na 

presença de um Governo consciente de como adotar estratégias que almejem 

incrementos no nível de Demanda Efetiva, isso por si só não seria suficiente, pois 

existe uma resistência da classe capitalista em aceitar que tais políticas sejam 

adotadas. Isto ocorre porque as referidas medidas, se mantidas por um período 

indefinidamente extenso, conferem mais poder de barganha à classe trabalhadora, o 

que torna a situação da outra parcela da sociedade um pouco menos cômoda do que 

é.  

Isto posto, os donos dos meios de produção não veem problema em políticas 

que fomentem geração de emprego, principalmente em períodos de crise econômica, 

mas pelo contrário, as apoiam, pois sabem que, nessas fases é indispensável que os 

governos nacionais tentem incentivar a retomada da economia, por meio de medidas 

que mantenham os níveis de consumo, visto que, mesmo com retrações nos 

investimentos privados, os níveis de demanda estariam sendo conservados e, 

consequentemente, os lucros. Contudo, em contrapartida, a persistência dessas 

políticas por longos períodos de tempo é abominada. Isso porque, tais medidas podem 

conferir estabilidade à classe trabalhadora, e isso resultaria na perda da força de 

coerção e controle que o Desemprego possui sobre a população.  

Explicando de maneira mais aprofundada as razões pelas quais a classe 

capitalista se opõe tão veementemente às políticas que fomentam incrementos no 

nível de demanda agregada, Kalecki as dividem em três categorias de objeções: (i) 

Insatisfação quando ocorrem interferências do Estado no equilíbrio do nível de 

emprego; (ii) Insatisfação quanto a investimentos governamentais voltados a 

incrementar o consumo; (iii) Insatisfação quanto às mudanças sociais decorridas da 

manutenção do pleno emprego.  
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 Primeiro, os donos dos meios de produção possuem grande relutância em 

aceitar intervenções estatais na economia, principalmente àquelas cujas intenções 

são de gerar mais emprego, pois isso poderia conferir um grau de estabilidade 

econômica muito grande a uma nação. Isso é indesejável pelos capitalistas porque, 

em um grau de livre mercado, os níveis de emprego estão muito sujeitos a variações 

dependendo do estado de confiança atribuído à economia desses países, ou seja, a 

expectativa de retorno financeiro do capital neles investido. Nesse estado, 

supostamente, tudo que pode abalar o estado de confiança deve ser evitado, pois 

invariavelmente diminuiria a propensão dos capitalistas em investir naquela nação. 

Isso confere à classe detentora dos meios de produção uma importante ferramenta 

de controle dos governos nacionais. Por isso, políticas públicas com finalidade de 

fomentar emprego são tão rejeitadas e a aversão ao déficit orçamentário é tão 

pregado, visto que tais medidas, ao serem conhecidas e adotadas pelos Estados 

nacionais, poderiam tornar a ferramenta anteriormente citada, ineficaz. Essa rejeição, 

então, é apresentada não somente por agentes com pouco conhecimento a respeito 

do funcionamento da dinâmica econômica capitalista, mas também, pelos que a 

conhecem e sabem as diferenças entre finanças públicas e privadas. Isso acontece, 

pois, mesmo que tais indivíduos saibam os resultados obtidos quando um governo 

sabe diferenciar esses dois tipos de abordagem financeira e, ainda, promove medidas 

a estimular ambas, o provável resultado é, justamente, a perda de controle sob as 

decisões tomadas nesse respectivo país.  

Seguindo, os donos dos meios de produção rejeitam, também, quaisquer tipos 

de investimentos públicos que possam interferir em setores dominados pelo 

investimento privado. Isso porque, tais políticas diminuem o espaço no mercado para 

entrada de novos concorrentes, incluindo assim empresas privadas. Dessa maneira, 

as possibilidades de lucro desses setores, por já estarem preenchidos com uma 

quantidade de ofertantes suficiente, são diminuídas. Com isso, tais políticas criam um 

sentimento de que o Estado está tomando o lugar do capital privado. Assim, o que se 

prega é que tais medidas podem ter o efeito contrário à sua real intenção, ou seja, 

queda no investimento privado gerada pela menor lucratividade e, por consequência, 

crescimento no número de demissões (Kalecki, 1943). 

Por fim, a mais pujante rejeição tida pela classe capitalista gira em torno das 

mudanças sociais que poderiam surgir, caso as políticas de fomento ao consumo em 

massa e manutenção do pleno emprego, fossem mantidas à longo prazo. Tal rejeição 
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é tão intensa, pois, caso os governos nacionais conseguissem persistir com uma 

agenda cujo foco fosse de fomentar a criação de emprego, por meio de estímulos ao 

consumo, gradualmente as vagas de trabalho deixariam de ser tão escassas e, além 

disso, a estabilidade dos trabalhadores seria muito maior. Com isso, estes últimos não 

precisam mais aceitar cegamente quaisquer vontades impostas pelos donos dos 

meios de produção, uma vez que a perspectiva de desemprego não é mais tão 

assustadora. Assim, isso seria suficiente para diminuir a eficácia da maior ferramenta 

de controle que os capitalistas possuem, fazendo com que o Desemprego, aos 

poucos, perdesse sua função social de disciplina e poder sobre a classe trabalhadora. 

Com isso, Kalecki (1943) afirma que, na verdade, o Desemprego é um aspecto 

econômico desejado pela parte mais poderosa da população, possuindo, como dito 

anteriormente, uma função social de disciplina e controle da classe operária. Mesmo 

que essas medidas tenham efeito positivo tanto para os trabalhadores, quanto aos 

capitalistas, a manutenção do controle sobre os trabalhadores (através da coerção 

econômica representada pela permanente ameaça do desemprego) e do poder nas 

relações de trabalho (ligada à perene possibilidade de demissão) acaba tendo um 

valor maior e mais significativo para os detentores dos meios de produção, na 

comparação com potencialmente maiores taxas de lucro. Trata-se, portanto, de um 

aspecto econômico e, além disso, político, portanto. 

 

2.1.6 Consenso a respeito da importância da intervenção do Estado na Economia. 

 

Ademais, independente do viés ideológico / teórico em que se baseavam, o 

significado do período que se seguiu à crise econômica brutal enfrentada pelo mundo 

em 1929, aliado ao contexto do período pós-guerra, foi marcado pela construção de 

um consenso entre os grandes agentes econômicos (governos nacionais e donos dos 

meios de produção), principalmente das grandes nações que funcionavam segundo a 

dinâmica capitalista, de que o Mercado, durante aquele momento especificamente, 

não poderia ser deixado em operação de forma irrestrita, à deriva em sua suposta 

capacidade de autorregulagem, mas sim, era indispensável que houvesse um certo 

grau de intervenção estatal na regulação das relações de trabalho, no planejamento 

do crescimento econômico e na concessão de direitos às pessoas, não somente para 

incentivar uma retomada dos níveis de produção, mas, principalmente, para tentar 

evitar que todo o modo de produção capitalista ruísse e fosse subvertido.  
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Explicando de forma mais detalhada, segundo Fiori (1997), alguns fatores foram 

fundamentais para estimular a formação desse consenso em prol da mudança 

funcional da dinâmica capitalista. Primeiro, dada a situação crítica em que o mundo 

se encontrava após a Crise de 29, circunstância esta potencializada pela Segunda 

Grande Guerra, os indivíduos integrantes da grande discussão econômica voltaram 

seu olhar mais atentamente às propostas de viés progressista quanto à forma de 

operação econômica de uma nação. Essas concepções ganharam muita força, 

principalmente durante toda a década de 1930, formando uma nova corrente de 

pensamento teórico, liderada por seu principal expoente – J. M. Keynes. Assim aos 

poucos, a concepção desses indivíduos foi se transformando, ao passo que 

compreendiam que, porventura, a atuação do Estado na economia, de forma a 

planejar a atividade econômica e produtiva das nações, não seria, ao menos, tão 

maléfica para a dinâmica de operação da sociedade capitalista, visto que, as 

promessas fantásticas de funcionamento do Mercado, enquanto atuando por si só, 

não estavam sendo cumpridas. 

Segundo, o período pós-guerra gerou, de acordo o autor, uma comoção 

internacional e um suposto clima de solidariedade entre as nações, vista a situação 

crítica que boa parte dos países se encontravam, principalmente os integrantes do 

continente europeu. Essa pressuposta comoção, incentivou um movimento entre os 

países mais industrializados do mundo, liderados, principalmente pelos Estados 

Unidos da América, concretizado, sobretudo, no formato do Acordo de Bretton Woods, 

onde uma série de pactos foram firmados, abrindo assim mais espaços e facilidades 

nas relações comerciais e financeiras multilaterais, com intenção de criar um ambiente 

econômico mundial conciliativo e propício para a retomada dos níveis de produção e 

comércio, promovendo uma estabilidade econômica e política em escala mundial sem 

precedentes, tanto em duração quanto em significado. 

Terceiro, surgiu, nessa mesma época, um novo sistema de produção industrial, 

idealizado inicialmente por Henry Ford e recebendo, assim, nome de “fordismo”, que 

apresentou mudanças nas relações de trabalho entre empregador e funcionário, onde, 

como estratégia para aumentar os níveis de produtividade, eram concedidas melhores 

condições de trabalho e incrementos na remuneração aos trabalhadores. De forma 

mais aprofundada, os operários começaram a receber maiores salários, tiveram 

redução em suas cargas horárias de trabalho e sua estabilidade nos seus empregos 

se tornou muito mais garantida. Esse modelo foi estabelecido com sucesso e se 
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espalhou de forma muito rápida, primeiramente nas empresas norte americanas e, 

depois, em grande parte das instituições privadas do mundo capitalista (DEDECCA & 

PRONI, 2006). 

Essa nova maneira de organização produtiva aliava um crescente 

desenvolvimento tecnológico, a uma produção altamente especializada e 

padronizada, aumentando os níveis de produtividade a um patamar assombroso, 

nunca antes visto. Isso tornou fundamental que os padrões de consumo da sociedade 

fossem alterados drasticamente, para que o mercado consumidor absorvesse 

tamanho nível produtivo. Assim, justamente para viabilizar essa absorção e impedir 

que houvesse um grau incontornável de superprodução, era preciso que se 

garantissem condições favoráveis aos trabalhadores, para que assim tivessem 

elevações em seus rendimentos e, por consequência, pudessem ampliar seus 

padrões de consumo.  

Com isso, para estimular esses incrementos no nível de renda das famílias, o 

Estado, aliado às reivindicações cada vez mais intensas de uma classe trabalhadora 

visivelmente fortalecida, por conta de sua estabilidade social garantida pela nova ideia 

de organização produtiva, o “fordismo”, aumentou seu grau de intervenção na 

economia, intensificando a regulação das relações de trabalho, assim assegurando 

que as mudanças que vinham sendo implementadas pelo capital privado, fossem 

ampliadas e, além disso, garantidas por lei. Assim, ampliaram-se os direitos 

trabalhistas, fortaleceram-se as ações e legitimidade dos sindicatos e, acima disso, 

democratizaram-se as relações de trabalho, fazendo que, dessa forma, as decisões 

de contratações, demissões, ou mesmo níveis de salários, tivessem muito menos 

sujeitas às flutuações do mercado e estivessem em menor parcela à mercê da livre 

vontade dos donos dos meios de produção (DEDECCA & PRONI, 2006). 

Dessa forma, é correto afirmar que o “fordismo”, mesmo que de forma 

involuntária, foi muito mais que um novo sistema produtivo industrial, mas, além disso, 

foi um processo de reorganização do regime de acumulação de capital que, para que 

fosse viabilizado, obrigou que as relações sociais fossem alteradas profundamente, 

tornando indispensável que os rendimentos das famílias fossem incrementados de 

maneira significativa, assim possibilitando padrões de consumo maiores. Isso 

acarretou numa maior concessão de direitos aos trabalhadores, fazendo com que sua 

estabilidade social fosse assegurada e, uma vez que agora estão fortalecidos pelas 
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garantias a eles atribuídas, por lei, pelo Estado, a desigualdade de poder sempre 

presente nas relações de trabalho, fosse diminuída.  

Essa mudança foi fundamental para não somente conter, como também limitar 

o aspecto coercitivo que o desemprego possuía, visto o padrão fordista que existia 

nas relações de capital-trabalho. 

Consequência disso, também, esse período foi marcado pelo considerável 

avanço das democracias partidárias, principalmente nas nações mais ricas e 

desenvolvidas. Isso conferiu à população, em especial à classe trabalhadora, um 

incremento de importância às suas reivindicações, visto que agora possuíam, a 

princípio, representantes de seus interesses no Governo.  

Por fim, o fator mais crucial e incisivo para que o referido consenso fosse 

formado, foi o da crescente ameaça que a nova forma de organização social e 

ideológica de nação, a saber, o Socialismo, exercia sobre a dinâmica capitalista. Isso, 

porque, ainda durante a Segunda Grande Guerra, as tensões entre países capitalistas 

e socialistas surgiram e, foram intensificadas ao longo dos anos, resultando em 

diversos embates, mesmo que não diretamente violentos, polarizando o mundo em 

uma assim chamada Guerra Fria. Claro, um dos fatores mais acirrados e concorrentes 

entre os dois polos era, justamente, o desenvolvimento econômico e produtivo desses 

países. 

Assim, visto que as nações cujos governos eram socialistas, liderados e 

influenciados pela URSS, vinham apresentando resultados muito mais significativos 

nessa corrida pelo desenvolvimento econômico e na conferência de garantias e 

direitos sociais à sua população (especialmente no imediato pós-guerra), os países 

capitalistas, tentando equilibrar esse embate, buscaram alternativas quanto à sua 

forma de organização econômica, uma vez que sofriam pressões geopolíticas 

extremamente intensas e, a ameaça ao capitalismo nunca fora tão aparente. O 

resultado disso foi a construção de uma nova tendência política de atuação dos 

Estados nacionais, muito mais presente na economia e atuante nos assuntos 

relacionados ao planejamento econômico e produtivo. 

 

2.1.7 Welfare State e seus diferentes regimes. 

 

Dessa forma, a partir do consenso formado entre os países capitalistas a respeito 

da necessidade da participação estatal na economia, aliado com o maior peso 
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atribuído aos interesses dos trabalhadores, adquirido por meio da intensificação 

participativa de seus representantes no Governo e, por fim, também ao ambiente 

comercial colaborativo, instituído à partir do Sistema de Bretton Woods, apresentado 

após um período crítico da sociedade capitalista, formou-se um movimento social e 

econômico, operado pelos Estados nacionais, cujo interesse maior era de fomentar o 

progresso econômico produtivo e garantir a melhoria das condições sociais da 

população, por meio de medidas assistencialistas. O referido movimento é também 

chamado de Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social (Fiori, 1997). 

Explicando melhor o conceito e o funcionamento do Welfare State, iniciou-se como 

um fenômeno mundial, orquestrado pelos Estados nacionais, cuja intenção era 

encontrar maneiras de entrelaçar os papeis do Mercado, do Governo e da Sociedade, 

assim tentando diminuir a influência que a dinâmica produtiva capitalista possui na 

mercantilização de todos os outros aspectos da vida humana, principalmente no 

âmbito do bem-estar da população. Mas não só isso, o objetivo de tais mudanças, era 

de, ao fim e ao cabo, estimular a retomada dos níveis de produção nacionais e, além 

disso, mantê-los por um longo período de tempo (Esping-Andersen, 1991). 

Esse fenômeno foi implementado por meio de medidas que visavam garantir alguns 

padrões mínimos de garantias sociais, concedidas à população por lei, que 

desvinculavam a condição de bem-estar dos indivíduos das relações de Mercado, ou 

seja, a sobrevivência de uma pessoa, em um estado mínimo de conforto, não 

dependeria mais única e exclusivamente dela estar ou não inserida em um vínculo 

empregatício. Agora, ela teria, ao menos, direitos que conferissem determinadas 

condições básicas de seguridade e integridade, mesmo que estivesse excluída da 

dinâmica produtiva capitalista. Esse grau de estabilidade conferido à população, 

mesmo que em distintos níveis e extensões, dados os diferentes modelos de Welfare 

State implementados ao redor do mundo, foi fundamental para diminuir em larga 

escala o caráter coercitivo que o desemprego possui sob as decisões de cada 

indivíduo. Por assim dizer, a venda da Força de Trabalho transforma-se, aos poucos, 

mais em um direito adquirido, do que propriamente uma necessidade indispensável 

para sobrevivência (Esping-Andersen, 1991). 

Seria, contundo, incorreto afirmar que o Welfare State tenha sido, simplesmente, 

um movimento incorrido durante a história recente do mundo capitalista, em que os 

agentes econômicos tenham chegado a um consenso, mesmo que momentâneo, de 

que o Estado precisaria suprir algumas necessidades e equilibrar algumas 
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desigualdades, adquiridas de forma invariável pelos países que funcionavam sob um 

regime de livre mercado e mínima intervenção estatal, visto que, esse modelo, havia 

apresentado falhas profundas. Não só isso, tal fenômeno foi planejado e executado, 

de forma que, além de desmercantilizar parte dos aspectos da vida humana, tivesse 

fundamental importância no estímulo ao crescimento dos gastos com consumo e 

investimento, que, como vimos anteriormente, é a variável fundamental para obter 

incrementos na Demanda Efetiva e, consequentemente, manutenção dos níveis de 

emprego.  

Assim, o Estado construía seu plano de medidas de maneira que o resultado 

influísse positivamente no mercado de trabalho.  Isso, por meio da concessão de 

serviços sociais mínimos e universais, mesmo que em níveis diferentes de país para 

país, além de garantias no âmbito das relações de trabalho, conferindo maior 

distribuição de renda na sociedade. Esse referido resultado torna o poder de compra 

da população mais significativo, fazendo com que, assim, destinem um maior fluxo de 

dinheiro para gastos em consumo. Afinal, agora com uma estabilidade social muito 

mais assegurada, boa parte dos salários, podem ser revertidos em novos gastos, já 

que outras preocupações, com saúde, educação e, até mesmo, o medo do 

desemprego, não são mais tão aparentes. Isso resultou no crescimento dos níveis de 

confiança por parte dos donos dos meios de produção, visto que a demanda por seus 

produtos e serviços seguirá em ascendência e, será assim mantida, uma vez que o 

Estado está, por trás, responsabilizando-se pela manutenção das políticas que 

garantem essa estabilidade. 

Não por coincidência, os anos que se seguiram, a saber, período compreendido 

de entre as décadas de 1940 à 1970, foram marcados por crescimentos vertiginosos 

da economia capitalista em diversos países no mundo, principalmente naqueles que 

haviam instaurado tal Estado de Bem-Estar Social de forma mais profunda. Isso, 

segundo Fiori (1997), torna evidente o papel essencial que as intervenções estatais, 

implementadas durante o movimento de Welfare State, tiveram durante esses 30 anos 

de abundância e progresso econômico - além de aumento da participação dos salários 

na renda nacional - período chamado de “anos de ouro do capitalismo”.  

Mesmo tendo sido um fenômeno muito abrangente, o Welfare State, como citado 

anteriormente, foi implementado de formas e em níveis diferentes nos mais diversos 

países do mundo. Assim, segundo Esping-Andersen (1991), mesmo que as variações 

do grau de atuação e interação entre o Estado, o Mercado e a Sociedade durante a 
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implementação de políticas de Bem-Estar fossem, basicamente, distintas e 

específicas em cada uma das nações, em geral, podiam ser agrupadas de acordo 

com seu tipo de regime. É importante apresentar essa estratificação pois, mais 

adiante, tentaremos incluir o caso do Brasil em alguma delas, mesmo que, de 

antemão, não se encaixe. Com isso, a mais aceita forma de agrupamento e 

estratificação dos tipos de Welfare States implementados no mundo, é a proposta por 

Esping-Andersen (1991).  

Segundo o autor, existem três grandes grupos aos quais os mais diversos tipos 

de Estados de Bem-Estar Social podem ser atribuídos, diferenciados de acordo com 

a qualidade e quantidade dos direitos concedidos, ao grau de estratificação social 

proposto pelo regime e a forma com que o Estado, o Mercado e a sociedade se 

relacionam em cada um dos casos. 

O primeiro regime foi chamado, por Esping-Andersen (1991), de “Welfare State 

Liberal”. Nesse caso, o Estado provinha assistência somente às pessoas 

comprovadamente pobres e necessitadas, sendo estes os trabalhadores de baixa 

renda, ou mesmo, os que, por algum motivo, estavam exclusos da dinâmica social 

capitalista, o que tornava as regras que conferem o auxílio, muito atreladas ao 

estigma, e os benefícios relativamente modestos. Assim, a reforma social proposta 

pelos governos estatais era muito limitada, atendo-se somente à correção das falhas 

geradas pelo Mercado, isso muito devido às pressões dos donos dos meios de 

produção, obcecados em manter os ideais liberais o mais imutáveis possível. Como 

consequência, obteve-se apenas um grau minimizado de desmercantilização dos 

aspectos humanos, além de uma estratificação bipolarizada e formada, de um lado, 

por pessoas pobres, beneficiárias do Estado, e de outro, pelas maiorias, obrigadas a 

optar por serviços providenciados pelo Mercado. Esse regime foi implementado por 

países como Estados Unidos, Canadá e Austrália.  

O segundo caso é o que pode ser definido como “Welfare States conservadores 

e corporativistas”. Nesse caso, como as pressões pela mercantilização e eficiência do 

Mercado não eram tão acentuadas, a concessão de direitos teve menor reprovação e 

pôde ser implementada de forma mais abrangente, mesmo que muito atrelada ao 

status dos indivíduos beneficiados. Com isso, a estratificação do tipo e abrangência 

dos benefícios estaria diretamente ligada ao status social do beneficiado. Dessa 

forma, o impacto das políticas desse regime, na redistribuição de renda e direitos foi 
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desprezível. As nações que operavam suas políticas de Bem-Estar Social, segundo 

esse sistema foram França, Alemanha e Itália, por exemplo.  

Por fim, o último regime foi o chamado “Welfare State social-democrata”. Nesse 

último caso, as nações aderentes preocupavam-se muito com a abrangência de 

direitos de uma forma universal e que resultasse no máximo nível de 

desmercantilização dos aspectos humanos. Dessa forma, em vez de estratificar a 

sociedade em polos, os países que adotaram esse regime buscaram promover 

medidas que garantissem direitos de forma igualitária, independentemente de sua 

classe social. Porém, não somente isso, os Estados tinham intenção de prover os 

melhores benefícios possíveis, estes disponíveis para qualquer cidadão, 

independente de seu status, mesmo que fossem graduados de acordo com os ganhos 

habituais dos beneficiados. Isso, é claro, faz com que as nações aderentes desse 

regime, assumissem um custo muito alto de mantenimento do programa de Bem-Estar 

Social. As nações que implementaram esse tipo de Welfare State, foram alguns 

poucos países Escandinavos, a saber, Dinamarca, Noruega e Suécia.  

Mas, se existem diferentes regimes de Estado de Bem-Estar Social, quais são 

os motivos que levaram às nações adotarem cada um desses modelos? De acordo 

com Esping-Andersen (1991), existem fatores históricos que explicam as decisões 

tomadas pelos agentes econômicos, responsáveis por levar à implementação de 

políticas que, em conjunto, fossem enquadradas em um regime, ou outro. Primeiro, 

um fator importante é a forma com que a classe trabalhadora teve sua inserção na 

política, em maior ou menor grau. Isso influencia diretamente, positiva ou 

negativamente, na luta pela ampliação de direitos concedidos à parcela mais pobre 

da sociedade. Segundo fator, permeia a forma com que coalizões políticas foram 

construídas durante a transição de uma nação com economia rural, para uma 

sociedade de classe média. Isso, de acordo com o autor, é um fator fundamental, visto 

que, em sociedades cuja economia era dominada por pequenos proprietários, que 

possuíam elevado volume de capital e dotados de uma solida organização política e 

estrutural, uma aliança seria muito mais viável. Isso, muito por conta da facilidade de 

negociação com esse grupo social, se comparados aos grandes aglomerados 

urbanos, com oferta de mão-de-obra barata e muito pouca organização e unidade.   

Por fim, e talvez o fator mais pujante, foi a institucionalização das preferências 

de classes, mais especificamente da classe média, formadas a partir das primeiras 

reformas sociais necessárias para execução das políticas de Bem-Estar Social. 
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Assim, a referida parcela da sociedade, acabou compreendendo e aliando-se a 

determinado tipo de consenso a respeito da aplicação ou não dessas medidas. No 

caso dos liberais, por exemplo, a classe média, por estar exclusa de qualquer 

benefício promovido pelo Estado, aprendeu a prestar sua fidelidade aos interesses do 

Mercado. Dessa forma, medidas que tivessem um cunho universalista e, assim 

aproximassem esse regime, de um sócio-democrata, seriam frontalmente reprimidas.  

Isto posto, o autor afirma que, claramente, o regime de Welfare State social 

democrata, foi o que obteve mais sucesso em seu objetivo de desvincular os aspectos 

humanos, da ação do Mercado. Além disso, afirma que a implementação de políticas 

viabilizadoras do Estado de Bem-Estar Social, são indispensáveis para tornar a 

dinâmica produtiva capitalista sustentável, mesmo que, para isso acontecer, os 

governos nacionais, invariavelmente, precisem enfrentar obstáculos, em maior ou 

menor intensidade, de acordo com as preferências das classes de sua população. Por 

fim, atesta que, esses obstáculos, ao contrário do que se acredita, não são levantados 

por aversão aos pesados gastos públicos necessários para implementar e manter o 

Welfare State. De outra maneira, a razão pela qual muitas medidas desse cunho são 

reprimidas, tem influência direta dos consensos de classe, formados pelas 

estratificações sociais construídas durante esse processo.  

Mesmo vivendo um momento de sucesso econômico, aos poucos, partidários 

neoliberais iniciaram um novo debate a respeito do perigo ocasionado pela grande 

onerosidade governamental, gerada ao longo desse período de Bem-Estar Social. 

Essa corrente de pensamento afirmava que, só foi possível implementar tais medidas, 

porque o mundo vivia um período de grande crescimento econômico. Além disso, caso 

esses “Anos de Ouro” sofressem quaisquer ameaças de queda, os pesados custos 

do Welfare State poderiam ser grandes demais para serem absorvidos, e 

possivelmente uma nova crise assolaria a sociedade capitalista (Fiori, 1997). 

Assim, quando, no início da década de 70, os níveis de crescimento econômico 

não estavam sendo mais tão significativos, quanto foram nas décadas anteriores e, 

por consequência, o volume de arrecadação dos governos nacionais passou a ser 

menor, essas preocupações foram ouvidas de forma mais atenta e ideias neoliberais 

tornaram-se, uma vez mais, um consenso entre os grandes agentes econômicos que 

determinavam o andamento da dinâmica da sociedade capitalista. Assim, uma nova 

reestruturação e reformulação dos Estados nacionais foi aos poucos sendo 

implementada, atingindo em cheio e freando as políticas de Bem-Estar Social. Essas 
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bases que fundamentaram o Welfare State vêm sendo removidas aos poucos, até os 

dias de hoje. Como resultado, o mundo acabou entrando em um estado de 

instabilidade econômica, política e social quase que universal. Passamos por outra 

forte crise econômica, com epicentro no lar do capitalismo moderno, os Estados 

Unidos da América, além de diversas outras crises e embates de menor escala, mas 

tão importantes quanto.  

 

2.1.8 Importância do Estado nas Relações de Trabalho. 

 

Finalmente, arrebanhando todo conteúdo apresentado até agora, podemos 

apreender algumas informações fundamentais para o prosseguimento desta análise. 

Primeiramente, a dinâmica produtiva capitalista funciona baseada na compra e venda 

de Mercadorias, postas em um processo de troca no grande Mercado. Cada uma 

dessas Mercadorias é produzida, em sua essência, por uma ou mais pessoas que 

dispendem de sua Força de Trabalho, em prol da manufatura do item.  

Assim, tal dinâmica produtiva estrutura-se, essencialmente, em duas parcelas 

organizacionais sociais, uma delas composta pelos indivíduos que possuem capital e 

os meios de produção necessários para manufatura das mercadorias e, do outro lado, 

os que vendem sua Força de Trabalho, e efetivamente operam a produção. Dessa 

maneira, um Contrato de Trabalho implícito é firmado, entre empregado e 

empregador, onde o primeiro, ao vender sua Força de Trabalho, compromete-se a 

comparecer ao local de trabalho, por um período de tempo, este nem sempre 

especificado, e assim desenvolver alguma atividade a ele imposta. Já o segundo, 

compra a mão de obra ofertada e assim tem o poder de decidir quando, como e em 

que intensidade utilizar esse recurso. 

Essa dinâmica, por sua vez, não foi construída de forma natural, mas, pelo 

contrário, foi histórica e socialmente construída; em dado momento, os alicerces 

dessa dinâmica ganharam contornos institucionais, sob a égide do Estado moderno, 

obrigando assim que o desenvolvimento econômico assumisse um formato específico, 

marcado pelos interesses da classe proprietária, tornando-se o aparato legal / 

institucional um fator decisivo na forma de organização da sociedade capitalista.  

Visto isso, o Contrato de Trabalho anteriormente citado, é firmado de forma 

implícita, ou seja, as condições de operação desse acordo, assim dizendo, a 

quantidade de horas de trabalho, funções desempenhadas e remuneração paga, não 
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são, usualmente, discutidas de forma aberta, mas são definidas ao longo do tempo, a 

partir de consensos formados por meio da relação entre empregados e empregadores. 

Essa relação é diretamente influenciada pela variação dos níveis de oferta e demanda 

por Força de Trabalho. Mas não somente por isso, como também, pela relação de 

forças entre empregados e empregadores. Isso porque, quando houver muita oferta 

de mão de obra, porém pouca demanda, a concorrência torna-se acirrada, uma vez 

que existem poucos postos de trabalho. Assim, os trabalhadores sujeitam-se a 

condições menos favoráveis, por medo de não encontrarem outro emprego, haja visto 

que precisam estar inseridos em um vínculo empregatício para garantir sua 

sobrevivência. O inverso também ocorre, onde uma grande demanda por mão de obra 

torna o medo do desemprego menor. Assim, os trabalhadores conseguem ter 

estabilidade suficiente para exigir melhores condições de trabalho (Hyman, 2002). 

O referido fenômeno ocorre, pois, a parcela da população que oferta sua mão de 

obra, não possui outra opção para garantir seu sustento, senão vender sua Força de 

Trabalho. Visto que a sociedade funciona fundamentalmente, segundo a dinâmica de 

compra e venda de Mercadorias, a única que os trabalhadores têm a oferecer e, 

assim, tentar obter sua forma de subsistência, é a sua capacidade de trabalhar. Não 

só isso, mas como não conseguem aliená-la, ou seja, não conseguem negociá-la de 

forma permanente, precisam fazê-lo de forma contínua. Isso porque, o Contrato de 

Trabalho, mesmo que podendo ser duradouro, pode ser rescindido, tanto pelo 

empregado, quanto pelo empregador. Com isso, os trabalhadores vivem em uma 

constante divisão de sua energia, por um lado gasta na produção de novas 

Mercadorias, e, por outro, preocupado com a negociação de seu Contrato de Trabalho 

(Hyman, 2002). 

É correto afirmar, portanto, que as relações de trabalho não são única e 

exclusivamente determinadas e construídas a partir de aspectos econômicos, 

flutuando com as mudanças nas forças de oferta e demanda por mão de obra. Mas, 

muito além disso, dependem também das forças políticas e sociais resultadas da 

relação entre empregados e empregadores e, por fim, da intervenção estatal, 

necessária desde sua implementação.  

Esta última, não pode ser desvinculada das relações de trabalho na sociedade 

capitalista, porque, primeiro de tudo, é essa intervenção que foi responsável por 

implementar tal dinâmica e, além disso, mantê-la até o presente momento. Assim, o 
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Capitalismo e o Estado estão diretamente ligados e o primeiro não pode ocorrer sem 

a ação do segundo.  

Dessa forma, Hyman (2002), afirma que uma omissão por parte do Estado na 

regulação das relações de trabalho, ao contrário do que prega a escola neoclássica, 

seria prejudicial para a própria dinâmica produtiva capitalista. Isso porque, os 

trabalhadores teriam que dividir sua energia entre a produção propriamente dita e a 

negociação de seu Contrato de Trabalho, junto aos seus empregadores, o que poderia 

gerando quedas de produtividade. Por outro lado, se houver uma intervenção estatal, 

definindo e regulamentando os limites das relações de trabalho, essa negociação 

deixa de tomar parte na vida do trabalhador, resultando positivamente em sua 

produtividade. Além disso, como citado anteriormente, essa regulação torna a 

estabilidade dos trabalhadores muito maior, possibilitando incrementos nos níveis de 

gastos e, assim, incrementando o efeito positivo dos gastos na circulação econômica.  

 

2.1.9 Conclusão 

 

 Assim, como apresentado anteriormente, a flexibilização nas relações de trabalho, 

ou seja, sua menor regulamentação imposta pelo Estado, não possui resultado 

positivo na economia. Isso porque, os níveis de emprego independem dos Contratos 

de Trabalho serem mais ou menos maleáveis e sujeitos a negociação entre 

empregados e empregadores.  

 Pelo contrário, pudemos apresentar fortes argumentos de que, uma menor 

intervenção estatal na dinâmica produtiva capitalista, traz consequências sociais 

prejudiciais, como a desigual distribuição de renda, queda dos níveis de emprego e, 

em escalas mais intensificadas, em crises econômicas profundas, como a ocorrida em 

1929.  

 Com isso, é fundamental que exista atuação dos governos na economia, de forma 

a garantir um grau de desmercantilização da vida das pessoas, assim conferindo à 

população, condições mínimas de sobrevivência, independentemente de estarem ou 

não inseridos em um vínculo empregatício. Essa intervenção é fundamental para 

estabilidade social dos trabalhadores, assim possibilitando que trabalhem melhor com 

seus rendimentos, incrementando seus níveis de gastos. Por consequência, os 

empresários teriam, também, demanda por seus produtos e serviços em níveis 
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constantes, com lucros também estáveis, dessa forma tornando a estabilidade social 

ainda mais aparente.  

 Contudo, mesmo a atuação dos governos na economia sendo desejável, sob a 

ótica econômica, ela não é bem vista pela parcela mais rica da sociedade, os 

empresários. Isso porque, além de influenciar na economia, possui consequências, 

também, no âmbito social, onde altera o equilíbrio nas relações de força entre os 

empregados e empregadores, tornando o poder de coerção destes em relação a 

aqueles, menos significativa, como por exemplo, ao desvincular da venda do trabalho, 

certos aspectos da vida humana, seja o acesso a serviços de educação e saúde, ou 

até mesmo cobertura previdenciária. Assim, os empresários preferem manter seu 

poder de controle sobre seus contratados, forçando para que essas relações sejam 

mantidas a todo custo, mesmo que detrimento de maiores lucros. 

 Por fim, podemos apreender que, as relações de trabalho são determinadas tanto 

por fatores econômicos, quanto por fatores políticos e sociais. A parcela mais rica da 

sociedade busca manter sua hegemonia e, para isso, recusa quaisquer medidas que 

possam abalar tal equilíbrio de forças. Assim, medidas que apresentam propostas de 

flexibilização das relações de trabalho, retiram garantias e direitos dos trabalhadores 

e conferem menos estabilidade à classe que precisa vender sua Força de Trabalho, 

são manifestadas com propósito de perpetuar o poder coercitivo que os empresários 

possuem sob seus empregados. 

 

2.2. O Caso do Brasil 

 

Anteriormente, diversos conceitos foram apresentados a respeito de como 

funciona, em si, o sistema de organização social e econômico que chamamos de 

Capitalismo. Não somente isso, mas evidências de sua função política, principalmente 

no que tange a manutenção da disparidade de forças nas relações de trabalho, 

também foram introduzidas, evidências estas que nos permitiram chegar à uma 

conclusão muito direta: O mercado de trabalho, assim como as relações entre 

empregados e empregadores, devem ser controladas e regulamentadas de modo a 

modular seu caráter coercitivo, visto que a sua livre atuação pode e fatalmente 

culminará em níveis cada vez mais significativos de desequilíbrio econômico e, 

consequentemente, a prevalência da classe dominante, a saber os donos dos meios 

de produção, sob seus subordinados, os trabalhadores. Mas, não somente isso. Foi 
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possível afirmar, também, que esse controle e regulamentação do mercado de 

trabalho e suas relações são muito interessantes para manutenção de um sistema de 

organização social e capitalista politicamente equilibrado, ainda que em termos 

relativos. Contudo, são absolutamente desinteressantes no sentido político para um 

dos polos integrantes dessa relação de forças, os empresários, visto que, com tais 

medidas e restrições, o controle sob a classe trabalhadora diminuiria, visto que sua 

principal ferramenta de supervisão perderia efeito, ou seja, o poder coercitivo 

conferido pelo medo que as pessoas têm de serem exclusas da dinâmica capitalista, 

ficando desempregadas, seria cada vez menos significativo, dada estabilidade do 

Mercado. 

A partir destas afirmações que puderam ser atestadas no capítulo anterior, 

partiremos agora para tentar apresentar um quadro geral de como as relações de 

trabalho foram construídas no Brasil, desde seu período colonial, quando sua base 

produtiva era centrada na economia escravista, passando pelo período de fim da 

escravidão e transição para o trabalho assalariado e a consolidação do sistema de 

produção e organização capitalista no país, até o desenvolvimento de sua indústria. 

O foco principal deste capítulo será de apresentar todo caminho de transições da 

economia brasileira, por onde suas tradições laborais foram construídas, assim como 

suas classes de organização social foram também instauradas, até que se chegasse 

ao auge da regulamentação e organização das relações de trabalho, mesmo que 

ainda não de forma completa, nem tampouco satisfatória, com a Constituição de 1988. 

Depois disso, serão introduzidas, também, as maneiras com que essas restrições ao 

livre funcionamento do Mercado de Trabalho foram, ao longo dos anos, sendo 

desconstruídas, sob a premissa de que esta seria a única maneira de melhorar o 

cenário econômico brasileiro, que chegou em seu máximo grau de 

desregulamentação, com as reformas que vêm sido operadas pelo Governo desde 

2015, em especial, a Reforma Trabalhista, aprovada em 2017.  

 

2.2.1 Fim da escravidão e transição para o trabalho assalariado: Primeiros passos da 

conformação do Mercado de Trabalho brasileiro. 

 

Como dito anteriormente, nesta parte do trabalho serão apresentados todos os 

aspectos importantes que culminaram na conformação do Mercado de Trabalho 

brasileiro, como o encontramos hoje em dia. E, para chegar neste ponto, é preciso 
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antes que sejam apresentados todos os fatos que deram início à implementação do 

sistema de organização social e econômico capitalista no país. Assim, faz-se 

fundamental iniciarmos a análise ainda no início do século XIX, quando o Brasil era 

colônia portuguesa e tinha toda sua estrutura produtiva fundamentada na economia 

impulsionada pela mão de obra escrava, que girava em torno do extrativismo áureo e 

da produção de açúcar.  

O Brasil já enfrentava, desde o século anterior (XVIII), problemas para manter 

seus níveis de exportação, principalmente do açúcar, que era na época, a principal 

fonte de aporte financeiro que o país tinha. Tal fator foi ainda mais agravado com o 

advento das Invasões Napoleônicas, que obrigaram o Governo da Metrópole a fugir 

de sua nação e atracar em terras brasileiras. O Brasil dependia quase que 

inteiramente de seu nível de exportações e, Portugal, além de Metrópole, era também 

seu principal entreposto para que a mercadoria brasileira chegasse a seus principais 

consumidores: os europeus. Agora, com a vinda da Família Real para sua própria 

colônia, os grandes agricultores, responsáveis principais pela manutenção da 

economia brasileira, perdiam seu intermediário mais significante, o que afetou de 

forma ainda mais negativa, na estrutura produtiva brasileira.  

A Inglaterra apresenta-se como um possível novo parceiro comercial, mas, para 

isso, demanda de forma impositiva que algumas medidas sejam adotadas pelo 

Governo brasileiro, que então aprova boa parte de tais exigências e, a partir de 1808, 

com a abertura dos portos, além de uma série de outros tratados que são assinados 

posteriormente, conferindo vantagens econômicas inúmeras, além de limitar a, 

transformam os ingleses em seus principais, para não se dizer únicos parceiros 

comerciais. Mas não somente isso. Tais acordos comerciais beneficiavam de forma 

muito mais positiva os ingleses, do que a economia brasileira em si. No fim, o real 

interesse inglês era fazer com que o mercado interno brasileiro se transformasse em 

uma nova opção de clientela aos produtos exportados e distribuídos por eles. A real 

motivação, aqui, era apresentar uma série de medidas que obrigassem a economia 

brasileira mudar e iniciar seu processo de transição para um sistema de organização 

social e econômico capitalista (FURTADO, 1959, p. 99). 

Isso porque, as formações econômicas e sociais capitalistas dependem 

fundamentalmente de um sistema que permita a acumulação endógena de capital e, 

para que isto aconteça, é preciso que a massa de trabalhadores que são os 

responsáveis pela manutenção dos níveis produtivos, sejam também formadores 
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principais do mercado interno, que absorve boa parte desta produção, via consumo. 

O Brasil, além de ser fornecedor de mão de obra ativa, produtora de diversos insumos 

que viriam a ser manufaturados e passados adiante, com maior valor agregado pelos 

próprios ingleses, era um potencial consumidor destes mesmos itens. Fica claro o 

quão interessante seria que o máximo de nações, principalmente àquelas que tinham 

parceria comercial direta com a Inglaterra, adotassem políticas e práticas, sociais e 

econômicas, de modo que pudessem desenvolver a maneira de organização 

capitalista. E, para que se consiga construir isso, é preciso que se conforme um sólido 

mercado interno e que ele se desenvolva de forma significativa ao ponto que sustente 

a referida maneira acumulação de capital. Para isso, é necessário, antes de tudo, que 

exista uma desconstrução de qualquer maneira produtiva que não seja fundamentada 

na coerção econômica e na exploração dos lucros obtidos a partir da produção. 

Podemos ver, a partir daí, o porquê que os ingleses forçavam tanto a extinção do 

trabalho escravo da estrutura produtiva das nações às quais tinham influência 

(BARBOSA, 2016). 

Assim, como dito anteriormente, a economia brasileira passava por um dos 

piores momentos de sua recente história. A queda brusca nos níveis de exportação, 

ou seja, a diminuição acentuada por demanda dos produtos brasileiros, em especial 

o açúcar e algodão, fizeram com que o Brasil não conseguisse estar inserido em 

nenhum tipo de eixo econômico perante ao mercado de exportação, ao qual a 

economia brasileira dependia fundamentalmente. Isso devia-se muito aos tratados 

comerciais assinados com a Inglaterra, extremamente desvantajosos para o Brasil, 

que, além de deixarem pouca autonomia ao Governo brasileiro, para adotar as 

medidas que julgassem cabíveis, também não trouxe privilégios à distribuição de 

produtos oriundos do país. Isso porque a Inglaterra dava sempre prioridade às 

mercadorias que vinham de suas próprias colônias, principalmente caso fossem 

concorrentes brasileiras. Somado a isso, podemos citar também a força que os EUA 

ganharam no mercado agrícola, principalmente com açúcar de beterraba e o algodão, 

produzidos em larga escala e com uma tecnologia mais avançada, que conferia maior 

facilidade na manufatura e distribuição.  

Existia um consenso entre alas do governo e a elite agrária brasileira, uma das 

principais, senão a principal força política do país: o Brasil somente poderia sair desta 

crise produtiva e comercial, que se agravava por décadas, por meio de incrementos 

nos níveis de exportação. O país sobrevivia, naquele momento, basicamente de seu 



39 

 

consumo interno, que era longe de ser suficiente para manter a estrutura produtiva da 

nação. Então, para isso, seria preciso que mudanças fossem introduzidas, em 

especial no âmbito político, e que fomentassem o desenvolvimento de novas 

estratégias de manufatura e venda para o estrangeiro. Neste consenso que se formou, 

as partes entenderam que o status de colônia e, principalmente, os tratados assinados 

com a Inglaterra, estavam restringindo a atuação das mercadorias brasileiras nos 

mercados externos (FURTADO, 1959, p. 99). 

Insatisfeitos com a situação nacional, as elites agrárias iniciaram a pressionar 

o Governo brasileiro, que não mais contava com a Família Real fisicamente, visto já 

haviam voltado à Portugal após o final das Guerras Napoleônicas, no ano de 1815. O 

Brasil vivia em um cenário de grande instabilidade política e econômica. Na época, 

estimasse que podíamos encontrar o mais baixo rendimento per capita da história 

brasileira, até o momento. Ocorriam diversas revoltas ao longo do nacional, clamando 

por mudanças políticas e estruturais. Até que, dessas pressões, finalmente o Brasil 

proclamou sua Independência. Mesmo assim, o Governo continuava enfrentando 

problemas diversos, principalmente no âmbito de arrecadação de recursos, o que 

pressionava a balança comercial nacional. O problema agora, atingia todas as classes 

sociais, tanto as elites agrárias, quanto a escassa classe média e, principalmente. E, 

é nesse cenário de extrema instabilidade política e econômica, que surge um novo 

produto que viria a ser a principal origem de riqueza do Brasil nos anos subsequentes 

e responsável pela aparente estabilidade (FURTADO, 1959, p.112). 

Na mesma época em que o Brasil passava por esse momento de instabilidade 

e mudança política, outro grande obstáculo surgiu à grade produtiva brasileira: o 

problema com a mão de obra. A Inglaterra, que já vinha há alguns anos trabalhando 

na implementação de uma nova maneira de organização social e econômica, iniciou 

também a pressionar as nações em seu entorno, principalmente aquelas que tinha 

maior controle e parceria, a também adotar medidas e políticas que possibilitassem a 

construção e manutenção deste modelo de organização: o Capitalismo. E, como 

explicamos anteriormente, para que o Capitalismo seja consolidado, é preciso que 

exista todo um sistema que permita ao dono dos meios de produção, que se aproveite 

de todo resultado obtido do processo produtivo em andamento, ou seja, ele precisa 

ter um benefício positivo monetário ao final, com a venda de sua mercadoria. Contudo, 

além disso, ele precisa também de indivíduos que consumam os itens e serviços que 

está ofertando, pois, sem isso, não é possível que haja absorção da produção. E, para 
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isso, as outras pessoas, inseridas no contexto social, precisam também de recursos 

que possibilitem a compra, ou seja, dinheiro. Em uma sociedade marcada pela mão 

de obra escrava, estes indivíduos que participam do processo produtivo, não recebem 

uma bonificação em troca de seu trabalho. Assim, não possuem dinheiro para 

consumir e, dessa maneira, o Capitalismo não pode ser implementado, muito menos 

mantido.  Por isso que, visando a extensão de sua clientela, os ingleses iniciaram um 

processo de imposição à todas as nações que tinham acesso, para que extinguissem, 

mesmo que de forma paulatina, a escravidão.  

Assim, em 1807, a Inglaterra promulgou o Slave Trade Act, que não só 

abominava, como proibia o comércio de escravos em todo Império Britânico. No Brasil, 

esse processo não se deu de forma rápida, muito por conta que toda a grade produtiva 

brasileira estava diretamente baseada na mão de obra escrava. Contudo, devido às 

pressões inglesas, aos poucos o Governo brasileiro foi implementando medidas que 

visavam o desestímulo do comércio de escravos, até chegar em seu auge com a 

abolição, em 1888.  

A primeira dessas medidas foi o Tratado de 22 de janeiro de e1815, que proibia 

o desembarque de navios negreiros que viessem de países situados acima da linha 

do Equador, em território nacional. A pressão inglesa seguia e, então, novamente, em 

1826, o Império Brasileiro, agora independente de sua Metrópole, assinou novo 

tratado, proibindo que qualquer navio negreiro vindo da África de aportar no Brasil. 

Todos esses movimentos políticos tinham uma finalidade de estender ao máximo a 

chegada da proibição definitiva da escravidão no Brasil, visto que as pressões internas 

da elite agrária também eram muito intensas, sob o Governo. Mas a influência e poder 

ingleses eram esmagadores e, invariavelmente, o Brasil seguiu estendendo suas 

políticas regulatórias contra escravidão. Novamente, em 1850, motivado pela extensa 

fiscalização inglesa e pela implementação da Lei Bill Aberdeen, o Governo brasileiro, 

desta vez, proibiu que todo e qualquer navio negreiro, independentemente de sua 

origem, tivesse acesso às costas nacionais. Mesmo com todas essas medidas, a 

escravidão em território nacional ainda era permitida e seguia com principal fonte de 

mão de obra. Contudo, esse modelo de economia escravista vinha sofrendo crises e 

mais crises, devido à falta de reposição aos trabalhadores que a compunham.  

Isso porque, a condição de vida dos escravos no Brasil sempre fora ainda mais 

penosa e mortal, se comparada à de outros países escravistas, como é o caso dos 

EUA. Para que se tenha noção, a taxa de mortalidade superava e muito a taxa de 
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natalidade entre a população escrava. Furtado (1959, p.123), nos apresenta alguns 

dados que elucidam claramente o quanto os escravos eram massacrados. Ele estima 

que a força de trabalho escrava, por volta da metade do século XIX, estaria por volta 

dos 2 milhões de pessoas. Já em 1872, data em que o primeiro censo demográfico foi 

feito em território nacional, existiam aproximadamente 1,5 milhões de escravos. O 

autor apresenta, também, outro dado, comparando os níveis de mão de obra escrava 

entre as duas principais economias das Américas, na época, que eram EUA e Brasil. 

Mesmo com números de importação de escravos, considerados mercadoria na época, 

quase que 4 vezes superiores aos que podiam ser encontrados nos Estados Unidos, 

o Brasil contava com aproximadamente 1,5 milhões de indivíduos em condição de 

escravidão, em meados de 1870, enquanto a outra nação, a população escrava girava 

em torno de 4 milhões de pessoas.  

É importante salientar a crueldade a que passavam os escravos em território 

nacional, por dois fatores. Primeiro, claro, é de demonstrar o quanto o trabalho no 

Brasil sempre fora explorado em seu mais alto grau. Isso inclusive, ficou muito 

arraigado nos costumes da população brasileira, além de ter influenciado e seguir 

influenciando até hoje de forma tradicional, a maneira como as pessoas enxergam o 

labor. Em segundo lugar, e mais significativo ao momento histórico que estamos 

tratando, a precariedade nas condições de vida, impostas à mão de obra escrava, 

como citado anteriormente, era tamanha que a taxa de mortalidade superava a de 

natalidade. Para manter esse modelo de produção, a elite agrária brasileira supria as 

necessidades geradas dessa disparidade populacional, por meio da intensa 

comercialização de novos escravos, o que fazia desta prática, algo primordial para 

manutenção nos níveis de mão de obra da época.  

Dito isso, a partir do momento em que os tratados de desestímulo ao 

escravismo foram sendo firmados com a Inglaterra, a elite agrária brasileira, mesmo 

com todas as protelações do Governo, justamente operados para atender interesses 

dessa minoria, foi se deparando com um obstáculo cada vez mais urgente para 

manutenção de seus níveis produtivos: a escassez de mão de obra. Isso porquê, como 

apresentado anteriormente, uma vez que a condição de vida escrava era muito 

precária e, agora estava cada vez mais difícil repor as necessidades com a 

negociação de novos escravos, a tendência, que se concretizou de forma muito 

significativa, era de ter cada vez menos disponibilidade de trabalho (FURTADO, 1959, 

p.123). 
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O Brasil encontrava-se, desta maneira, em uma situação bem complicada. Os 

principais produtos que compunham sua pauta exportadora estavam com 

pouquíssima demanda, o que afetava diretamente e de forma muito intensa a 

economia nacional. Um novo tipo de mercadoria, com potencial para alavancar 

novamente os níveis de exportação do país até havia surgido, que era o café. Mas, 

devido à escassez da mão de obra, qualquer novo empreendimento que se 

pretendesse iniciar, teria que enfrentar de forma direta o problema da inelasticidade 

da oferta de trabalho.  

A elite agrária brasileira, agora mais experiente e qualificada para iniciar novos 

empreendimentos, principalmente no agronegócio, aos poucos foi migrando de outros 

mercados aos quais participava, para a produção do insumo que surgia e ganhava 

cada vez mais força no cenário de exportação nacional: o café. Assim, o problema da 

reinserção da economia nos mercados internacionais estava sendo sanado, 

justamente com o fortalecimento e disseminação do cultivo cafeeiro. Contudo, 

justamente por isso, a demanda por mão de obra cresceu em igual intensidade. E, 

este outro obstáculo, aparentava ser de mais difícil solução. Isso porque, como citado 

anteriormente, a compra de escravos não era mais possível e, com as difíceis 

condições de vida, os números das pessoas que se encontravam nestas 

circunstâncias era cada vez menor. Além disso, as únicas outras fontes de mão de 

obra provinham de uma complexa relação entre os proprietários de terras, 

trabalhadores livres e economia de subsistência, que nem de perto eram suficientes 

para suprir as necessidades presentes. 

Este obstáculo precisava ser vencido e a alternativa que aparentava ser mais 

viável na época era a imigração de europeus ao Brasil, para incrementar a oferta de 

trabalho disponível. O Governo brasileiro, em conjunto com as elites agrárias da 

época, tentou basear-se no processo imigratório ocorrido nos EUA, que obteve muito 

sucesso. A ideia era de atrair imigrantes, patrocinando todo o processo que envolvia 

a mudança completa, desde o transporte, até a instalação de uma colônia e até sua 

manutenção. Este processo era caro e, seu retorno, estava demorando muito mais do 

que o Governo brasileiro esperava, o que fez com que, aos poucos, esse patrocínio 

fosse extinguido e, as colônias que eram formadas, viam-se sem os aportes que 

possibilitavam sua instalação. O resultado disso foi o fracasso do programa e, não 

somente isso, como também a piora nas condições de vida nos locais onde os 

imigrantes haviam se inserido (FURTADO, 1959, p.129). 
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Cientes de que o Governo brasileiro não conseguiria por si só sanar o problema 

da mão-de-obra, a elite agrária, especialmente aqueles que já lidavam diretamente 

com o cultivo do café, inspirados pelo caso de sucesso do senador Vergueiro, em 

1842, iniciaram a construção de um novo processo de captação de mão de obra 

imigrante, agora de forma mais direta. Assim, os colonos eram seduzidos a se 

mudarem para o Brasil, firmando uma espécie de contrato de parceria, onde deveriam 

alienar sua força de trabalho por certo tempo, até pagarem com seu labor, os custos 

desta operação. No fim, o Estado financiava a operação, os imigrantes acabavam por 

tomar para si uma dívida quase sempre impossível de se pagar, onde a forma de 

liquidar tal fatura era por meio do labor, e o fazendeiro, dono das terras, tinha uma 

nova fonte de mão de obra quase tão servil quanto a fornecida pelos escravos.  

Depois que grandes fazendeiros de café tiveram sucesso nessa estratégia de 

obtenção de novas fontes de força de trabalho, os governos provinciais, 

principalmente da região cafeeira, que compreendia São Paulo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, desenvolveram um tipo de política oficial de imigração, para estimular a 

chegada cada vez maior de colonos. A partir de então, forma-se um fluxo regular de 

chegada de estrangeiros, principalmente destinados a trabalharem nas zonas 

cafeeiras. Vale ressaltar também que, além destas políticas terem uma finalidade de 

suprir a falta de mão de obra, eram importantes para sanar outra preocupação do 

Estado brasileiro da época, que era o de reduzir percentualmente a quantidade de 

pessoas negras e europeizar a população encontrada no Brasil.  

Sem surpresa alguma que, logo os europeus começaram a perceber que este 

programa promovido pelo Governo brasileiro tinha intenções de explorar o trabalho de 

colonos desesperados, principalmente aqueles fugindo de más condições de vida que 

encontravam na Europa, como era o caso dos alemães e italianos. Isso fez com que 

as experiências iniciais do trabalho livre destes imigrantes em território brasileiro 

fossem marcadas por inúmeros conflitos, desentendimentos, greves, insurgências 

frente às condições péssimas de vida, além da severa disciplina, praticamente servil 

imposta aos trabalhadores, além dos altos níveis de taxação que lhes eram impostas. 

O descumprimento do contrato pelo colono, por exemplo, poderia ocasionar em 

sansões pesadas, que iam além da rescisão dos contratos firmados e multas, mas 

iam até pena de prisão. A partir daí, os Governos europeus, em especial o de Portugal, 

apresentaram ao Brasil diversas impugnações e questionamentos quanto à prática 



44 

 

desses programas imigratórios, alegando diretamente que se tratava de um sistema 

escravocrata disfarçado.  

Visto que agora, tal modelo de desenvolvimento de mão de obra estava, em 

partes, comprometido, para que não se tivesse novamente o problema de falta de 

oferta de trabalho disponível, foi necessário que as relações entre empregadores e 

empregados, majoritariamente compostos por fazendeiros e imigrantes, sofressem 

alterações, principalmente no âmbito regulatório jurídico destes contratos laborais. Foi 

dos contratos e, para que, o que demandaria uma regulamentação jurídica mais 

eficiente do que a vigente. Com isso, a solução encontrada entre as partes foi a de 

reestabelecer os termos contratuais em sua totalidade, reorganizando os programas 

imigratórios de forma a se tornarem mais seguros aos colonos e, assim, mais atrativos. 

A partir da década de 80, o sistema de remuneração do trabalho passou a ser 

assalariado, por onde os imigrantes teriam por obrigação cultivar e manter as terras 

de seus empregadores e, em contrapartida, receberiam uma compensação monetária 

equivalente à quantia de terra que cuidavam (FURTADO, 1959, p.129). 

Mais para o fim do século XIX, especificamente nos últimos anos da década de 

1880, os movimentos contra a escravidão haviam chegado ao seu auge, assim como 

as pressões para que tal prática fosse abolida. O mantenimento de escravos era muito 

mais do que apenas uma forma de se ter mão de obra disponível, tinha um significado 

patrimonial, representava riqueza. Justamente por causa disso, a libertação dos 

escravos era vista não somente como a perda de oferta de trabalho sem custos, mas 

principalmente por conta que seria fonte de empobrecimento das elites. Tal fato 

justifica o motivo pelo qual o Governo brasileiro prolatou praticamente durante todo o 

século, a abolição da escravatura, amenizando as pressões externas com tratados 

que restringiam a referida prática, mas tentando manter o estado das coisas quanto 

mais inalterado possível, para, por outro lado, acalmar os ânimos das elites agrárias 

nacionais.  

 

2.2.2 – Conformação do Mercado de Trabalho brasileiro 

 

 Os movimentos antiescravidão alcançaram seu auge com a promulgação da 

Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, onde, a partir de então, a prática de escravatura 

foi completamente abolida no Brasil. Claro que tal medida gerou diversos atritos 

sociais e econômicos no país, principalmente na questão do remanejamento dessas 
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pessoas que, agora não mais eram obrigadas, por meio de imposição física, a 

trabalharem, mas eram inseridos em um contexto completamente diferente ao que 

estavam acostumados, que era a de também oferecerem sua força de trabalho de 

forma obrigatória, mas agora tal imposição acontecia por meio da coerção estatal.  

Os motivos que permeiam todo o processo de abolição da escravidão e os 

meios pelos quais aconteceu a transição do trabalho escravo para o início do 

assalariamento são de fundamental importância, pois foi a partir daí que as relações 

de trabalho no Brasil começaram a tomar corpo, até efetivamente se transformarem 

em um sistema Capitalista em si, sistema este que só é viabilizado, 

fundamentalmente, por meio da interação laboral entre empregador e empregado. 

Isso porque, a movimentação política em torno da gradual desescravização (Barbosa, 

2016) acarretou em dois resultados sociais e econômicos fundamentais para o início 

da construção do Capitalismo brasileiro.  

Primeiro, como já citado anteriormente, um sistema econômico que se organiza 

à maneira capitalista, exige que se faça presente um mercado consumidor interno 

predominantemente constituído de trabalhadores assalariados, que vão se utilizar 

justamente de seus rendimentos para consumir e assim permitir que o dono dos meios 

de produção possa acumular Capital de forma endógena. Dessa forma, em uma 

economia movida pela mão de obra escrava, tal maneira de organização seria 

impossível de ser implementada. Segundo, foi a construção de arcabouços legais que, 

novamente, impusessem que as pessoas que compunham a massa de indivíduos que 

ofertavam mão de obra, tivessem que vender sua força de trabalho invariavelmente e 

não pudessem, por exemplo, ocupar seu tempo apenas com sua própria subsistência 

(BARBOSA, 2016). 

Podemos suportar tal afirmação, apresentando algumas medidas que foram 

impostas pelo Governo brasileiro da época, iniciando pela Lei de Terras, de 1850. Esta 

foi a primeira tentativa governamental de organizar e regulamentar o direito à 

propriedade privada no Brasil. A partir daqui, estabeleceu-se que a única maneira de 

aquisição e posse de terras em território nacional, seria por meio da compra de um 

título de propriedade daquele terreno. O intuito desta regulamentação era de 

assegurar que as terras fossem ocupadas pelos latifundiários e, além disso, impedir 

que culturas produtivas de subsistência se espalhassem. Outra forma de 

regulamentação imposta pelo Governo brasileiro, era a de acompanhamento dos 

escravos recém libertos por determinado período, com alegação de impedir que 
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vivessem sem função na sociedade, assim obrigando que trabalhassem de forma 

impositiva, mesmo que tivessem obtido sua liberdade. A real função desta supervisão 

era de prevenir que uma massa de indivíduos ficasse sem ofertar sua força de trabalho 

e, assim, o processo de monetarização da economia fosse interrompido ou retardado. 

Isso demonstra de forma clara que o Estado foi obrigado a tomar medidas para que o 

mercado de trabalho brasileiro, que mal existia ainda, de uma forma ou de outra 

funcionasse, mesmo que para isso tivesse que ser de uma maneira impositiva.  

Entretanto, mesmo que o Estado brasileiro impusesse medidas que 

resultassem no benefício das elites agrárias e na obrigatoriedade dos demais 

integrantes da população brasileira a trabalhar para sobreviver, sua atuação parava 

por aí. Isso porque, as relações de trabalho entre empregador e empregado tinham 

pouca ou nenhuma regulação, tanto para entrada de pessoas ao mercado de trabalho, 

quanto para sua exclusão. Não existiam medidas que regulassem e restringissem a 

contratação de força de trabalho, por idade, sexo, educação, nem tampouco regras 

que impedissem ou legalizassem os termos pelos quais um empregador poderia 

demitir seus empregados. Isso caracteriza de forma muito visível que o mercado de 

trabalho brasileiro, desde seu início, foi construído de forma inorgânica e sem uma 

atuação institucional significativa. A regulação, basicamente, ficava nas mãos dos 

empregadores e, todas as medidas que eram implementadas pelo Governo, sempre 

foram em prol do benefício aos donos dos meios de produção (DA SILVA, 1990). 

Essa incapacidade do Governo brasileiro de operar a regulamentação das 

relações de trabalho produziram problemas que nos acompanham até os dias de hoje, 

principalmente no que tange à legitimidade da autoridade pública, frente à 

necessidade de impor medidas restritivas aos interesses privados. E a partir destes 

problemas, alguns desdobramentos políticos, sociais e econômicos se originaram e 

conformaram o mercado de trabalho nacional. Primeiro, como não existiam barreiras 

às relações de trabalho, estas sempre se equalizavam de acordo com o ritmo 

produtivo. Assim, independentemente da dinâmica econômica, sempre existiria uma 

superoferta de trabalho no mercado. Depois, essa ausência de suporte institucional, 

especialmente aos indivíduos que se encontravam fora do mercado torna esse 

excedente em uma massa amorfa de trabalhadores em disponibilidade, sem distinção 

nem suporte legal. Esse cenário não somente afeta as pessoas que estão sem 

emprego, mas também influencia a situação dos próprios trabalhadores empregados, 

que em uma hipótese de superoferta de mão de trabalho, que era o caso encontrado 
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nessa época, estes por sua vez não passavam de trabalhadores em disponibilidade, 

vista a vasta oferta de mão de obra e fácil intercambialidade de funcionários. Por fim, 

os mercados de consumo ligados à produção, não se organizam de forma a 

acompanharem as posições adotadas pelos próprios consumidores no mercado de 

trabalho (DA SILVA, 1990). 

A partir destas consequências apresentadas acima, se pode apreender que o 

mercado de trabalho brasileiro, desde sua conformação, foi constituído de forma 

pouco regulada, para não se dizer sem regulação alguma, e, justamente por falta 

deste amparo institucional, sofreu com grandes disparidades em sua construção ao 

longo das mais diversas regiões do país, principalmente nos últimos anos do século 

XIX e nos primeiros anos do século seguinte. Enquanto no sudeste brasileiro, com 

sua economia movimentada pela produção do insumo mais significativo na pauta 

exportadora do país, a saber o café, o nível produtivo era suficiente para absorver a 

oferta de mão de obra e o mercado de trabalho já aparentava estar mais estruturado, 

com características marcadas pela mobilidade do trabalhador, pela 

desterritorialização e um sistema de remuneração próximo ao assalariamento como 

como conhecemos hoje, na região amazônica, área onde a extração de látex, para 

produção de borracha, havia ganhado força durante o último terço do século XIX, , 

enfrentava problemas de superoferta de força de trabalho, por conta da intensa 

migração vinda do nordeste brasileiro, além de não se encontrar em uma situação que 

seria possível chamar de “mercado de trabalho” propriamente, com regimes próximos 

à servidão e grandes semelhanças às condições de labor da época em que o Brasil 

era colônia (BARBOSA, 2016). 

Somente nas primeiras duas décadas do século XX, com a súbita e vertiginosa 

expansão industrial paulistana que as relações de trabalho entre empregador e 

empregado da maneira como se estrutura um mercado de trabalho capitalista 

surgiram. Isso porque, somente a partir de então que foi possível identificar um 

processo de acumulação endógeno, ou seja, alimentado pelo investimento e pelo 

consumo. Contudo, esse mercado de trabalho ainda se fazia incompleto, não 

totalmente definido e conformado, justamente por conta da falta de regulação e 

participação do Estado nas relações entre empregado e empregador, deixando que 

os meandros de tal interação fossem resolvidos segundo as necessidades dos donos 

dos meios de produção, cenário este que poderia ser identificado ainda no setor 

econômico urbano brasileiro, onde ao mesmo tempo existiam casos de 
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empregabilidade de trabalhadores assalariados e autônomos sob encomenda, mas 

outra parte da força de trabalho seguia transitando entre a inatividade total ou 

prestação de serviços ocasionais com assalariamento precário. 

 

2.2.3 – Consolidação do Capitalismo brasileiro.  

 

Como comentado anteriormente, a transição do sistema de organização 

econômica e social brasileiro para o modelo capitalista foi feita de forma incompleta. 

Se, por um lado, o trabalho aos poucos migrou da escravidão e servidão, para o 

assalariamento e obrigatoriedade da venda da força de trabalho, imposta pelo poder 

coercitivo do desemprego, por outro, não houve a formação de uma autoridade política 

que regulamentasse e estimulasse a manutenção desta nova dinâmica produtiva de 

forma controlada. Este processo resultou em uma formação completamente 

desarranjada e desequilibrada de uma massa de pessoas em disponibilidade para 

trabalhar, mas sem um direcionamento que tornasse esse processo orgânico. A partir 

disso, surgiram uma série de problemas, principalmente inerentes às relações de 

trabalho entre empregadores e empregados, que por sua vez acarretavam, direta e 

indiretamente, em outros problemas, ainda mais graves, tanto de cunho social, visto 

o alto nível de marginalização da população que não estava inserida na dinâmica 

capitalista, ou seja, os desempregados, quanto econômica, levando em consideração 

a colossal desigualdade financeira que cada vez mais se assomava, principalmente 

em regiões que a urbanização não havia ainda atingido patamares significativos.  

Entretanto, mesmo com todos os problemas sociais e tensões políticas que 

surgiam, consequência da desenfreada e descontrolada maneira de estabelecimento 

das relações de trabalho, essa estrutura de política econômica sobreviveu e se 

reproduziu durante mais de meio século, graças a alguns aspectos peculiares e muito 

específicos, que foram fundamentais para seu mantenimento. Primeiramente, 

podemos citar a combinação de dois mecanismos fundamentais para que esse 

modelo se reproduzisse: maneiras tópicas de garantir a imposição do assalariamento, 

aliadas ao assistencialismo público e privado, esta prática última decisiva para 

contribuir na redução dos problemas que surgiam a partir da inserção cada vez maior 

e mais desorganizada de trabalhadores nas relações laborais. Dessa forma, essa 

conjugação, em vez de estabelecer grupos definidos dentro da chamada massa 

amorfa de mão de obra disponível, acabou por submeter a todos às políticas ao 
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mesmo tempo repressoras e assistencialistas, de forma aleatória, geral e 

discriminatória. Isso inviabilizou que qualquer movimento de resistência por parte dos 

trabalhadores fosse operado de forma organizada e unificada, mas que tivessem um 

caráter muito mais aleatório e descentralizado (DA SILVA, 1990). 

O segundo mecanismo que permitiu a reprodução deste modelo de 

organização social, muito caracterizado pela pouca ou nenhuma regulação das 

relações de trabalho, em convívio com os graves problemas de legitimidade, além dos 

outros dele derivados, foi a garantia de direitos de cidadania a grupos e setores de 

trabalhadores que eram chamados de núcleo do mercado, ou seja, empregados que 

eram inseridos em nichos muito específicos. Para estes indivíduos, em especial, 

produziu-se um delimitado nível de regulamentação e legitimidade de garantias, em 

detrimento da segmentação do mercado que no caso não responde apenas às 

condições inerentes ao processo produtivo. O acesso a esses direitos era associado, 

como dito anteriormente, ao cargo e área de atuação em que o empregado atuava, 

mas também estava diretamente relacionado ao tempo de atuação naquelas funções. 

Essa característica conferia ao cenário um status de imobilidade nas relações de 

trabalho, pois somente os indivíduos que faziam parte daquele seleto setor do 

mercado seriam beneficiários das garantias legitimadas pelo Estado.  

Por fim e, talvez, o fator mais decisivo para viabilizar a reprodução deste modelo 

desregulamentado e descontrolado de mercado de trabalho, seria o advento das altas 

taxas de crescimento que se mantiveram estáveis durante todo o período, a saber, 

entre os anos de 1850 e 1930. Isso fazia com que, mesmo que sempre mais indivíduos 

fossem obrigados a ofertar sua força de trabalho para obter rendimentos fundamentais 

à sua subsistência, e o mercado de trabalho sofresse com superoferta constante, a 

demanda por mão de obra era grande o suficiente para criar uma falsa expectativa de 

que a qualquer momento, as pessoas poderiam ser empregadas, visto que todas as 

vezes, grandes contingentes de funcionários eram contratados. Esses três aspectos 

foram decisivos para que as relações de labor, desreguladas e sem atuação estatal 

se mantivessem até meados dos anos 1930, sendo principais responsáveis por tornar 

o mercado de trabalho brasileiro tão peculiar e, caso levemos em conta o âmbito 

capitalista, pouco eficiente para a acumulação de Capital endógena por partes dos 

donos dos meios de produção (DA SILVA, 1990). 

Foi somente a partir de meados de 1930, com a industrialização pesada, 

principalmente no Sudeste brasileiro, e a criação da carteira de trabalho, assim como 
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da CLT (1943), medidas estas regulatórias das relações laborais, que o mercado de 

trabalho propriamente propício à implementação completa da dinâmica produtiva 

capitalista, começa a encontrar condições favoráveis para seu desenvolvimento e 

reprodução. A partir disso, que foi possível a formação de uma condição operária 

profundamente marcada pela relação Capital-trabalho, pela disciplina laboral imposta 

pelo poder coercitivo do desemprego e pela consciência de classe emergente, 

aspectos estes fundamentais para viabilização e fortalecimento do mercado interno e, 

consequentemente, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil.  

Iniciando-se nos anos 1940 e estendendo-se até meados da década de 80, é 

possível observar uma expansão vertiginosa do número de integrantes da classe 

trabalhadora assalariada, concentrada principalmente nos centros urbanos. Os 

direitos previstos com as medidas promulgadas a partir da CLT, mesmo que ainda 

pouco significativos, conferiam, entre outras garantias, salário mínimo, acesso aos 

sindicatos e direitos que iam desde a saúde, até previdência. Tais conquistas foram 

fundamentais para o fortalecimento do trabalhador brasileiro no âmbito urbano e, 

assim, possibilitou que a realização do Capital fosse feita a partir do mercado interno, 

agora mais estruturado e fortalecido. Surgem novos setores industriais, movimentados 

pela crescente realização do Capital e pelo desenvolvimento do mercado interno 

brasileiro, que acabaram por desencadear expansões ainda mais significativas no 

processo industrial. O número de trabalhadores assalariados dispara, assim como 

novas possibilidades de serviços prestados de forma considerada informal. O 

mercado de trabalho torna-se cada vez mais estruturado, sob o ponto de vista 

acumulativo de Capital, e dissemina-se por todo território nacional brasileiro, mesmo 

que em diferentes intensidades em cada região (BARBOSA, 2016). 

 

2.2.4 – Características e peculiaridades do mercado de trabalho brasileiro. 

 

O mercado de trabalho brasileiro, como vimos nos itens anteriores, possui um 

processo de construção muito peculiar, até que este chegasse em à escala nacional 

e completamente instaurada. Justamente por conta de seu longo e desregulado 

processo de conformação, demarcado pela falta de atuação no Estado nas relações 

de trabalho desde o início de sua implementação, este, quando assumiu sua versão 

instituída e com abrangência nacional, foi marcado por quatro características muito 

específicas. Elas são de fundamental importância para que se possa ter o 
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entendimento completo de como o mercado de trabalho brasileiro funciona até os dias 

de hoje e, por isso, serão aqui apresentadas.  

A primeira característica que será apresentada é a forma como se encontrava 

o mercado de trabalho brasileiro no início do seu processo de desenvolvimento e 

reprodução. Por volta de 1940, empregados assalariados do setor privado, já 

correspondiam ao principal segmento da força de trabalho, com percentuais próximos 

à 37% da População Economicamente Ativa (PEA), o que representava algo em torno 

de 5,5 milhões de pessoas, sendo que boa parte destes indivíduos não ainda estavam 

registrados e com carteira de trabalho assinada. Os trabalhadores considerados 

autônomos, em conjunto com os funcionários familiares, representavam 51% da PEA, 

enquanto domésticos remunerados, apenas 4,3%, e os funcionários públicos e 

profissionais liberais tinham números, somados, que chegavam na casa dos 4,1%, 

dados estes encontrados no Censo feito no ano de 1940. O desemprego urbano era 

praticamente inexistente, enquanto o número de inativos, que se concentravam 

majoritariamente nas regiões rurais, chegava aos 14,2 milhões de pessoas, população 

esta que, com o passar dos anos, cada vez mais eram atraídos a migrarem aos 

centros urbanos, iniciando o êxodo rural acentuado que aconteceria nos anos 

seguintes.  

Esse movimento migratório das áreas rurais para as urbanas é demonstrado 

de forma muito prática no trabalho introduzido por Barbosa (2016), onde números 

obtidos a partir dos Censos de 1940 e 1980, demonstram que a quantidade de 

pessoas inseridas na PEA cresce de 5 milhões para 30 milhões, no período, um 

crescimento anual médio de 4,6%, que representam taxas muito altas. Isso demonstra 

o quanto a força de trabalho rural não plenamente utilizada efetivamente migrou para 

as áreas urbanas nesse período, inundando as capitais industrializadas no Brasil. E 

esse foi justamente o aspecto que alimentou e possibilitou o processo de acumulação 

de Capital nesse período, via a drenagem da massa populacional rural, para que 

realizassem o trabalho nas fábricas, na construção de infraestrutura, atuassem na 

oferta de serviços públicos e também outros, de qualquer ordem.  

A segunda característica específica do mercado de trabalho brasileiro aqui 

apresentada, é a continua política de pouca regulação das relações laborais. Mesmo 

com os direitos e garantias que vinham sendo concedidos aos trabalhadores, 

principalmente com a consolidação da CLT, a abrangência dessas medidas 

regulatórias não eram significativas, nem tampouco abrangentes o suficiente. Isso 
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porque, seus beneficiários eram apenas os próprios trabalhadores registrados e com 

carteira assinada, o que fazia com que todo o resto da população ficasse sem 

praticamente nenhum tipo de cobertura preventiva, ou outra forma de benefício. Não 

somente isso, como não existia também imposição, tampouco fiscalização eficiente 

para assegurar que novos empregados, ou mesmo os que já estavam em processo 

de trabalho, fossem registrados, para assim serem enquadrados na lista de indivíduos 

que poderiam pleitear alguma forma de proteção social. A consequência disso, foi a 

reprodução de um modelo de contratação assalariada, em que os funcionários não 

tinham carteira assinada, assim como também fomentou o crescimento das 

ocupações profissionais de cunho não assalariadas que, mesmo percentualmente 

tendo menor significância, mas de forma absoluta, aumentaram bastante nesse 

período de consolidação do mercado de trabalho capitalista brasileiro.  

Os mesmos Censos dos anos de 1940 e 1980, podem nos oferecer dados 

suficientes para ilustrar melhor, o cenário descrito acima. É possível observar, por 

exemplo, que o número de trabalhadores assalariados cresce percentualmente entre 

a PEA, de 45% em 1940, para mais de 70% em 1980, o que superava o número de 

28 milhões de pessoas. Já a participação dos não assalariados cai, 

consequentemente, para baixo da casa dos 30%. Contudo, seu número absoluto 

segue crescendo em patamares consideráveis, tendo níveis de aumento de 

contingente próximos a 70%, no mesmo período. Mas os dados que melhor elucidam 

a parca regulamentação das relações de trabalho são os encontrados na PNAD de 

1976. Segundo o levantamento, 35% dos assalariados que trabalhavam em centros 

urbanos não possuíam carteira assinada, ou seja, não eram cobertos por nenhum tipo 

de proteção social. Caso mudemos a análise para as regiões rurais, estes números 

são ainda mais significativos: apenas um terço dos trabalhadores rurais eram 

assalariados e, destes, apenas outros um terço, possuíam carteira de trabalho 

assinada. A massa de empregados rurais que não possuíam nenhum tipo de benefício 

social era imensa, muito maior do que o número de pessoas beneficiárias (BARBOSA, 

2016). 

O terceiro aspecto característico que foi demarcado durante todo o período 

inicial da nacionalização do mercado de trabalho brasileiro, e que influencia as 

relações laborais até os dias de hoje, foi a consequente desigualdade de renda, dentro 

e fora do mercado de trabalho. Caso a análise seja feita de dentro das relações de 

labor propriamente capitalistas, havia uma expressiva disparidade entre os 
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rendimentos que recebiam os trabalhadores com e sem carteira assinada, visto que 

os registrados auferiam salários bem superiores. Caso o foco seja alterado para os 

trabalhadores que não eram assalariados, ou seja, encontravam-se fora das relações 

de compra e venda de força de trabalho propriamente capitalistas, os níveis de renda 

eram ainda mais baixos, o que configurava uma disparidade ainda maior.  

Contudo, a complexidade desta desigualdade salarial encontrada no mercado 

de trabalho brasileiro e também fora dele, era maior ainda do que simplesmente a 

discriminação entre trabalho assalariado ou não assalariado, e entre o primeiro grupo, 

dos que tinham ou não carteira de trabalho assinada. Justamente por causa da parca 

regulação e controle das relações mercantis de mão de obra, cenários como os de 

autônomos de alta escolaridade que ganhavam mais do que os próprios assalariados, 

em contrapartida de outros autônomos, com níveis de escolaridade mais baixos, terem 

rendimentos mais inferiores aos assalariados analfabetos, eram possíveis e fáceis de 

serem observados na dinâmica das relações de trabalho brasileiras. Tamanha 

desigualdade e inconsistência salarial, tornou-se característica demarcada do 

mercado de trabalho brasileiro e, isso claro, graças à baixíssima atuação do Governo 

nacional em direcionar e controlar o movimento de industrialização e monetarização 

da economia do país (BARBOSA, 2016). 

Por fim, o último aspecto característico que foi aos poucos sendo encontrado 

na dinâmica produtiva capitalista brasileira, foi a profunda segmentação espacial e 

setorial do mercado de trabalho, gerado a partir do desigual acesso às políticas 

sociais, fato este último já tratado anteriormente. Isso porque, os indivíduos que 

tinham acesso à boa parte coberturas e direitos, garantidos por lei, eram apenas os 

trabalhadores com carteira de trabalho assinada. E o mais peculiar deste cenário era 

que, esta elevada disparidade de renda não estava relacionada diretamente à faixa 

educacional dos trabalhadores, mas relacionada ao fato de que diversos postos 

emprego, considerados intermediários, eram ofertados à emergente classe média 

assalariada, em virtude do próprio processo de diversificação da economia capitalista 

brasileira. Assim, os baixos salários oferecidos à classe operária possuíam grande 

imobilidade, assegurada pelas já citadas políticas sociais restritivas e acessíveis à 

setores muito específicos da economia, além dos grandes níveis de excedente de mão 

de obra, mantidos pelo constante êxodo rural.  

O resultado da conformação de um mercado de trabalho tão heterogêneo e 

marcado pela profunda desigualdade, tanto de renda quanto social, foi a consolidação 
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de um modelo capitalista de sociedade com estrutura peculiar e muito original. 

Dividindo a sociedade brasileira em “castas”, no mais alto patamar estavam as elites 

urbanas e rurais, formadas por empresários donos de empresas e proprietários 

latifundiários, setor este que eram os efetivos donos dos meios de produção no 

processo estrutural de acúmulo de Capital. Abaixo, eram encontrados dois outros 

subsetores, compostos primeiramente por uma emergente classe média de gerentes 

e funcionários de altos cargos em empresas públicas e privadas, e a seguir, outro 

subsetor intermediário, composto de profissionais liberais e estabelecidos e 

funcionários públicos em geral. Por último, encontravam-se a classe baixa urbana, 

formada pelo operariado, empregados de baixo salário, assalariados eventuais, 

autônomos de baixa renda e os chamados desclassificados sociais, ou 

desempregados, que eram aqueles que não conseguiam inserir-se na dinâmica do 

mercado de trabalho capitalista (BARBOSA, 2016). 

Esse grupo era composto pelas pessoas que sofreram de forma negativa com 

a desregulada e descontrolada transição da escravidão para o trabalho assalariado, 

que obrigou milhões de pessoas, ao longo dos anos, a ofertarem sua força de trabalho, 

em troca de rendimentos indispensáveis para sua sobrevivência. E essa classe, 

principalmente os indivíduos que integravam a lista de desclassificados sociais, 

formaram-se em números tão expressivos, por causa da herança de um passado 

escravista, mas, também e principalmente, por causa da inabilidade e ineficiência do 

Governo brasileiro em conduzir a transição das pessoas para um novo modelo de 

organização social, de forma fluída e não atabalhoada, como foi.  

Dessa maneira, a sociedade brasileira foi aos poucos sofrendo um processo de 

estratificação hierárquico e complexo, causado pela dinâmica do mercado de trabalho 

capitalista, que reproduziu-se de forma descontrolada e, também, por causa dos 

privilégios assegurados e exclusivos ao processo de acumulação de capital, visto que 

o Estado brasileiro, quando decidiu por interferir no andamento da economia nacional, 

por meio das políticas sociais, o fez de forma a garantir direitos somente à parcelas 

muito especificas da sociedade, estas que participavam diretamente do processo 

acumulativo de capital, o que fez com que a desigualdade que, já inerente à dinâmica 

capitalista, acabasse se tornando ainda mais aprofundada. E, nessa dualidade entre 

desigualdade já inerente às economias capitalistas, potencializadas pela estrutura 

social hierárquica e complexa que se reproduziu no Brasil, viabilizada pelas políticas 

operadas pelo Governo, que encontramos um ponto fundamental para tentar explicar 
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o porquê mudanças ou medidas tomadas em busca de uma melhor distribuição de 

renda e poder são tão difíceis de serem instauradas (BARBOSA, 2016). 

 É importante salientar que, o processo de regulamentação das relações de 

trabalho que teve início de trabalho a partir dos anos 1940, sofreu grande influência 

dos movimentos de estado de Bem-Estar social, o chamado Welfare State, que 

ocorriam ao redor de todo mundo. Como apresentado anteriormente, após a Crise de 

29, somada à Segunda Grande Guerra, muitas das nações mais poderosas do globo 

viam-se em situação caótica em relação à sua esfera econômica. Além disso, 

pressionados pela ótima situação social que viviam os países socialistas, em especial 

os que compunham a URSS, estas nações capitalistas de grande expressão 

decidiram que precisariam incluir o bem estar da sociedade em suas agendas 

governamentais. Assim, o Brasil, que também vinha de uma difícil situação 

econômica, iniciou sua caminhada na regulação do mercado de trabalho e na 

concessão de direitos à sua população, mesmo que a extensão destes programas 

nunca tenha chegado a um patamar satisfatório, como por exemplo era o caso de 

alguns países desenvolvidos, como Alemanha, Dinamarca e Suécia. A primeira das 

mais significativas medidas adotadas pelo Estado, foi a de consolidar leis trabalhistas 

na CLT, no ano de 1943, em pleno Governo Vargas (1930-1945), tendo este processo 

atingido seu auge com a promulgação da Constituição de 1988. Entretanto, o Welfare 

State brasileiro nunca pode realmente ser instaurado de forma universal e atingir um 

patamar satisfatório de estruturação, suficiente para alterar as bases desiguais as 

quais o mercado de trabalho nacional estava estruturado. 

Isso se deu por conta de que, durante esse período de expansão dos direitos e 

garantias sociais, o Estado brasileiro, mesmo quando autoritário - visto que um dos 

momentos de sua referida expansão se deu em plena Ditadura (1964-1985) -, teve de 

conduzir suas ações e medidas caminhando lado a lado aos interesses privados, 

muito por conta do alto grau de internacionalização das decisões de investimento na 

economia e, principalmente, devido ao tipo de pacto político vigente na época, a saber, 

convenções enraizadas de como o funcionamento do Estado brasileiro devia ser 

implementado, buscando sempre atender aos interesses privados antes dos 

interesses públicos, pacto este sustentado por uma correlação inalterável de forças 

entre os referidos agentes econômicos (Fiori, 1994, p.126). 

Com isso, o projeto de estado de bem-estar social em execução no Brasil, 

esbarrou em um obstáculo que, para que fosse contornado, exigiu um modelo de 
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financiamento fundado em uma estratégia de industrialização viabilizada por baixos 

salários mínimos, garantidos à força caso necessário, com utilização de uma mão-de-

obra em constante rotatividade e de baixa qualificação. Não obstante, como 

demonstrado previamente, mesmo a proteção social que foi criada e implementada, 

não foi feita de forma completa. Ela abrangia apenas uma pequena parcela da 

população, a saber os trabalhadores urbanos homens, que possuíssem carteira de 

trabalho.  

Dessa forma, a ideia de estímulo ao crescimento dos volumes de consumo 

ficou um pouco deturpada, visto que o poder de compra dos trabalhadores estava 

sempre comprometido pela estratégia supracitada. E, como consequência, mesmo 

que durante esse período o Brasil tenha passado por um forte processo de 

industrialização, o resultado no âmbito de garantia de direitos sociais não foi 

suficiente, nem tampouco satisfatório, para que houvesse um desenvolvimento 

equilibrado e um estado de pleno emprego fosse atingido. O resultado disso são os 

problemas estruturais de dispersão salarial, segmentação dos mercados, 

desigualdade sociais, individuais e regionais, e, principalmente, o aumento da 

disparidade de poder nos polos da relação de compra e venda de trabalho (Fiori, 1994, 

p.143). 

Ilustrando melhor os resultados deste processo de industrialização reproduzido 

por um mercado de trabalho com baixos níveis de efetividade de proteção social, 

quando este chegou próximo a 50 anos de movimentação, período compreendido de 

1930 à 1980, por volta da metade da população ocupada, ou seja, que desempenhava 

algum tipo de trabalho, este formal ou informal, não tinha acesso algum ao sistema de 

proteção social criado nos anos 1940. E a reprodução deste modelo de urbanização 

só foi possível, por conta de três aspectos principais. Primeiro, foi a presença de 

governos autoritários durante a grande maioria deste período, a saber o Estado Novo 

(1937 – 1945) e a Ditadura Militar (1964 – 1985), que combatiam violentamente ações 

de insubordinação da classe trabalhadora, fosse de maneira sindical ou outra 

qualquer. Segundo, o mundo passava por um período de prosperidade econômica e 

corrida tecnológica nunca antes visto, intervalo conhecido como “Anos de Ouro do 

Capitalismo”, que foi impulsionado pelos ótimos resultados que tinha o Welfare State 

estrangeiro e também pela Guerra Fria, o que gerava uma constante demanda por 

produtos brasileiros. Por fim, existia também, uma excessiva oferta de força de 

trabalho, conformada desde o século XIX, resultado da atabalhoada e desregulada 
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transição que aconteceu do modelo escravista de fonte de mão de obra para o 

trabalho assalariado, que dificultou muito quaisquer movimentos sindicais que 

viessem posteriormente, além de garantir que se instaurasse um mercado de trabalho 

caracterizado por baixos salários e desigualdade na distribuição de recursos 

(Dedecca, 2005). 

O resultado disso foi a reprodução de um mercado de trabalho pouco 

institucionalizado e marcado pela predominância de contratos de trabalho 

estabelecidos informalmente. O que se via, ao final deste processo de urbanização, 

foi por um lado, um forte desenvolvimento econômico e, por outro, um quase ausente 

desenvolvimento social, impactando diretamente em taxas sempre maiores de 

disparidade de forças entre classe trabalhadora e empresários. Tudo isso, por causa 

do modelo de regulação da economia e das relações de trabalho, que se faziam 

sempre favoráveis ao desenvolvimento econômico, não permitindo que mecanismos 

redistributivos de renda e direitos fossem instaurados. E esse é o aspecto que torna a 

experiência brasileira do desenvolvimento tão peculiar e característica.  

 

2.2.5 – Queda nos níveis de industrialização e crise no final do Século XX. 

 

Esse modelo de industrialização, mesmo que viável por um tempo, tornou-se 

insustentável, principalmente a partir do fim dos anos 1970, e início dos anos 1980, 

período este em que o Brasil viveu uma de suas fases de maior instabilidade política 

e econômica. Com isso, concomitantemente a movimentos semelhantes no mundo 

todo, uma ideologia econômica liberal ganhou corpo e força no cenário político. 

Sustentada pelo argumento de que o fracasso econômico apresentado no Brasil teria 

sido ocasionado pelas medidas de aumento nas proteções e garantias sociais, essa 

“nova-velha” vertente de pensamento econômico apresentou propostas de reformas 

estruturais, que visavam desregulamentar a atividade econômica, promover a 

privatização do setor produtivo público e quebrar o protecionismo, tentando retroceder 

o nível de regulação econômica e das relações de trabalho que havia sido 

implementado até ali, com seu auge na Constituição de 1988, e assim abrindo as 

economias nacionais à competição internacional, sob a premissa de que essa seria a 

solução para que o país retornasse a um patamar de desenvolvimento e crescimento. 

Para explicar melhor esse processo, faz-se apresentar o cenário político e 

econômico do Brasil durante o período compreendido entre as décadas de 1970 e 
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1990. Assim, no início deste intervalo temporal, a situação social brasileira foi marcada 

pelo crescimento da atuação do movimento sindical, além da gradual perda da 

legitimidade da Ditadura Militar vigente na época. Isso porque, o país se encontrava 

em franco desenvolvimento industrial, contudo, os direitos sociais não acompanhavam 

este processo. Enquanto a urbanização crescia à níveis significativos, a população 

seguia em situação difícil, recebendo baixos salários, enfrentando grande rotatividade 

nos empregos e sem a presença de coberturas sociais que precavessem eventuais 

problemas financeiros que tivesse. Nesta conjectura, o movimento sindical foi aos 

poucos ganhando aderência dos trabalhadores e fortalecendo-se, onde a 

reivindicação por melhores condições sociais e pela inclusão do bem estar da 

população na agenda governamental era cada vez mais engajada. Assim, é seguro 

dizer que os movimentos em prol da democratização do país nasceram, não somente 

como contrapartida ao autoritarismo militar, mas também como perspectiva de 

transformação do quadro social que era muito desfavorável à trabalhadora. Isso, 

inclusive, induziu ao surgimento de uma classe operária sindicalizada e cada vez mais 

politizada, que iniciou a buscar, até a própria representação no cenário político 

brasileiro (Dedecca, 2005). 

Contudo, o fim dos anos 1970 foi marcado por uma profunda crise econômica, 

nunca antes presenciada no país. Isso porque, a demanda externa por produtos 

brasileiros, que era um pilar fundamental na balança comercial da nação, teve grande 

queda no período, ocasionada pelas novas formas de política econômica que estavam 

sendo adotadas pelos países que mais demandavam insumos nacionais, mudanças 

estas impulsionadas pela retração de seus níveis de crescimento econômico. Além 

disso, o fluxo de crédito que vinha dos Estados Unidos da América, outro fator que 

auxiliava na manutenção do crescimento acelerado da economia brasileira, sobretudo 

nos anos 70, foi interrompido, também por causa das mudanças políticas e 

econômicas de caráter liberal.  

É possível apresentar alguns dados que melhor ilustram essa crise que se 

iniciou no fim dos anos 70 e se reproduziu de forma muito significativa nos anos 80. 

Primeiro, houve uma queda de 25% do PIB brasileiro na época, o que ocasionou uma 

queda nos níveis de emprego, de mesma intensidade. Outro dado importante é que, 

nos anos de 1981 e 1982, a PEA de São Paulo, polo industrial mais desenvolvido do 

país, encontrava-se com 20% de seus integrantes em situação de desemprego, 

patamar nunca antes visto no país. Contudo, justamente por causa da falta de um 
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sistema de cobertura e proteção social às pessoas que não se encontravam dentro 

de uma relação de trabalho, fazia com que as pessoas, impulsionadas pela 

necessidade vital por dinheiro, procurassem atividades extra mercado, às vezes até 

irregulares, para que assim fosse possível obter seu sustento. A partir de então, um 

fenômeno peculiar capitalismo brasileiro surgia, que seria a alta complexidade da 

situação desemprego. Isso por causa que, justamente pela reprodução desenfreada 

do trabalho informal, fica difícil diferenciar pessoas que se encontram em situação de 

desemprego aberto propriamente dito, ou pessoas que se ocupam de atividades 

profissionais consideradas extra mercado (Dedecca, 2005). 

Outro resultado negativo deste período de crise foi o crescimento do déficit 

público brasileiro. Tal ônus foi gerado pois o Estado brasileiro teve que, neste 

momento lidar com dois obstáculos significativos. Primeiro, foram os custos gerados 

pelo modelo de proteção social ineficaz que foi reproduzido nas décadas anteriores e 

que eram financiados pelo alto volume de exportações e pelo crédito externo, 

principalmente obtido em parceria com os Estados Unidos. Com o fim de ambos os 

aspectos que o viabilizavam, o governo do país teve que lidar com baixos níveis de 

arrecadação, que dificultavam a manutenção do modelo e, além disso, também 

ocasionavam juros cada vez maiores, em prazos de pagamento sempre apertados. A 

partir de então, que a inflação, característica dos anos 80, cresceu em níveis inéditos 

e tornou-se o principal problema econômico do país, estimulando assim, uma 

mudança da ótica política brasileira a respeito de discussões relacionadas à saúde da 

balança comercial do país, onde aos poucos a conclusão de que nações em contexto 

de desenvolvimento, ainda sem economias fortes e estruturadas, como das nações 

líderes do mercado, deveriam, antes de tudo, controlar suas contas públicas ia se 

conformando e ganhando espaço no cenário nacional. 

Como consequência, o que se seguiu foi o surgimento de um setor público 

altamente endividado, que assumiu todos os custos gerados pela pensa e desigual 

industrialização brasileira, enquanto que o setor privado, maior privilegiado pelos 50 

anos de políticas públicas anteriores, conformava-se financeiramente saneado. O 

Estado brasileiro foi eleito como depositário dos custos gerados pelo ajuste das contas 

econômicas externas, além de perder parte do poder condutor do desenvolvimento do 

país. O poder privado, por sua vez, altamente capitalizado por anos de acumulação, 

neste período optou por concentrar sua riqueza, em grande parte, em ativos 

financeiros, retraindo grande parte de seus investimentos na economia produtiva do 
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país e fomentando quedas nos níveis produtivos durante os anos 80, mesmo com o 

Governo apresentando políticas públicas que estimulassem justamente o contrário 

(Cardoso Jr., 2001). 

Assim, visto que o país se encontrava tanto em uma crise política, quanto 

econômica, algumas mudanças na estrutura de organização da nação foram sendo 

operadas, impulsionadas pela insatisfação da classe trabalhadora frente à sua pobre 

condição social, pela crise financeira que se instalava e, também, pelas tensões 

geradas a partir da opressão militar presente no período de ditadura. Assim, os anos 

1980 foram marcados pelo processo de democratização do Brasil e redefinição da 

atuação institucional do Estado nos âmbitos social, político e principalmente 

econômico. Contudo, diferente do que acontecia em praticamente todo o resto do 

mundo capitalista, o país, em vez de incorporar as mudanças do chamado liberalismo 

econômico, acabou por seguir uma trajetória de reestruturação dos direitos da 

população, em busca de construir um Estado de bem estar social. Com isso, além da 

queda da ditadura e da instauração de um Governo democrático, uma nova 

Constituição foi redigida, com um enfoque muito grande na promoção do 

desenvolvimento econômico nacional, em conjunto com o desenvolvimento social e a 

estruturação de um mercado interno fortalecido e independente, estabelecendo assim, 

novas bases sob as quais o mercado de trabalho deveria operar.  

Apesar das mudanças de caráter estimulante ao desenvolvimento econômico 

e social brasileiro, a década de 1980 ainda foi marcada por certo nível de instabilidade, 

principalmente no âmbito econômico. Existiam movimentos curtos de recuperação e 

outros de retorno à níveis considerados como recessão, também caracterizados pela 

alta inflação. Esse fenômeno acontecia por causa dos problemas gerados a partir 

altíssimo déficit público nacional, herdado pelo Estado brasileiro, somado à retração 

dos investimentos feitos pelos empresários, que por sua vez, como apresentado 

anteriormente, decidiram em conjunto, aplicar seu capital acumulado em ativos 

financeiros, em vez de redirecionar seus lucros para novos empreendimentos 

produtivos.  

Mesmo com esses aspectos contribuindo negativamente para a manutenção 

do desenvolvimento econômico, como saldo final do período, o Brasil chegou em 

patamares de desemprego relativamente baixos e, até recompôs parte de seus níveis 

produtivos. Isso, por causa das mudanças estruturais proporcionadas no período, 

principalmente pelos direitos garantidos a partir da Constituição de 1988, que 
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permitiram, mesmo com um cenário adverso, proporcionado pelo déficit público e pela 

retração dos níveis de investimento privado, a recuperação, em partes, da economia 

nacional que vinha em crise desse o início do século. Portanto, vista a relativa melhora 

da situação nacional, existia esperança de que o Brasil retomaria a trajetória de 

crescimento de épocas passadas, a partir dos anos 90, considerando o período de 

instabilidade mesmo após as mudanças da década vigente, apenas como transição 

no processo de construção de um país com menores disparidades (Cardoso Jr., 

2001). 

Diferentemente do que se esperava, os anos 90 foram marcados por uma 

instabilidade econômica ainda mais profunda do que a instaurada na década anterior. 

O período foi caracterizado por uma estagnação econômica significativa, seguida de 

crescimento nos níveis de desemprego e aumentos da desigualdade social. E, 

somente podemos entender os motivos deste cenário tão negativo, se entendermos 

um pouco mais o cenário político nacional e interacional da época. Inicialmente, 

existiam duas principais frentes políticas que se consolidaram ao longo dos anos 80, 

principalmente após o término na ditadura em 1984. Por um lado, existia uma frente 

composta por partidos considerados de esquerda, que mantinham aderência aos 

ideais e propostas progressistas que permearam a redação da Constituição de 1988, 

enquanto que de outro, encontravam-se partidários de concepções contrárias e que 

alegavam que os problemas de instabilidade econômica que o país vivia desde os 

anos 80, eram causados justamente pela onerosidade das políticas de proteção social 

operadas pelo Estado e que impediam a atuação do livre mercado.  

Os pensamentos liberais defendidos pela segunda casta de políticos já vinham 

ganhando força, como apresentado anteriormente, tanto no Brasil, como também e, 

principalmente, em países centrais do mundo capitalista, nos Estados Unidos, 

Inglaterra e até em vizinhos latino americanos, como no Chile. E, desde os anos 80, 

tal ideologia começou a tomar corpo, principalmente entre partidários políticos 

defendidos pelo grande capital privado. O argumento desta linha de pensamento 

afirmava que o processo de industrialização brasileiro havia sido supostamente 

regulamentado por medidas que privilegiavam poucos indivíduos inseridos na 

dinâmica do mercado de trabalho, em detrimento do agravamento da situação da 

grande maioria da população, que se encontrava fora dessa cobertura. E, até aí, 

estavam com certa razão. Contudo, de acordo com tal vertente de discurso 

econômico, a crise econômica havia sido gerada justamente a partir dos altos custos 
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financeiros que haviam sidos assumidos pelo Estado, oriundos da manutenção destas 

políticas, que, além disso, eram pouco eficientes sob a perspectiva da redistribuição 

de renda e direitos sociais. A solução para este problema, de acordo com tal ala 

política, seria a de seguir uma pauta de desregulamentação da economia, além 

proporcionar um aumento considerável na flexibilização nas relações de trabalho.  

A vitória desta última posição partidária política legitimou que as mudanças 

citadas anteriormente tivessem seu início, permitindo alterações muito significativas 

nos rumos econômico e social do país, a partir de 1990. Assim, o Brasil começa a 

seguir diretrizes correlatas ao movimento liberal que já havia se reproduzido por todo 

mundo capitalista desde a década anterior, assumindo que o problema do 

desemprego seria sistemático, caso o Estado seguisse interferindo nas relações de 

trabalho. Como resultado, medidas foram adotadas a partir do governo Collor, 

vencedor da corrida política de 1989 e primeiro presidente eleito no Brasil, que 

permitiram uma profunda exposição externa da base produtiva nacional, 

enfraquecendo assim, o poder de barganha dos segmentos organizados da 

sociedade, para, desta maneira, enfraquecer ao máximo o poder das instituições 

nacionais e reduzir a chance de quaisquer movimentos de insurgência ou resistência 

à flexibilização do sistema de proteção social que havia sido construído pela 

Constituição de 1988 (Dedecca, 2005). 

 O resultado destas novas políticas econômicas foi catastrófico e imediato, 

afundando a sociedade brasileira em uma recessão econômica ainda mais grave do 

que se via da década anterior, com níveis percentuais inflacionários que chegavam 

na casa dos milhares, por ano. Colocando em números, o nível de produção industrial 

caiu vertiginosamente, um decréscimo próximo a 25% em seu patamar bruto, o que 

influenciou no aumento drástico no desemprego, que duplicou em um espaço de 

tempo de um ano. Como o país sofria com a escassez de um ciclo de crédito 

internacional, desde os anos 80, não era possível continuar com essa política, que foi 

interrompida em 1991. No fim do ano seguinte, o presidente em exercício, Fernando 

Collor de Mello, sofreu impeachment e, mais um obstáculo foi imposto à continuidade 

das políticas econômicas de cunho liberal. Foi somente em 1994, que esse movimento 

voltou a ser implementado e, muito por causa do novo plano econômico que foi 

proposto, cujas diretrizes eram fiéis às ideologias liberais e que prometia livrar o Brasil 

da crise financeira e níveis de inflação astronômicos, chamado de Plano Real.  
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 Propondo, entre outras medidas, a abertura da economia brasileira ao capital 

externo, a desregulação das relações de trabalho e a criação de uma nova moeda 

brasileira, chamada Real, cuja paridade de câmbio com Dólar, principal unidade 

monetária de base em todo mercado mundial, seria de 1 para 1, ou seja, teriam o 

mesmo valor intercambiável, inicialmente o resultado do Plano Real foi positivo, muito 

graças ao retorno da inundação de capital externo, oriundo da renovada relação com 

o crédito internacional. A estabilidade dos preços que foi viabilizada pelo projeto era 

endossada pela população e, mesmo que os níveis de emprego seguissem em 

deterioração, a ala política que defendia a continuidade do Plano Real foi eleita, com 

Fernando Henrique Cardoso como líder e presidente.  

Mesmo que o desemprego aumentasse, a renda real dos assalariados parou 

de cair. Esse foi o aspecto fundamental em que o governo se baseou para reproduzir 

as medidas de cunho liberal e, a partir de então, tirar a conclusão de que a maneira 

como o desemprego era analisado no Brasil era feita de forma equivocada, sem levar 

em conta a complexidade do mercado de trabalho nacional, e as taxas de 

desemprego, que seguiam em crescimento, não refletiam a realidade. Isso, porque as 

medidas que vinham sendo adotadas, supostamente estariam estimulando o 

surgimento de novos empregos no setor de serviços e não nos níveis de emprego 

industrial. Tal característica acontecia por causa que a diretriz política que vinha sendo 

implementada desde 1990, fez com que o país passasse por um processo profundo 

de reestruturação econômica, que incentivava a migração dos trabalhadores do 

grande setor industrial, para o pequeno setor que compreendia a prestação de 

serviços para as grandes empresas (Dedecca, 2005). 

Assim, além da abertura à entrada indiscriminada do capital e empresariado 

estrangeiro, a política conservadora propôs a desestatização da economia, pois 

considerava que no Brasil existia a presença de um Estado paternalista e 

demasiadamente controlador do mercado. A política social foi outro campo que sofreu 

alterações, que aos poucos buscavam transformar a cobertura universal, em focal, 

específica para determinados setores sociais. A proposta atingiu suas expectativas 

em pouco tempo, no sentido em que a privatização da propriedade ganhou muita 

força, estabeleceu-se a dependência produtiva de insumos importados e houve uma 

inserção muito grande dos produtos internacionais no suprimento das necessidades 

de consumo da sociedade brasileira. Exceto que, para a economia do país, estas 

mudanças que foram atingidas com sucesso pela política liberal, foram catastróficas. 
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O déficit público tornou-se ainda maior (especialmente em face da desregulamentação 

financeira no campo externo, seguida da enorme alta dos juros praticados), com 

caráter que os próprios especialistas econômicos da época consideravam como 

impagável, os níveis de produção industriais continuavam baixos, e houve um novo 

período de significativo aumento do desemprego e informalidade no mercado de 

trabalho. 

É importante detalhar de forma mais aprofundada a maneira como se organizou 

o mercado de trabalho brasileiro, após as mudanças de caráter liberal desta época. 

Primeiro, vista a internacionalização da base produtiva, houve um processo de 

racionalização da indústria, uma vez que agora, boa parte dela estava em mãos de 

empresas multinacionais. A consequência foi um grande aumento na demissão de 

trabalhadores que atuavam neste mercado, chamado de grande setor, que tiveram 

que migrar para outras atividades remuneratórias. E a proposta do governo era 

justamente esta, mirando a transição da oferta de força de trabalho, antes muito 

concentrada no grande setor e a direcionando para atuação no desenvolvimento de 

produtos e serviços que seriam prestados e vendidos para consumo das grandes 

empresas. Segundo o Estado brasileiro da época, era necessário que a base industrial 

nacional sofresse uma desconcentração, para que assim surgissem pequenos e 

médios empreendimentos, fundamentais para a continuidade do desenvolvimento 

econômico do país. Para isso, seria preciso estimular a terceirização dos serviços e 

produtos feitos pelas grandes empresas, assim como a existia a necessidade de 

flexibilizar a regulação das relações de trabalho (Dedecca, 2005). 

Devido a essa suposta urgência, alterações no cenário regulatório das relações 

de trabalho que vinham sendo propostas desde o governo Collor, finalmente 

começavam a serem implementadas, além de novas medidas que visavam aprofundar 

o caráter flexibilizado à economia brasileira, também ganhavam espaço de forma 

predominante, mesmo frente aos resultados ruins que vinham marcando os primeiros 

anos desta nova agenda política. Tudo isso, graças à uma serie de decretos, portarias 

e, sobretudo, medidas provisórias que foram adotadas, modificações pontuais que 

tinham menor resistência e demandavam menor atuação do Congresso em suas 

aprovações. Assim, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, a agenda 

liberal que vinha se estendendo desde o início da década, agora ganhava força e um 

movimento em prol da flexibilização no âmbito regulatório da economia nacional teve 
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seu começo, essa que pode ser considerada como a primeira onda de reformas 

flexibilizadoras do mercado de trabalho brasileiro (Carvalho & Guerra, 2020). 

Dentre as legislações aprovadas durante esta primeira onda de reformas 

flexibilizadoras das relações de trabalho, vale a pena ressaltar algumas que tiveram 

especial importância. Sem dúvida, uma das mais aparentes foi a legitimação de uma 

nova modalidade de emprego, que foi o contrato por tempo determinado. 

Anteriormente, conforme previsto na CLT (1943), não era permitido que se 

contratassem funcionários por prazo determinado, salvo os casos especiais 

expressamente previstos em lei. Desta maneira, a partir da Lei 9.601, de 1998, tornou-

se possível legalmente contratar funcionários sob regime de contrato provisório, sem 

necessidade de justificativa, apenas precisando autorização por acordo ou convenção 

coletiva.  

Ainda em 1998, foi aprovada a medida provisória (MP nº 1709) que tornou 

possível, a partir de então, que se instituísse uma jornada de trabalho em regime de 

tempo parcial, tendo assim jornadas máximas de 25 horas semanais. A partir desta 

mesma medida provisória, obteve-se também a legalização do aumento do prazo de 

compensação das horas extras que compunham do chamado banco de horas, de 120 

dias para um ano. A lógica da implementação destas medidas, apresentadas por seus 

defensores, era de que, ao diminuir as barreiras e, também os custos, envolvidos no 

processo de contratação e demissão, seria possível estimular o surgimento de novos 

postos de trabalho, assim como influenciar positivamente o movimento do emprego 

(Krein, 2007). 

Outras importantes alterações foram propostas ao longo deste período, 

algumas delas que inclusive resultariam na desregulamentação das relações de 

trabalho de maneira ainda mais acentuada, principalmente as que foram apresentadas 

no fim dos anos 1990, início dos anos 2000. O Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, por 

exemplo, propunha a facilitação e abrangência da terceirização da mão de obra. 

Houve, também, a Proposta de emenda à Constituição nº 623, datada do mesmo ano, 

que propunha o fim da unicidade sindical, restrição do direito à greve, dentre outras 

medidas que cerceavam a atividade sindical no país. Apresentou-se, ainda, o Projeto 

de Lei nº 5483, de 2001, cuja proposta era de alterar o artigo 618 da CLT (1943), para 

assim estabelecer que as condições de trabalho seriam acordadas mediante 

negociações coletivas, estes acordos sendo prevalecentes sobre o que é disposto em 

lei.  Mesmo que levadas com caráter de urgência, estas propostas não chegaram a 
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serem aprovadas, visto que, em 2003, o recém eleito presidente Luís Inácio da Silva, 

que tinha ideais diferentes àqueles que predominaram durante à década de 90, brecou 

tais mudanças que vinham sob análise (Carvalho & Guerra, 2020). 

Desta maneira, a agenda liberal que predominou no cenário político brasileiro 

durante toda a década de 1990, foi responsável, como citado anteriormente, por um 

movimento que hoje conhecemos como a primeira onda de reformas flexibilizadoras 

do mercado de trabalho brasileiro. Por suposto, de acordo com seus defensores, era 

preciso que a legislação brasileira, sobretudo suas leis que abrangiam a esfera 

econômica da sociedade, sofresse um processo de modernização parecido com o que 

acontecia em todo mundo. A premissa era de que, assim, existiriam menos custos 

para empreendimentos se reproduzirem, principalmente os de pequena e média 

complexidade empresarial, e isso geraria o crescimento dos níveis produtivos da 

nação e, por consequência, haveria uma influência positiva no aumento no número de 

empregados assalariados. 

Entretanto, diferentemente do que foi planejado, o resultado desta nova política 

econômica na estrutura do mercado de trabalho foi a do aumento das ocupações 

empregadas em pequenos empreendimentos voltados para o consumo da própria 

população. Assim, os empregos que foram gerados eram, em sua maioria, 

caracterizados pelo baixo salário, demanda por pouca qualificação e baixa 

produtividade. E é justamente este fenômeno de proliferação de ocupações com baixa 

remuneração e qualificação, causado pelas transformações de cunho liberal adotadas 

na época, que fornece um forte argumento de que a proposta apresentada pela ala 

política no poder estava justificada por argumentos equivocados.  Novamente, o 

problema não estava somente no desemprego em si, mas no mercado desregulado e 

na incapacidade do Estado em estimular o desenvolvimento econômico em conjunto 

com desenvolvimento social.  

A limitada regulação social, que já era presente desde o início da 

industrialização brasileira, em 1930, estimulou o surgimento de um mercado de 

trabalho muito marcado pela informalidade e, isso consequentemente influiu nas 

ocupações de baixos salários e produtividade. E as medidas liberais adotadas durante 

os anos 90 não deixaram somente de resolver tais problemas estruturais do mercado 

de trabalho brasileiro, como contribuíram para seu agravamento. Isso porque, como 

apresentado anteriormente, a economia precisa ser direcionada e estimulada pelo 

governo, para que siga um caminho de desenvolvimento tanto financeiro, quanto 



67 

 

social. Para isso, os níveis de consumo da própria população trabalhadora são 

aspecto fundamental na manutenção de bons níveis produtivos, assim como de um 

cenário econômico estável. Para isso, é preciso que a classe operária tenha uma 

gama de direitos e proteções sociais, garantidos pelo Estado, de modo a terem 

estabilidade e recursos suficientes para reiniciar o processo de consumo e, assim, 

impulsionar o efeito multiplicador explicado por Keynes e movimentar a economia de 

maneira positiva.  

Vale ressaltar também que os ideais liberais que marcaram a política 

econômica brasileira dos anos 90, eram muito inspirados na ideologia conservadora 

que estava em evidência desde a década anterior, em todo mundo. As principais 

economias capitalistas deste período, caminhavam pelo ideal liberal, acreditando que 

era necessário que o mercado voltasse a ter liberdade para operar sem restrições nem 

interferências governamentais. Contudo, a distância da experiência brasileira de 

industrialização, frente à estas nações, como Estados Unidos e, principalmente, 

países da Europa, é gigante. E essa diferença, faz com que a comparação e 

inspiração entre os modelos de política econômica, mesmo que tivessem algum 

sentido sob o ponto de vista ideológico, fossem inviáveis.  

  Isso porque, o processo brasileiro de industrialização foi diferente de todos os 

outros, o que o torna de difícil comparação. Houve um período no mundo em que as 

preocupações com desenvolvimento econômico caminhavam lado a lado ao 

desenvolvimento social, impulsionado pelas recorrentes crises que aconteceram no 

início do século XX, além da Guerra Fria. Esse processo, teve grande sucesso e ficou 

conhecido como “Anos de Ouro do Capitalismo”, compreendido entre as décadas de 

1940 e 1970, onde o crescimento econômico com redução das desigualdades foi mais 

acentuado e contínuo que em qualquer outra época de toda a história do capitalismo. 

Tal fenômeno só foi fortemente apoiado pelos pilares do Estado de bem estar social, 

chamado de Welfare State, onde os governos nacionais adotaram medidas de 

proteção social que tinham como finalidade última, estimular a redução da 

insegurança associada à operação dos mercados e, por essa via, também estimular 

também o crescimento econômico. Esse movimento foi diferente em cada país, já que 

no caso de algumas nações a abrangência da proteção era menos universalizada, 

como acontecia nos Estados Unidos e Inglaterra; em outras, os direitos buscavam 

abarcar a população da forma mais completa possível, como acontecia nos países 

Norte Europeus, em especial os escandinavos. No fim, os mais diversos modelos de 
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Welfare State podem ser divididos e agrupados em três grandes níveis, que abrangem 

praticamente todos os casos, estes que foram apresentados neste trabalho, no 

capítulo anterior. No entanto, tal classificação é limitada para a descrição do que se 

passou no Brasil (Fiori, 1994, p.143). 

No caso nacional, todos os mecanismos de proteção à população trabalhadora 

que foram implementados durante o período em que ficaram compreendidos os 

movimentos pelo Estado de bem estar social (entre as décadas de 1940 – 1970), não 

foram feitos de maneira planejada pelo Estado, de forma a estimular sistematicamente 

o desenvolvimento econômico com inclusão social. Pelo contrário, muitas das políticas 

então adotadas foram responsáveis pelo aumento da sempre presente disparidade de 

renda, para o desigual nível de acesso a direitos sociais e a estratificação da 

sociedade, além contribuírem de forma definitiva aos diversos problemas relacionados 

à economia e ao mercado de trabalho que se seguiram, principalmente nos anos 80 

e 90. 

 Pode-se afirmar, inclusive, que o modelo brasileiro de criação de mecanismos 

de proteção social dificilmente pode ser enquadrado como parte do movimento 

pertencente ao Welfare State, justamente por não existir um planejamento 

governamental coerente que tivesse como objetivo final o estímulo crescimento 

economia, impulsionado por medidas efetivamente protetivas. Aliás, é essencialmente 

por tal motivo que é difícil enquadrar as políticas de Estado de Bem Estar que foram 

implementadas no Brasil, em qualquer uma das três formas de economias políticas 

de Welfare State, propostas por Esping-Andersen (1991). Vale lembrar, entretanto, 

que Draibe (2003), tenta aproximar a experiência brasileira ao modelo particularista, 

onde o Estado interviria na economia somente para sancionar medidas que 

permitissem maior distribuição primária de renda e riqueza, mesmo que ainda sim, 

comparado ao exemplo de outros países que se encontram neste grupo, tenha sido 

uma experiência institucionalmente fragmentada e, quanto à cobertura dos programas 

de proteção, heterogênea. 

  Isso torna a comparação entre o processo de industrialização brasileiro em 

relação ao de qualquer outra nação, muito difícil, e ainda mais complicada a inspiração 

nas políticas econômicas adotadas por estes outros países. Isso porque, o Mercado 

de Trabalho em países ainda subdesenvolvidos porta características especificas que 

impede que isso seja feito, sobretudo a marcantes heterogeneidade nele apresentada. 
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E isso se dá, pois o desemprego não aparece somente como a desocupação em si, 

mas aparece por meio de outras formas de ocupação precária. 

Feito este adendo, podemos voltar ao problema do emprego que foi aspecto 

fundamental durante a crise que se instaurou durante os anos 80 e, principalmente, 

90. Para resumir, o grande causador dos problemas econômicos do período foi a 

informalidade que era presente nas relações de trabalho, que influiu, por conseguinte, 

no crescente desemprego. A reestruturação econômica feita nos anos 90, que tinha 

como proposta a retomada do desenvolvimento do país por meio da deslegitimação 

dos direitos e garantias que haviam sido conseguidos com a Constituição de 1988, e 

desejava imprimir uma nova dinâmica à economia e mercado de trabalho brasileiros, 

fundamentada na desestatização, desregulamentação e flexibilização das relações de 

trabalho, resultou na reprodução de um sistema fundamentado em postos de trabalho 

precários e informais. É possível afirmar, por tanto, que o grande obstáculo que 

impedia, e inclusive segue impedindo, o crescimento econômico brasileiro, em 

conjunto com o desenvolvimento social do país, não foi a regulação da atividade 

econômica pelo Estado, mas pelo contrário, era justamente a falta deste aspecto, 

operado de forma planejada, organizada e abrangente. O modelo de industrialização 

nacional somente foi viabilizado por aspectos específicos, citados anteriormente, que 

impediram que um ambiente social estruturado fosse criado para a população. Essa 

característica se manteve durante toda a década de 90 e só começou a sofrer algumas 

mudanças, mesmo que de forma tímida e controversa, a partir do início do século 

seguinte, com o crescimento de uma nova frente política progressista eleita na 

primeira corrida presidencial brasileira dos anos 2000 (Dedecca, 2005). 

 

2.2.6 – Mercado de Trabalho brasileiro nos anos 2000. 

 

 O início dos anos 2000 foram marcados por mudanças na liderança política do 

país, principalmente após as eleições de 2002. A população, insatisfeita com as 

decisões que haviam sido tomadas na década anterior, que culminaram na grave crise 

econômica que caracterizou os anos 90, como resposta, optou pela eleição de uma 

representação política que tinha relação muito próxima ao movimento sindical e aos 

ideais progressistas de economia, o PT, que chegou ao poder em 2003, encabeçado 

na presidência por Luiz Inácio da Silva, o Lula. A proposta do partido era de aproximar 

uma agenda política nacional antes muito focada no desenvolvimento econômico 
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segundo as diretrizes liberais, ao crescimento da proteção social à população e, como 

os próprios representantes gostavam de usar como propaganda, “colocar o pobre na 

conta”. Contudo, nos primeiros dois mandatos deste novo governo, a regulação do 

trabalho acabou por não avançar de forma suficientemente abrangente, à ponto de 

tornar o mercado de trabalho brasileiro mais igualitário e conferir força de barganha 

ao trabalhador de maneira significativa. Mas, é importante citar que, mesmo assim, 

uma agenda política de cunho liberal que antes era predominante e hegemônica, 

agora tinha agentes sociais, políticos e econômicos que possuíam maior poder de 

contraponto, o que conferiu um caráter de debate muito forte a esse período no Brasil.  

 Nos anos iniciais do primeiro mandato de Lula, o governo optou por seguir uma 

linha de menor resistência tanto à agenda liberal que era imposta pelo grande capital, 

quanto às necessidades intervencionistas indispensáveis como resposta à crise 

econômica e social que vivia o país. Isso, porque seria necessário acalmar os ânimos 

do empresariado privado, que sempre fora contra quaisquer instituições partidárias e 

políticas que fossem adeptas à ideais progressistas, além de lidar com a situação do 

déficit público herdado das gestões anteriores, que era muito grande e, segundo o 

próprio governo brasileiro eleito, precisaria ser sanado imediatamente, pois este se 

configurava como um dos principais problemas da nação. Assim, no princípio, as 

iniciativas que eram aprovadas no Congresso Nacional seguiam um caráter 

flexibilizador das relações de trabalho e mais interessante ao capital privado. E, desta 

maneira, aos poucos, com a confiança do empresariado, o governo começou a 

implementar uma agenda de caráter mais desenvolvimentista, mesmo que nunca 

tendo consolidado tal pauta de forma suficientemente abrangente. Conforme as 

políticas desenvolvimentistas, embora pontuais, ganhavam expressão e resultavam 

em bons indicadores econômicos, a agenda ganhou força e conferiu ainda mais poder 

de veto aos agentes partidários desta ala ideológica. Isso fez com que a demanda por 

reformas, privatizações e medidas flexibilizadoras das relações de trabalho, não 

ficassem no foco principal da agenda política nacional. Entretanto, tais políticas não 

foram extinguidas em sua totalidade da discussão política do país, pelo contrário, 

ainda eram predominantes (Krein, Santos & Moretto; 2013). 

 É possível afirmar que a grande característica política que marcou os dois 

primeiros mandatos dos anos 2000, ambos presididos por Lula, foi a presença de 

transformações institucionais, legais e estruturais tanto no âmbito político, como 

também econômico, que tinham sinais contraditórios. Por um lado, medidas de cunho 
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liberal, que corroboravam para a flexibilização das relações de trabalho continuavam 

sendo aprovadas pelo Congresso, como a Lei da Falência, a política fiscal introduzida 

na época, para viabilizar o pagamento da dívida pública, permissão do trabalho aos 

domingos, reforma na previdência, dentre outras. Por outro, um propósito de 

contraponto a este ideal foi ganhando força e espaço no cenário nacional, que 

culminou na apresentação de outras diversas políticas que, por sua vez, reforçavam 

a regulação pública do trabalho, como a frequente valorização real do salário mínimo, 

ampliação do seguro desemprego, principalmente durante a crise financeira mundial 

dos anos 2008 e 2009, ampliações na abrangência da proteção social e do aviso 

prévio, entre outras medidas pontuais que foram, aos poucos, conferindo melhores 

condições de vida à população, além de incrementar o poder de barganha do 

trabalhador.  

 Entretanto, mesmo com uma característica paradoxal, que flertava ao mesmo 

tempo com ideais liberais e progressistas, houveram mudanças importantíssimas no 

âmbito regulatório das relações de trabalho, que influenciaram no ótimo cenário 

nacional que foi obtido posteriormente, no início da década 2010, sendo assim 

instaurado um patamar de prosperidade econômica e abrangência de proteções e 

garantias sociais que nunca foram vistos no Brasil. Isso porque, nestes primeiros 

mandatos do governo petista, além de podermos observar o afastamento da 

predominância da agenda política flezibilizadora nas decisões que moldavam o 

cenário econômico do país, presente durante as décadas anteriores, sobretudo em 

1990, políticas de transferência de renda e direitos, que buscavam amenizar as 

disparidades sociais foram implementadas, como o Bolsa Família e BPC.  

 Mesmo conseguindo apresentar mudanças importantes na estrutura política 

nacional, estas por sua vez eram pontuais e não abrangentes o suficiente para que se 

considerasse o mercado de trabalho brasileiro regulado em patamares altos, como 

por exemplo, era o caso de países mais desenvolvidos da Europa Ocidental. Mas, a 

grande vitória destes primeiros governos presididos por partidos de orientação 

progressista, foi a de desacelerar as mudanças flexibilizadoras, que haviam devastado 

a economia brasileira na década anterior. Vale ressaltar, entretanto, que a pauta 

liberal continuava a ser forte na agenda do Congresso Nacional, mas agora, existiam 

disputas políticas e ideológicas em torno dela, onde antes não havia espaço algum 

para discussão. 
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 Outro fator importante, que vale a pena ser mencionado, a respeito das medidas 

e conquistas consagradas durante o período, seria o fortalecimento de instituições 

responsáveis pela fiscalização, regulamento e controle do mercado de trabalho. O 

Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), o Ministério Público do Trabalho (MPT) 

e, até o fortalecimento do direito do trabalho, com incremento na mão de obra 

disponível nesse setor público, tanto nos números de juízes, como de servidores. Esse 

aspecto é fundamental em uma economia capitalista que busque ser minimamente 

saudável. Isso porque, é a partir de então que são estabelecidos parâmetros para 

aplicação dos direitos, além de serem órgãos que, se fortalecidos, permitem a 

fiscalização das relações de trabalho e, com isso, fazem com que os 

descumprimentos da lei sejam mitigados. E essas medidas acabaram por ser uma 

alternativa muito interessante para o aumento do poder de barganha do trabalhador, 

visto que grande parte dos sindicatos não tinham relevância para conceder tal tipo de 

proteção. Contudo, vale lembrar que, mesmo assim, o nível de descumprimento dos 

direitos no Brasil seguiu muito elevado, e é ainda mais nos dias de hoje, muito por 

causa da ainda desigual relação de poderes entre o capital privado e o poder público.  

 E, essa massiva dificuldade de introduzir medidas governamentais de cunho 

progressista, mesmo com o fracasso estrondoso de décadas anteriores do ideal 

liberal, estavam diretamente ligadas a todos os anos passados em que os interesses 

do capital privado, no Brasil, foram o grande condutor da economia e da política, e 

que tornaram a classe empresarial tão fortalecida e dominante no cenário nacional. 

Além disso, claro, vale ressaltar também, a predominante heterogeneidade do 

mercado de trabalho brasileiro, que dificultava diversos outros aspectos, inclusive o 

da mobilização social, em prol de mudanças. Assim, nos dois primeiros mandatos do 

governo progressista que tivemos durante este século, houveram obstáculos em 

implementar a agenda que julgavam necessária, pois mesmo existindo a urgência de 

retomar as políticas presentes nos anos 80, principalmente aquelas expressas na 

Constituição Federal de 1988, para que o país se reerguesse dos equívocos 

cometidos na década anterior, a pressão do capital privado, muito privilegiado no 

Brasil, para que medidas de cunho flexibilizador seguissem como tônica da dinâmica 

econômica brasileira, era forte e precisava ser conduzida invariavelmente. Contudo, 

mesmo sob esse clima de tensão constante, gerado pela necessidade de um lado, e 

pela pressão política do outro, problemas que durante os anos 90 eram alarmantes, 

como os baixos salários em predominância, alta rotatividade nos postos de trabalho, 
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precarização profunda do trabalho, nos anos 2010, estes foram amenizados e 

chegaram a  patamares que permitiram níveis de crescimento econômico, 

conjuntamente ao desenvolvimento social, nunca antes vistos na história do 

capitalismo nacional, inclusive durante uma das maiores crises financeiras da história 

(Krein, dos Santos & Moretto; 2013). 

 Inclusive, o desempenho da economia brasileira durante a crise financeira de 

2008 pode ser utilizado como forte argumento em prol da eficiência que as políticas 

de caráter regulatório possuem sob o desempenho econômico e social de uma nação. 

Isso, porque o, mesmo durante o momento mais agudo da crise, período este que, em 

diversos outros países a situação era catastrófica, as políticas de investimento e renda 

que vinham sendo introduzidas durante todo o mandato petista, deram a sustentação 

necessária ao mercado interno, para que a economia brasileira seguisse operando, 

mesmo que não em sua total capacidade. Não só isso, como o governo decidiu por 

seguir uma série de medidas que intensificavam o grau de proteção social à 

população, justamente para tentar fortalecer o mercado interno e manter, assim, a 

situação de forma a sofrer o menos possível com os efeitos da crise. 

 A crise teve seu impacto na economia brasileira, mas em níveis relativamente 

baixos e muito longe de serem suficientes para abalar a estabilidade que aos poucos 

ia se construindo ao redor dos âmbitos políticos e sociais da nação. E essa boa 

manutenção dos níveis produtivos, mesmo durante um período de crise, está 

diretamente relacionada à situação favorável que foi criada a partir da intensificação 

das restrições econômicas impostas pelo Estado, como o aumento real do salário 

mínimo mesmo com a crise e as políticas de transferência de renda, combinadas com 

a ampliação das concessões de crédito ao setor produtivo, que deu um fôlego ao 

capital privado, para que seguisse com programas de investimento e, ao menos, 

pudessem manter seus níveis produtivos. Vale ressaltar, também, que estes dois 

aspectos políticos, foram viabilizados pela situação confortável que o país vivia, sob o 

ponto de vista das finanças públicas, haja visto que o endividamento externo havia 

sido sanado e a balança comercial positiva concedia conforto e margem de manobra 

para o governo brasileiro.  

 Como consequência, as políticas sociais e setoriais de manutenção dos níveis 

de emprego e renda, aliadas à continua concessão de crédito, foi a combinação 

determinante, que impediu que a crise financeira de 2008 atingisse o Brasil de forma 

abrupta e, não somente isso, como permitiu que, já no início de 2009, menos de um 
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ano após o início da depressão econômica mundial, o Brasil tivesse indícios de 

retomada da atividade produtiva, que se estabeleceu ainda no segundo semestre do 

mesmo ano. Para ilustrar melhor, podemos apresentar alguns dados que corroboram 

para este argumento, encontrados a partir do trabalho de Dedecca e Lopreato (2013). 

É possível identificar, por exemplo, que o nível de produto observado no terceiro 

trimestre de 2009, já era igual ao que se obteve no terceiro trimestre do ano anterior. 

O nível de emprego teve uma recuperação ainda mais rápida, onde no segundo 

trimestre de 2009, já tinha mesmo patamar encontrado no terceiro trimestre de 2008. 

Outro aspecto que pode ser identificado, ainda, é o contínuo crescimento do PIB 

brasileiro, mesmo após a crise. E, esse movimento, refletiu positivamente no aumento 

dos níveis de emprego e, consequentemente, renda, o que propiciou a reativação da 

economia nacional de forma rápida. Os resultados positivos que foram apresentados 

pelo Brasil, no contexto de uma grave crise econômica internacional, fizeram com que 

o país se tornasse exemplo de sucesso, tanto econômico, como social (Dedecca & 

Lopreato, 2013). 

O trabalho de Dedecca & Lopreato (2013), nos fornece ainda mais dados 

importantes para demonstrar como o governo brasileiro se posicionou em relação às 

políticas de regulação das relações de trabalho, neste caso, com relação ao salário 

mínimo. Podem-se encontrar indícios quantitativos que demonstram a evolução do 

salário mínimo desde sua implementação como medida, na década de 1940. Em 

2007, um acordo social foi firmado, que determinava um reajuste nominal constante 

do salário mínimo, sendo este igual ao crescimento percentual do PIB de dois anos 

antes, somado à inflação obtida nos 12 meses anteriores ao reajuste. Este acordo, 

transformou-se em lei em 2011, institucionalizando assim, um importante instrumento 

de regulação das relações de trabalho, que foi fundamental no processo de mitigação 

dos impactos negativos da crise de 2008, por exemplo. 

Assim, para sumarizar todo período compreendido pelos primeiros dois 

mandatos governamentais presididos por representantes do Partido dos 

Trabalhadores, é seguro afirmar que, o governo brasileiro dos anos 2010, mesmo 

enfrentando um cenário de dificuldade econômica, política e social, herdadas de más 

administrações públicas passadas, principalmente a que foi presente nos anos 90, 

conseguiu estabelecer um ambiente nacional que permitisse o crescimento 

econômico, aliado ao desenvolvimento social, inclusive com políticas de geração de 

emprego durante um período de crise financeira. Houve uma notável melhora nas 
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condições do mercado de trabalho, com aumento de vínculos formais de emprego, 

melhorias nas políticas de distribuição de renda e redução nas desigualdades sociais. 

Mas, não somente isso. Foi possível também, a partir dos resultados deste governo, 

obter fortes indícios de que o cenário econômico e social nacional poderia sofrer 

mudanças positivas em sua estrutura e funcionamento, caso uma agenda de cunho 

progressista fosse adotada. Assim, ao final deste período, a sociedade brasileira 

transitou de um sentimento de pessimismo, para um contexto favorável e 

esperançoso, conferindo expectativa de que a década seguinte seria, finalmente, 

marcada por estabilidade política, econômica e social (Dedecca & Lopreato, 2013). 

 

2.2.7 – Economia brasileira nos anos 2010: da prosperidade ao retorno da agenda 

flexibilizadora. 

 

 No início dos anos 2010, a mentalidade política progressista continuou fortalecida 

no cenário político brasileiro, com a eleição de Dilma Rousseff, uma representante 

também do Partido dos Trabalhadores, que dava continuidade ao trabalho 

desenvolvido por Lula na década anterior. Mas, não somente isso, como estas 

políticas foram acentuadas. E, justamente nesse princípio do mandato do primeiro 

mandato de Dilma, era possível identificar o prosseguimento do dinamismo e 

prosperidade econômica que haviam marcado a década anterior do cenário político 

brasileiro. Os indicativos econômicos de produção, emprego e proteção social 

mostravam níveis inéditos de desenvolvimento do país.  

 Contudo, a partir de 2014, já no final do segundo mandato de Dilma, a economia 

brasileira começou a apresentar indícios de piora, que, aliados aos equívocos políticos 

que foram cometidos posteriormente, culminariam na crise econômica que vivemos 

até o dia de hoje. Este trabalho pretende explicar de forma um pouco mais 

aprofundada o resultado que vinha sendo obtido, no próximo capítulo, onde serão 

apresentados dados que demonstram quedas nos níveis de produção industrial e 

investimento privado, vinham ocorrendo sem grandes motivos aparentes, e um 

diagnóstico ideológico, baseado principalmente nas concepções Kaleckianas de 

funcionamento do capitalismo, tentará demonstrar o real motivo causador da crise que 

vivemos nos dias de hoje.  

Entretanto, antes de apresentar o cenário nacional que permitiu que tal crise 

econômica e política se reproduzisse, vale ressaltar alguns fatos e aspectos que 
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caracterizaram os primeiros anos do governo Dilma, período este marcado por níveis 

de prosperidade econômica e social nunca antes presenciados no país. Nos anos de 

2014 e 2015, anos estes em que os níveis de atividade produtiva e investimentos 

privados já encontravam retrações em seus números, isso mesmo que não 

houvessem grandes motivações de cunho econômico aparentes para que essas 

reações fossem introduzidas pelos donos dos meios de produção, a taxa de 

desemprego chegava em sua baixa histórica, deixando o mercado de trabalho 

brasileiro em seu status mais próximo do pleno emprego. O salário mínimo, por sua 

vez, foi incrementado ao seu maior patamar em décadas. A abrangência das políticas 

públicas de transferência de renda também alcançou níveis nunca antes vistos na 

história brasileira, durante este período. Houve um aumento considerável no número 

de contratações sob regimes de emprego formal.  

Todos esses aspectos, que vinham sendo construídos desde a eleição de 

representantes políticos, no início dos anos 2000, que inseriam em suas 

preocupações e planejamentos, intenções de proporcionar um crescimento 

econômico, aliado ao desenvolvimento social, influenciaram de forma direta na 

prosperidade nacional inédita presente no início dos anos 2010. Contudo, mesmo sob 

um cenário de sucesso tanto no âmbito econômico, suficiente para alcançar níveis 

produtivos que colocaram o Brasil entre as dez economias mais fortes do mundo, 

quanto no nível social, onde as melhoras nas condições de vida da população, assim 

como a queda nas disparidades chegaram em seu auge histórico, sobretudo após 

uma profunda crise econômica, os níveis de produção e investimento privado 

começaram a decair, sem um motivo aparente. Este pode ser considerado como um 

fato que corrobora ao argumento defendido por Kalecki (1943), de que as relações de 

trabalho não são definidas única e exclusivamente por motivações financeiras, mas 

que existem fundamentos extra econômicos, diretamente ligados à estrutura de poder 

existente nas relações entre as classes sociais quando inseridas na dinâmica 

capitalista, que influenciam e definem a maneira de como o mercado deve funcionar. 

 Assim, com a piora econômica que se teve a partir e 2014, o governo brasileiro opta 

por se afastar das políticas progressistas, que haviam se tornado mais agressivas 

desde 2011, para apresentar concessões aos empresários, diminuindo assim o poder 

de barganha que havia sido dado à classe trabalhadora, assim como a exclusão 

gradual da influência do movimento sindical, que havia ganhado importante 

relevância, mesmo que não de forma abrangente o suficiente, na década anterior. É 
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possível citar, também, o descrédito que haviam caído os sindicatos na opinião da 

sociedade, visto que, de acordo com a população, existia um certo nível de 

acomodação por parte do movimento, além da falta de projetos de renovação 

(Oliveira, 2015). 

 Este mesmo ano de 2013 foi marcado pelo início dos movimentos revoltosos da 

população contra o governo, sob a perspectiva de que toda a estrutura política 

brasileira estava marcada por uma má administração, tanto sentido da habilidade de 

conduzir o país, quanto no âmbito da legalidade e legitimidade das decisões que eram 

tomadas. Foi neste ano, também, que o projeto de retomada da agenda flexibilizadora 

da economia teve início, até chegar em seu auge com as reformas que foram 

operadas a partir de 2016, com especial atenção à Reforma Trabalhista de 2017, 

analisada neste trabalho. O referido projeto seria primordial para a volta do ideal liberal 

de forma hegemônica como direção para a condução política do país, porque o 

governo que se encontrava no poder, mesmo se sujeitando a fazer concessões às 

vontades do empresariado capitalista, recusava-se a abrir mão das conquistas no 

âmbito social, que haviam sido implementadas a partir da década anterior. Então, o 

processo de deslegitimação do Estado presidido por Dilma começou, a partir da 

insurgência da Operação Lava Jato, este um conjunto de investigações, de motivação 

controversa e de interesses de cunho político e imparcial, que se utilizou da comoção 

nacional contra a corrupção para incitar mudanças políticas, e teve sucesso de sua 

implementação com o Golpe de Queda do governo Dilma, viabilizado a partir do 

Impeachment, finalizado em agosto de 2016.  

 Com o sucesso do projeto anteriormente citado, o vice-presidente Michel Temer, 

um dos apoiadores do Golpe de 2016, tomou posse no mesmo mês de agosto de 

2016, político este que anteriormente não havia sido eleito à nenhuma posição sequer 

que concorreu em toda sua trajetória na carreira pública, e a agenda flexibilizadora 

teve espaço predominante novamente no cenário político brasileiro, para que se 

reproduzisse e, assim, o trabalho de desregulamentação da economia, que havia 

começado em 1990 mas não teve sua disseminação de forma tão abrangente por 

conta do governo Lula, pudesse ser retomado. Várias foram as medidas aprovadas 

durante esse período, até os dias de hoje. Reforma da Previdência, Emenda 

Constitucional do Teto dos Gastos Públicos e, a Reforma Trabalhista de 2017, são os 

exemplos mais claros desta nova ideologia que se apossou da agenda política 

brasileira. No presente trabalho, vamos focar de forma específica na última destas 
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medidas, apresentando suas propostas e analisando se, efetivamente, os resultados 

prometidos foram alcançados, o que, de antemão, pode-se afirmar que não foi o caso.  

 

2.2.8 – Principais mudanças apresentadas pela Reforma Trabalhista e Interpretações 

sobre seus efeitos. 

 

 O processo de flexibilização da legislação trabalhista já vem de anos. Em bem da 

verdade, nunca houve, em si, uma suficiente regulação das relações de trabalho, e o 

tom político das medidas tomadas pelos diversos governos brasileiros ao longo dos 

anos e, até séculos, foi o de privilegiar a classe empresarial e adotar uma posição 

muito inspirada no ideal liberal. E, a partir de 2016, este projeto de economia 

desregulada ganhou ainda mais força, sob a premissa de que a rigidez do mercado 

de trabalho seria a causa de todos os períodos de instabilidade financeira que o país 

havia passado e que, para mudar essa situação, reformas flexibilizadoras seriam 

necessárias. Assim, a proposta por uma Reforma Trabalhista, que foi efetivamente 

implementada em 2017, surgiu como alternativa ao desemprego e baixos níveis 

produtivos que já estavam presentes na dinâmica econômica brasileira desde 2014. 

A seguir, serão apresentadas as principais mudanças legais impostas a partir da 

referida reforma.  

Citando primeiramente um dos principais pontos aos quais o governo 

fundamentou sua propaganda em prol dos benefícios que traria a Reforma 

Trabalhista, foi a necessidade de incrementar a flexibilidade das modalidades de 

contratação. Neste contexto, podemos citar a liberdade ainda maior conferida à 

terceirização, a ampliação da legalidade do contrato temporário e parcial, além da 

introdução do teletrabalho e do ultrajante contrato de trabalho intermitente. Este, por 

último, consiste na permissão da empresa em firmar um contrato com seus 

empregados, onde é possível que o empregador convoque seu funcionário de forma 

descontinuada, assim pagando os vencimentos de forma proporcional ao tempo 

trabalhado. Além disso, essas medidas tornariam mais fácil a contratação como 

autônomo, modalidade interessante para o empregador, pois diminui a onerosidade 

em volta do processo empregatício, além de facilitar a demissão (Trovão & Araújo, 

2020). 
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A regulamentação em torno da jornada de trabalho também sofreu profundas 

mudanças. Após a Reforma, houve uma ampliação na compensação individual por 

meio do banco de horas, que conferia maior legitimidade ao aumento nas jornadas de 

trabalho diária, foram permitidas a redução do horário de almoço, o não pagamento 

das horas de trabalho compreendidas na locomoção até o local de labor, pagamento 

produtivo por horas trabalhadas e até a não compensação por horas extras 

trabalhadas em condições de teletrabalho. Além disso, com as flexibilizações em torno 

das modalidades de contratação, tornou-se possível o emprego por tempo parcial com 

horário de trabalho reduzido, por exemplo com 30 horas semanais, assim com salários 

proporcionalmente menores.  

Quanto à abrangência das normas sobre os salários, a Reforma também trouxe 

algumas atualizações que favoreceram um caráter variável à remuneração pelo 

trabalho. Podemos citar a agora possibilidade de negociação direta entre empregado 

e empregador, sem intermediação de sindicatos ou necessidade de legitimação por 

contratos. Além disso, o acordo entre as partes componentes da relação de trabalho, 

a saber funcionários e donos dos meios de produção, recebe incremento de 

importância, podendo ter, inclusive, poder de substituir cláusulas firmadas no contrato 

de emprego. Existe, ainda, a possibilidade de pagamentos pelo trabalho serem feitos 

de forma não salarial, como por participação sobre os lucros e resultados, por 

bonificações por produtividade e por outros tipos de benefícios.  

Outro aspecto fundamental das mudanças propostas pela Reforma Trabalhista 

é o enfraquecimento dos sindicatos e das instituições que conferiam fiscalização e 

manutenção das leis de regulação do mercado de trabalho. No caso dos sindicatos, 

Krein (2018), apresenta que os efeitos sobre estas instituições se dá de forma indireta, 

visto que agora, existe uma prevalência das negociações, coletivas ou individuais, 

sobre o legislado e o acordado em contrato. O autor versa também, a respeito do 

enfraquecimento da justiça do trabalho, que se dá por vários meios. Primeiramente, a 

partir da Reforma, perícias judiciais passam a serem pagas pelos próprios 

trabalhadores, em alguns casos, o que desestimula muito a decisão do empregado de 

entrar ou não como uma ação judicial. Ele cita também, a legitimidade que é dada aos 

acordos que agora podem ser firmados entre funcionários e empregadores, sem 

necessidade de intervenção da justiça do trabalho.  

Além disso, as extensões dos mecanismos de fiscalização também foram 

severamente diminuídas e subutilizadas, como por exemplo acontece com os acordos 
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coletivos de não necessidade do registro de ponto diário. Este mecanismo agora, caso 

acordado de forma coletiva ou individual, poderia ser utilizado somente em 

circunstâncias que a jornada de trabalho do funcionário fosse diferente da acordada, 

ou firmada em contrato. Isso fez com que, em uma sociedade que a fraude e abusos 

dos trabalhadores já era alta, se tornasse ainda mais fácil e vantajosa. Essa 

ilegalidade, influi diretamente no aumento da informalidade, aspecto que vai contra as 

propostas da Reforma (Trovão & Araújo, 2020). 

O objetivo inicial desta política, como apresentado anteriormente, foi de retomar 

e aprofundar a agenda flexibilizadora que já existia no mercado de trabalho brasileiro 

desde anos antes, ao deslegitimar direitos e restrições que foram impostos com a 

Constituição de 1988 e durante o início dos anos 2000, além de apresentar novas 

opções e privilégios às empresas. Neste novo cenário em que se fundamenta o 

mercado de trabalho brasileiro, o trabalhador se encontra em uma condição de maior 

vulnerabilidade, frente às decisões dos empregadores. Assim, o livre mercado está 

novamente favorecido e, ideologicamente seguindo os conceitos apresentados por 

Marx, em relação à incontornável assimetria entre capital e trabalho, sendo este 

aspecto a base para coerção econômica, Kalecki, com respeito ao reestabelecimento 

da coerção, após um movimento de aproximação, mesmo que muito breve, ao estado 

de pleno emprego e Keynes, ao que se refere à lógica de determinação da geração 

de postos de trabalho, este sendo um aspecto que depende muito mais dos gastos e 

investimentos, do que simplesmente à redução de custos envolvidos no processo de 

contratação e demissão, dentre outros importantes estudiosos do assunto, além de 

analisar diversos casos históricos em que a economia seguia a cartilha liberal de 

maneira predominante e a consequência foi catastrófica, era possível fazer uma 

previsão de que o resultado de tais propostas do governo brasileiro não seria positivo. 

Por fim, mesmo depois de quatro anos de vigência, ainda que exista um 

argumento por parte de quem defende a Reforma Trabalhista de 2017, de que não 

houve tempo suficiente para que esta trouxesse os resultados prometidos, ou ainda, 

de que são precisas mudanças flexibilizadoras ainda mais profundas, é possível 

apreender efetivamente que, até o momento, tal política falhou em cumprir suas 

propostas de dinamização e modernização da economia, assim como no estímulo à 

reativação dos níveis produtivos e geração de novos postos de emprego. No próximo 

capítulo, tentaremos apresentar dados que corroborem para este argumento, além de 

tentar demonstrar que a crise econômica que fomentou essas mudanças 
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flexibilizadoras da dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, foi derivada de 

decisões tomadas pelo grande capital, e não consequência das políticas de 

regulamentação da economia feitas a partir da Constituição de 1988 e, 

posteriormente, do governo Lula.  
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3. ANALISE DE DADOS 

 

3.1 Dados argumentativos e Interpretações 

 

Até o momento, este trabalho foi apresentado em duas partes principais, 

compostas de trechos responsáveis por introduzir uma série de conceitos e fatos 

históricos fundamentais para estruturar os meios e ideias pelas quais os argumentos 

propostos nesta última seção foram formulados. Foi demonstrado, de início, a maneira 

com que o capitalismo surgiu e foi imposto à sociedade mundial, por meio da coerção 

econômica (com indispensável respaldo legal / estatal). Além disso, o referido sistema 

econômico foi dissecado quanto às suas bases estruturais de funcionamento, assim 

como os mecanismos introduzidos na sociedade de forma imposta, que são 

primordiais para sua manutenção e reprodução, também foram apresentados. Foi 

feita, também, a análise de duas das suas principais escolas de estudo se fez 

presente, a saber a escola neokeynesiana e a pós-keynesiana, estas que dividem os 

debates políticos e econômicos de forma majoritária até os dias de hoje, com foco 

especial na segunda via, que defende que o capitalismo deve ser regulado por meio 

da intervenção estatal. 

 Nesta primeira seção, também foram introduzidos conceitos e indícios que 

consolidam o argumento de que a falta de regulação do mercado, operada por meio 

da intervenção Estatal, acarreta em consequências sociais prejudiciais, como a 

desigualdade na distribuição de renda e direitos, queda dos níveis de emprego e, em 

escalas mais intensificadas, em crises econômicas profundas. Por fim, uma visão 

muito fundamentada nos conceitos introduzidos por Kalecki (1943), foi defendida, 

apresentando assim a alegação de que o mercado de trabalho, o principal mecanismo 

que viabiliza a manutenção e reprodução do sistema capitalista, é determinado tanto 

por fatores econômicos, quanto por definições políticas e sociais.  

 Já na segunda parte, a intenção foi de contextualizar como se deu a 

conformação do mercado de trabalho brasileiro, desde a transição do trabalho escravo 

para o assalariado, até a introdução do trabalho industrial e urbano – como foi, de 

maneira desregulada e desorganizada, estratificando assim a sociedade nacional de 

uma maneira única e peculiar, esta assim tornando-se caracterizada por possuir um 

sistema de proteção social que, em vez de diminuir as disparidades, introduzia 
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privilégios a uma seleta parte dos indivíduos, estrutura social esta que se manteve e 

se reproduziu, com maior ou menor intensidade, até os dias de hoje.  

 Percorremos, também, de forma sucinta, os governos democráticos brasileiros, 

em vigor desde 1985, e quais foram os resultados das diferentes abordagens 

ideológicas que propuseram, sobretudo no âmbito social. Neste trecho, fizemos 

questão de apresentar argumentos e indícios que demonstram como os governos que 

defendiam ideais liberais falharam em cumprir suas proposições, transformando a 

situação social nacional para pior, e como o governo de cunho mais progressista, que 

teve seu início no princípio dos anos 2000 reverteu, mesmo que de forma limitada, os 

efeitos nocivos da década anterior, esta última sendo caracterizada pelo predomínio 

da agenda flexibilizadora nas decisões, principalmente na esfera econômica.  

 Por fim, mesmo com o sucesso de um governo que se aproximava de ideais 

progressistas, que inclusive obteve os resultados mais expressivos, positivamente, da 

história do capitalismo nacional, tanto no âmbito econômico, quanto social, o país 

acaba por afundar novamente em um período de retrações nos níveis de produção. 

Isso foi causado, muito por conta da queda dos investimentos privados, que decaíram 

sem grandes explicações, visto que o país vinha de sua melhor experiência 

econômica, com os maiores níveis de estabilidade política e social da história. Como 

consequência desta retração na economia, os ideais liberais ganharam força 

novamente no cenário político brasileiro, culminando assim em uma segunda onda de 

reformas de cunho flexibilizador do mercado de trabalho nacional, com especial 

atenção à Reforma Trabalhista de 2017. 

 Novamente, atribuímos aqui uma explicação de origem Kaleckiana, a respeito 

dos motivos pelos quais o Brasil entrou em uma nova depressão econômica, mesmo 

que em pouco tempo antes, apresentasse seu melhor desempenho tanto nos níveis 

de crescimento produtivo, quanto no desenvolvimento social nacional. De acordo com 

tal concepção, isso aconteceu porque, as relações de força do mercado de trabalho, 

principal mecanismo que viabiliza a manutenção e reprodução do sistema capitalista, 

são definidas de forma econômica, tanto quanto são construídas por interesses 

políticos. Assim, de acordo com Kalecki (1943), a predisposição dos donos dos meios 

de produção é a de manter a classe trabalhadora sob controle e, para isso, precisa se 

utilizar de uma ferramenta fundamental: o poder coercitivo do desemprego.  

Em uma sociedade caracterizada pela estabilidade política, bom desempenho 

econômico e níveis significativos de proteção social, os aspectos fundamentais para 
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a sobrevivência das pessoas, como saúde, alimentação, educação e segurança, 

acabam por não serem vinculados de forma exclusiva com o fato de estarem ou não 

inseridas em uma relação de trabalho; ou seja, sua vida não é total e absolutamente 

guiada pela venda de sua mão de obra, para assim obter seu sustento. Assim, 

pessoas não precisam necessariamente se sujeitarem a quaisquer condições de 

trabalho, para obter seus salários e, por conseguinte, conseguirem pagar por sua 

subsistência. Isso faz com que o desemprego perca, ainda que parcialmente, seu 

poder coercitivo. Esta seria a raiz do descontentamento da classe empresarial com 

respeito às políticas públicas que desvinculam a vida das pessoas do mercado de 

trabalho.  

Desta maneira, apresentamos uma visão que afirma que a crise econômica que 

assola o país até os dias de hoje, de forma ainda mais profunda do que tempos atrás, 

não foi causada por conta da excessiva regulação estatal na economia, como prega 

o ideal liberal, pois, como vimos anteriormente, os esparsos momentos de 

planejamento da economia, pelo Estado, não se traduziram efetivamente em  

desenvolvimento econômico aliado à inclusão social, nem tampouco foi consequência 

da pauta progressista defendida pelos governos Lula e Dilma, durante seus mandatos 

nos anos 2000 e 2010 -  até porque estes fizeram diversas concessões ao 

empresariado privado, durante o período que estiveram no poder. Mas, pelo contrário, 

esta depressão foi, ao menos em parte, arquitetada pelo grande capital, 

principalmente após o sucesso econômico e social que o país obteve, mesmo quando 

o mundo passava por uma de suas mais profundas crises econômicas. Isso porque, 

justamente como Kalecki (1943) afirmava, o interesse dos donos dos meios de 

produção, é de manter a classe trabalhadora sob controle, mesmo que para isso, 

precise enfrentar períodos de menores lucros absolutos.  

Por fim, neste último capítulo do trabalho, apresentaremos e analisaremos uma 

série de indicadores e dados que fornecem embasamento empírico para os 

argumentos que apresentamos anteriormente. Mais especificamente, esta parte final 

será dividida em duas seções. Primeiro, serão analisados alguns dados que fornecem 

fundamentos para a afirmação feita anteriormente, de que a crise econômica que 

vivemos no Brasil, nos dias de hoje, foi muito mais resultado de esforços do próprio 

mercado, que pressionava o governo brasileiro a tornar a agenda flexibilizadora das 

relações de trabalho novamente como principal foco a ser atingido com políticas 

econômicas nacionais. Depois, analisaremos os resultados efetivos que foram 
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obtidos, sobretudo no mercado de trabalho brasileiro, após a Reforma Trabalhista de 

2017. Assim, será possível apresentar uma conclusão a respeito da efetividade desta 

medida reformadora, além de introduzir um forte argumento de que as promessas 

feitas a partir dela, como a reativação da economia e a criação de novos empregos, 

não foram cumpridas. 

 

3.2 – Metodologia de Análise 

 

 Antes de seguir com apresentação dos dados e suas análises, para assim 

fundamentar os argumentos defendidos neste trabalho, primeiro é preciso introduzir a 

metodologia de extração e consolidação das informações estatísticas que serão 

utilizadas. Sobretudo, nos valeremos da consulta às bases de dados fornecidas por 

uma pesquisa estatística nacional, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, o IBGE, que é a PNAD Contínua.  

 Falando um pouco mais sobre a PNAD Contínua, esta é uma pesquisa que visa 

acompanhar especificamente algumas flutuações trimestrais e a evolução da força de 

trabalho no país, além de outras variáveis importantes para que se possa estudar o 

desenvolvimento socioeconômico nacional. Dessa forma, a Contínua apresenta, além 

de indicadores dispostos com periodicidade anual, que permitem a análise da 

evolução socioeconômica do país, dados especificamente a respeito da força de 

trabalho nacional, introduzidos trimestralmente.  

  Serão utilizadas, também, informações obtidas no Sistema de Contas 

Nacionais, que são relatórios oficiais, construídos e elaborados também pelo IBGE, 

cuja função é de apresentar dados a respeito da geração, distribuição e uso de renda 

no país. Além disso, também são encontrados índices e indicadores a respeito da 

acumulação de capital, investimento em produção e níveis de consumo, dados que 

serão fundamentais para nossa análise e argumentação. Assim, pode-se afirmar que 

o objetivo do Sistema de Contas Nacionais é apresentar, de maneira detalhada, 

índices que apresentem um panorama a respeito da atividade econômica 

desenvolvida no país. 

 Apenas como observação final, os valores foram atualizados, para ser possível 

analisar de forma real, com base nos anos finais de análise de cada uma das tabelas 

e gráficos dispostos em sequência, de acordo com o IPCA – Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor, encontrado também à disposição no IBGE. 
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3.3 – Indícios que demonstram a iminência da crise de 2015 

 

 Nesta primeira seção de análise de dados, vamos apresentar alguns indícios que 

demonstram a iminência da crise econômica que estourou em 2015, mas que se 

apresentava ainda antes. Nas formulações estatísticas que se seguem, a tentativa foi 

de apresentar dados que demonstravam uma retração nos níveis de investimentos e 

gastos diretamente relacionados ao desenvolvimento produtivo brasileiro, sobretudo 

período compreendido entre 2010 e 2015, mesmo que nesta época, a economia 

nacional se encontrasse muito aquecida. 

 Primeiro, vamos apresentar dados que conseguem ilustrar o bom momento 

econômico em que o Brasil se encontrava, no período de análise em questão. 

Podemos ver, no Gráfico 1 que segue abaixo, um recorte histórico, compreendido 

entre 1995 e 2018, que demonstra quantitativamente o nível de consumo final, 

componente do PIB brasileiro, ano a ano. Este elemento de análise corresponde ao 

cálculo do PIB pela ótica contábil da demanda, representando o valor dos bens e 

serviços consumidos para satisfação direta das necessidades humanas. Aqui, 

agrupam-se o consumo das famílias, das administrações públicas e das instituições 

sem fins lucrativos.  

 

 

        Fonte: elaboração própria, SCN (2021) – IBGE. 
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Assim, é possível identificar uma crescente exponencial do nível de Consumo 

Final, inclusive a taxas crescentes ano a ano, esta que somente começa a sofrer com 

quedas a partir de 2015, quando a situação econômica brasileira iniciava a apresentar 

os problemas financeiros que mais tarde se tornariam a crise que perdura até os dias 

de hoje. A Tabela 1, que segue abaixo, ilustra melhor esse aumento constante no 

nível de Consumo Final. O período compreendido entre 2001 e 2014, conta com um 

crescimento significativo, principalmente entre os anos de 2008 e 2013, momento este 

em que o mundo se encontrava em crise financeira e o que mais se esperava era 

justamente o contrário, ou seja, retração nos níveis de consumo. Destaque para os 

dados apresentados em 2010, 2011 e 2012, anos que precederam o início da 

depressão, que se inicia em 2013 e estoura efetivamente em 2015.  

Tabela 1 - Nível de Consumo Final - Geral - IBGE 
e SCN (1995 - 2018) 

Data 
PIB - consumo final - R$ de 

2018 (milhões) - (IBGE/SCN 
Anual)  

Taxa de 
Crescimento em 
relação ao ano 

anterior 

1995 2.487.652,57 - 

1996 2.728.241,86 10% 

1997 2.884.696,35 6% 

1998 2.962.341,16 3% 

1999 2.967.522,80 0% 

2000 3.046.376,18 3% 

2001 3.109.779,68 2% 

2002 3.105.713,06 0% 

2003 3.197.027,18 3% 

2004 3.303.041,76 3% 

2005 3.479.375,04 5% 

2006 3.752.999,58 8% 

2007 4.033.113,45 7% 

2008 4.320.162,56 7% 

2009 4.614.595,32 7% 

2010 4.945.229,85 7% 

2011 5.203.098,10 5% 

2012 5.492.756,27 6% 

2013 5.798.237,93 6% 

2014 6.008.234,56 4% 

2015 5.754.475,32 -4% 

2016 5.683.749,73 -1% 

2017 5.809.285,43 2% 

2018 5.919.281,00 2% 

 

                             Fonte: elaboração própria, SCN (2021) – IBGE. 
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Ainda seguindo na investigação dos níveis de consumo final, podemos fazer uma 

análise interessante a partir dos números correspondentes apenas ao dispêndio das 

famílias, ou seja, os gastos efetivamente provenientes do mercado interno brasileiro, 

com bens e serviços que satisfazem suas necessidades diretas. Esta variável, em si, 

é a mais importante entre as componentes do índice de Consumo Final, pois é aquela 

que efetivamente representa a demanda por bens e serviços, que se tornaram 

rendimentos para os empresários. Tais dados podem ser observados a partir da 

Tabela 2, que segue abaixo. 

 

 

 

 Tabela 2 - Consumo Final das Famílias - Valores Absolutos e 
Taxas de Crescimento (2000 - 2018) 

Data 

PIB - Consumo Final - 
Gasto das Famílias - exclusive 

ISFLSF - R$ de 2018 (milhões) - 
IBGE/SCN - (2000 - 2018) 

Taxa de Crescimento em 
relação ao ano anterior 

2000 2.298.970,4658 - 

2001 2.329.920,3069 1,3% 

2002 2.286.570,8955 -1,9% 

2003 2.380.243,6594 4,1% 

2004 2.460.508,1874 3,4% 

2005 2.578.312,4792 4,8% 

2006 2.766.684,0165 7,3% 

2007 2.982.682,2238 7,8% 

2008 3.199.915,8436 7,3% 

2009 3.413.045,4500 6,7% 

2010 3.659.753,6835 7,2% 

2011 3.875.636,7915 5,9% 

2012 4.115.526,4916 6,2% 

2013 4.335.921,2213 5,4% 

2014 4.501.609,5473 3,8% 

2015 4.295.391,0730 -4,6% 

2016 4.219.825,9588 -1,8% 

2017 4.330.798,1443 2,6% 

2018 4.423.548,0000 2,1% 

 

     Fonte: elaboração própria, SCN (2021) – IBGE. 

 

Observando os dados demonstrados na Tabela 2, é possível notar o crescimento 

constante no patamar de Consumo Final das famílias brasileiras, sobretudo no 

período compreendido entre 2003 e 2014. Vale ressaltar que as taxas de crescimento 

em relação ao ano anterior, comparação importante para entender o comportamento 
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desta variável de análise, têm comportamento de retração somente a partir de 2015, 

baixando de patamares de em média 5,7% de aumento nos 5 anos anteriores, para 

valores negativos, em 2015 e 2016, tendo apenas um tímido repique em 2017 e 2018. 

Abaixo, no Gráfico 2, podemos ilustrar este movimento de forma mais visível. 

 

       Fonte: elaboração própria, Sistema de Contas Nacionais (SCN – 2021) – IBGE. 

Outro indício que pode apresentar um forte argumento de que a economia 

nacional estava aquecida, é o cenário que encontramos no Gráfico 3. A partir desta 

formulação, foram dispostos os dados auferidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, com relação ao Excedente Operacional Bruto e o Rendimento Misto 

Bruto, somados, num recorte temporal que compreende o período entre 1995 e 2018. 

O primeiro dado estatístico, corresponde ao cálculo de todas as receitas das 

empresas, deduzidos os valores das remunerações pagas aos empregados, 

rendimento misto bruto e os impostos pagos. Já o segundo, é dado pela remuneração 

recebida pelos proprietários de empresas não constituídas em sociedade, ou seja, os 

autônomos, assim como instituições familiares. Este é um importante dado para 

analisar o nível de conjunto das remunerações da propriedade que possuem os 

empresários que enquanto investindo em produção, no Brasil. 
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        Fonte: elaboração própria, Sistema de Contas Nacionais (SCN - 2021) – IBGE.  

 

Como vemos acima, os níveis conjuntos das remunerações da propriedade 

obtidos pelos empresários, enquanto investindo efetivamente em produção no Brasil, 

seguiram crescendo de forma muito significativa, sobretudo entre os anos de 2009 e 

2013, período este que foi antecedido por uma crise econômica mundial profunda e 

que seguia influenciando economias internacionais de maneira negativa. Entre 2009, 

primeiro e único ano em que a crise financeira que assolava o mundo desde o ano 

anterior teve efeito negativo na economia brasileira, mesmo que leve, e 2010, o 

crescimento dos números de Excedente Operacional Bruto e Rendimento Misto Bruto, 

foi de 12,9%, número mais expressivo desde 1996, enquanto de 2010 para 2011, este 

acréscimo foi de 5,1%. Os únicos anos em que houveram quedas, mesmo que 

tímidas, nas taxas de Remuneração da Propriedade, foram 2015 e 2016. Contudo, 

este índice volta a aumentar já em 2017, e segue crescendo em 2018. Abaixo, segue 

a Tabela 3, que demonstra essas taxas de crescimento, ano a ano. 
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Tabela 3 - Conjunto das Remunerações da Propriedade e sua Taxa de 

Crescimento - Valores de 2018 (milhões) - (1995 – 2018) 

Data 
PIB - excedente operacional bruto e 

rendimento misto bruto - R$ de 2018 
(milhões) - IBGE/SCN Anual - (1995 - 2018) 

Taxa de crescimento 
em relação ao ano anterior 

1995 1.242.237,0120 - 

1996 1.366.228,6457 0,0% 

1997 1.503.507,2154 10,0% 

1998 1.512.972,5262 0,6% 

1999 1.425.081,6345 -5,8% 

2000 1.230.889,6263 -13,6% 

2001 1.229.989,4805 -0,1% 

2002 1.295.514,6116 5,3% 

2003 1.351.421,3207 4,3% 

2004 1.454.215,6972 7,6% 

2005 1.491.908,4065 2,6% 

2006 1.605.150,7206 7,6% 

2007 1.743.228,5408 8,6% 

2008 1.826.705,5330 4,8% 

2009 1.864.980,8706 2,1% 

2010 2.105.349,9008 12,9% 

2011 2.211.908,4121 5,1% 

2012 2.254.534,9221 1,9% 

2013 2.343.702,9140 4,0% 

2014 2.421.246,3129 3,3% 

2015 2.206.696,1775 -8,9% 

2016 2.172.192,5650 -1,6% 

2017 2.224.072,1551 2,4% 

2018 2.287.642,0000 2,9% 

 

          Fonte: elaboração própria, SCN (2021) – IBGE. 

Dessa forma, a partir de todos os dados que foram apresentados até o 

momento, é possível apreender que o mercado interno brasileiro esteve favorável para 

que os níveis produtivos seguissem crescendo constantemente, sobretudo no período 

compreendido entre 2010 e 2014, onde o Brasil apresentava resultados econômicos 

muito significativos. Além disso, foi justamente sob o comando do governo dito 

progressista, entre 2003 e 2014, que o nível conjunto das remunerações da 

propriedade cresceu em sua forma mais estável de todo o recorte temporal analisado. 

Isso demonstra que os representantes políticos que estavam no poder não eram 

contra os lucros obtidos pelos empresários, muito pelo contrário. Foi justamente neste 

período em que eles tiveram os maiores e melhores índices de remuneração. 

Assim, os patamares de consumo, sobretudo das famílias, seguiam 

ascendentes, assim como os níveis conjuntos de remuneração da propriedade, 

proporcionados pelos lucros obtidos das operações comerciais. Essa combinação, de 
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crescente demanda por produtos e serviços, aliada ao crescimento nos patamares de 

rendimento dos empresários, criam um cenário propício para novos investimentos 

destinados a incrementar a capacidade produtiva, aumentando, dessa forma, a 

disponibilidade de oferta de bens e serviços e, consequentemente, poder acompanhar 

o desenvolvimento da demanda. Contudo, como veremos a seguir, esse não foi o 

caso.  

Antes de seguirmos, faz-se necessário explicar o significado de alguns 

indicadores, que serão analisados. O chamado FBCF - Formação Bruta de Capital, é 

um índice calculado pelo IBGE e apresentado por meio do Sistema de Contas 

Nacionais, que visa auferir o volume de capital que é investido, efetivamente, em bens 

duráveis, sejam eles adquiridos ou produzidos por conta própria, e destinados ao uso 

em unidades de produção, por períodos superiores a um ano. Assim, a finalidade 

deste indicador é de tentar identificar os níveis de investimentos que estão em curso 

no país destinados a aumentar a capacidade produtiva nacional. Dessa forma, quanto 

mais expressivos forem estes indicadores, há uma tendência que nos anos seguintes, 

os níveis produtivos cresçam, atendendo expectativas maiores de consumo. O Gráfico 

4, que segue abaixo, apresenta o comportamento do índice FBCF, em níveis 

absolutos, no período de tempo compreendido entre 1995 e 2018. 

 

    Fonte: elaboração própria, SCN (2021) – IBGE. 

Sob o ponto de vista de números absolutos, os níveis de investimentos privados 
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econômica se instaurar no Brasil. Esta queda se acentua profundamente em 2015 e 

2016, anos mais críticos em que a instabilidade política e econômica no Brasil foi mais 

aparente. 

É possível identificar, no período entre 2010 e 2014, que os níveis de variação 

anual de investimentos destinados a formação de capital bruta do país, ou seja, 

investimentos para incrementar a capacidade produtiva nacional, decaíram 

constantemente, chegando em níveis próximos aos encontrados em 2009, único ano 

em que a crise financeira que assolava o mundo impactou a economia brasileira. 

Contudo, como mostramos anteriormente, o Brasil apresentava resultados 

econômicos muito satisfatórios, principalmente em relação às variáveis que 

influenciam diretamente na formação de expectativas quanto à demanda por produtos 

e serviços, principalmente em 2014, ano em que o Brasil apresentou números 

históricos, tanto sob o ponto de vista econômico, quanto social. Podemos notar isso 

de forma ainda mais clara, a partir dos dados introduzidos pela Tabela 4, que segue 

abaixo. 
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Tabela 4 - Relação entre PIB e Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) - (1995 - 
2018) 

Data 
FBCF - R$ de 
2018 (milhões)  

Variação em 
Relação ao 
Ano Anterior 

PIB - R$ de 
2018 

(Milhões)  

Variação em 
Relação ao 
Ano Anterior 

Percentual 
FBKF 

componente 
do PIB 

Variação em 
Relação ao 
Ano Anterior 

1995 596.273,88 - 2.939.293,54 - 20,29% - 

1996 598.955,07 0,45% 3.213.165,89 9,32% 18,64% -8,11% 

1997 650.171,63 8,55% 3.399.963,38 5,81% 19,12% 2,59% 

1998 652.261,19 0,32% 3.517.684,08 3,46% 18,54% -3,04% 

1999 597.851,78 -8,34% 3.513.407,76 -0,12% 17,02% -8,23% 

2000 668.929,83 11,89% 3.654.457,84 4,01% 18,30% 7,57% 

2001 686.345,14 2,60% 3.726.473,76 1,97% 18,42% 0,62% 

2002 681.374,21 -0,72% 3.800.985,25 2,00% 17,93% -2,67% 

2003 656.011,72 -3,72% 3.950.745,27 3,94% 16,60% -7,37% 

2004 727.169,54 10,85% 4.198.381,66 6,27% 17,32% 4,31% 

2005 747.470,48 2,79% 4.382.401,81 4,38% 17,06% -1,52% 

2006 812.695,20 8,73% 4.722.144,84 7,75% 17,21% 0,90% 

2007 920.843,04 13,31% 5.116.999,56 8,36% 18,00% 4,56% 

2008 1.065.897,64 15,75% 5.498.475,37 7,46% 19,39% 7,72% 

2009 1.080.148,75 1,34% 5.654.649,33 2,84% 19,10% -1,46% 

2010 1.281.538,14 18,64% 6.240.849,96 10,37% 20,53% 7,50% 

2011 1.358.325,82 5,99% 6.586.844,14 5,54% 20,62% 0,42% 

2012 1.423.430,69 4,79% 6.858.304,31 4,12% 20,75% 0,65% 

2013 1.504.226,70 5,68% 7.172.695,42 4,58% 20,97% 1,04% 

2014 1.454.113,96 -3,33% 7.200.987,27 0,39% 20,19% -3,71% 

2015 1.225.623,71 -15,71% 6.803.958,51 -5,51% 18,01% -10,80% 

2016 1.042.604,05 -14,93% 6.712.613,67 -1,34% 15,53% -13,78% 

2017 999.067,96 -4,18% 6.837.978,48 1,87% 14,61% -5,93% 

2018 1.057.409,00 5,84% 6.843.399,00 0,08% 15,45% 5,76% 

  Fonte: elaboração própria, SCN (2021) – IBGE. 

Como podemos verificar na Tabela 4, que faz um comparativo entre as taxas 

de crescimento do PIB anual do Brasil, consolidado ano a ano, e o índice de Formação 

Bruta de Capital Fixo, este último indicador decai de forma significativa a partir 2014, 

além de seguir decrescendo, sobretudo em 2015 e 2016, maiores quedas percentuais 

de toda a série histórica analisada. Estes dados, inclusive, nos permitem uma análise, 

no mínimo, curiosa a respeito dos níveis de Formação Bruta de Capital Fixa. Pode-se 

observar que a variação negativa do FBCF nos anos de 2015 e 2016, fora, 

seguidamente, as mais significativas de todo período. Mesmo durante a crise 

financeira que assolou o mundo, principalmente em 2009, estes números, mesmo que 

de retração, não foram nem de perto tão acentuados quanto nos anos de 2015 e 2016. 
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Antes disso, só podemos encontrar retrações nos níveis de FBCK similares, mesmo 

que ainda inferiores, entre os anos de 2002 e 2003, justamente época em que o Brasil 

passava por outro período de instabilidade política e econômica. 

Aprofundando um pouco a análise, podemos observar que houve uma queda 

percentual de aproximadamente 3,33% nos níveis de Formação Bruta de Capital Fixo 

de 2013 para 2014, mesmo que, no mesmo período, houvesse um crescimento no 

PIB de 0,39%. Vale ressaltar que, justamente por ser parte componente do PIB, 

integrando algo próximo à 20,97% do Produto Interno Bruto do país em 2013, esta 

queda nos níveis de FBCF, influenciou diretamente no crescimento mais tímido do 

PIB nacional entre 2013 e 2014.  

Caso utilizemos como base o número de gastos das famílias, assim como o 

Conjunto das Remunerações da Propriedade, indicadores estes fundamentais para a 

formação de expectativas dos empresários, visto que demonstram os níveis de 

demanda efetiva por produtos e serviços, assim como estimam o retorno financeiro 

obtido pelos empresários a partir do processo de acumulação de capital, o 

comportamento de retração nos níveis de investimento direcionados para o aumento 

da capacidade produtiva não fazem sentido, sobretudo em uma sociedade em que os 

indivíduos podem ser considerados como maximizadores de suas utilidades. O 

Gráfico 6 demonstra essa relação de forma mais dinâmica, no tempo. 

 

       Fonte: elaboração própria, Sistema de Contas Nacionais (SCN – 2021) – IBGE. 
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Outra variável, que pode ser obtida a partir da relação apresentada na Tabela 

4 e que ajuda a ilustrar o comportamento de retração nos níveis de investimento, 

adotado pelo empresariado que investe seu capital em produção no Brasil no período 

entre 2011 e 2014, é a chamada Taxa de Investimento. Este índice, calculado pelo 

IBGE, busca apresentar uma relação entre o indicador de Formação Bruta de Capital 

Fixo e o PIB, somatório de toda produção nacional em um ano. O Gráfico 7, abaixo, 

apresenta os níveis da Taxa de Investimento, entre os anos de 1995 e 2018. A partir 

deles, podemos identificar, iniciando em 2013, uma queda brusca na Taxa de 

Investimento. Isso significa que o Produto Interno Bruto do país cresceu mais do que 

os níveis de investimento com destino à incrementar a capacidade produtiva nacional. 

O que é um comportamento contraditório, visto que, nestes anos em questão, o 

percentual de crescimento do consumo, principalmente familiar, assim como o 

patamar de remuneração da propriedade, medido pelo índice que soma o Excedente 

Operacional Bruto e o Rendimento Misto Bruto, manteve-se superior aos anos 

anteriores, que já eram significativamente positivos. 

 

                     Fonte: elaboração própria, SCN (2021) – IBGE. 

Por fim, um último indicador que ajuda a ilustrar o comportamento de retração 

no nível de investimentos, é o patamar de Investimento Líquido, calculado e 

disponibilizado pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esta é uma 

instituição pública federal, vinculada ao Ministério da Economia, cuja função é fornecer 

suporte técnico e estatístico ao governo, para que este tenha informações seguras e 
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atualizadas a respeito dos principais indicadores econômicos nacionais e, assim, 

facilitar a formulação de políticas e tomada de medidas estatais.  

Este índice de Investimento Líquido nada mais é do que uma variável que 

estima a diferença nos Níveis de Estoque de capital, entre um período em questão e 

aquele que se apresentava no ano anterior, somado ao índice de FBCF, que indica os 

níveis de Formação Bruta de Capital Fixo. Explicando um pouco mais a respeito da 

segunda variável que compõe o índice de Investimento Líquido, quanto maiores forem 

as variações nos Níveis de Estoque entre um ano e outro, maiores são as expectativas 

que as empresas possuem que a demanda efetiva seja mais significativa e, assim, a 

quantidade ofertada de produtos e serviços é incrementada. O mesmo acontece, se o 

cenário for o contrário. Caso os empresários tenham expectativas futuras negativas a 

respeito da demanda por seus produtos e serviços, no agregado, é mais provável que 

diminuam seus Níveis de Estoque em relação a períodos anteriores. Vale ressaltar 

que o indicador de Investimento Líquido, mesmo que aparentemente muito parecido 

metodologicamente, difere do FBCF, anteriormente introduzido, pois apresenta uma 

análise conjunta do patamar de Formação Bruta de Capital Fixo, com a Variação nos 

Níveis de Estoques.   

Dessa forma, o Investimento Líquido é um indicador que tem como finalidade 

identificar a expectativa das empresas quanto à demanda efetiva dos anos por vir, 

assim apresentando um número agregado dos gastos com produtos e serviços que 

visam o aumento da capacidade produtiva nacional, somado à Variação nos Níveis 

de Estoque, para assim apresentar uma leitura mais assertiva quanto às intenções de 

investimento na economia nacional. Isto posto, no Gráfico 6, que segue abaixo, 

podemos observar o comportamento do índice de Investimento Líquido, em cada 

trimestre do período que se compreende entre 1995 e 2018. 
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         Fonte: elaboração própria, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA – 2021). 

Analisando o gráfico acima, podemos identificar um comportamento no mínimo 

curioso a respeito dos níveis de Investimento Líquido, sobretudo a partir de 2012. O 

Brasil, durante o período compreendido entre 2011 e 2014, encontrava-se, como 

apresentado anteriormente, em uma fase significativamente positiva sob o ponto de 

vista econômico. Os patamares de consumo, assim como as taxas de acumulação de 

capital eram altas e mantinham-se em crescimento constante. Contudo, a partir de 

2012 os Níveis de Estoque, em relação aos anos anteriores, começam a oscilar e, 

mesmo com repique tímido em 2013, despencaram de forma vertiginosa a partir de 

2014, com especial atenção aos decréscimos em 2015 e 2016.  

O agregado empresarial brasileiro começou esse processo de retração dos 

Níveis de Estoque em 2012, mesmo encontrando fatores econômicos favoráveis 

justamente para introduzirem reações contrárias a esta, ou seja, supostamente 

deveriam incrementarem seu patamar de Investimento Líquido. O curioso deste 

comportamento é que, sob o ponto de vista acumulativo de capital, em que os agentes 

econômicos presumidamente são racionais a respeito da esfera econômica e buscam 

sempre maximizar seus ganhos, caso a oferta por produtos e serviços venha 

crescendo frequentemente, a reação racional de um indivíduo maximizador é de 

também incrementar quantitativamente e qualitativamente seu nível de oferta. 

Entretanto, o que acontece neste cenário apresentado é justamente oposto, assim 

como nos outros dados introduzidos anteriormente. 

O comportamento de retração nos níveis de investimento torna-se ainda mais 

difícil de se explicar sobre a ótica lógica do Mercado capitalista, se introduzirmos os 
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níveis de desemprego no Brasil, neste período. A Tabela 5 e o Gráfico 9 apresentam 

dados que ilustram melhor os níveis de desemprego no Brasil, no período 

compreendido entre 2003 e 2015.  

 

Tabela 5 - Taxa de Desemprego - IBGE/PME (2003 - 2015) 

Data Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

2003 11,2% 11,6% 12,1% 12,4% 12,8% 13,0% 12,8% 13,0% 12,9% 12,9% 12,2% 10,9% 

2004 11,7% 12,0% 12,8% 13,1% 12,2% 11,7% 11,2% 11,4% 10,9% 10,5% 10,6% 9,6% 

2005 10,2% 10,6% 10,8% 10,8% 10,2% 9,4% 9,4% 9,4% 9,6% 9,6% 9,6% 8,3% 

2006 9,2% 10,1% 10,4% 10,4% 10,2% 10,4% 10,7% 10,6% 10,0% 9,8% 9,5% 8,4% 

2007 9,3% 9,9% 10,1% 10,1% 10,1% 9,7% 9,5% 9,5% 9,0% 8,7% 8,2% 7,4% 

2008 8,0% 8,7% 8,6% 8,5% 7,9% 7,8% 8,1% 7,6% 7,6% 7,5% 7,6% 6,8% 

2009 8,2% 8,5% 9,0% 8,9% 8,8% 8,1% 8,0% 8,1% 7,7% 7,5% 7,4% 6,8% 

2010 7,2% 7,4% 7,6% 7,3% 7,5% 7,0% 6,9% 6,7% 6,2% 6,1% 5,7% 5,3% 

2011 6,1% 6,4% 6,5% 6,4% 6,4% 6,2% 6,0% 6,0% 6,0% 5,8% 5,2% 4,7% 

2012 5,5% 5,7% 6,2% 6,0% 5,8% 5,9% 5,4% 5,3% 5,4% 5,3% 4,9% 4,6% 

2013 5,4% 5,6% 5,7% 5,8% 5,8% 6,0% 5,6% 5,3% 5,4% 5,2% 4,6% 4,3% 

2014 4,8% 5,1% 5,0% 4,9% 4,9% 4,8% 4,9% 5,0% 4,9% 4,7% 4,8% 4,3% 

2015 5,3% 5,9% 6,2% 6,4% 6,7% 6,9% 7,5% 7,6% 7,6% 7,9% 7,5% 6,9% 

Fonte: elaboração própria, PME (2016) – IBGE. 

 

 

      Fonte: elaboração própria, PME (2016) – IBGE.  

 

Analisando a Taxa de Desemprego fornecida pela Pesquisa Mensal do 

Emprego, esta também uma amostragem estatística realizada pelo IBGE, que fornece 
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nas seis principais áreas metropolitanas do Brasil, a saber Recife, Belo Horizonte, São 

Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre, podemos notar que a taxa de 

desemprego se encontrava nos patamares mais baixos de sua história, sobretudo da 

história recente, nos anos de 2013 e 2014. Em dezembro destes mesmos anos, a taxa 

de desemprego ficou em 4,3%, taxa mais baixo de toda série temporal analisada. Isso 

faz com que o comportamento de retração nos níveis de investimento seja ainda mais 

contraditório, visto que este é um dos principais indicadores a respeito do crescimento 

econômico de uma nação. Quanto menores os níveis de desemprego, considera-se 

que maior é o crescimento econômico do país, naquele período.  

O IBGE, a partir de outra amostragem estatística, a PNAD Contínua, nos 

fornece outros dados importantes para análise do comportamento do mercado de 

trabalho brasileiro. A categoria de indivíduos desocupados, inclui pessoas de 14 anos 

ou mais de idade, desocupadas na semana de referência, que procuraram 

efetivamente trabalhos ou outras atividades profissionais nos 30 dias anteriores à 

pesquisa, mas não sucesso. Assim, esta é mais uma variável que tenta ilustrar 

pessoas que se encontram fora de qualquer relação de trabalho e, por tanto, excluída 

da dinâmica capitalista. A Tabela 6, que segue abaixo, demonstra estatisticamente a 

evolução da Taxa de Desocupação da Força de Trabalho brasileira, entre os anos de 

2012 e 2018. 
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Tabela 6 - Taxa de Desocupação - IBGE/PNAD 
Contínua (2012 - 2021) 

Trimestre 

Pessoas de 14 anos ou 
mais de idade, desocupadas na 

semana de referência (Mil 
pessoas) 

Taxa de 
Desocupação 

(%) 

 

1º - 2012 7.559 7,94%  

2º - 2012 7.245 7,52%  

3º - 2012 6.815 7,07%  

4º - 2012 6.611 6,85%  

1º - 2013 7.704 7,97%  

2º - 2013 7.225 7,42%  

3º - 2013 6.753 6,93%  

4º - 2013 6.013 6,17%  

1º - 2014 7.001 7,16%  

2º - 2014 6.723 6,84%  

3º - 2014 6.662 6,77%  

4º - 2014 6.409 6,49%  

1º - 2015 7.883 7,93%  

2º - 2015 8.300 8,30%  

3º - 2015 8.922 8,87%  

4º - 2015 9.019 8,95%  

1º - 2016 11.023 10,89%  

2º - 2016 11.523 11,31%  

3º - 2016 11.958 11,79%  

4º - 2016 12.278 12,02%  

1º - 2017 14.105 13,74%  

2º - 2017 13.426 13,00%  

3º - 2017 12.906 12,43%  

4º - 2017 12.267 11,79%  

1º - 2018 13.634 13,12%  

2º - 2018 12.923 12,44%  

3º - 2018 12.450 11,88%  

4º - 2018 12.152 11,59%  

                            Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua (2021) – IBGE. 

 

Analisando a tabela acima, podemos notar dois comportamentos. Primeiro, 

taxas decrescentes de desocupação entre 2012 e 2014, chegando ao menor valor da 

variável, nesta série temporal, no quarto semestre de 2013. Depois, um segundo 

momento a partir de 2015, onde esses níveis começam a crescer 

descontroladamente. 
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Podemos identificar em contraposição, na Tabela 7 e no Gráfico 10, a seguir, o 

comportamento tanto nível de desocupação, em relação aos índices de Formação 

Bruta de Capital Fixo (FBCF), para que esse caráter contraditório citado 

anteriormente, possa ser introduzido de forma clara.  

 

Tabela 7 - Média anual da Taxa de Desocupação e Variação Anual Média do 
FBCF 

Data 

Média anual - 
Pessoas de 14 anos ou 

mais de idade, desocupadas 
na semana de referência 

(Mil pessoas) 

Variação 
Percentual (Média 
Anual) - Pessoas 

Desocupadas 

PIB - 
Formação Bruta de 
Capital Fixo (FBCF 

- R$ (milhões)  

Variação 
do FBCF em 
Relação ao 
Ano Anterior 

 

2012 7.057,50 7,34% 1.423.430,69 4,79%  

2013 6.923,75 7,12% 1.504.226,70 5,68%  

2014 6.698,75 6,81% 1.454.113,96 -3,33%  

2015 8.531,00 8,51% 1.225.623,71 -15,71%  

2016 11.695,50 11,50% 1.042.604,05 -14,93%  

2017 13.176,00 12,73% 999.067,96 -4,18%  

2018 12.789,75 12,26% 1.057.409,00 5,84%  

Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua / SCN (2021) – IBGE. 

 

 

 

       Fonte: elaboração própria, (PNAD Contínua / SCN – 2021) – IBGE. 

 

Observando os dados apresentados acima, podemos identificar de forma clara, 

tanto o movimento decrescente dos níveis de desocupação entre os anos de 2012 e 

2014, chegando no seu patamar médio mais baixo em 2014, de 6,8%, assim como o 

decréscimo no FBCF no mesmo período. Podemos ressaltar a queda de 3,33% do 
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Índice de Formação Bruta de Capital Fixo no ano de 2014, em relação a 2013, mesma 

época esta em que o país tinha as menores taxas de desemprego. Em 2015 e 2016, 

anos em que existia grande instabilidade política e econômica, estes números sofrem 

com as quedas mais volumosas em 20 anos, mais até do que as apresentadas entre 

2008 e 2009, anos em que o mundo sofria economicamente por causa de uma 

profunda crise financeira. Mais uma vez, o conjunto empresarial nacional apresenta 

um comportamento, no mínimo contraditório, visto que o país estava em franco 

crescimento econômico, mas os patamares de investimento caminhavam justamente 

o caminho contrário ao que se considera normal quando este é o cenário. 

Então, se, mesmo em um cenário político, econômico e social favorável ao 

incremento nos Níveis de Estoque e ao aumento do investimento privado na 

capacidade produtiva nacional, cenário este viabilizado pelo crescimento nos 

patamares de consumo e pelo mantenimento das condições para a acumulação de 

capital, somado às taxas de desemprego mais baixas da história do capitalismo 

nacional, e considerando que os agentes econômicos são, supostamente, racionais e 

maximizadores de suas necessidades, porque o comportamento do agregado 

empresarial privado que atua no Brasil é justamente o oposto? 

A resposta que apresentamos para isso possui um viés muito mais político, do 

que econômico em si, que é a proposição introduzida por Kalecki (1943), em sua obra 

“Aspectos Políticos do Pleno Emprego”. Segundo o autor, o capital privado aceita de 

bom grado a intervenção estatal na economia, para estimular a geração de novos 

empregos e o aquecimento econômico, entretanto, desde que isso seja feito apenas 

em períodos de crise, como foi o que aconteceu no caso do Brasil, durante a crise 

financeira de 2008. Por outro lado, como também ressalta o autor, os resultados 

sociais que decorrem da manutenção das regulações que os Estados produzem sobre 

o Mercado por muito tempo, são indesejados pelos donos dos meios de produção. 

Isso porque, além de gerar uma maior estabilidade política, econômica e social, tais 

políticas retiram a importância que existe em torno do chamado “estado de confiança”, 

como variável importância na formação do nível de emprego. 

Além disso, por quanto mais tempo se mantiver tal postura dos governos 

nacionais, frente à regulação econômica, mais próximo se chega à um patamar de 

utilização máxima das capacidades produtivas deste país e, por fim, no Pleno 

Emprego. Por consequência, o caráter coercitivo que possui a exclusão de uma 

pessoa da dinâmica capitalista, ou seja, o medo do desemprego, perde efeito. Dessa 
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forma, as ações adotadas pelo Estado como gerador de empregos enfraquecem os 

dois principais mecanismos de controle que possuem os empresários, que é o “estado 

de confiança” e o caráter coercitivo que o desemprego tem sob a população (Kalecki, 

1943). 

Analisando agora o cenário político e econômico do Brasil, a partir de 2010, sob 

a ótica Kaleckiana de como operam as decisões tomadas pelos donos dos meios de 

produção, diversas medidas vinham sendo tomadas influenciavam diretamente nos 

dois instrumentos de controle, citados anteriormente, que possuem os empresários. 

As alterações que vinham sendo adotadas pelo governo brasileiro visavam estimular 

a taxa de investimento, além de aumentar a competitividade da economia e tentar 

mitigar os efeitos da desigualdade social. O Estado iniciou um trabalho para diminuir 

a disparidade de recursos, limitando os lucros apropriados por alguns setores da 

economia brasileira que sempre foram particularmente concentrados. Buscou-se, por 

exemplo, com a diminuição do spread dos bancos públicos, aumentar a 

competitividade com as instituições financeiras privadas. Outros exemplos são a 

mudança na taxa de retorno das licitações públicas e das empresas concessionárias 

do mercado de energia. Estas decisões, portanto, contrariaram os interesses de uma 

classe extremamente poderosa.  

Somado a isso, já existia o descontentamento em relação às políticas 

progressistas que vinham sendo adotadas, cuja intenção era, além de estímular a 

geração de emprego, renda e redução das disparidades de redimentos também, em 

alguma medida e de forma ainda mais importante, desmercantilizar a subsistência dos 

trabalhadores, ou seja, retirar a importância do capital e do emprego sobre a vida e 

sobrevivência dos empregados, isso sobretudo a partir de 2008. Isso porque, o 

interesse do capital privado é que os Estados nacionais não interfiram na economia, 

principalmente por intermédio de ideais progressistas de desenvolvimento social. O 

cenário que o empresariado considera ideal é justamente aquele em que há ausência 

de políticas que estimulem incrementos nos níveis de demanda, pois dessa forma, os 

níveis de emprego e crescimento da economia nacional, dependem diretamente das 

decisões de investimento dos capitalistas. Esse cenário confere um poder muito 

grande de controle aos donos dos meios de produção, visto que os governos nacionais 

precisam agradar os interesses privados, caso desejem manter estabilidade. Caso 

não o façam, retrações nos níveis de produção e investimento podem ser adotadas e, 

consequentemente, instabilidade econômica pode ser instaurada, funcionando assim 
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como uma forma de chantagem, para que os interesses do capital sejam atendidos. 

A manifestação dessa chantagem operada pelos empresários é o chamado “estado 

de confiança” (Rugitsky, p. 134, 2015). 

Assim, as políticas públicas de estímulo ao incremento de demanda, aliadas às 

medidas que pressionavam alguns setores da economia brasileira muito concentrados 

a perder um pouco deste conforto, são os grandes motivos que levaram à estagnação 

dos níveis de investimento que se iniciaram já em 2011, como mostramos 

anteriormente, antes mesmo da crise estourar em 2015. Como apresentado por 

Rugitsky (p. 135, 2015), alguns grandes grupos empresariais controlam níveis muito 

significativos do investimento total que é feito no Brasil. Assim, as decisões por eles 

tomadas possuem um impacto enorme sobre a economia brasileira. É completamente 

plausível que, em face a um governo que desagradasse seus interesses, tais grupos 

retraíssem seus níveis de investimento, para assim introduzir uma instabilidade ao 

país. O autor ainda afirma que existe no Brasil uma fusão entre o capital industrial e o 

financeiro, atuantes no Brasil, o que confere um poder ainda maior sob a situação 

econômica do país.  

Rugitsky (p. 135, 2015), ainda afirma que os governos desenvolvimentistas que 

controlaram as ações políticas brasileiras, sobretudo em 2011 e 2012, tomou decisões 

sem a participação e um amplo debate público, forçando um caráter de gradualismo. 

O resultado foi o distanciamento entre governo e população, fazendo com que o 

notório desenvolvimento social que vinha acontecendo não fosse acompanhado de 

mobilização social. Isso fez com que o Estado brasileiro fosse enfraquecido, mesmo 

que os resultados econômicos fossem os mais significativos na história do capitalismo 

brasileiro.  

Desta maneira, o grande empresariado decidiu por reduzir seus níveis de 

investimento, uma vez que seus interesses não estavam sendo atendidos. Como 

consequência, houve o início de uma recessão, que se assomou a partir de 2015. 

Com a redução no crescimento da atividade econômica nacional, também houve uma 

desaceleração da arrecadação de impostos, colocando assim pressão sobre as 

contas públicas. Por outro lado, a desvalorização cambial que se seguiu obrigou ao 

governo que recuasse quanto ao seu programa desenvolvimentista, voltando a 

atender, inclusive, alguns interesses do empresariado privado. Contudo, mesmo 

retornando a ceder em alguns aspectos, o Estado brasileiro da época recusava-se a 

regredir com relação aos direitos que já haviam sido garantidos à população, 
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sobretudo com relação à flexibilização das relações de trabalho. Como resultado, as 

pressões foram intensificadas, inclusive com participação da mídia nacional, que 

conferia ao governo a culpa dos resultados negativos da economia do país. Por fim, 

em 2016, por meio de um processo de Impeachment absolutamente duvidoso e 

imparcial, para não se dizer anticonstitucional, Dilma é deposta. Michel Temer, seu 

Vice, assume a presidência e, prontamente, reinicia a atender os interesses dos 

grandes empresários (Rugitsky, p. 136, 2015). 

Tudo isto posto, analisando os dados estatísticos introduzidos anteriormente, 

que reforçam e validam a linha de pensamento adotada por Kalecki (1943) e Rugitsky 

(2015), com respeito à insatisfação dos donos dos meios de produção frente à longos 

períodos de estabilidade política, econômica e social de uma nação gerados pelo 

planejamento e regulamento do Mercado, é possível apreender que a crise econômica 

brasileira, que se iniciou em meados de 2015 e se estende até os dias de hoje, na 

verdade não foi causada por problemas gerados pelos gastos e programas públicos 

que se tornaram mais frequentes nos governos progressistas eleitos durante os anos 

2000 e 2010, como pregaram partidários da ideologia liberal. Muito menos pela 

suposta legislação arcaica, composta majoritariamente da Constituição de 1988, que, 

de acordo com os mesmos defensores do Mercado soberano, regulava e restringia de 

forma prejudicial o funcionamento da economia. Como pudemos ver, esse argumento 

é absolutamente falacioso, visto que nunca na história do Brasil, foi instaurado um 

nível de regulação das relações de trabalho, suficiente para diminuir as disparidades 

financeiras e corrigir as desigualdades sociais, que se apresentam de forma natural 

em países capitalistas.  

Assim, ao contrário do que é proposto pelos partidários das pautas 

flexibilizadoras, a queda do nível de atividade econômica verificada no Brasil, na 

ocasião, a saber iniciada no ano de 2015, foi arquitetada e projetada pelo grande 

capital privado, justamente para impedir que a agenda progressista, que vinha sendo 

adotada pelo Estado, desde os anos 2000, e havia sendo intensificada no início dos 

anos 2010, avançasse ainda mais e enfraquecesse o poder de controle que os 

grandes empresários possuem sobre a economia nacional e sobre os trabalhadores, 

conferido pelo caráter coercitivo do desemprego e pelo intocável “estado de 

confiança”.  
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3.4 – Resultados Efetivos da Reforma Trabalhista de 2017 na Economia e no 

Mercado de Trabalho 

 

 Nesta seção final de análise de dados, vamos apresentar os principais 

indicadores econômicos, sobretudo aqueles que identificam a situação do mercado 

de trabalho brasileiro, assim como os que introduzem indícios a respeito do 

desenvolvimento econômico e social nacional. Por sua vez, esta parte do trabalho 

será novamente dividida, em duas outras. Primeiro, vamos introduzir um rápido 

panorama do mercado de trabalho brasileiro, no período compreendido entre 2012 e 

2021. Esse recorte temporal é importante para tentarmos entender melhor como se 

comportavam as relações de trabalho antes da crise que se iniciou em 2015, e 

também servirá como base de análise para, posteriormente, comparar com os níveis 

dos mesmos índices, após as reformas flexibilizadoras, com especial enfoque nos 

fenômenos que foram consequência das novas medidas introduzidas pela Reforma 

Trabalhista de 2017.  

 Depois, vamos apresentar alguns dados a respeito da evolução de indicadores 

referentes ao desenvolvimento econômico do país. Tentaremos, assim, identificar se 

houve algum tipo de retomada dos níveis produtivos, após a Reforma Trabalhista de 

2017 (e antes dos efeitos da pandemia). Os dados, índices e gráficos que serão 

introduzidos a seguir, foram escolhidos de acordo com seu grau de importância para 

as conclusões que serão introduzidas no final do trabalho, além de serem 

especificamente selecionados por estarem contidos no plano principal que justificava 

a necessidade de que as relações laborais brasileiras passassem por uma suposta 

modernização de flexibilização.  

 

3.4.1 – Características do Mercado de Trabalho brasileiro (2012 - 2021). 

  

 Talvez, o melhor ponto de partida para iniciarmos a compreender as 

características do Mercado de Trabalho brasileiro durante o período compreendido 

entre 2012 e o início de 2021, seria analisar os níveis de desemprego durante este 

recorte temporal. Isso porque, conforme foi citado anteriormente, as taxas de 

desocupação são consideradas como um dos principais indicadores a respeito do 

desenvolvimento da economia de um país.  
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 A Tabela 8, que segue abaixo, apresenta um panorama geral, a respeito da 

distribuição da Força de Trabalho disponível no Brasil, amostra separada pelo IBGE 

como pessoas de 14 anos ou mais, ocupadas e desocupadas na semana de 

referência, por tempo de procura de trabalho. Assim, do total desta amostra que é 

considerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram divididos dois 

grupos, que são as pessoas que tinham algum tipo de ocupação, na semana de 

referência da pesquisa, e pessoas que que não participavam de ocupação alguma, 

mesmo tomando providências efetivas para conseguir ocupar-se, porém sem 

sucesso, nos 30 dias anteriores à semana de referência da pesquisa. 
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Tabela 8 - Dados de Ocupação e Desocupação no Mercado de Trabalho 
brasileiro (2012 - 2021) 

Trimestre 

Amostra de 
Ocupados e 

Desocupados 
(Mil pessoas) 

Pessoas 
Ocupadas 

(Mil 
pessoas) 

Percentual 
Componente 
da Amostra  

Pessoas 
Desocupadas 
(Mil pessoas) 

 Percentual 
Componente 
da Amostra 

Variação 
em 

relação 
ao ano 
anterior 

 

1º - 2012 95.191 87.632 92,1% 7.559 7,9% -  

2º - 2012 96.374 89.129 92,5% 7.245 7,5% -5,3%  

3º - 2012 96.454 89.639 92,9% 6.815 7,1% -6,0%  

4º - 2012 96.468 89.857 93,1% 6.611 6,9% -3,0%  

1º - 2013 96.703 88.999 92,0% 7.704 8,0% 16,2%  

2º - 2013 97.324 90.099 92,6% 7.225 7,4% -6,8%  

3º - 2013 97.460 90.707 93,1% 6.753 6,9% -6,7%  

4º - 2013 97.416 91.403 93,8% 6.013 6,2% -10,9%  

1º - 2014 97.783 90.782 92,8% 7.001 7,2% 16,0%  

2º - 2014 98.300 91.577 93,2% 6.723 6,8% -4,5%  

3º - 2014 98.457 91.795 93,2% 6.662 6,8% -1,1%  

4º - 2014 98.805 92.396 93,5% 6.409 6,5% -4,1%  

1º - 2015 99.438 91.555 92,1% 7.883 7,9% 22,2%  

2º - 2015 100.050 91.750 91,7% 8.300 8,3% 4,6%  

3º - 2015 100.557 91.635 91,1% 8.922 8,9% 7,0%  

4º - 2015 100.819 91.800 91,1% 9.019 8,9% 0,8%  

1º - 2016 101.239 90.216 89,1% 11.023 10,9% 21,7%  

2º - 2016 101.902 90.379 88,7% 11.523 11,3% 3,9%  

3º - 2016 101.391 89.433 88,2% 11.958 11,8% 4,3%  

4º - 2016 102.149 89.871 88,0% 12.278 12,0% 1,9%  

1º - 2017 102.684 88.579 86,3% 14.105 13,7% 14,3%  

2º - 2017 103.298 89.872 87,0% 13.426 13,0% -5,4%  

3º - 2017 103.859 90.953 87,6% 12.906 12,4% -4,4%  

4º - 2017 104.037 91.770 88,2% 12.267 11,8% -5,1%  

1º - 2018 103.906 90.272 86,9% 13.634 13,1% 11,3%  

2º - 2018 103.864 90.941 87,6% 12.923 12,4% -5,2%  

3º - 2018 104.783 92.333 88,1% 12.450 11,9% -4,5%  

4º - 2018 104.888 92.736 88,4% 12.152 11,6% -2,5%  

1º - 2019 105.250 91.863 87,3% 13.387 12,7% 9,8%  

2º - 2019 106.108 93.342 88,0% 12.766 12,0% -5,4%  

3º - 2019 106.316 93.801 88,2% 12.515 11,8% -2,2%  

4º - 2019 106.184 94.552 89,0% 11.632 11,0% -6,9%  

1º - 2020 105.073 92.223 87,8% 12.850 12,2% 11,6%  

      Fonte: elaboração própria, (PNAD Contínua – 2021) – IBGE. 

 

 Podemos separar a evolução do nível de desocupação da Força de Trabalho 

disponível no Brasil, em dois momentos distintos. Primeiro, notam-se quedas 
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frequentes nesta variável entre os anos de 2012 e 2014, com especial atenção para o 

4º semestre de 2013, onde esta taxa chegou ao seu patamar mais baixo do recorte 

histórico analisado. Em um segundo momento, a partir do primeiro semestre de 2015, 

o patamar de desocupação começa a aumentar de forma descontrolada. O Gráfico 

11, abaixo, mostra esses dois momentos de forma mais dinâmica. 

  

                              Fonte: elaboração própria, (PNAD Contínua – 2021) – IBGE. 

 Outro indicador que nos ajuda a enxergar o comportamento do mercado de trabalho 

brasileiro, a partir de 2012, é o nível de participação percentual das posições de 

ocupação e categoria do emprego na Força de Trabalho. A Tabela 9, a seguir, vai nos 

permitir aprofundar a análise a respeito da conformação das relações de trabalho no 

Brasil, antes e depois da Reforma Trabalhista de 2017. 
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Tabela 9 - Participação percentual das posições de ocupação e categoria do 
emprego na Força de Trabalho (2012 – 2020) 

Trimestre 
Privado 

c/ 
carteira 

Privado 
s/ 

carteira 

Dom. 
c/ 

carteira 

Dom. 
s/ 

carteira  

Empregado 
público 

Empregador 
Conta 
própria 

Familiar 
auxiliar 

1º - 2012 38,11% 12,49% 2,21% 4,71% 12,47% 3,89% 23,39% 2,73% 

2º - 2012 38,24% 12,38% 2,16% 4,70% 12,55% 3,94% 22,70% 3,33% 

3º - 2012 38,38% 12,50% 2,13% 4,69% 12,62% 3,98% 22,49% 3,22% 

4º - 2012 38,67% 12,14% 2,14% 4,69% 12,30% 4,07% 22,82% 3,16% 

1º - 2013 38,75% 12,13% 2,16% 4,64% 12,16% 4,09% 22,93% 3,14% 

2º - 2013 38,77% 11,97% 2,02% 4,55% 12,44% 4,13% 23,00% 3,13% 

3º - 2013 39,11% 11,96% 1,95% 4,56% 12,42% 4,08% 22,97% 2,94% 

4º - 2013 39,26% 11,66% 2,02% 4,48% 12,22% 4,14% 23,16% 3,06% 

1º - 2014 39,92% 11,44% 2,05% 4,45% 12,27% 4,07% 22,90% 2,90% 

2º - 2014 40,09% 11,19% 2,07% 4,45% 12,37% 4,05% 22,88% 2,88% 

3º - 2014 39,76% 11,10% 2,08% 4,41% 12,52% 4,07% 23,26% 2,80% 

4º - 2014 39,34% 11,28% 2,07% 4,37% 12,50% 4,25% 23,42% 2,78% 

1º - 2015 39,23% 10,90% 2,11% 4,43% 12,33% 4,43% 23,65% 2,92% 

2º - 2015 38,98% 10,90% 2,08% 4,43% 12,42% 4,33% 23,92% 2,94% 

3º - 2015 38,50% 11,04% 2,06% 4,48% 12,53% 4,40% 24,13% 2,87% 

4º - 2015 38,42% 10,87% 2,27% 4,54% 12,27% 4,29% 24,83% 2,52% 

1º - 2016 38,24% 10,71% 2,40% 4,47% 12,11% 4,11% 25,57% 2,40% 

2º - 2016 37,95% 11,09% 2,28% 4,58% 12,44% 4,08% 25,23% 2,34% 

3º - 2016 38,01% 11,42% 2,26% 4,56% 12,61% 4,55% 24,31% 2,29% 

4º - 2016 37,71% 11,64% 2,16% 4,61% 12,46% 4,59% 24,50% 2,32% 

1º - 2017 37,60% 11,43% 2,15% 4,66% 12,22% 4,64% 24,85% 2,45% 

2º - 2017 36,98% 11,75% 2,07% 4,70% 12,52% 4,64% 24,93% 2,40% 

3º - 2017 36,52% 11,93% 2,01% 4,76% 12,58% 4,65% 25,09% 2,47% 

4º - 2017 36,22% 12,05% 2,04% 4,88% 12,45% 4,78% 25,18% 2,40% 

1º - 2018 36,38% 11,81% 2,06% 4,79% 12,38% 4,82% 25,34% 2,44% 

2º - 2018 36,03% 12,02% 2,01% 4,82% 12,72% 4,79% 25,27% 2,34% 

3º - 2018 35,64% 12,40% 1,96% 4,80% 12,66% 4,78% 25,36% 2,39% 

4º - 2018 35,52% 12,39% 1,92% 4,83% 12,50% 4,87% 25,64% 2,33% 

1º - 2019 35,83% 12,11% 1,92% 4,72% 12,37% 4,83% 25,85% 2,36% 

2º - 2019 35,58% 12,32% 1,91% 4,80% 12,49% 4,68% 25,86% 2,36% 

3º - 2019 35,26% 12,62% 1,85% 4,84% 12,46% 4,66% 26,05% 2,27% 

4º - 2019 35,61% 12,54% 1,87% 4,85% 12,31% 4,70% 25,97% 2,15% 

1º - 2020 35,89% 11,95% 1,78% 4,70% 12,63% 4,75% 26,20% 2,10% 

2º - 2020 36,18% 10,37% 1,69% 3,96% 14,83% 4,75% 25,99% 2,23% 

3º - 2020 35,61% 10,93% 1,59% 4,00% 14,34% 4,68% 26,42% 2,43% 

4º - 2020 34,68% 11,59% 1,49% 4,20% 14,11% 4,55% 27,00% 2,38% 

        Fonte: elaboração própria, (PNAD Contínua – 2021) – IBGE. 
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 A partir da tabulação acima, podemos ver claramente dois movimentos 

principais, divididos temporalmente de 2012 à 2014 e depois, de 2014 à 2020. O 

primeiro, consiste no aumento progressivo nas taxas de participação de empregados 

do setor privado, com carteira assinada, no total da Força de Trabalho disponível, que 

fazem parte, justamente, à parcela mais protegida do caráter coercitivo do 

desemprego, visto que podem acessar seguro desemprego, são beneficiários do 

FGTS, além de outras garantias. O mesmo acontece, com a participação dos 

Empregadores e os funcionários chamados de “Conta Própria”, que são indivíduos 

que exercem uma atividade independente, autônoma, com associados ou não, 

obtendo uma remuneração que está diretamente dependente dos lucros (realizados 

ou potenciais) provenientes de bens ou serviços produzidos por eles, utilizando-se de 

um título de Pessoa Jurídica, em vez de ter carteira de trabalho registrada como 

Pessoa Física contratada. Já nas categorias de emprego chamadas informais, que 

não contam com registro, os números são decrescentes.  

 Contudo, a partir de 2015, o que acontece é justamente o oposto. Os cargos 

considerados como formais, principalmente os postos de emprego em instituições 

privadas, com carteira de trabalho assinada, decaem constantemente até chegar em 

seu nível mais baixo, entre o último semestre de 2020 e o primeiro tercil do ano 

seguinte. Já as ocupações informais, sobretudo os empregados privados sem registro 

e os chamados “Conta Própria”, crescem significativamente, principalmente após o 

ano de 2016, coincidindo com o golpe ao governo Dilma e a reimplementação da 

agenda flexibilizadora das relações de trabalho. Esses níveis são ainda mais 

acentuados a partir de 2017, justamente ano em que a última Reforma Trabalhista foi 

implementada. A Tabela 10, abaixo, mostra de forma clara, esses movimentos 

distintos, sobretudo após 2016. 
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Tabela 10 - Variação da Composição do Mercado de Trabalho brasileiro ano a ano  
(2012 - 2020) 

Ano 
Var. 

Força de 
Trabalho 

Var. 
Privado 

c/ 
Carteira 

Var. 
Privado 

s/ 
Carteira 

Var. 
Dom. c/ 
Carteira 

Var. 
Dom. s/ 
Carteira 

Var. 
Emp. 

Público 

Var. 
Empregador 

Var. 
Contra 
Própria 

Var. 
Familia

r 
Auxiliar 

2012 - - - - - - - - - 

2013 1,39% 3,04% -2,29% -4,34% -1,65% -0,02% 4,91% 2,15% -0,14% 

2014 1,48% 3,56% -4,25% 2,81% -1,56% 2,34% 1,55% 1,92% -5,95% 

2015 0,05% -2,45% -2,85% 3,20% 1,14% -0,18% 6,19% 4,44% -0,94% 

2016 -1,87% -3,89% 0,69% 4,77% 0,01% -1,73% -2,60% 1,29% 
-

18,41% 

2017 0,35% -2,71% 5,57% -8,78% 4,66% 0,66% 8,42% 0,79% 4,37% 

2018 1,41% -1,16% 4,54% -2,56% 2,71% 2,42% 4,35% 2,99% -1,06% 

2019 1,99% 1,08% 4,01% -3,01% 1,81% 0,70% -0,12% 4,12% -1,89% 

2020 -7,86% -7,81% -16,53% -20,05% -18,84% 3,57% -8,48% -6,20% -7,94% 

Fonte: elaboração própria, (PNAD Contínua – 2021) – IBGE. 

 A partir destes dados, algumas conclusões podem ser tiradas. Primeiro, a 

respeito do movimento negativo que o número de participação dos empregados 

privados registrados tem no total da Força de Trabalho, sobretudo após a Reforma 

Trabalhista aprovada em 2017, é possível atrelar essa queda ao surgimento da crise 

financeira, que estourou em 2015. Contudo, a proposta dos partidários da ideologia 

liberal em trazer de volta a agenda flexibilizadoras era de, justamente, promover a 

reativação da economia, além de estimular a criação de novos postos de emprego 

formais, ou seja, com registro na carteira de trabalho. Esse efeito não foi atingido, pois 

a queda no número de funcionários registrados, mesmo após 2017, seguiu seu curso. 

A participação do número de trabalhadores domésticos com carteira assinada na 

Força de Trabalho ocupada também diminuiu sequencialmente.Vale ressaltar, 

contudo, que o mundo foi assolado por uma pandemia de larga escala e mortalidade 

em 2020, que foi mais impactante no Brasil a partir do segundo trimestre deste ano, 

fato este que influenciou diretamente e negativamente no resultado econômico do país 

e do mundo todo.  

 Segundo, foi o crescimento nos postos de trabalho sem registro, tanto os 

empregos ilegais, que são os funcionários que trabalham para empresas privadas, 

mas que não possuem carteira assinada, quanto os Ocupados fora do Assalariamento 

informais, que são compostos dos Empregadores e os autônomos. Com respeito às 

relações ilegais de labor, esse número foi diretamente impactado pela profunda 

desregulamentação do mercado de trabalho, assim como pelo enfraquecimento das 
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instituições de fiscalização e negociação, que conferiam apoio aos trabalhadores, 

aumentando seu poder de barganha, assim como buscavam impedir que a lei fosse 

burlada. O resultado, foi um crescimento considerável nos regimes de emprego 

considerados como ”não assalariados”.  

 Já o cenário de aumento da participação dos Empregadores e trabalhadores 

autônomos na Força de Trabalho empregada, pode ser analisado de duas maneiras. 

Primeiro, em uma situação em que a economia caminha bem e existem boas 

oportunidades de negócios, como era o caso da economia brasileira antes de 2015, 

os indivíduos podem enxergar vantagens maiores, tanto de rendimentos, quanto de 

condições de trabalho, caso migrem para essas categorias de trabalho. Mas, se o 

cenário, por outro lado, for de uma recessão econômica, esta visão não faz sentido, 

pois não existem mais tantas boas oportunidades de negócio como antes. A 

explicação que pode ser encontrada aqui é justamente um fenômeno gerado pela 

flexibilização dos contratos de trabalho e da retirada de direitos. A população mais 

pobre, em situações de crise e escassez de oportunidades, encontra no trabalho por 

“Conta Própria”, uma forma de fugir da desocupação. Além disso, se sujeitam também, 

a condições mais precárias de trabalho, salários mais baixos e cargas horárias mais 

estafantes.  

 Assim, a menor regulação das relações de trabalho, permite que as condições 

de trabalho sejam precarizadas, sobretudo em momentos de crise, pois as relações 

de poder entre empregado e empregador são desbalanceadas para o lado dos donos 

dos meios de produção, fazendo com que os funcionários sejam obrigados a 

aceitarem condições cada vez mais penosas de trabalho. A seguir, vamos tentar 

ilustrar alguns indicadores que demonstram como essa precarização das relações de 

trabalho efetivamente aconteceu, sobretudo após a Reforma Trabalhista de 2017, 

começando, pela Tabela 11, que apresenta a evolução do Rendimento Médio Real, 

efetivamente recebido por mês pelas pessoas, divididas em algumas categorias de 

emprego que compõem o mercado de trabalho brasileiro.  
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Tabela 11 - Rendimento médio real, efetivamente recebido por mês de 
referência, do trabalho principal, por posição na ocupação e categoria do 

emprego no trabalho principal - R$ (2012 - 2021) 

Trimestre 
Privado c/ 
carteira 

Privado 
s/ 

carteira 

Dom. c/ 
carteira 

Dom. s/ 
carteira  

Empregado 
público 

Empregador 
Conta 
própria 

1º - 2012 2.446,00 1.406,00 1.300,00 750,00 3.956,00 6.327,00 1.797,00 

2º - 2012 2.262,00 1.339,00 1.228,00 722,00 3.590,00 6.360,00 1.761,00 

3º - 2012 2.254,00 1.346,00 1.226,00 724,00 3.577,00 6.608,00 1.797,00 

4º - 2012 2.308,00 1.314,00 1.242,00 746,00 3.641,00 6.183,00 1.840,00 

1º - 2013 2.452,00 1.367,00 1.315,00 759,00 3.899,00 6.463,00 1.866,00 

2º - 2013 2.301,00 1.389,00 1.258,00 756,00 3.633,00 6.563,00 1.861,00 

3º - 2013 2.321,00 1.407,00 1.268,00 777,00 3.655,00 6.799,00 1.904,00 

4º - 2013 2.364,00 1.398,00 1.293,00 796,00 3.739,00 6.534,00 1.873,00 

1º - 2014 2.493,00 1.416,00 1.383,00 817,00 3.995,00 6.606,00 1.969,00 

2º - 2014 2.371,00 1.412,00 1.316,00 797,00 3.749,00 6.444,00 1.907,00 

3º - 2014 2.382,00 1.371,00 1.317,00 810,00 3.747,00 6.650,00 1.881,00 

4º - 2014 2.379,00 1.395,00 1.320,00 818,00 3.800,00 6.407,00 1.940,00 

1º - 2015 2.495,00 1.402,00 1.396,00 822,00 3.984,00 6.493,00 1.900,00 

2º - 2015 2.376,00 1.324,00 1.322,00 805,00 3.718,00 6.545,00 1.859,00 

3º - 2015 2.335,00 1.357,00 1.286,00 798,00 3.719,00 6.385,00 1.767,00 

4º - 2015 2.496,00 1.434,00 1.382,00 809,00 3.960,00 5.984,00 1.789,00 

1º - 2016 2.779,00 1.373,00 1.567,00 822,00 4.445,00 6.243,00 1.799,00 

2º - 2016 2.335,00 1.411,00 1.344,00 790,00 3.843,00 5.872,00 1.770,00 

3º - 2016 2.359,00 1.403,00 1.325,00 794,00 3.885,00 5.798,00 1.720,00 

4º - 2016 2.509,00 1.356,00 1.403,00 797,00 3.993,00 6.041,00 1.722,00 

1º - 2017 2.787,00 1.464,00 1.601,00 817,00 4.533,00 6.084,00 1.734,00 

2º - 2017 2.409,00 1.355,00 1.370,00 797,00 3.866,00 5.782,00 1.717,00 

3º - 2017 2.422,00 1.370,00 1.376,00 796,00 3.945,00 6.001,00 1.725,00 

4º - 2017 2.599,00 1.319,00 1.492,00 805,00 4.027,00 5.952,00 1.730,00 

1º - 2018 2.817,00 1.388,00 1.677,00 824,00 4.628,00 6.023,00 1.749,00 

2º - 2018 2.420,00 1.421,00 1.385,00 805,00 3.998,00 5.938,00 1.763,00 

3º - 2018 2.439,00 1.424,00 1.386,00 793,00 4.061,00 6.198,00 1.706,00 

4º - 2018 2.559,00 1.488,00 1.498,00 801,00 4.163,00 5.934,00 1.788,00 

1º - 2019 2.843,00 1.470,00 1.647,00 834,00 4.738,00 6.140,00 1.754,00 

2º - 2019 2.407,00 1.467,00 1.394,00 787,00 4.041,00 6.065,00 1.739,00 

3º - 2019 2.404,00 1.465,00 1.401,00 788,00 4.129,00 6.214,00 1.747,00 

4º - 2019 2.564,00 1.516,00 1.477,00 811,00 4.269,00 6.369,00 1.777,00 

1º - 2020 2.851,00 1.589,00 1.626,00 815,00 4.669,00 6.230,00 1.779,00 

2º - 2020 2.430,00 1.482,00 1.354,00 679,00 4.073,00 5.446,00 1.445,00 

3º - 2020 2.422,00 1.566,00 1.346,00 725,00 4.285,00 6.322,00 1.579,00 

4º - 2020 2.534,00 1.568,00 1.388,00 745,00 4.287,00 5.994,00 1.660,00 

1º - 2021 2.697,00 1.570,00 1.499,00 760,00 4.685,00 5.822,00 1.766,00 

      Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua (2021) – IBGE. 
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Podemos notar dois comportamentos principais a respeito da precarização das 

condições de trabalho, que saltam aos olhos quando analisamos a Tabela 11. 

Primeiro, é que, mesmo em condições de recessão econômica e até no período entre 

o segundo semestre de 2020 e o primeiro tercil de 2021, em que o mundo seguia, e 

ainda segue, assolado por uma pandemia de proporções catastróficas, os níveis reais 

de Rendimento Médio Mensal, efetivamente recebidos pelos trabalhadores privados 

com carteira de trabalho assinada cresceram constantemente, mesmo que tivessem 

uma queda significativa no primeiro trimestre de 2020, muito por causa da novidade 

absolutamente negativa, que foi a pandemia do COVID-19. O contrário acontece nos 

casos dos indivíduos ocupados como Empregadores e os autônomos. A Tabela 12, 

abaixo, apresenta a variação dos Rendimentos Médios Mensais destas três categorias 

de ocupação, de forma mais explicita.  

Tabela 12 - Variação dos Rendimentos médios mensais (%) - (2012 - 2020) 

Data 
Privado c/ 
Carteira 

 Variação em 
relação ao ano 

anterior 
Empregador 

 Variação em 
relação ao 

ano anterior 

Conta 
Própria 

 Variação em 
relação ao 

ano anterior 

2012 2.317,50 - 6.369,50 - 1.798,75 - 

2013 2.359,50 1,81% 6.589,75 3,46% 1.876,00 4,29% 

2014 2.406,25 1,98% 6.526,75 -0,96% 1.924,25 2,57% 

2015 2.425,50 0,80% 6.351,75 -2,68% 1.828,75 -4,96% 

2016 2.495,50 2,89% 5.988,50 -5,72% 1.752,75 -4,16% 

2017 2.554,25 2,35% 5.954,75 -0,56% 1.726,50 -1,50% 

2018 2.558,75 0,18% 6.023,25 1,15% 1.751,50 1,45% 

2019 2.554,50 -0,17% 6.197,00 2,88% 1.754,25 0,16% 

2020 2.559,25 0,19% 5.998,00 -3,21% 1.615,75 -7,90% 

  Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua (2021) – IBGE. 

Como pode-se observar, a variação dos Rendimentos Médios Mensais, reais, 

dos empregados privados registrados aumentam constantemente, enquanto dos 

Empregadores e dos “Conta Própria”, decaem, mesmo após a Reforma Trabalhista 

de 2017. Caso cruzemos estes dados, com a participação das categorias analisadas 

na Tabela 11, na Força de Trabalho ocupada, torna-se possível tirar algumas 

conclusões interessantes. O Gráfico 12, abaixo, mostra a primeira de uma série de 

comparativos a respeito da evolução do número empregados privados registrados, 

Empregadores e os “Conta Própria”, em relação ao desenvolvimento dos 
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Rendimentos Médios Mensais de cada uma das categorias. No caso abaixo, vamos 

analisar o primeiro grupo citado. 

 

     Fonte: elaboração própria, (PNAD Contínua – 2021) – IBGE. 

Como pode-se observar, os números absolutos de empregados privados 

registrados crescem até 2014, seu auge no recorte histórico analisado, mas a partir 

do ano seguinte, decrescem constantemente, até seu pior nível, em 2020. O contrário 

acontece com o Rendimento Médio Mensal desta mesma categoria de Força 

Trabalho. Esta variável cresce durante todo o período, chegando ao seu auge em 

2020. É possível obter duas interpretações a partir desses dados. Primeiro, mesmo 

após o advento das medidas flexibilizadoras iniciadas em 2016, sobretudo a Reforma 

Trabalhista de 2017, os números de empregados formalmente registrados seguiram 

caindo, comportamento que vai contra as propostas que fundamentaram a suposta 

necessidade dessas políticas, cujo foco era promover uma desregulamentação da 

economia.  

Segundo, é que, já que o número de indivíduos que compõe essa categoria de 

ocupação diminuiu, mas, por outro lado, o salário seguiu em franco crescimento, isso 

significa que menos pessoas estão auferindo maiores rendimentos, configurando, 

assim, um aumento na desigualdade salarial. Isso acontece, pois, em momentos de 

crise, os trabalhadores menos qualificados e que recebem menores salários, 

geralmente, são mais afetados, visto que os custos para sua demissão são menores 

do que o caso dos trabalhadores mais qualificados e com melhores rendimentos. Além 

disso, existe também uma maior dificuldade de substituição aos trabalhadores mais 
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qualificados, o que pesa também para a preferência das empresas em demitir 

funcionários que apresentam menores remunerações, em cenários de crise. O que 

acontece, então, é uma segmentação do mercado, onde o rendimento real médio 

aumenta, por conta que trabalhadores menos qualificados e, por conseguinte, com 

menores salários perdem emprego.   

 O Gráfico 13, por sua vez, coloca em contrapartida a quantidade de 

empregadores que compõem a Força de Trabalho ocupada, e seu Rendimento Médio 

Mensal. Observemos abaixo esta formulação. 

 

       Fonte: elaboração própria, (PNAD Contínua – 2021) – IBGE. 

 Analisando as informações apresentadas acima, nota-se que o número de 

Empregadores cresce constantemente, sobretudo após 2016, justamente época em 

que a agenda liberal volta a ganhar força no cenário político nacional. Entretanto, os 

Rendimentos Médios Mensais auferidos por essa categoria de trabalho decrescem 

substancialmente no mesmo período, com pequeno repique em 2018 e 2019. Uma 

conclusão interessante pode ser tirada a partir disso. O fenômeno formado pelo 

crescimento no número de pessoas optando por tornarem-se Empregadores e, em 

contrapartida, menores Rendimentos Médios Mensais, pode ser resultado justamente 

de um movimento em que estes indivíduos decidem ingressar nesta categoria de 

trabalho por necessidade, visto que a competição por outras vagas de emprego torna-

se absolutamente desigual. Isso resulta em uma massa de empregadores que não 

têm sucesso em seus empreendimentos e obtém baixos rendimentos. Tal conclusão, 

fundamenta o argumento proposto anteriormente, de que o aumento nos postos de 
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trabalho informais e autônomos, em casos de crise econômica, na verdade não são 

um sinal positivo, mas pelo contrário, são resultado de um aumento na precarização 

das relações de trabalho.  

 O Gráfico 14, abaixo, apresenta alguns dados que demonstram de forma mais 

acentuada os movimentos negativos que sofreu o mercado de trabalho brasileiro, sob 

o ponto de vista da precariedade das condições laborais.  

 

 

        Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua (2021) – IBGE. 

 

 O cenário exposto pelo Gráfico 14 apresenta um argumento ainda mais forte de 

que o mercado de trabalho brasileiro sofreu um intenso processo de precarização, 

sobretudo após a Reforma Trabalhista de 2017. O número de pessoas ocupadas na 

categoria de trabalho de autônomos, os chamados “Conta Própria”, cresceu 

vertiginosamente até 2020, ano em que a pandemia do COVID-19 se iniciou e abalou 

o mercado de trabalho como um todo. Em contrapartida, os Rendimentos Médios 

Mensais auferidos pelos trabalhadores autônomos teve dois momentos distintos. 

Primeiro, cresceu entre os anos de 2012 e 2014, período este, como apresentado 

anteriormente, em que o Brasil viveu seus anos mais prósperos, economicamente e 

socialmente, o que indica que boa parte dos indivíduos que ingressaram nessa 

modalidade de trabalho, o fizeram justamente porque encontrariam melhores 

benefícios ao fazê-lo.  

Em contrapartida, a partir de 2015, quando o Brasil entra na depressão 

econômica que perdura até os dias de hoje, os rendimentos, por sua vez, decaem de 
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forma constante. Para este cenário, a interpretação é diferente, pois não faz sentido 

que este movimento de aumento nos números de trabalhadores autônomos aconteça, 

sem que os rendimentos sejam mais significativos do que em outras categorias de 

trabalho, cujos benefícios e garantias são melhores. As pessoas que se tornam 

autônomas, nesta situação especificamente, não o fazem em busca de melhores 

salários e benefícios. Mas, sim porque precisam, visto que é a única opção que têm 

para receberem algum tipo de rendimento. Assim, visto que as medidas protetivas da 

sociedade são extinguidas e o trabalhador se vê desamparado, estes aceitam 

condições cada vez mais precárias de trabalho, para que tenham algo com que se 

sustentar. Estes dados, conferem um argumento muito forte com relação ao processo 

de precarização que sofreu o mercado de trabalho brasileiro, sobretudo após a 

insurgência da agenda liberal, com medidas de caráter flexibilizador das relações de 

trabalho e com advento da Reforma Trabalhista, aprovada em 2017. 

Um exemplo muito forte desse movimento, é o crescimento do ingresso ao 

trabalho como motorista de aplicativo. Essa atividade é considerada como autônoma, 

visto que as companhias que viabilizam o serviço não consideram que tenham vínculo 

empregatício com os motoristas cadastrados. Além disso, uma característica muito 

forte desta atividade profissional é a baixa remuneração, aliada às altas taxas de 

subocupação de trabalho. Vamos analisar as estatísticas de número de horas 

efetivamente trabalhadas pela Força de Trabalho no Brasil, de forma mais 

aprofundada. A Tabela 13, a seguir, fornece um panorama geral a respeito do número 

de pessoas por agrupamento de horas efetivamente trabalhadas, onde podemos 

acompanhar o movimento de aumento e diminuição das jornadas de trabalho efetivas 

a cada semestre, no período compreendido entre 2012 e 2021, em relação ao número 

de indivíduos que ingressam ou saem das categorias determinadas.  
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Tabela 13 - Participação de pessoas por grupo de horas 
efetivamente trabalhadas na Ocupação Principal - Trimestral - 

(%) - (2012 - 2020) 

Trimestre 
Até 14 
horas 

15 a 39 
horas 

40 a 44 
horas 

45 a 48 
horas 

49 horas 
ou mais 

1º - 2012 9,94% 23,08% 35,71% 16,70% 14,57% 

2º - 2012 7,84% 25,30% 36,63% 16,61% 13,61% 

3º - 2012 7,51% 24,07% 37,79% 17,24% 13,38% 

4º - 2012 8,18% 25,23% 36,78% 16,74% 13,07% 

1º - 2013 9,64% 25,28% 36,55% 16,22% 12,31% 

2º - 2013 7,10% 23,99% 39,67% 16,83% 12,41% 

3º - 2013 5,82% 23,85% 41,10% 16,79% 12,44% 

4º - 2013 5,88% 25,22% 40,42% 16,76% 11,72% 

1º - 2014 6,89% 24,73% 40,57% 16,53% 11,29% 

2º - 2014 5,87% 26,03% 41,14% 16,32% 10,64% 

3º - 2014 6,21% 24,13% 42,23% 16,69% 10,75% 

4º - 2014 6,80% 24,83% 41,25% 16,29% 10,83% 

1º - 2015 7,58% 23,93% 41,63% 16,44% 10,41% 

2º - 2015 6,61% 26,07% 41,29% 15,94% 10,08% 

3º - 2015 7,01% 25,06% 41,71% 15,85% 10,37% 

4º - 2015 6,53% 23,42% 47,66% 12,13% 10,26% 

1º - 2016 7,22% 22,88% 49,19% 11,40% 9,30% 

2º - 2016 6,02% 23,51% 49,55% 11,28% 9,64% 

3º - 2016 5,95% 22,47% 51,45% 10,69% 9,44% 

4º - 2016 6,27% 24,80% 49,14% 10,12% 9,68% 

1º - 2017 7,38% 22,79% 50,31% 9,99% 9,53% 

2º - 2017 6,62% 26,25% 47,94% 9,58% 9,62% 

3º - 2017 7,23% 23,37% 49,73% 9,76% 9,91% 

4º - 2017 7,76% 27,79% 45,28% 9,00% 10,17% 

1º - 2018 8,82% 26,27% 46,08% 9,19% 9,64% 

2º - 2018 7,18% 24,87% 48,17% 9,75% 10,03% 

3º - 2018 7,37% 24,93% 47,97% 9,33% 10,41% 

4º - 2018 7,95% 27,23% 44,98% 9,39% 10,45% 

1º - 2019 9,19% 25,16% 46,27% 9,10% 10,28% 

2º - 2019 7,44% 26,79% 45,71% 9,38% 10,69% 

3º - 2019 7,56% 23,60% 48,33% 9,64% 10,88% 

4º - 2019 7,47% 25,19% 46,98% 9,43% 10,95% 

1º - 2020 12,19% 24,62% 44,38% 8,86% 9,94% 

           Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua (2021) – IBGE. 

 

Observando os dados, é possível encontrar dois grandes movimentos, em 

momentos distintos da série histórica. Inicialmente, o período compreendido entre o 

primeiro trimestre de 2012 e o terceiro tercil de 2016, é marcado pelo aumento 

vertiginoso do número de pessoas que têm jornadas de 40 a 44 horas trabalhadas 
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semanalmente, enquanto que em todas as outras categorias, a participação decai. 

Isso mostra que, durante o período, cresceu a quantidade de empregados tinham uma 

jornada de trabalho efetiva igual ou próxima ao que era permitido e garantido por lei. 

Contudo, a partir do quarto semestre de 2016, este movimento foi revertido, visto que 

o número de pessoas que trabalhavam entre 40 e 44 horas semanais diminuiu. Em 

contrapartida, a participação dos empregados nas outras categorias aumentou, 

sobretudo naquelas que representam jornadas menores do que 39 horas trabalhadas 

efetivamente, ou menos.  

Este segundo comportamento citado, aconteceu justamente após a queda do 

governo Dilma e o retorno das políticas flexibilizadoras das relações de trabalho. O 

movimento foi ainda mais acentuado a partir de 2017, o que pode ser explicado pela 

aprovação da Reforma Trabalhista neste mesmo ano. Tal medida política trouxe 

novidades que conferiam maior liberdade aos empregadores para firmar contratos de 

terceirização, ampliar os contratos temporários e parciais, além de introduzir a 

legalização do teletrabalho e do contrato de trabalho intermitente. Estas modalidades 

de contratação, em si, sobretudo o contrato de trabalho intermitente, estimulam a 

precarização das relações laborais, visto que deixam a Força de Trabalho à mercê 

das necessidades dos empregadores. Assim, por exemplo na modalidade de emprego 

intermitente, os empresários podem convocar seus funcionários de forma 

descontinuada, somente quando julgarem necessário, pagando vencimentos de forma 

proporcional ao tempo trabalhado.  

O resultado disso, foi o aumento do número de pessoas com jornadas laborais 

menores do que 40 horas semanais, e, por consequência, recebendo menores 

salários, conforme demonstramos anteriormente, mas que gostariam de poderem 

trabalhar por maiores períodos de tempo. O nome dado a esse fenômeno é 

subocupação da Força de Trabalho. A Tabela 14 demonstra a variação média anual 

do número de pessoas, divididas por grupo de horas efetivamente trabalhadas no 

Trabalho Principal. A partir dela, será possível identificar melhor o movimento de 

migração de empregados, para jornadas de trabalho menores, sobretudo depois de 

2017. 
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Tabela 14 - Número de pessoas por grupo de horas efetivamente trabalhadas no Trabalho 
Principal (Mil Pessoas) - (2012 - 2020) 

Ano 
Até 14 
horas 

Variação 
15 a 39 
horas 

Variação 
40 a 44 
horas 

Variação 
45 a 48 
horas 

Variação 
49 horas 
ou mais 

Variação 

2012 7.446 - 21.758 - 32.719 - 14.984 - 12.157 - 

2013 6.409 -13,92% 22.198 2,02% 35.625 8,88% 15.039 0,36% 11.032 -9,26% 

2014 5.903 -7,90% 22.844 2,91% 37.845 6,23% 15.081 0,28% 9.966 -9,67% 

2015 6.357 7,70% 22.572 -1,19% 39.494 4,36% 13.835 -8,26% 9.426 -5,42% 

2016 5.727 -9,91% 21.069 -6,66% 44.836 13,52% 9.782 -29,30% 8.562 -9,16% 

2017 6.549 14,34% 22.634 7,43% 43.606 -2,74% 8.647 -11,60% 8.859 3,47% 

2018 7.169 9,48% 23.648 4,48% 42.852 -1,73% 8.620 -0,31% 9.282 4,77% 

2019 7.385 3,00% 23.516 -0,56% 43.728 2,04% 8.766 1,70% 9.996 7,69% 

Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua (2021) – IBGE. 

 Analisando a tabulação acima, é possível identificar o crescimento do 

número de pessoas que trabalham sob condições de jornada de 40 a 44 horas 

semanais até 2017, ano em que este indicador começa a cair. Já, o número de 

indivíduos que trabalham efetivamente em jornadas menores a 40 horas semanais 

começa a crescer justamente a partir de 2017, inclusive a taxas muito significativas. 

De 2016 para 2017, a quantidade de trabalhadores que possuem jornadas efetivas 

de14 horas semanais, ou menos, cresce mais do que 14%. Isso pode indicar o 

fenômeno que apresentamos anteriormente, de que as novidades legais 

apresentadas pela Reforma Trabalhista de 2017, sobretudo em cenários de crise 

econômica, estimulam que o mercado de trabalho nacional sofra um processo de 

precarização, sob o aspecto de subocupação da Força de Trabalho. Assim, o que 

acontece no Brasil, a partir do retorno da agenda flexibilizadora, em 2016, é um 

aumento do nível de subocupação.  

 O IBGE disponibiliza um índice que nos permite analisar de forma mais 

próxima esse processo de precarização das jornadas de trabalho, que é a chamada 

Taxa de Subocupação. Este indicador buscar analisar, justamente, a porcentagem de 

pessoas componentes da Força de Trabalho nacional que estão ocupadas com 

jornadas menores do que 40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar em 

períodos maiores de tempo. O Gráfico 15, abaixo, demonstra a evolução da Taxa de 

Desocupação, durante o período compreendido entre 2012 e 2021.  
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      Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua (2021) – IBGE. 

 A Taxa de Subocupação, como podemos identificar acima, decresce 

vertiginosamente entre os anos de 2012 e 2014. Contudo, a partir de 2015, começa a 

crescer, tendo pequeno decréscimo entre o 3º e 4º trimestres de 2015, e depois 

voltando a aumentar novamente, até chegar em seu nível máximo, em 2021. Vale 

ressaltar que, durante os anos de 2020 e 2021, o mundo foi assolado pela pandemia 

do COVID-19, que influenciou de forma absolutamente negativa a economia brasileira, 

e ainda mais a condição sanitária das pessoas, fazendo com que os dados negativos 

possam ser justificados. Contudo, mesmo antes, em 2017, 2018 e 2019, os níveis de 

subocupação cresceram sem parada, sobretudo após a Reforma Trabalhista, 

aprovada em 2017. 

 Por fim, o último dado que vamos apresentar neste trabalho, a respeito da 

precarização das relações de trabalho no Brasil, é a Taxa Composta de Subutilização 

da Força de Trabalho. Este índice agrega em uma só análise, a Taxa de 

Desocupação, a Taxa de Desocupação por insuficiência de horas trabalhadas e a 

Força de Trabalho Potencial. O indicador tem como objetivo, identificar o quão 

eficiente, ou ineficiente é o mercado de trabalho brasileiro. A Tabela 15, abaixo, mostra 

o avanço da Taxa Composta de Subutilização da Força de Trabalho no Brasil, entre 

2012 e 2020. 
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Tabela 15 - Taxa Composta de Subutilização da 
Força de Trabalho no Brasil (%) - (2012 - 2020) 

Ano 

Taxa Composta de 
Subutilização da Força de 
Trabalho – Consolidada 

Anual 

Variação 

2012 18,38% - 

2013 16,38% -10,88% 

2014 15,00% -8,40% 

2015 17,25% 15,00% 

2016 20,88% 21,01% 

2017 23,78% 13,89% 

2018 24,25% 2,00% 

2019 24,20% -0,21% 

2020 28,13% 16,22% 

                         Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua (2021) – IBGE. 

 Observando a Tabela 15, podemos notar que, novamente, houve dois 

movimentos distintos com relação à Taxa Composta de Subutilização da Força de 

Trabalho. Primeiro, o índice decaiu muito entre os anos de 2012 e 2014, chegando a 

15%. Contudo, a partir de 2015, o indicador começa a crescer, chegando a incríveis 

28,13% em 2020. Como este ano em questão foi marcado pela pandemia do COVID-

19, existe uma justificativa que talvez possa amenizar estes índices. Contudo, caso 

analisemos os anos anteriores, estes contaram com seguidos aumentos nos níveis de 

subutilização da Força de Trabalho. Em 2019, esta taxa chegava à 24,2%. Isso 

corresponde quase a cada um em quatro brasileiros subutilizados, ou seja, 

desocupados ou ocupados em empregos precários, de jornadas de trabalho baixas e, 

consequentemente, rendimentos também inferiores.  

 A apresentação deste índice faz-se tão importante pois, como afirma Kalecki 

(1950), o conceito de desemprego em economias subdesenvolvidas, como é o caso 

do Brasil, é mais complexo de se definir. Assim, não é suficiente enquadrar a situação 

de um indivíduo como ocupado ou não profissionalmente de forma efetiva. Isso 

porque, segundo o autor, o mercado de trabalho encontrado em países com economia 

subdesenvolvida é muito heterogêneo, heterogeneidade esta causada pelo que ele 

chama de Desemprego Disfarçado. Essa característica é marcada pela fuga dos 

trabalhadores da procura de empregos formais e que conferem proteção social aos 

funcionários, justamente pela escassez destes postos, para ocupações precárias, com 

piores condições de trabalho e remuneração muito baixa. Assim, somente a 
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inatividade profissional dos indivíduos não é suficiente para analisar de forma efetiva 

o mercado de trabalho de um país subdesenvolvido. É necessário que se analise, 

também, algum tipo de índice que forneça o real panorama, tanto do desemprego 

efetivo, quanto do chamado Desemprego Disfarçado. A Taxa Composta de 

Subutilização da Força de Trabalho no Brasil fornece, justamente, esse dado para 

tornar a análise feita, mais adequada para os padrões que o heterogêneo mercado de 

trabalho brasileiro exige.  

 Por fim, argumentos suficientes foram apresentados para chegarmos a 

respeito de uma conclusão sobre o resultado das medidas flexibilizadoras que estão 

sendo implementadas desde 2016, sobretudo a Reforma Trabalhista de 2017: os 

efeitos por elas produzidos foram danosos aos trabalhadores. As relações de trabalho 

sofreram um processo de precarização, tanto com relação às condições de trabalho, 

quanto aos níveis de salários e proteções sociais. A proposta de gerar novos 

empregos, principalmente postos de trabalho com carteira assinada, não foi cumprida. 

Mas, não só isso, como as condições de trabalho foram debilitadas. 

 

3.4.2 – Indicadores da Economia Brasileira (2012 - 2021). 

 

 Foi possível comprovar com base estatística, anteriormente, que o Brasil sofreu 

um intenso processo de precarização das condições de trabalho imposta às pessoas 

durante as relações laborais. Além disso, a promessa anunciada como premissa, para 

fundamentar a necessidade da implementação das medidas que permitiram essa 

precarização, desregulamentando a economia e flexibilizando as relações de trabalho, 

para em troca estimular o surgimento de novos empregos, sobretudo empregos 

formais, não foi cumprida.  

 A segunda promessa era de que, assim, seria possível reaquecer a economia 

brasileira, visto que, os partidários da ideologia liberal creditavam a crise financeira 

instaurada desde 2015, aos anos de governo progressista predecessores, que 

supostamente haviam restringido demais a atuação do mercado. Alguns índices que 

já foram introduzidos, anteriormente, demonstram que essa segunda promessa 

também não foi cumprida. Contudo, vamos apresentar outros dados que podem 

ilustrar ainda melhor esse insucesso das medidas flexibilizadoras, iniciadas em 2016. 

A Tabela 16, que segue abaixo, mostra alguns indicadores, fundamentais para 
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entender melhor como foi o desenvolvimento econômico do Brasil, entre os anos de 

2010 e 2020. 

Tabela 16 - Índices de DesempenhoEconômico - Brasil (2010 - 2020) 

Data 
PIB - R$ de 

2020 
(Milhões) 

Taxa de 
Variação 

(%) 

Consumo das 
famílias - R$ 

de 2020 
(Milhões) 

Taxa de 
Variação 

(%) 

FBCF - R$ 
de 2020 
(Milhões) 

Taxa de 
Variação 

(%) 

Variação de 
Estoque - R$ 

de 2020 
(Milhões) 

2010 6.803.658,19 - 4.097.355,43 - 1.397.109,01 - 86.178,41 

2011 7.185.327,15 5,6% 4.330.873,44 5,70% 1.480.821,50 5,99% 21.866,87 

2012 7.490.559,15 4,2% 4.600.092,21 6,22% 1.551.797,62 4,79% 13.118,08 

2013 7.841.842,27 4,7% 4.839.612,58 5,21% 1.639.879,93 5,68% 15.327,76 

2014 7.976.881,44 1,7% 5.022.210,30 3,77% 1.585.247,95 -3,33% 13.468,60 

2015 7.491.402,71 -6,1% 4.791.860,55 -4,59% 1.336.152,13 -15,71% -7.944,28 

2016 7.321.589,49 -2,3% 4.704.229,57 -1,83% 1.136.627,52 -14,93% -10.154,68 

2017 7.481.051,51 2,2% 4.824.852,28 2,56% 1.089.165,28 -4,18% 1.245,62 

2018 7.647.238,53 2,2% 4.941.345,38 2,41% 1.154.496,88 6,00% -35,76 

2019 7.830.665,51 2,4% 5.071.487,23 2,63% 1.199.070,06 3,86% 1.772,03 

2020 7.447.858,25 -4,9% 4.670.909,63 -7,90% 1.223.733,43 2,06% -19.100,23 

   Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua / SNC (2021) – IBGE. 

 Analisando primeiro o comportamento do PIB, podemos observar que este 

cresce a níveis interessantes entre 2010 e 2014, sobretudo em 2011 e 2013, as 

maiores taxas de crescimento da série histórica analisada. Contudo, o nível de 

produção decai muito entre os anos de 2015 e 2016, justamente o momento em que 

o país passava por grande instabilidade política e econômica. Em agosto de 2016, o 

projeto cujo objetivo era reaproximar a política brasileira dos ideais liberais, foi 

finalizado, com a destituição de Dilma Rousseff de seu posto como Presidente da 

República. A promessa era de que, com a nova mentalidade liberal sob o comando 

do país, a economia voltaria a crescer. Contudo, como podemos notar, mesmo que 

entre 2017 e 2019 o Produto Interno Bruto tenha aumentado, essa taxa de 

crescimento foi muito tímida. Tanto que nem ao menos recuperou os níveis que foram 

obtidos em 2013 e 2014. Portanto, em mais de 3 anos do funcionamento de políticas 

liberais, inclusive após aprovação da dita indispensável Reforma Trabalhista de 2017, 

não houve recuperação dos níveis produtivos de forma significativa, muito longe disso. 

Não vamos analisar os dados a partir de 2020, justamente por conta da pandemia que 

assolou, e segue assolando o mundo, e que atingiu o Brasil de forma acentuada, a 

partir de março do ano em questão. Contudo, podemos notar que, mesmo antes do 
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advento do COVID-19, os níveis de produção não haviam se recuperado, sequer, ao 

patamar que estavam em 2013, mesmo após mais de 3 anos de políticas liberais.  

 O caso do Consumo das Famílias seguiu o mesmo caminho. Crescimentos 

constantes e à taxas consideravelmente significativas, entre 2010 e 2014. Houve, 

também, queda neste nível entre os anos de 2015 e 2016, assim voltando a aumentar 

entre 2017 e 2019. Contudo, uma vez mais, a taxa de crescimento não foi nem ao 

menos próxima àquela identificada entre 2011 e 2014. Por fim, os últimos dois 

indicadores analisados, tiveram comportamento parecido, também. Contudo, neste 

caso, não houve recuperação. Como podemos observar, o nível de FBCF cresceu 

constantemente entre 2010 e 2013. A partir de 2014, os números de Formação Bruta 

de Capital Fixo decaíram vertiginosamente, sobretudo entre 2015 e 2016, com taxas 

negativas de 15,71% e 14,93%, respectivamente. Como já foi introduzido antes, estes 

foram os níveis de retração mais elevados deste índice, durante todos os anos 2000, 

muito menores até do que em 2008 e 2009, anos em que se iniciou a crise financeira 

mundial. O volume de FBCF até volta a crescer durante 2017 e 2019, mas não atinge 

níveis nem próximos aos encontrados em 2010. Com a Variação de Estoques, o 

cenário é ainda pior. Depois de aumentar, no período entre 2010 e 2014, o indicador 

demonstra decréscimos constantes a partir de 2015.  

 Estes dois últimos índices são calculados para tentar ilustrar como está a 

expectativa dos empresários para o futuro da economia nacional. Como pode-se 

notar, mesmo após o movimento político de 2016 e a tomada do poder pelos 

partidários da ideologia liberal, com suas medidas que visavam retirar ao máximo as 

restrições estatais à operação da economia, aparentemente, os donos dos meios de 

produção não estavam acreditando no prometido reaquecimento da economia 

nacional, mesmo com um cenário político que os favorece.  

 Por fim, o último dado que vamos apresentar neste trabalho, antes de partir 

para as conclusões, é o Índice de Gini, ou Coeficiente de Gini. Este instrumento foi 

criado como indicador do grau de concentração de renda, em um determinado 

agrupamento social. Assim, a intenção deste índice é de apontar a diferença de 

receitas entre a população mais pobre e a população mais rica de um país, 

comparando os rendimentos dos 20% mais pobres, com os 20% mais ricos. Ele varia 

de 0 a 100, onde quanto mais próximo de 0, menor é a concentração de renda no 

país. O Gráfico 16 demonstra o comportamento do Coeficiente de Gini, entre os anos 

de 2011 e 2019, no Brasil. 
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       Fonte: elaboração própria, PNAD Contínua / SNC (2021) – IBGE. 

 Analisando o Gráfico 16, observa-se uma redução significativa nos níveis de 

concentração de renda entre os anos de 2011 e 2015. Contudo, a partir de 2016, o 

cenário se inverte, chegado aos maiores patamares de toda a série histórica, em 2018. 

Dessa forma, pode-se interpretar que, no período em que as medidas de caráter 

flexibilizador da economia voltaram a ser prioridade, não só a atividade econômica 

nacional não foi reativada como prometido, como o Estado brasileiro, sobretudo após 

2016, não foi eficiente em continuar a redistribuir os níveis de rendimento entre a 

população, processo este que estava caminhando com sucesso até 2015.  

 Tentando sumarizar qual era o cenário econômico do Brasil, a partir das 

reformas flexibilizadoras iniciadas em 2016, pode-se dizer que houve grande 

precarização das condições de trabalho impostas às pessoas, os níveis produtivos, 

assim como os de consumo e investimento, índices fundamentais para o 

desenvolvimento da economia nacional, não se recuperaram e, por fim, a 

concentração de renda foi acentuada, apresentando seus maiores patamares na 

década, em 2018 e 2019. Por fim, as políticas de cunho liberal, implementadas após 

2016, além de não cumprirem com suas propostas de reaquecer a economia nacional, 

deterioraram as condições de vida da população brasileira, sobretudo no âmbito 

profissional.  
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4. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho se propunha a analisar, sob o viés teórico e empírico, os 

reais efeitos que a Reforma Trabalhista aprovada em 2017, no Brasil, sobre a 

economia e condições de vida da sociedade. Como pôde ser comprovado, as 

promessas de reativação dos níveis produtivos, da geração de novos empregos e do 

crescimento das oportunidades não foram cumpridas. Mas, não somente isso. Além 

da referida medida política não ter sido benéfica sob o ponto de vista econômico, 

acabou trazendo consigo efeitos colaterais danosos à sociedade. Foi instaurado um 

cenário propício para precarização das relações de trabalho, com o surgimento de 

novas modalidades de emprego que garantiam menores custos ao empregadores, 

mas menos benefícios aos empregados. A fiscalização sob o ponto de vista legal das 

relações de trabalho foi limitada, assim como os instrumentos que conferiam maior 

poder de barganha à classe trabalhadora, facilitando as fraudes e subterfúgios à lei. 

Assim, em uma situação de crise econômica, como a que o Brasil vive desde 2015, 

as famílias, por necessidade de subsistência, acabem por aceitar condições mais 

precárias de trabalho, com menores rendimentos e menor estabilidade.  

Se o retorno das medidas flexibilizadoras não pôde ser justificado por meio de 

melhorias no cenário econômico, por outro lado foi possível apresentar indícios que 

esse foi, na verdade, um movimento projetado pelos grandes empresários, para que 

assim tivessem seus interesses novamente atendidos de maneira integral pelo 

governo brasileiro, além de impedirem que seus dois principais instrumentos de 

controle sobre a sociedade, aos poucos, perdessem efeito, que são o caráter 

coercitivo que possui o desemprego e a a força de chantagem que possue o “estado 

de confiança” das nações para com os donos dos meios de produção.  

Por fim, é correto dizer que a Reforma Trabalhista de 2017, assim como todas 

as outras medidas flexibilizadoras das relações de trabalho, não tiveram efeitos 

positivos na economia, mas sim conferiram vantagens aos grandes empresários, tanto 

sob o ponto de vista de redução dos custos de produção, quanto do viés político de 

controle da população e do Estado brasileiro. Os donos dos meios de produção 

aceitam passar por períodos de menor excedente operacional, para que, em troca, 

possam aumentar a disparidade de renda de uma sociedade, assim como reafirmar 

seu poder de controle sobre ela. Assim, o embate pelo poder e pela predominância 
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social que existe durante as relações de trabalho, a luta de classes em si, proposta 

por Marx, acaba sendo desbalanceada para o lado que já é mais forte, a saber os 

donos dos meios de produção e que, mesmo sem esse estímulo, já é predominante. 

A disparidade de forças entre empregadores e empregados é ainda mais acentuada, 

após as medidas flexibilizadoras implementadas a partir de 2016, sobretudo a 

Reforma Trabalhista de 2017. 
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