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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir os resultados obtidos na 

economia brasileira pós-reformas trabalhistas que tinham como objetivo a redução 

dos custos da hora de trabalho sob o pretexto de que isso causaria um aumento de 

postos de trabalho dado que o limitante do custo sofreria um deslocamento na curva 

de oferta de trabalho. Como base para essa discussão se faz necessário realizar uma 

comparação internacional, observando os efeitos de reformas com o mesmo objetivo 

em outros países, além de realizar uma discussão a respeito de ações antecessoras 

a flexibilização das normas trabalhistas em 2017 no Brasil e seus efeitos. 

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Oferta de trabalho. Custo do trabalho. 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to discuss the results obtained in the Brazilian economy 

after the labor reforms that aimed to reduce the cost of the hour of work under the 

pretext that this would cause an increase in jobs given that the cost limiting would suffer 

a shift in the labor supply curve. As a basis for this discussion, it is necessary to carry 

out an international comparison, observing the effects of reforms with the same 

objective in other countries, in addition to conducting a discussion about actions that 

preceded the flexibility of labor standards in 2017 in Brazil and their effects. 

Keywords: Labor Reform. Job offer. Cost of labor. 
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1. Introdução  

Tendo em vista as mudanças e discussões recentes sobre os custos do 

mercado de trabalho brasileiro, o presente trabalho tem por finalidade analisar sob a 

ótica macroeconômica os efeitos do custo de trabalho na oferta de mão de obra e 

como isso pode ser interpretado nas últimas ações realizadas pelo governo brasileiro. 

Com uma interpretação de que atualmente o mercado de trabalho não 

consegue se expandir devido aos encargos trabalhistas que o empresariado precisa 

arcar nas contratações, foi-se aceito uma reforma trabalhista em 2017 que flexibilizou 

as obrigações trabalhistas, ou seja, retirou direitos do trabalhador com o intuito de se 

reduzir os seus custos, com a promessa de redução do nível de desemprego. 

Observando a taxa de desemprego até 2019, período pré-pandemia, observa-

se que a taxa de desemprego não sofreu variação, e que o efeito mais nítido é o 

aumento da informalização do trabalho. 

Portanto este trabalho começa por realizar uma introdução teórica sobre as 

variáveis que influenciam a oferta de trabalho por uma visão Keynesiana, discutindo 

suas argumentações para então nos aprofundarmos no papel dos custos na dinâmica 

da oferta agregada.  

Em seguida há um levantamento histórico do mercado de trabalho brasileiro 

desde o período colonial até os períodos mais recentes, explorando as mudanças 

estruturais que ocorreram, assim como as ações já adotadas em relação a oferta de 

trabalho e seus resultados. 

Por último é realizado um levantamento dos indicadores históricos do Brasil, 

comparando com outros países no quesito de taxa de desemprego, informalidade, 
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custo de trabalho e produtividade, mostrando as possíveis relações existentes entre 

esses indicadores. 
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2. Custo do trabalho e atividade econômica 

 

2.1 Keynes, Kalecki e o mercado de trabalho 
 

Para fundamento da discussão a respeito do papel dos salários e os efeitos que 

exercem sobre o nível de desemprego, se faz necessário introduzir o assunto pela 

visão keynesiana sobre a curva de oferta e demanda de emprego. Para além de mera 

escolha de uma orientação teórica, trata-se de entender a base da visão crítica à ideia 

de que a remuneração do trabalho corresponde apenas a um item de custo de 

operação das firmas – uma visão que, de certa forma, permanece até hoje. 

Keynes, em 1936, publicou em seu livro, “Teoria Geral do Emprego, do Juro e 

da Moeda”, uma análise das curvas de oferta e de demanda do emprego adotada 

pelos economistas clássicos; a visão daqueles autores se baseia em dois postulados: 

o primeiro, de que o salário real (W/P) é igual ao produto marginal decrescente do 

trabalho, o que determina a curva de demanda do trabalho; e o segundo postulado é 

o de que o trabalhador só passa a trabalhar quando o salário real oferecido pelo 

mercado é igual (ou maior) que a desutilidade marginal do volume de emprego, o que 

determina a curva de oferta de trabalho. Inicialmente Keynes aceita o primeiro 

postulado como determinante para a curva de demanda, fato que deriva de sua 

aceitação da estrutura de mercado de concorrência perfeita; contudo, para o segundo 

postulado, Keynes argumenta que a sensibilidade do trabalhador é somente quanto 

ao salário nominal (W) e não ao seu salário real (W/P), portanto, se houver um 

aumento de preço dos bens de consumo, o trabalhador não deixará seu posto de 

trabalho (reduzindo a quantidade ofertada de mão de obra), até porque ele não 

consegue negociar seu salário real na contratação; por isso se fez necessário 
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construir uma nova explicação teórica para a determinação do nível de emprego, que 

foi chamada de demanda efetiva. 

O princípio da demanda efetiva é de que o empresário, para ofertar postos de 

trabalho, avalia a rentabilidade projetada pela produção; esta rentabilidade seria 

determinada pelas receitas de vendas esperadas. No entanto, são as decisões de 

gasto em nível agregado, tanto em consumo quanto em novos investimentos que 

determinam as receitas das firmas (e toda a renda agregada). Dito de outra forma, o 

empresário somente irá aumentar sua produção contratando mais trabalhadores se 

houver uma expectativa de lucro que compense esse aumento em unidades de 

trabalho. 

Os empresários decidem fazer investimento com base na comparação de 

valores esperados (e comparados) de duas variáveis: a eficiência marginal do capital, 

que é determinada pelo preço dos ativos de capital e das rendas monetárias 

esperadas (depende do preço de venda das mercadorias); e a taxa de juros, 

determinada pela quantidade de moeda em circulação e a preferência pela liquidez. 

A decisão de gastar com máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas e 

similares (ou seja, o gasto em investimento) somente ocorrerá caso a rentabilidade 

esperada do investimento (a eficiência marginal do capital) superar o rendimento 

esperado para a taxa de juros. Por essa razão, os gastos em novos investimentos são 

autônomos em relação à renda corrente (atual): eles se relacionam a uma aposta 

sobre rentabilidade comparada (dos bens de capital e dos títulos) esperada para um 

período no futuro. 

Os gastos em consumo, por sua vez, são induzidos pela renda corrente; isso 

quer dizer que simplesmente acompanham a tendência (de crescimento, estabilidade 

ou queda) da renda; porém, o consumo segue o comportamento da renda em uma 
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proporção conhecida como “propensão marginal a consumir” (PMgC). A PMgC é o 

quanto de renda será direcionada para o consumo, assumindo valores possíveis de 0 

(caso em que a renda vai toda para a poupança) e 1 (o consumo total da renda); 

Quanto maior o nível da renda de uma pessoa, menor tenda a ser sua PMgC, já que 

seu padrão de consumo já deve ser bem alto; é claro, o contrário acontece com as 

pessoas que tem nível de renda mais baixo. A propensão a consumir média (ou seja, 

para o conjunto da economia nacional) é feita por uma média ponderada desses dois 

públicos quanto a sua participação na renda nacional. 

“Merece destaque, portanto, a propensão a consumir da comunidade que 
pode ser decomposta na propensão a consumir dos trabalhadores (𝑐1) e na 

propensão a consumir dos demais agentes (𝑐𝑑), empresários e rentistas. 

Então, a propensão a consumir da comunidade é uma média das propensões 
de cada segmento ponderadas pela sua participação na renda.” (Sicsú, cap. 
3, pág. 93 – 94) 

 

É o efeito multiplicador que relaciona estes dois tipos de gastos: investimento 

e consumo. Quando um investimento é realizado, seja ele de origem privada ou 

pública, ocorre sobre ele o efeito do multiplicador, pois uma parte será poupada pelos 

agentes econômicos e outra será consumida, e essa parte consumida será reinjetada 

na economia gerando maiores produções, portanto quanto maior a propensão a 

consumir, maior será o efeito do multiplicador do investimento na produção. 

Assim sendo, o volume de emprego é resultado das decisões agregadas de 

gasto; e essas decisões dependem, em primeiro lugar, dos gastos com novos 

investimentos. E estes somente acontecem se houver expectativas favoráveis de 

lucros no futuro. Logo, os custos do trabalho são, no máximo, apenas parte do 

processo: ainda que sejam custos importantes, é fundamental haver bom nível de 

receitas de vendas esperadas para que os empresários se interessem pelo gasto em 

investimento. Por outro lado, os salários correspondem à remuneração de parte da 
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população (trabalhadores) que tem nível de renda geralmente mais baixo (e maior 

PMgC); por isso, são importantes para manter um bom nível de gastos em consumo. 

“Assim, uma comunidade pobre tenderá a consumir a maior parte da sua 
produção, de modo que um investimento modesto será suficiente para lhe 
garantir o pleno emprego, ao passo que uma comunidade rica terá de 
descobrir oportunidades de investimento muito mais amplas, para poder 
conciliar a propensão à poupança dos seus membros mais ricos com o 
emprego dos seus membros mais pobres.” (Keynes, cap. 3, pág. 26-27) 

 

Apesar de Keynes ser conhecido como o “pai da Macroeconomia”, na verdade, 

houve um outro economista que, na mesma época, também chegou a uma versão 

parecida do princípio da demanda efetiva. Kalecki, economista polonês, escreveu em 

seu livro “Teoria da Dinâmica Econômica” (Kalecki, 1954) uma contribuição para a 

mesma discussão. Este livro reunia muitos artigos escritos por Kalecki desde 1933. 

Para esse autor, a sociedade está dividida em duas classes sociais: capitalistas e 

trabalhadores; são os primeiros que controlam a capacidade decisiva de gastos nas 

economias de mercado – e, a partir das decisões de gasto dessa classe é que são 

gerados os postos de trabalho para a outra.  

A versão de Kalecki para o princípio da demanda efetiva indica que são as 

decisões de gastos em investimento e em consumo dos capitalistas que determinam 

o lucro total (no agregado) e não o inverso; ou seja: a lógica permanece a mesma (são 

os gastos que determinam a renda, não o contrário). Para deixar seu argumento mais 

claro, o autor polonês propõe a divisão da economia nacional fechada em três 

departamentos, onde Departamento I é de produção de bens de capitais, 

Departamento II é de produção de bens de consumo capitalista e o Departamento III 

é de produção de bens de consumo dos trabalhadores; a renda segue sendo gerada 

pelos gastos (um departamento “compra do outro”) e é dividida, dentro de cada 

departamento em lucros e salários. O Departamento III possui um lucro associado aos 
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salários pagos nos Departamentos I e II, pois é responsável pelos bens de consumo 

dos trabalhadores, e isso só ocorre porque existe gastos de capital em investimento e 

consumo. Dado isso, um aumento de salários teria o efeito de redistribuição de lucros 

entre os departamentos em favor do Departamento III, que teria seu consumo 

ampliado. 

Uma conclusão importante pode ser tirada do raciocínio de Kalecki (1954): 

aumentos de salários correspondem a aumentos nos gastos dos trabalhadores com 

bens de consumo populares, aumentando os lucros recebidos pelos capitalistas que 

os produzem. Dessa forma, o pensamento dos dois autores parece realmente estar 

alinhado neste aspecto. 

É importante dizer que, na época em que estes autores publicaram suas teorias 

(começo da década de 1930), o mundo vivia os efeitos da grande crise de 1929; o 

desemprego era muito alto em quase todo o planeta. Os economistas clássicos, visão 

que então dominava o debate, indicavam que, para aumentar o volume de 

contratações seria preciso reduzir os salários – já que a demanda de trabalho exigiria 

isso. Keynes realiza uma análise dos efeitos do salário nominal nos determinantes da 

oferta de trabalho e inicia argumentando que, em determinadas circunstâncias, uma 

redução do salário pode sim aumentar a produção; contudo, existem decorrências 

mais complexas a serem analisadas. O argumento clássico se baseia simplesmente 

de que uma redução no salário nominal, com tudo mais constante, reduziria os custos 

baixando o preço dos produtos e isso geraria mais empregos até o ponto em que essa 

redução se compense pela eficiência marginal do trabalho com esse aumento de 

produção. Mas ele também observa que o nível de emprego está relacionado com o 

volume de demanda efetiva; portanto, para Keynes, o volume de emprego é 

determinado pelo total de gastos esperados, esses gastos, por sua vez, dependem da 
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PMgC, EfMgK e a taxa de juros, e esse ponto que deveria ser analisado para 

determinar se a política de redução de salários aumentaria o volume de gastos 

esperados. Outro ponto que irá ocorrer é que em um sistema aberto, comparando com 

os custos de outros países, acabará atraindo investimentos, o que torna nossa 

balança comercial mais favorável, contudo depreciará nossos termos de troca. É 

necessário também observar como essa redução de salários será recebida pelo 

mercado, pois se houver uma expectativa de novas reduções em breve, os 

investimentos serão postergados. 

“4) Se há uma expectativa de a baixa dos salários nominais ser uma redução 
relativamente aos salários nominais no futuro, a mudança será favorável ao 
investimento, porque, como vimos antes, aumentará a eficiência marginal do 
capital, podendo, simultaneamente e pela mesma razão, ser favorável ao 
consumo. Se, por outro lado, a redução levar à expectativa ou até a séria 
possibilidade de uma baixa posterior, terá justamente o efeito contrário, pois 
diminuirá a eficiência marginal do capital e provocará o adiamento do 
investimento e do consumo.” (Keynes, cap. 19, pág. 237) 

 

Também é observado que o número de homens empregados na empresa é 

determinado pelo nível da demanda. Dado isso, cada indústria apresenta uma 

elasticidade do nível de emprego quando se aumenta o investimento, mas se tratando 

de volume, se soma todas as variações, temos também a elasticidade da produção 

com o aumento do emprego em cada indústria. Em contradição a teoria clássica que 

presume que o salário real é igual a desutilidade marginal do trabalho, dado que se 

isso fosse real não seria aplicável o conceito de elasticidade. Por isso a alteração dos 

custos não é o ponto chave para ampliar os empregos e sim a demanda efetiva. 

Sicsú (1999), com base em Keynes (1936), também realiza uma análise dos 

efeitos de uma redução do salário nominal nos determinantes da demanda efetiva, ou 

seja, sobre a eficiência marginal do capital, taxa de juros e propensão marginal a 

consumir. 



12 
 

Uma redução dos salários nominais sobre a eficiência marginal do capital só 

teria um efeito positivo no investimento se o mercado não esperasse novas quedas, 

pois o efeito só seria positivo se a as rendas monetárias fossem positivas assim como 

os preços dos capitais, se for esperado diminuição do consumo as rendas monetárias 

serão negativas sobre o investimento. 

Uma redução dos salários nominais sobre a taxa de juros causaria uma 

redução de moeda em circulação, consequentemente uma redução da taxa de juros, 

o que seria benéfico para o nível de investimentos, contudo se houver um aumento 

de preferência pela liquidez decorrido da redução dos salários dos trabalhadores ou 

se o mercado acreditar em uma volta brusca do nível de salários pode atenuar esse 

impacto. 

Uma redução dos salários nominais sobre a propensão marginal a consumir 

faria com que a renda se concentrasse mais na faixa de consumo que possui uma 

propensão menor a consumir, impactando negativamente o nível de emprego. 

 Dado isso, as ações realizadas em cima do custo do trabalho acabam 

não tendo o efeito esperado de ampliação de postos de trabalho, visto que os salários 

são base de demanda, afetando diretamente a PMgC e, consequentemente, a 

propensão ao investimento, mesmo que isso afete os custos da empresa aumentando 

as margens de lucro, sem uma expectativa de consumo e investimento a curva de 

trabalho não sofre alteração positiva. 

 

2.2 Papel dos salários na dinâmica econômica 
 

A discussão atual de que direitos trabalhistas e sociais impostos sobre as 

empresas aumentam os custos de trabalho e existe a relação de que isso diminui a 
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competitividade empresarial, trouxe uma pressão para que se diminua os direitos 

sociais desses custos. Existem quatro níveis normativos em um contrato de trabalho 

que infringem sobre o empregador certas obrigações: 1) o contrato individual; 2) o 

contrato coletivo; 3) normas jurídicas trabalhistas; 4) cláusulas não formalizadas.  

Por força da lei ou dos contratos coletivos, as cláusulas dos contratos de 

trabalho passaram a definir direitos sociais, como saúde e transporte, contudo após o 

governo Collor, houve uma abertura da agenda de “desregulamentação” sobre o 

pretexto de que as empresas nacionais deveriam se adequar a competição 

internacional. 

Algumas normas têm sido alteradas de forma que tenham pouco efeito no curto 

prazo para o trabalhador, mas tem-se feito diversas alterações nas categorias de 

trabalho que ocasionam uma dificuldade em delimitar o tipo de contratação realizada, 

ficando cada vez mais complexo determinar “empregado”, “empregador”, “prestador 

de serviços”, “trabalhador temporário”, “trabalho esporádico”, entre outros. 

Nos anos 1990 houve uma forte inflexão nas expansões dos direitos sociais e 

trabalhistas no emprego formal, dado que foi uma época com muitas mudanças 

estruturais empresariais com a abertura da economia, o que ampliou o emprego 

informal. Nesse período, após o Plano Real, o reajuste salarial deixou de ser um 

assunto legislativo e passou a ser de responsabilidade dos acordos coletivos, pois foi 

desvinculado do ajuste automático indexado ao índice de preços. 

Em 1998 foi implantado um contrato por prazo determinado onde haveria 

redução dos encargos sociais e custos para as empresas, portanto com a expectativa 

de ampliação dos postos de trabalho. Essa MP, com duração inicial prevista de 18 
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meses, foi prorrogada até 2003, atingindo 60 meses de duração, mas foi 

descontinuada por um número inexpressivo de contratações nesse modelo. 

Outra forma de se diminuir os custos trabalhistas na empresa é utilizando 

alterações legislativas, como, por exemplo, as cooperativas, que possuem menor 

custo trabalhista dado que não deve haver a relação empregador e sim 

cooperativismo, contudo algumas empresas mantém o seu formato empregador-

empregado, utilizando o benefício do cooperativismo, só para reduzir seus custos 

empresariais. 

Realizando um comparativo dos custos trabalhistas de 1996 com 2003, 

percebe-se que o nível de custos permanece bem parecido, contudo, sua participação 

nos custos com pessoal e custos das operações industriais reduziu sensivelmente 

(Noronha, cap. 7). Na reforma trabalhista aprovada em 2017 o objetivo era justamente 

o de se reduzir os custos de encargos trabalhistas com o pretexto de que se fosse 

aumentar a capacidade de oferta de empregos, mas irei aprofundar sobre o tema 

posteriormente. 

Comparando o porte das empresas quanto ao valor dispendido em benefícios 

para o trabalhador se observa que quanto menor a empresa menor é a 

representatividade desses gastos, isso pode ser explicado pelo modelo Simples de 

contribuição, prática de menores salários, informalização de parte dos trabalhadores 

e sonegação de impostos e contribuições. 

As empresas com diversidade produtiva e maior produtividade pagam mais 

benefícios do que as com menor produtividade, especialmente os benefícios 

voluntários. Na relação de encargos-salário, quanto maior a representatividade dos 
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encargos maior tende ser a empresa e mais produtivas, porém com maior intensidade 

de capital na relação com os custos totais. 

Essa relação sobre salários maiores desenvolve mais as empresas, ou se 

empresas desenvolvidas tendem a pagar maiores salários para maximizar seus lucros 

podem ser discutidas sobre os tipos de desenvolvimento destacados por Ferrari Filho 

(2016), onde ele traz o wade-led growth, um desenvolvimento impulsionado pelo 

aumento de salários, e o profit-led growth, um desenvolvimento impulsionado pelo 

aumento dos lucros. Não necessariamente um é melhor do que o outro, pois devem 

ser aplicados conforme o contexto econômico do momento e as possibilidades de 

influência nas variáveis macroeconômicas. 

O desenvolvimento wage-led growth, que impulsiona a economia pela visão 

kaleckiana por aumentar o consumo e, consequentemente, os postos de trabalho, e o 

desenvolvimento profit-led growth, onde o lucro aumenta sua participação na renda, 

influenciando o nível de investimentos e consequentemente os postos de trabalho. 

Países com baixa discrepância na distribuição de renda, ou seja, na propensão 

marginal a consumir, com economia competitiva com alta sensibilidade aos 

investimentos, tendem a crescer guiadas pelo lucro, contrariamente, em economias 

com maior disparidade de rendas e investimentos pouco sensíveis tendem a se guiar 

pelo crescimento pelos salários. 

O crescimento wage-led é bem-sucedido quando a economia é relativamente 

fechada, pouco sensível à elasticidade das exportações, importações e pequeno 

coeficiente de importação, e o crescimento proft-led para as economias mais abertas, 

dado que a desvalorização cambial trará uma redução do salário real, aumentando a 

margem de lucro das empresas e sua propensão ao investimento. 
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Na visão kaleckiana, o crescimento wage-led acontece devido a atuação dos 

três departamentos, tendo em vista que o Departamento 3, dos trabalhadores, sofrerá 

um aumento nas vendas devido ao aumento de salários dos trabalhadores, 

consequentemente aumento seus lucros, portanto não necessariamente uma redução 

nos lucros do Departamento 1 e 2 geraria em uma diminuição dos lucros do 

empresariado, pois além de se compensar com o aumentos dos lucros do 

Departamento 3, pode até crescer, estimulando novos investimentos, ou seja, um 

crescimento impulsionado pelo aumento de salários.  

A contribuição Keynesiana é baseada no caráter do investimento, se o 

investimento responder de forma mais efetiva a aumentos salariais então um 

desenvolvimento wade-led growth é o mais adequado, agora se for uma economia 

aberta e globalizada, pode-se utilizar a export-led growth, contanto que o aumento das 

exportações e dos salários levem a uma maior expectativa de lucros, portanto 

induzindo o investimento. 

Alguns autores utilizam a relação de salário/câmbio para determinar a 

competitividade de um país, por mais que o Banco Mundial não tenha dito que os 

salários altos diminuem a competitividade de um país, há uma advertência de que 

salários mínimos altos aumentam o desemprego de um país em desenvolvimento, 

além de desestimular a qualificação dos profissionais, por equiparação dos salários. 

Existe uma crítica em relação a esse método de avaliação de competitividade, 

dado que depende do padrão de verticalização de cada país, portanto o mais 

adequado relacionar aspectos extracustos, como qualificação da mão de obra, idade 

real e tecnologia dos bens de capital, entre outros fatores. 
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Fajnzylber (1988) divide a competitividade em espúria e autêntica. A espúria 

tem como características baixos salários, manipulação da taxa de câmbio, subsídio 

para exportações e alta rentabilidade interna, é eficiente apenas no curto prazo, mas 

gera temporária coesão social. A autêntica se baseia no progresso técnico elevando 

a produção. 

Maiores salários aumentariam a procura por progresso técnico por parte das 

empresas, o que seria um estímulo para a competitividade internacional mais 

saudável. 

Temos que levar em conta o papel que o Brasil desempenha como 

subdesenvolvido, porque dado isso, a busca pelo pleno emprego não consiste 

somente em uma plena utilização da capacidade produtiva, mas sim de uma absorção 

e expansão concomitante para ser capaz de integrar toda a capacidade produtiva 

disponível. Isso gera três problemas de acordo com Kalecki (1977), o investimento 

privado não se efetivará na taxa desejada; podem existir barreiras de recursos físicos 

para se expandir o investimento; e pode haver deficiência quanto ao suprimento 

adequado de gêneros essenciais ao consumo devido a expansão do emprego. Para 

se evitar a inflação gerada por esses problemas é necessário se planificar a renda 

nacional em seu aumento. 

Dado os fatores apresentados em relação ao papel salário conseguimos 

constatar que ele está presente, em maior valor, em empresas grandes, com maior 

produtividade e inovação, dado que elas buscam um progresso técnico para aumentar 

sua produtividade, devido os altos salários. Assim sendo o salário, como argumenta 

Ferrari Filho, pode ser utilizado como ferramenta de desenvolvimento, principalmente 

em países como o Brasil, onde a sensibilidade quanto aos salários é bem grande, 
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devido a alta taxa de desemprego, ou seja, uma base para o consumo que ampliaria 

as expectativas de lucro dos empresários, induzindo ao aumento de investimentos. 
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3. Mercado de trabalho brasileiro e a reforma trabalhista 

 

3.1 Formação 
 

Para a análise da formação do mercado de trabalho no Brasil podemos 

inicialmente dividir em três períodos iniciais, segundo Barbosa (2016): Colônia e não 

mercado de trabalho; Construção do mercado de trabalho no Brasil (1850 - 1930); 

Nacionalização e consolidação do mercado de trabalho (1930 – 1980). 

No período colonial escravista, caracterizar a relação dos donos de terras e os 

escravos como capitalista é impróprio, porém advém de uma comparação com o 

mercado mundial capitalista em expansão com novas relações de produção, onde 

tudo isso é possibilitado por uma coerção física e um baixo preço para se obter terras 

e escravos, portanto o que temos é um não-mercado de trabalho. Para os brancos 

pobres e os negros livres ambos disputavam os espaços existentes na estrutura 

social, como policiamento, desmatamento, preparo do solo e supervisão, 

especialmente nas “cidades negras” (Barbosa, 2016). Após 1831 cresceu o número 

de escritórios cujo lucro vinha de compra, venda e aluguel de escravos, possibilitando 

um rentismo. Segundo Barbosa: 

“Aos poucos, portanto, nas cidades negras do Brasil oitocentista – mas não 
na São Paulo do final do século, onde os imigrantes davam a tônica –, os 
libertos vão ocupando os espaços dos antigos “negros de ganho” num vasto 
setor de serviços e comércio urbanos. Esses trabalhadores ainda não 
submetidos ao assalariamento perfaziam atividades como “autônomos” de 
todo o tipo, prestando serviços eventuais a um ou mais senhores.” (Barbosa, 
2016) 

 

Isso pode ser analisado como uma origem do trabalho informal brasileiro que 

acompanhou todo o processo de desenvolvimento do mercado de trabalho brasileiro, 

sendo mercado sempre como o com menor remuneração, menos direitos e para os 
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quais as noções de dignidade no trabalho e acesso a políticas sociais encontram-se 

vedadas. 

Já para o período de 1850 – 1930, quando começa a se formar a produção 

capitalista no Brasil, é um período em que passa a existir mercado capitalista, contudo 

não existe ainda um sistema de acumulação típico. O Estado brasileiro teve relevante 

papel nas mudanças desse período dado que suas leis moveram o comportamento 

dos quase-empregadores no contexto de escassez de escravos, como, por exemplo, 

no caso da Lei de Terras, a qual assegurou a ocupação de grandes extensões de 

território por latifundiários, impedindo as produções de subsistência dos grupos 

expropriados. Além disso, houve diversas leis em relação ao trabalho escravo que 

tinham o objetivo de tornar lento o fim da escravidão e criar formas de doutrinar o novo 

trabalhador não escravo a se submeter a relação de força de trabalho para os 

senhores do período e abandonar a economia de subsistência. Apenas na metade do 

século XX se começa a observar se formar as figuras de empregador e assalariado 

com o vulto da expansão industrial paulistana, contudo com um processo de 

acumulação endógeno. 

Após 1930, temos a criação da CLT em 1943; com o advento da carteira de 

trabalho, a industrialização permitiu a formação do mercado de trabalho urbano 

nacional, o que estimulou a oferta e demanda de empregos – porém, com uma 

quantidade de trabalhadores disponíveis excedente à sua absorção. Com a legislação 

adotada no período, se obteve benefícios para trabalhador e direitos sociais, lado a 

lado com uma estrutura sindical. Além do setor formal formado, a crescente 

acumulação abre margem intersticial para setores menos produtivos, gerando 

também o trabalho informal, como existia no período escravista os pequenos serviços 

desempenhados pelos escravos alforriados. Durante esse período, conforme 
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oportunidades de trabalham foram surgindo, houve um êxodo rural para suprir a 

necessidade, outro ponto relevante é que de 1940 até 1980 o marcado de trabalho 

assalariado passou a liderar a forma de trabalho ocupando o lugar do trabalho 

informal, que diminuiu consideravelmente em termos relativos. 

Em 1930, o Brasil já possuía condições básicas para impor o assalariamento 

protegido por contratos de trabalho formais no mercado de trabalho, dado que a 

economia já estava bem monetizada o trabalhador era forçado a vender sua força de 

trabalho para conseguir consumir, dado que não detinha os meios de produção. 

Contudo, devido a falta de regulação para realizar a migração do mercado de trabalho 

para o assalariamento fez com que as fronteiras de trabalho e trabalho assalariado 

ficassem indefinidas. Como consequência houve a formação de uma superoferta de 

trabalhadores e a criação de uma classe de trabalhadores disponíveis, fazendo com 

que, até os trabalhadores empregados, no longo prazo se enquadram nessa classe. 

A transição do trabalho escravo para o trabalho livre explica o porquê houve uma 

abundância de trabalhadores disponíveis, dado que, por exemplo, foi criado duas leis, 

uma em 1850 e outra em 1879 onde o Império condicionou a criação de mercado de 

trabalho livres, mas que pressionou uma superoferta de trabalhadores. 

A Lei de Terras de 1850 foi responsável por delimitar as posses privadas de 

terras e regulamentar a posso do Estado sobre as terras não ocupadas com o intuito 

de repasse por troca financeira, contudo isso fez com que os trabalhadores livres do 

período fossem obrigados a se submeter aos latifúndios, instrumento básico para a 

subordinação do trabalho. A lei de 1879 que regulamentava os contratos de trabalho 

no colonato e parceria, possibilitando o rompimento unilateral do contrato. Como a 

região Sudeste foi forçada a realizar busca de mão de obra estrangeira para suprir a 

necessidade do mercado de trabalho da região, dado que não se podia continuar 
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realizando uma busca da população adulta do Norte e Nordeste, foi estipulada uma 

lei parecida com a de 1879 que foi a Lei Adolfo Gordo em 1907 que legitimava a 

expulsão do país de estrangeiros que atentassem contra a ordem pública. 

Até 1930, os sindicatos foram combatidos pelo Estado, que só então permitiu 

sua existência de forma tutelada, assim como direitos sociais para os trabalhadores, 

como a previdência. Contudo, devido à controversa política trabalhista aplicada pelo 

governo Vargas - em que criou direitos trabalhistas, mas de forma que os 

trabalhadores não tivessem acesso em sua maioria - , e os governos seguintes até 

1980 que lutaram fortemente com os sindicatos, o mercado de trabalho foi pouco 

institucionalizado, sendo marcado pela forte presença de contratos informais. 

Após o regime militar houve um impacto forte de crise econômica industrial que 

gerou um desemprego na faixa dos 20% no país, o que consequentemente fez com 

que a população que só teve a indústria como carreira buscasse trabalhos informais. 

Portanto até o final da década de 80 a crise industrial foi pacificada retomando o nível 

de emprego pré-existente em 1980, contudo com uma marca de concentração de 

renda realizada durante todo o período. 

Nos anos 90 se deu início a uma retirada do poder de resistência das 

organizações trabalhistas com o objetivo de aprovar projetos que flexibilizavam os 

direitos trabalhistas da constituição de 1988, com isso se teve uma redução da 

produtividade e aumento do desemprego, vinculados as ações liberais trabalhistas 

impostas no período. Após o impeachment do presidente Collor, o FHC deu 

continuidade as reformas trabalhistas a partir de 1994 e a implementação do Plano 

Real, que garantiu sua popularidade, mesmo com desempregos que posteriormente 

foram justificados pelo governo por uma migração da indústria para o setor informal 

de serviços. 
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O mercado de trabalho brasileiro nos anos 90 sofreu os efeitos de uma 

mudança na política econômica que passou a se basear no mercado externo, fazendo 

com que houvesse uma eliminação de parte da capacidade produtiva, forçando com 

que os trabalhadores, tanto que migraram para o meio urbano quanto os expulsos dos 

empregos formais, foram absorvidos pelo trabalho informal. A abertura abrupta do 

mercado externo brasileiro forçou o Estado a conter seus gastos devido a forte política 

monetária que se envolveu, racionalizando o mercado de trabalho consequentemente. 

O emprego formal entre 1989 até 1996 teve uma queda no nível de emprego, 

segundo Dedecca (2002), foram eliminados 1,4 milhão de postos de trabalho, sendo 

os principais impactados os trabalhadores menos qualificados, ou seja, baixo nível 

educacional e/ou pouco tempo de serviço. Já os salários, após 1995, estavam 

associados às inovações organizacionais, ou seja, por meio do banco de horas e as 

participações dos lucros e resultados houve um aumento de produtividade e, 

consequentemente, uma redução do salário real. 

A discussão sobre os custos de se manter um trabalhador veio de forma intensa 

no período, justamente por conta da abertura comercial abrupta brasileira, pois foi 

utilizado como argumento que os custos trabalhistas precisavam ser reduzidos para 

aumentar a competitividade frente ao mercado estrangeiro, dado a a redução de 

tarifas de importação e a sobrevalorização cambial. 

 

3.2 Dinâmica recente 
 

Antes de abordar a reforma trabalhista aprovada em 2017, cabe iniciarmos pelo 

ciclo de prosperidade econômica de 2004 até 2014, dos governos de Lula e Dilma 

Roussef, dado que houve um aumento da formalidade no mercado de trabalho e 
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aumento do salário real. O impacto na taxa de desemprego é mais sensível em regiões 

mais vulneráveis do Brasil, como Norte e Nordeste. 

Todo o processo no período foi acentuado pelas ampliações de oportunidades 

de estudo com cursos profissionalizantes e graduação, por meio de criação de novas 

faculdades públicas e bolsas de estudo para faculdades privadas, além de uma 

redistribuição de renda para populações mais carentes, como o Bolsa Família. 

As ações dos governos, desde fomentação de áreas de trabalho, como 

construção civil e educadores por meio de projetos como “Minha Casa minha vida”, 

como indiretamente, por meio da redistribuição de renda e aumento do salário mínimo, 

as políticas tiverem sucesso ao estimular a economia por meio do consumo. 

Se observa um aumento substancial do PIB no período de 2004-2014, cerca 

de 50% no acumulado do período, e incremento médio de 4,53% do consumo e 6,69% 

do investimento, segundo o IBGE. Segundo as análises de Krein: 

O aumento salarial contínuo por mais de 10 anos, dentro dos marcos legais 
da CLT, conviveu com elevação também sistemática da formalização dos 
contratos, redução do desemprego e da informalidade. Portanto, na pior das 
hipóteses, o crescimento dos salários não impediu a dinâmica de melhora do 
mercado de trabalho. Mais provável, contudo, é que ele tenha incentivado o 
emprego ao elevar o consumo e a produção, instigando novos investimentos. 
(krein, 2019, cap. 1 pág. 28) 

 

Outro ponto importante para se ressaltar é que no período de 2003 até 2014, 

mesmo nos setores de agronegócio e extrativa que tiveram os maiores crescimentos 

de salários, não houve pressão inflacionária, até em setores onde não se podia 

repassar o aumento salarial para o preço final, como as indústrias de transformação, 

os salários foram irrelevantes para a cadeia de custos mesmo com um aumento de 

33%. 
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Após 2015 houve uma forte recessão da economia e com a queda das taxas 

de crescimento do produto houve também uma queda no mercado de trabalho, 

ocasionando em um aumento no desemprego, mesmo com legislações mais rígidas. 

Em 2017 foi sancionada uma nova lei que ficou conhecida como reforma 

trabalhista, aprovada pelo governo Temer após o impeachment da presidenta Dilma 

Roussef, usado como pretexto que era necessária uma reforma trabalhista para que 

não fosse mais um empecilho à livre contratação de trabalhadores, fora a criação de 

uma argumentação de injustiça por meio da legislação trabalhista dado o aumento de 

trabalhos informais, como se a legislação privilegiasse alguns e excluindo a grande 

massa de trabalho informal. Essa reforma buscava atingir esse objetivo por meio de 

flexibilizações na legislação trabalhista, que podem ser encaradas como 

precarizações - dado que nunca houve limite de teto e sim de mínimo para os padrões 

de contratação e remuneração; portanto, a flexibilização será sempre no sentido da 

redução de direitos. 

Os impactos da reforma trabalhista tem sido alterações negativa nas leis de 

amparo ao trabalhador, afetando o princípio da proteção, como os seguintes pontos: 

acordos coletivos se sobressaem a legislação em jornada de trabalho, plano de 

carreira e licença maternidade; jornada parcial é ampliada para 30h; férias parceladas 

em até três vezes; grávidas e lactantes podem trabalhar em ambientes insalubres, 

caso não exista restrição médica; contribuição sindical passa a não ser mais 

obrigatória; autônomos podem ter vínculos de exclusividade sem gerar vínculo com a 

empresa; trabalho a domicílio sem controle de jornada; trabalhos intermitentes podem 

ocorrer desde que avisado com antecedência e com valor do salário mínimo por hora; 

o horário de almoço passa a ser negociável; ações da justiça são de encargo do 

trabalhador no caso de perda. 
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Com essas ações incorporadas a legislação trabalhista podemos notar uma 

tendência a precarização do trabalho por meio de flexibilizações, enfraquecendo tanto 

o trabalhador como o sindicato nas negociações.  

Nesses termos, propostas liberais/conservadoras para a solução de crises, 
como a que impactou a economia brasileira no período após 2015, recaem 
sobre os ombros mais fragilizados na relação capital-trabalho. As medidas 
que foram implementadas, como é o caso da Lei n. 13.467 de 13 de julho de 
2017 – e daquelas levadas a cabo ao longo dos anos 1990 e 2000 (Krein, 
2007, 2013) –, tiveram impactos negativos para os trabalhadores e não 
contribuíram para melhorar a estrutura socioeconômica, nem para corrigir 
distorções no mercado de trabalho, historicamente caracterizado por elevado 
grau de informalidade, alto nível de desemprego, baixa proteção social 
oriunda de um restringido Estado de bem-estar social, baixo nível de renda e 
elevado nível de desigualdade. (Trovão & Araújo, 2020, pag. 7) 

 

O resultado obtido até 2019 foi o de manutenção do nível de desemprego já 

vigente antes da reforma, mesmo observando desemprego aberto ou subutilização 

dos trabalhadores, mas o nível de emprego informal aumentou consideravelmente, 

portanto a reforma não só não está cumprindo seu objetivo como há indícios de sua 

contribuição para a migração para o trabalho informal. 

A reforma se baseia na argumentação de que uma redução de custos 

trabalhistas para o empresariado faria com que fosse possível a ampliação dos postos 

de trabalho, como se os custos fossem os determinantes para a criação de postos de 

trabalho, contudo isso não tem se mostrado verdade na história do trabalho brasileiro, 

até porque, analisando esse histórico, períodos onde houveram aumentos na renda 

dos trabalhadores tanto por aumento de remuneração quanto por aumento de 

benefícios os postos de trabalho aumentaram consideravelmente, se não por 

influência pelo menos esses indicadores de custos não atrapalharam essa expansão 

no Brasil no governo Lula e Dilma até 2014. 

Os trabalhadores são manipulados a aceitarem esses cortes na renda com o 

discurso de que é melhor se perder direitos trabalhistas do que seu trabalho, dado que 
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a argumentação é de que está inviável se manter o número de trabalhadores atuais 

com o nível de custos envolvidos. 

A interpretação de que o custo é o ponto determinante para o nível de postos 

de trabalho vigentes se tornou senso comum no Brasil, fazendo com que as políticas 

públicas estejam voltadas para o comportamento empresarial. Contudo, como 

discutido anteriormente, o que determina a ampliação de postos de trabalho para o 

empresário é a expectativa de lucro, ou seja, aumento da eficiência marginal do 

capital; e, tal como abordado, alteração nos custos pode até causar um efeito positivo 

na eficiência marginal do capital, mas gera muitos efeitos potencialmente negativos 

no âmbito macroeconômico, o que esterilizaria a ação; quanto ao nível de consumo, 

a redistribuição de renda ocasionada pela redução de custos do trabalho faz com que 

se concentre renda no segmento da população que já dispõe de maiores rendimentos, 

diminuindo a propensão marginal a consumir média. 
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4. Análise crítica dos custos do trabalho 

Os custos do trabalho, como apresentado, estão sendo alvos de críticas como 

estar dificultando a competitividade internacional e como barreira para a geração de 

novos empregos, contudo, consultando o portal “Ilostat” de levantamento de dados 

mundiais sobre o trabalho podemos embasar a discussão. 

 

Tabela 1 - Custo de mão de obra entre países Fonte: Ilostat 

 

Acima segue a distribuição de custos por hora em dólares dos quinze primeiros 

países do ranking com maior custo de trabalho e como vemos são países com mais 

desenvolvimento econômico, onde o Brasil não ocupa essa posição quanto aos seus 

custos.  

Belgium (2017) $45.62

Norway (2017) $43.32

Switzerland (2016) $43.08

Germany (2017) $42.00

France (2017) $41.34

Luxembourg (2017) $40.98

Netherlands (2017) $40.37

Denmark (2017) $39.85

Sweden (2017) $39.21

Austria (2017) $39.17

Italy (2017) $35.62

Finland (2017) $35.06

Iceland (2017) $33.09

Ireland (2017) $31.72

United Kingdom (2017) $29.78

Custo de mão de obra entre países

Custos de mão de obra por hora em 

dólares americanos (convertidos usando 

PPPs de 2017), último ano
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Tabela 2 - Custo horário da mão-de-obra da produção na indústria de transformação Fonte: DIEESE Abril/2006 

Verificando com mais detalhe os custos de trabalho dos países, e com um 

histórico maior, podemos verificar como os custos do Brasil eram muito inferiores ao 

dos demais países, principalmente de países com um desenvolvimento econômico 

maior, isso em um período em que o Brasil iniciou um processo de redução de custos 

trabalhistas com a justificativa de aumentar sua competitividade internacional. 

Países ou áreas 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos 18,94 19,7 20,58 21,4 22,27 23,17

Brasil 3,39 3,51 2,95 2,56 2,74 3,03

Canadá 16,1 16,48 16,23 16,66 19,37 21,42

México 1,87 2,2 2,54 2,6 2,49 2,5

Austrália 15,91 14,39 13,3 15,41 19,78 23,09

Hong Kong 5,37 5,45 5,74 5,66 5,54 5,51

Israel 10,63 11,49 12,25 11,03 11,66 12,18

Japão 20,53 22,02 19,43 18,65 20,32 21,9

Coréia 7,36 8,24 7,72 8,77 10,03 11,52

Nova Zelândia 8,93 7,91 7,53 8,6 11,04 12,89

Singapura 6,97 7,19 6,97 6,71 7,18 7,45

Sri Lanka 0,46 0,48 0,45 O,49 0,51 -

Taiwan 5,77 6,19 6,05 5,64 5,69 5,97

Áustria 21,66 19,17 19,08 20,69 25,32 28,29

Bélgica 22,11 20,09 19,8 21,74 26,52 29,98

República Tcheca 2,93 2,83 3,13 3,83 4,72 5,43

Dinamarca 24,46 21,87 22,02 24,25 30,15 33,75

Finlândia 21,5 19,44 19,85 21,78 27,1 30,67

França 17 15,46 15,65 17,12 21,14 23,89

Ex-Alemanha Ocid 26,13 23,71 23,51 25,31 30,99 34,05

Alemanha 24,57 22,67 22,48 24,2 29,63 32,53

Grécia - - - - - -

Hungria 2,83 2,79 3,16 3,92 4,8 5,72

Irlanda 13,77 12,72 13,6 15,26 19,09 21,94

Itália 15,55 13,84 13,61 14,75 18,11 20,48

Luxemburgo 19,62 17,51 17,21 18,71 23,12 26,57

Holanda 21,35 19,33 19,85 22,12 27,47 30,76

Noruega 24,8 22,66 23,29 27,29 31,56 34,64

Portugal 5,06 4,49 4,59 5,07 6,24 7,02

Espanha 11,92 10,65 10,76 11,92 14,97 17,1

Suécia 21,62 20,18 18,39 20,23 25,19 28,42

Suíça 23,3 21,02 21,6 23,81 27,83 30,26

Reino Unido 17,33 16,73 16,75 18,25 21,2 24,71

Américas

Ásia e Oceania

Europa

Custo horário da mão-de-obra da produção na indústria de 

transformação

32 países selecionados 1999-2004
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Tabela 3 - Produtividade do trabalho Fonte: Ilostat 

Analisando o ranking com a maior produtividade por hora trabalhada em 

dólares, dos quinze países com maior custo de trabalho treze deles se encontram 

também nos quinze primeiros países com maior produtividade. Enquanto o Brasil 

apresenta uma produtividade bem inferior ao apresentado no ranking. 

Outro ponto relevante a ser observado é o grau de informalidade no país, onde, 

de acordo com o mapa apresentado abaixo, os países com maiores custos de trabalho 

e maior produtividade não possuem níveis elevados de trabalho informal, ao contrário 

do que é visto no Brasil que possui 47,1% de trabalho informal no PNAD de 2020. 

Luxembourg $128.1

Ireland $122.2

Singapore $73.7

United States $70.6

Switzerland $69.7

Norway $69.1

Denmark $66.5

Netherlands $66.0

Belgium $65.1

Puerto Rico $62.9

Austria $62.3

Hong Kong, China $59.8

Sweden $59.8

Australia $59.1

Germany $58.7

Brunei Darussalam $57.9

France $57.9

Italy $57.5

Canada $57.1

Finland $56.9

Brazil $17.7

Qual país tem a maior produtividade do 

trabalho?

PIB por hora trabalhada (PIB constante 

2017 $ internacional em PPC), 2021
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Figura 1 - Mapa de informalidade Fonte: Ilostat 

 

Como discutido sobre a taxa de desemprego no Brasil, podemos observar que 

o desemprego estava controlado até 2014, onde começou a ter uma crescente até 

atingir um pico em 2017 que voltaria a ser batido em 2020, períodos posteriores a 

reforma trabalhista, evidenciando que se não auxiliou na geração de mais 

desemprego, não ajudou para diminuí-la, conforme demonstra a série temporal 

disponibilizada pelo IBGE. 
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Figura 2 - Taxa de desocupação Fonte: IBGE 

Ou seja, com os dados expostos, podemos observar que a relação de custos e 

competitividade não interage da forma que as críticas aos custos de trabalho alegam, 

dado os rankings de custo e produtividade, podemos observar que mesmo com uma 

redução de custos trabalhistas na reforma de 2017 a taxa de desemprego não foi 

sensibilizada e o trabalho informal no país está alto, consequência da reforma de 

2017, o que diminui ainda mais a renda dos trabalhadores e consequentemente o 

consumo do país. 

Utilizando a visão do “The Conference Board”, plataforma indicada pelo portal 

da “BLS”, conseguimos visualizar as mudanças em custo do trabalho e a quantidade 

de pessoas empregadas no comparar de 2003 até 2016, período pré-reforma, e de 

2017 – 2018, período posterior a reforma. 
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Figura 3 - Comparativos custo x emprego (Fonte: Conference Board) 

 

Tabela 4- Comparativos custo x emprego (Fonte: Conference Board) 

 

Para avançarmos um pouco mais no período analisado posterior a reforma, foi 

utilizado os dados da “United Nations” sobre o Brasil para verificar os efeitos até 2019, 
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primeiramente quanto ao crescimento do PIB por pessoa empregada e em seguida 

um gráfico sobre a competitividade da produção. 

 

Figura 4 - Crescimento do PIB (Fonte: United Nations) 

 

Figura 5 - Crescimento da produtividade (Fonte: United Nations 

Observando ambos os dados podemos interpretar que a reforma trabalhista 

não só não auxiliou na criação de novos postos de trabalho como não aumentou a 

competitividade da produção, como pode ser visto nos dados de 2017 até 2019. 

 

Figura 6 - Taxa de Câmbio Brasil (Fonte: IPEA) 
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Com a distribuição da taxa de câmbio no Brasil, o nível de salários, podemos 

observar que o Brasil tem praticado uma competitividade espúria, como aborda 

Fajnzylber, gerando resultados somente no curto prazo, mas voltando a apresentar 

piora nos indicadores e se perdendo a coesão social. 

 

Figura 7 - Custos de compensação na industria de transformação Fonte: CNI 2014 

 

 

Tabela 5 -Custo do trabalho na indústria Fonte: The Conference Board International Labor Comparisons Program, January 
2020 

  

Countries 2013 - 2015 2016 - 2018

Taiwan -1,19 2,57

South Korea 0,83 1,25

China -4,89 1,21

United States 1,16 1,09

Brazil -8,32 0,50

Mexico -0,28 -2,69

Custo do trabalho na indústria, em US$ (Var. % 

Anual Média) - Países Selecionados
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Tabela 6 - Índice de Custo Unitário do Trabalho na Indústria no Brasil Fonte: The Conference Board International Labor 
Comparisons Program, January 2020 

 

2000 38,98

2001 41,26

2002 43,97

2003 51,39

2004 56,64

2005 63,01

2006 68,13

2007 72,91

2008 80,52

2009 94,74

2010 100,00

2011 112,59

2012 127,19

2013 135,35

2014 149,96

2015 167,09

2016 178,30

2017 174,81

2018 186,06

Índice de Custo Unitário do 

Trabalho na Indústria no Brasil 
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Tabela 7 - Índice de Custo Unitário do Trabalho na Indústria no Brasil Fonte: The Conference Board International Labor 
Comparisons Program, January 2020 

 

2000 37,49

2001 30,89

2002 26,49

2003 29,38

2004 34,07

2005 45,53

2006 55,11

2007 65,88

2008 77,25

2009 83,47

2010 100,00

2011 118,31

2012 114,52

2013 110,39

2014 112,13

2015 88,25

2016 89,89

2017 96,37

2018 89,59

Índice de Custo Unitário do 

Trabalho na Indústria no Brasil 

(em US$) - 2010 = 100
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Tabela 8 - Índice de Desvalorização Cambial do R$ frente ao US$ Fonte: The Conference Board International Labor 
Comparisons Program, January 2020 

 

Na tabela 5 podemos observar que o custo do trabalho em dólares não se reduz 

após a reforma, o mesmo se vê na tabela 6 em reais, inclusive com a desvalorização 

cambial, já na tabela 7 podemos atestar a queda mais importante do custo do trabalho 

em dólares de 2014 para 2015, contudo ela se faz presente por conta da 

desvalorização cambial do período, conforme tabela 8, onde a partir de 2015 houve 

um aumento considerável da taxa de câmbio, isso anterior a reforma trabalhista.  

 

2000 103,98

2001 133,55

2002 165,99

2003 174,92

2004 166,26

2005 138,37

2006 123,65

2007 110,67

2008 104,23

2009 113,50

2010 100,00

2011 95,16

2012 111,06

2013 122,61

2014 133,74

2015 189,33

2016 198,34

2017 181,40

2018 207,68

Índice de Desvalorização 

Cambial do R$ frente ao US$ - 

2010 = 100
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Tabela 9 - Índice de Volume de Emprego na Indústria Brasileira Fonte: The Conference Board International Labor 
Comparisons Program, January 2020 

 

  

 

2000 71,42

2001 70,51

2002 73,01

2003 75,82

2004 82,18

2005 88,76

2006 88,89

2007 92,58

2008 95,50

2009 94,28

2010 100,00

2011 101,43

2012 102,94

2013 104,44

2014 102,68

2015 96,63

2016 91,27

2017 88,80

2018 89,00

Índice de Volume de Emprego 

na Indústria Brasileira - 2010 = 

100
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Figura 8 - Evolução do volume de emprego na indústria brasileira 
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Mas quando visualizamos a tabela 9 podemos verificar que o período que mais 

se aumentou o volume de trabalho no Brasil foi de 2003 até 2013, período em que 

tivemos aumento da remuneração de trabalho, o que não se retoma após a reforma 

trabalhista em 2017, inclusive verificando a figura 8, atestamos a uma queda no 

volume de emprego na indústria brasileira mesmo com a reforma. 
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5. Considerações Finais  

 

Como levantado, o Brasil trás consigo um histórico de informalidade mal 

remunerada desde o período colonial, onde os escravos libertos ocupavam essa 

posição, e por mais que tenha em seu histórico movimentos contra a informalidade, 

recentemente, a partir de 1990, passou-se a se criticar os custos de trabalho 

envolvidos alegando a falta de competitividade nacional devido a esse fator, portanto 

começou-se um processo de flexibilizações de direitos trabalhistas tornando tênue a 

linha que separava o trabalho formal do informal. Com esse discurso, também, houve 

a aprovação da reforma trabalhista em 2017 que acentuou ainda mais tais 

flexibilizações, que tem tido um efeito de precarização do trabalho formal. 

Conforme levantado no histórico brasileiro nem todos os períodos recentes 

apresentaram tal comportamento, como foi o caso do governo Lula e Dilma Roussef 

de 2002 até 2014, onde houve um aumento do salário real, consequentemente um 

aumento de custos trabalhistas, porém houve um aumento expressivo do PIB e uma 

redução do desemprego, atestando que os custos não impediram a expansão 

trabalhista e econômica como era criticado. 

Observando pela ótica Keynesiana a redução de custos não teria o efeito 

esperado, pois da mesma forma que a eficiência marginal do capital sofreria efeitos 

positivos os negativos esterilizariam ou até negativariam a ação, dado a redução do 

consumo ocasionado pela migração de valores para a classe mais rica, aumentando 

a desigualdade social, ou seja, reduzindo a expectativa de lucro. 

Como foi observado nos indicadores nacionais e internacionais, tal relação 

entre custos e efeitos na produtividade e desemprego não se sustenta, dado que os 

custos trabalhistas brasileiros são consideravelmente inferiores ao dos países mais 
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produtivos, não impactando então a competitividade, e as ações de flexibilização não 

causaram efeito positivo na oferta de trabalho, havendo somente evidências de uma 

migração para o trabalho informal, que possui historicamente uma remuneração 

menor e falta de previdência, reduzindo ainda mais o salário real do trabalhador. 
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