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RESUMO

As formas de utilização da mão de obra que não se caracterizam pelo assalariamento  – a

relação formal entre dois polos bem definidos: capital e trabalho – são fenômenos típicos na

estrutura econômica, fundamentalmente se tornando mais nítidas em situações econômicas

mais frágeis e que neste trabalho serão tratadas como informalidade econômica. Além do

conceito de informalidade econômica, outro fator se demonstra relevante de análise no que se

trata de mercado de trabalho brasileiro: a subutilização do trabalho como forma de fuga do

desemprego aberto. Numa análise da economia brasileira, recentes fatores que impactam o

mercado  de  trabalho,  como  mudanças  institucionais,  regulatórias  e  macroeconômicas,

modificaram a configuração do mercado de trabalho brasileiro, com impactos potencialmente

graves sobre as possibilidades concretas de subsistência dos indivíduos inseridos no mercado

de  trabalho.  Através  dos  dados  da  PNAD-C no  período  de  2012-2019,  o  objetivo  deste

trabalho é analisar os aspectos que caracterizam a informalidade e a subutilização da força de

trabalho  no  mercado  de  trabalho  brasileiro,  além  dos  espaços  que  ocupam  pela  sua

composição heterogênea.

Palavras-chave: Mercado de trabalho, desemprego, informalidade, precarização.



ABSTRACT

The  forms  of  using  labor  that  are  not  characterized  by  wages  –  the  formal  relationship

between two well-defined poles: capital and work – are typical phenomena in the economic

structure, fundamentally becoming clearer in more fragile economic situations and which in

this work will be discussed. treated as economic informality. In addition to the concept of

economic  informality,  another  factor  proves  to  be  relevant  for  analysis  in  terms  of  the

Brazilian  labor  market:  the  underutilization  of  work  as  a  way  of  escaping  open

unemployment. In an analysis of the Brazilian economy, recent factors that impact the labor

market,  such  as  institutional,  regulatory  and  macroeconomic  changes,  have  modified  the

configuration of the Brazilian labor market, with potentially serious impacts on the concrete

possibilities of subsistence of individuals inserted in the labor market. Using PNAD-C data

for the period 2012-2019, the objective of this work is to analyze the aspects that characterize

informality and underutilization of the workforce in the Brazilian labor market, in addition to

the spaces they occupy due to their heterogeneous composition.

Keywords: Labor market, unemployment, informality, precarity.
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INTRODUÇÃO

O  mercado  de  trabalho  brasileiro  passou  por  diversas  mudanças  estruturais  durante  os

últimos  25  anos:  desde  a  flexibilização  dos  contratos  de  trabalho  feita  no  governo  Fernando

Henrique Cardoso até a mais recente alteração da legislação trabalhista através da Lei Ordinária n°

13.467/2017 (Reforma Trabalhista), existe um movimento de precarização das relações de trabalho

no Brasil, adotando-se entre as diversas explicações no âmbito político de que os entraves para a

criação de vagas formais é decorrente dos problemas gerados por uma extensa legislação obsoleta,

que não atende mais à dinâmica do mercado de trabalho atual.

Um dos componentes para a preocupação com a geração de postos de trabalho é política, já

que melhores indicadores nesta área indicam uma maior parcela da população empregada e, em um

país  em desenvolvimento como o Brasil,  empregabilidade representa  maior  seguridade sobre  o

futuro, o que consequentemente gera votos. Outra explicação é econômica: a geração de postos de

trabalho costuma criar uma perspectiva de bons resultados econômicos por meio de um crescimento

da demanda por parte da população empregada, o que implica numa expectativa mais otimista ao

investidor  sobre  as  incertezas  do  futuro  e  permite  o  investimento  produtivo  e,  do  lado  dos

trabalhadores, a garantia de renda futura permite uma maior certeza do futuro, o que implicaria nas

possibilidades de maiores gastos de consumo e geração de poupança.

As alterações nas relações de trabalho possuem, entretanto, um impacto controverso: muitas

vezes  facilitam  para  que  uma  ocupação  seja  categorizada  como  formal,  já  que  o  critério  de

formalidade é baseado unicamente no aspecto jurídico,  mas produzem ao mesmo tempo, como

efeito,  uma  redução  da  força  dos  sistemas  de  proteção  ao  trabalhador  e  de  outras  condições

consideradas como essenciais para uma equidade de forças da relação de trabalho, como o acesso à

Justiça do Trabalho e aos sindicatos, estimulando uma assimetria em negociações. Dentro de um

contexto de crise econômica, tais alterações acabam permitindo abusos que, em grande medida,

resultam no processo de precarização das relações de trabalho.

Assim, a precarização do trabalho por via jurídica é uma das formas (simples, meramente

contratual) de combater as crescentes taxas de informalidade e subutilização da força de trabalho.

Através de relações cada vez menos sólidas, se busca absorver este “excedente” informal através da

inserção destes nos espaços do capitalismo por métodos produtivos extremamente heterogêneos e

dispersos, onde nestes ambientes de trabalho criam-se as condições para a construção das distorções
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que  caracterizam  a  subutilização  da  força  de  trabalho  e,  consequentemente,  uma  utilização

ineficiente dos recursos produtivos.

Desta forma, analisar estes aspectos da informalidade e da subutilização da força de trabalho

no mercado de trabalho brasileiro, dando enfoque ao conceito de informalidade econômica e suas

diferenças em relação à informalidade jurídica, permite observar além dos fatores que criam as

distorções que geram, em última instância, tal diferenciação.

A informalidade  econômica  se  caracteriza,  neste  estudo,  como uma relação de  trabalho

dentro  da  intersticialidade  gerada  pelo  mercado  capitalista  onde  a  ocupação  dos  espaços  de

produção  não  possui  como  fim  a  obtenção  de  lucro,  mas  sim  a  subsistência  (no  sentido  de

sobrevivência física) do produtor e seu núcleo familiar. Tal ocupação não assume uma estrutura

tipicamente capitalista, onde o dono da empresa se dissocia da produção, mas sim o contrário: o

dono emprega não só capital na produção, tendo desta forma que agir como patrão e empregado ao

mesmo tempo pela necessidade. Não existe, desta forma, relação clara de assalariamento, ou seja, a

separação  da  relação  de  trabalho  e  a  consequente  geração  do  ciclo  produtivo  habitual  do

capitalismo.

Exposto tal concepção, a divergência entre a informalidade econômica e jurídica se mostra

além de um simples papel regulatório,  já que o Setor Informal  da economia possui,  entre  suas

características, uma forma heterogênea no que se refere a fatores importantes para a determinação,

por  exemplo,  de  políticas  públicas:  há  diferenças  em idade,  tempo  de  estudo,  experiência  no

mercado de trabalho formal, salários e outros fatores que, se tratados como homogêneos, criam

distorções na eficácia da política pública para lidar com o problema.

Além  das  diferenças  no  tratamento  de  dados,  a  situação  da  informalidade  dentro  da

economia brasileira merece um cuidado extra: o fenômeno é persistente ao longo do tempo, com os

graus mais elevados de informalidade correspondendo com momentos de ciclo econômico mais

fraco.  Outros  fenômenos  como o  aumento  do  salário  mínimo,  por  exemplo,  possuíram efeitos

benéficos no combate da informalidade, demonstrando a peculiaridade do caso brasileiro como algo

notável.

Este  trabalho  está  separado  em  4  partes  além  desta  introdução:  a  primeira  seção  será

dedicada a explicar o desenvolvimento da teoria econômica em relação à informalidade e como ela

se manifesta nas relações de trabalho; a segunda seção terá enfoque na formação do mercado de

trabalho brasileiro e nas explicações acerca da dinâmica da economia brasileira, buscando traçar

paralelos históricos entre a formação do mercado de trabalho e a informalidade; a terceira seção

13



será a utilização da Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares Contínua (PNAD-C) no período

entre 2012-2019 para entender o comportamento da informalidade e subutilização do trabalho no

Brasil  em períodos distintos  do ciclo  econômico,  além de buscar  compreender  os  impactos  da

Reforma Trabalhista realizada em 2017; e a última seção se dedicará às conclusões.
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1. AS DEFINIÇÕES DE INFORMALIDADE E A DISCUSSÃO TEÓRICA 
ENVOLVENDO O TERMO: EVOLUÇÃO DE “SETOR” PARA “ECONOMIA” E 
IMPLICAÇÕES

A discussão sobre a composição do mercado de trabalho não é nova, sequer desconhecida:

dentro da literatura econômica, é possível afirmar que o trabalho é um fator de produção essencial

na análise do desenvolvimento da economia. Desde Smith, economistas dedicam esforços para a

compreensão  do  trabalho  dentro  do  ciclo  econômico  e  a  importância  deste  dentro  da  própria

sociedade. O enfoque no trabalho informal, porém, começa a ganhar contornos relevantes através de

trabalhos realizados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT/ONU) ao buscar analisar a

dinâmica das relações de trabalho em países do continente africano.

A  literatura  sobre  o  tema  sinaliza  que  a  primeira  definição  amplamente  aceita  sobre

informalidade  consta  em  um  estudo  de  caso  sobre  o  Quênia  publicado  em  1972,  onde  é

demonstrado que “o avanço das relações mercantis modernas não havia sido capaz de incorporar

expressiva parcela da população trabalhadora no padrão de emprego capitalista, possibilitando o

aparecimento de outras estratégias de sobrevivência” (OIT, 1972)1. Desta forma, estabelecia-se uma

forma  de  produção  alheia  ao  processo  de  trabalho  no  ciclo  capitalista  que  tinha  como  fim  a

subsistência – no sentido de  sobrevivência física daqueles naquele ciclo inseridos –, através de

trabalhos tidos como precários e de baixa qualificação, dado que a expansão dos mercados nos

países subdesenvolvidos era incapaz de absorver o contingente de desempregados pelas limitações

estruturais da economia.

A partir dos trabalhos do Programa Mundial de Emprego, órgão ligado à OIT, estudos sobre

a  área  partem  para  três  linhas  teóricas  distintas  em  um  primeiro  momento,  como  demonstra

Cacciamali (1982): 

i. A primeira  linha,  ligada  aos  escritórios  da  OIT,  concebe  a  informalidade  como

delimitada aos estabelecimentos produtivos caracterizados pela escassez de capital,

uso de técnicas pouco complexas e uso intensivo de trabalho. Buscava, desta forma,

superar estereótipos preconceituosos relacionados às antigas definições de produção

moderno-tradicional.2

1 Tal definição está presente no trabalho de Krein e Proni (2010), que utilizam a contextualização dada por Cacciamali
(1982).
2 O  termo “tradicional”  seria  nada  mais  de  que  uma  abordagem preconceituosa  e  serviria  para  induzir  níveis  de
discriminação de ordem econômica e social.
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ii. A segunda linha é a adotada pelo Programa Regional de Emprego para América

Latina  e  Caribe  (PREALC),  que  acrescenta  efeitos  observados  pelo  processo  de

desenvolvimento por substituição de importações e as migrações geradas em busca

de  trabalho.  O  Setor  Informal  é  caracterizado,  portanto,  como  uma  relação  de

mercado que não privilegia o salário como forma mais usual de remuneração do

trabalho onde prevalecem padrões de baixa produtividade;

iii. A terceira linha é adotada por Gerry (1978), também adotada durante o trabalho de

Cacciamali,  se  refere  à  subordinação  do  Setor  Informal  da  economia  ao  Setor

Formal. Em resumo, afirma-se que os padrões e o desenvolvimento das estruturas de

capital  (nacional  e  internacional)  conduzem  a  criação  e  destruição  do  espaço

ocupado pela informalidade dentro da economia.

É necessário ponderar, porém, que tais abordagens não são as únicas: pela heterogeneidade

de fatores explicativos para a informalidade,  outras linhas de pesquisa acabam desdobradas em

análises de custo e eficiência microeconômicas do comportamento de firmas como demandantes de

trabalho e  das  possibilidades  de  oferta  por  parte  dos  trabalhadores  através  de  uma mobilidade

teórica  do  mercado  de  trabalho,  escolhendo,  desta  forma,  através  dos  custos  de  oportunidade

associados a trabalho formal e informal. A abordagem adotada neste trabalho será primariamente a

linha  adotada  por  Cacciamali,  onde  a  construção da  informalidade  tem um maior  enfoque  em

fatores macroeconômicos. 

Desta forma, a abordagem intersticial e subordinada permite explicar a informalidade pela

ótica econômica de forma mais detalhada, fugindo do dual gerado pela legislação trabalhista:  o

informal, neste caso, é dono dos métodos de produção de seu produto e do estoque necessário para

tal, porém assume um papel de empregado na produção. A sua forma de produção, em síntese, não

segue o padrão do setor formal da economia pela necessidade de subsistência do informal, já que a

sua relação com trabalho não é fundamentalmente de assalariamento, mas a ocupação dos espaços

deixados pelo setor formal como forma de subsistir. Não lhe é permitido na maioria dos casos,

portanto,  a acumulação de capital  e,  quando tal  ocorre,  migra-se para um modelo devidamente

capitalista.3 Não  ignoramos,  porém,  a  heterogeneidade  que  compõe  a  informalidade,  não

importando o local de análise, já que existe a parcela informal que realiza serviços relacionados a

altos níveis qualitativos ou de renda e, desta forma, conseguem participar do mercado de trabalho

3 Cacciamali destaca este fator como possível para trabalhadores informais que sugerem altos níveis de renda, mas com
observações referentes à natureza da atividade e a restritividade do mercado em que está inserido. Ver Cacciamali
(1982), p.27.
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como informal ou formal. Ao adotar que o espaço para a atuação informal é definido como residual

à atuação capitalista, o capital ao penetrar em um setor tende a absorvê-lo em partes, como na

incorporação de tecnologia ou no uso de parcelas da força de trabalho, que tendem a ser, dentre os

trabalhadores  ali  empregados,  os  mais  qualificados.  Assim,  é  possível  afirmar  a  existência  de

mobilidade  entre  os  setores  formal  e  informal  da  economia  para  essa  classe  específica  dos

trabalhadores.

Outra  das  características  do  setor  informal  é  sua  capacidade  de  absorção de  uma parte

excluída  pelo  setor  formal  dos  trabalhadores,  por  motivos  diversos,  dado  que  a  ida  para  a

informalidade representa a  fuga da  situação de “desemprego aberto” – indivíduos efetivamente

procurando emprego –, possibilitando a obtenção de renda para subsistência enquanto não há uma

efetiva alocação no mercado de trabalho. Destaca-se aqui a contextualização do segundo conjunto

que compõe o Setor Informal como 

“[…] objetiva a mera sobrevivência física, também se constitua de

atividades precárias, instáveis, ocasionais, cujos níveis de renda, em

geral  baixos,  mal  conseguem  suprir  as  necessidades  mínimas  do

trabalhador que as exerce.” (CACCIAMALI, 1982, p.33)

“Receptáculo para aqueles que possuem baixa qualificação e não têm

meio de vida e/ou por opção, e/ou por não serem absorvidos de forma

regular  por  algum  empregador,  ali  se  inserem.”  (CACCIAMALI,

1982, p.33)

Ainda sobre essa questão, Souza (1999) busca explicar como é efetivamente constituído o

espaço  econômico  onde  os  proletários4 e  “não  proletários”  como  definições  das  relações  de

emprego  interagem,  além  dos  impactos  do  processo  de  acumulação  capitalista  na  dinâmica

econômica. Esta explicação compõe parte expressiva da discussão proposta por Cacciamali para a

abordagem da informalidade, apesar de o enfoque ser mais amplo.

O autor argumenta sobre a evolução ao longo do tempo de um determinado mercado, onde

as formas capitalistas de produção penetram e ampliam sua presença, expulsando outras formas de

produção ali alocadas. Sua dominação prevalecerá mesmo que a firma capitalista não seja mais

4 Denominação adotada por SOUZA onde o conceito “[…] trata-se das pessoas que, despojadas da propriedade dos
meios de produção, devem vender sua força de trabalho como único meio para garantir sua subsistência.”. Ver Souza,
p.85.
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eficiente que o pequeno produtor, observado que “a penetração da empresa capitalista se justifica

pelo poder econômico e, em consequência, por sua capacidade de dominar o mercado.”5

Sobre este ponto, destaca-se o fato que a ocupação capitalista não determina, por si só, a

extinção das formas de produção menores. A sua extinção se dará em situações onde o poder de

mercado  das  firmas  capitalistas  esteja  consolidado,  resultando  na  expulsão  dos  concorrentes

menores  pela  impossibilidade  de  concorrência  direta,  onde  o  espaço  econômico  anteriormente

ocupado  é  penetrado  e  são  erguidas  barreiras  de  entrada  (ou  seja,  estruturas  monopolistas  ou

oligopolistas baseadas em economia de escala, custo de inserção e outros fatores). A ocupação do

espaço, em suma, empurra a pequena produção para as margens, onde o poder econômico é mais

fraco e, portanto, possibilita a ocupação. Em síntese, afirma-se:

“[...]  o  núcleo  verdadeiramente  capitalista,  no  seu  movimento  de

expansão,  cria,  destrói  e  recria os espaços econômicos nos quais

atua a pequena produção tipicamente não capitalista. É neste sentido,

também, que podemos dizer que os espaços econômicos da pequena

produção são perfeitamente  determinados pelo núcleo capitalista.”

(SOUZA, 1999, p. 89)

É  possível,  desta  forma,  implicar  que  os  espaços  possíveis  de  serem  ocupados  pelos

trabalhadores informais são determinados por condições endógenas ao ciclo econômico, ou seja, em

movimentos de expansão da economia temos mais brechas deixadas pelo núcleo capitalista onde

aqueles  sem  vínculo  formal  possuem  a  oportunidade  de  explorar  de  forma  efetiva  e,

consequentemente, prover sua subsistência. Em momentos de retração, porém, o núcleo capitalista

tende a diminuir e concentrar, destruindo espaços econômicos outrora existentes e concentrando os

trabalhadores sem ocupação em mercados informais amplos. 

Quando  se  referindo  à  expansão,  de  forma  a  contextualizar  o  movimento  do  espaço

econômico nesta  situação,  Souza  (1999)  indica  que  o  grau de oferta  de  trabalho é  o  principal

determinante para a ocupação dos empregos tipicamente não capitalistas, ou seja, caso o estoque

acumulado de oferta seja superior ao necessário, aqueles a não ocupar postos de trabalho formais

naquele momento são liberados (não absorvidos), restando a ocupação das brechas possíveis dentro

do espaço econômico em prol da subsistência individual ou familiar.

A dinâmica  da  informalidade  também obedece  a  outro fator,  remuneratório,  que  é  uma

paridade  com o  salário-mínimo.  Agindo  como  “farol”,  Baltar  e  Souza  (1999)  apontam  que  a

5 Ver Souza, p. 87-88. 
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dinâmica do mercado informal de trabalho, alheio às formas de cobertura existentes e garantidas por

meio de lei, utiliza o salário-mínimo como um indexador. Apesar de estarem, portanto, às margens

da legalidade, é ainda possível o aproveitamento de determinados fatores presentes nas relações de

trabalho legalizadas. Malonay e Saavedra (2007) traçam esse paralelo ao discutir formas possíveis

de se quantificar a informalidade, indicando a existência de áreas cinzentas dentro do conceito.

“The gray area of  informality  may also exist  in  the public  sector

where rigid hiring and firing laws generate the need to hire public

employees through diverse contractual arrangements, ranging from

low-skilled workers who work for a subcontractor to highly skilled

professionals  who work  permanently  in  public  institutions  but  are

paid as consultants. In most of these cases, these workers are formal

in terms of tax compliance, but informal from the labor viewpoint.”

(MALONAY & SAAVEDRA, 2007, p. 39-40)

A  observação  dos  autores  demonstra,  de  forma  clara,  que  as  relações  de  trabalho,

especialmente as consideradas informais, possuem diversos pontos onde a falta de concretude do

conceito faz-se presente.  As definições contidas em Souza, Cacciamali  ou outros,  portanto,  são

formas metodológicas de obter um parâmetro de definição da informalidade com a premissa de que,

ao  ter  um  retrato  fidedigno  (ou  o  mais  próximo  da  realidade  possível),  torne-se  possível

formulações teóricas e práticas para lidar com o problema da informalidade de forma estrutural. 

A manifestação do processo de informalidade nas relações trabalhistas dito por Malonay e

Saavedra  demonstra  brechas  que o conceito não consegue capturar.  No Brasil,  por  exemplo,  o

espectro da informalidade em sua totalidade sofre alterações pelas novas formas de trabalho, pela

heterogeneidade das relações de trabalho e como se manifestam às margens da legalidade, no que

comumente será chamado de informalidade jurídica. Krein e Proni (2010) definem o processo legal

de estabelecimento do trabalho formal no Brasil através da “[…] questão fundamental é a garantia

da  proteção social  e  acesso  aos  direitos  fundamentais  do trabalho assegurados na  Constituição

Federal e pela CLT.”6

Sobre a  camuflagem das  relações  de  trabalho,  os  autores  ainda indicam que,  apesar  de

contratos  de  prestação  de  serviço  ou  de  estágio  não  serem consideradas  relações  de  trabalho

formalmente estabelecidas, observado o conceito outrora citado, existe um inegável dispêndio de

tempo e esforço atuando numa relação de trabalho disfarçada. Desta forma, apesar de não ser ilegal

6 Ver  Krein, J. D. & Proni, M. W. (2010), p. 25
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per  se, tais  relações  possuem como característica  a  evasão  do  vínculo  empregatício  padrão  e,

consequentemente, dos direitos que possuiriam caos a relação fosse formal. Este processo de evasão

é estudado como a informalidade contida dentro de firmas formais, onde os custos de formalização

do empregado acarretam alterações significativas nos lucros da empresa, sendo desta forma mais

vantajoso para a empresa utilizar-se dos vínculos informais e incorrer em processos por violar a

legislação do que necessariamente formalizar seus funcionários.

Cacciamali (2000) aborda também tal construção da ampliação do mercado de trabalho e a

forma pela qual a expansão foi realizada pela América Latina, tendo enfoque na abertura econômica

iniciada na década de 1990, onde o crescimento do emprego é estimulado pelo setor de serviços em

detrimento dos empregos industriais, observado o dinamismo de cada um dos setores. Além de tal

mudança de enfoque da geração de empregos, a autora também destaca o fato de tais mudanças

estarem intimamente relacionadas às mudanças de regras trabalhistas em prol de uma flexibilização

com o intento de diminuir os custos de transação das relações de trabalho.
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2. PROCESSO DE FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO DE 
TRABALHO NO BRASIL: ESCRAVIDÃO, TRABALHO LIVRE E MIGRAÇÕES

Para analisar o problema da informalidade dentro do mercado de trabalho brasileiro, faz-se

necessário  contextualizá-lo  dentro  da  história  do  desenvolvimento  econômico  brasileiro  e  nas

formas de acumulação capitalista aqui empregadas, ou seja, nas formas com as quais era possível

acumular riquezas. Até a efetiva abolição, o Brasil  possuía um dos mercados mais relevantes e

rentáveis baseado no tráfico humano: durante o período da escravidão, um dos comércios mais

lucrativos à coroa portuguesa (e posteriormente ao império)  até  a proibição da Inglaterra  era o

comércio de escravos com as colônias, a mais relevante destas localidades sendo o Brasil. Acabou

sendo constituído,  durante este período de escravidão, uma grande parcela da mão de obra em

território  nacional  desprovida  de  liberdade  e,  consequentemente,  de  todas  as  implicações

econômicas e sociais advindas de tal fato (que levam hoje aos fenômenos de discriminação, abuso,

etc.). A mentalidade do sistema de produção brasileiro é bem representada por Barbosa (2003), ao

definir o sistema de produção econômica vigente no Brasil como “voltado aos mercados externos,

com a oferta de trabalho sendo uma propriedade atrelada aos meios de produção, controlada pelos

detentores deste último”.7

A mudança dentro deste sistema econômico de “não-mercado de trabalho” ocorre após a

abolição do tráfico de escravos efetivamente forçada por parte da Inglaterra com a proibição do

tráfego dos navios negreiros pelo Atlântico. Prado Junior (1969) argumenta que, com a forma mais

lucrativa de acumulação de capital sendo abolida por parte de um interesse externo maior, “motiva”

o capital, em seu ciclo de acumulação, a buscar novas fontes para continuar a crescer. A proibição

“retirava”8 um mecanismo ineficiente  de mercado, expurgando uma instituição constituída num

período pré-capitalista por “motivos técnicos, já que conduzia a um tipo de trabalho ineficiente, sem

flexibilidade, e a uma aplicação de capital improdutiva e com maior risco que outras alternativas”9.

Porém, a constituição do mercado de trabalho brasileiro é peculiar: a abolição não seguiu processos

7 Ver p. 15-16.
8 Apesar da restrição ao comércio de escravos imposto em 1811 por parte  da Inglaterra realizar  forte  pressão nas
colônias portuguesas (e no resto do mundo), o ciclo só foi devidamente encerrado com a Lei Eusébio de Queirós em
1850. BARBOSA (2003, p.21) retrata o volume e a importância do comércio de escravos no Brasil: “Entre 1811 e
1870, quando a maioria das colônias e/ou países independentes já haviam decretado a extinção do tráfico, cerca de
60% dos escravos importados neste continente se dirigiram para o Brasil.  Durante todo o período colonial,  esta
participação seria de em torno de 38%, ainda assim nada desprezível.”
9 MELLO (1978, p.25) destaca este como um dos motivos econômicos que estimulou o país ao rumo da abolição mais
“rápida”, com a legislação sendo uma consequência não apenas política.
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já estabelecidos ao redor do mundo, ou seja, ocorreu de forma pacífica e sem nenhum tipo de

ressarcimento econômico aos donos de escravos  (apesar de, efetivamente, os donos de escravos

terem recebido  o  ressarcimento  de  outras  formas), onde  contrasta-se  assim  com os  processos

abolicionistas que levaram a guerras civis ou a indenizações (totais ou parciais) que ocorreram pela

América.10 Barbosa (2016, p.  10) traça um paralelo sobre as  condições em que a dinâmica do

trabalho no Brasil  se  desenvolveu11:  a  utilização de negros  libertos para a  execução de  tarefas

intermitentes  que  não cabiam ao  escravo  nas  chamadas  “cidades  negras”,  disputando “[…]  os

espaços existentes na estrutura social, em lento processo de transformação, com os brancos livres

pobres, mas também com os escravos […]”.

Os benefícios econômicos gerados pela abolição da escravidão são enormes – por inserir o

Brasil em um ciclo econômico efetivamente capitalista – e desiguais. A afirmação deriva do fato de

que tal benefício econômico foi concentrado naqueles efetivamente detentores do capital e naqueles

meramente  beneficiados  por  uma  política  racista  contida  no  período  pós-abolição,  mas  a

caracterização das ocupações dos empregados antes da abolição não pode ser considerada  como

precursora  do  setor  informal  no  Brasil  pois  efetivamente,  como  caracterizado  ao  longo  deste

trabalho, não deriva da ocupação de espaços deixados pelo setor formal capitalista, já que este ainda

não era existente.

Nota-se,  portanto,  as  fundações  de um mercado de  trabalho inerentemente marcado por

peculiaridades,  já  que  é  permeado  por  relações  pré-capitalistas de  uso  da  mão  de  obra.  As

possibilidades de assalariamento, os postos de trabalho e até mesmo as condições para exercer o

trabalho no Brasil eram distorcidas. O impacto estrutural de tais condições reflete até hoje, onde

inegavelmente a participação de grupos minoritários (mulheres e pretos) no mercado de trabalho é

sistematicamente remunerada abaixo do padrão de homens brancos.

O período de pós-abolição até 1930 é discutido aqui na forma de análise: Barbosa (2016)

considera que não existe efetivamente um mercado de trabalho brasileiro até o final da abolição por

conta de o fenômeno do mercado de trabalho ser um fenômeno capitalista, o que não era o caso da

economia brasileira, em decorrência do fato de o abastecimento desta mão de obra ser por fora do

sistema.  Além, busca demonstrar que a formação dos mercados de trabalho pelo Brasil conserva

características do modelo abolido e, em exceções, constituem-se da forma com a qual conhecemos,

sem relações claras de assalariamento.

10 Ver Barbosa (2003), p. 21.
11 Barbosa realiza uma distinção entre o processo de formação do mercado de trabalho na região Sudeste e das demais 
regiões do Brasil.
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Neste caso, a análise é similar a encontrada no livro de Furtado (2007), que destaca a forma

do chamado “setor de subsistência” brasileiro, caracterizado por:

“Ao nível da roça o sistema é exclusivamente de subsistência,

ao nível de unidade maior é misto, variando a importância da

faixa monetária, de região para região e de ano para ano numa

região.” (FURTADO, 2007, p.120)

O  setor  de  subsistência  relatado  por  Furtado  numa  época  de  transição  da  economia

escravista  para  uma  economia  assalariada  guardava  aspectos  até  hoje  observados  no  processo

econômico brasileiro, onde é possível observar uma precária relação de trabalho dentro do setor

agrário,  que  era  o  maior  expoente  da  economia  brasileira  à  época.  As  relações  guardam

efetivamente uma herança do sistema escravista, já que a concentração de terras cria uma relação de

dependência  entre  o  trabalhador  (pequeno  agricultor  de  subsistência)  com o  latifundiário,  que

“cede” sua terra como um arrendamento e explora o trabalho  sem necessidade de configurar um

vínculo explícito ou formal de assalariamento.

Ao adentrarmos na análise dos anos 1930, percebemos a ocorrência, novamente, de uma

ruptura  no  sistema econômico brasileiro:  baseada economicamente  na sua força  exportadora,  o

Brasil sofre quando o mundo recebe o impacto gerado com a Grande Depressão de 1929, que levou

à  quebra  da  bolsa  de  valores  dos  Estados  Unidos  e  acabou  desencadeando  uma  séria  crise

econômica global; internamente, o Brasil passa por uma fase de transição nada pacífica, com o

golpe de Estado de Getúlio Vargas e os movimentos contrários reagindo, levando a um conflito

armado interno.

As mudanças, para o escopo deste trabalho, servem para a caracterização de um período

chamado  de  “Estado  Interventor”  aos  moldes  da  atual  nomenclatura,  onde  caracteriza-se  uma

reorganização econômica em torno das decisões de investimento e planejamento econômico do

Estado. Ocorre, em outros termos, uma mudança do paradigma econômico brasileiro onde o Estado

fortemente  busca  conduzir  as  rédeas  da  economia.  A característica  que  leva  a  crer  numa real

mudança  do  paradigma  é  a  ruptura  com  o  modelo  agroexportador  do  Brasil  baseado  nas

monoculturas de café e açúcar, ainda relevantes, e a indústria borracheira no norte do país.

O Brasil conduz, desta forma, uma mudança da produção industrial em território brasileiro

puxada pelo capital  privado nacional  –  para qual  o papel  do Estado é  relevante no sentido de

financiador nacional e garantidor de crédito internacional –, onde busca-se converter a produção

industrial  ainda nascente para uma nova forma de desenvolvimento da economia brasileira.  Os
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objetivos centrais focam em criar uma forma de acumular e realizar (no sentido de estimular o

aumento da cadeia produtiva relacionada ao investimento maior) o capital no mercado interno, desta

forma concretizando a produção e o consumo do mercado interno, em vias de ser menos dependente

do mercado externo, em um movimento seguido por diversos países após a crise de 1929. Além, ao

criar um mercado interno sólido, possibilitaria uma extensão dos investimentos e crescimento da

massa assalariada, criando um momento virtuoso de inserção da população ao assalariamento e um

aumento da renda média no país.

Porém, como mostra Dedecca (2005), tal ciclo de desenvolvimento do mercado interno não

foi  suficiente.  Ao  analisar  o  período,  o  autor  traz  a  ponderação  referente  ao  período  de

industrialização  do  Brasil  como algo  “insuficiente”  para  absorção  de  toda  a  força  de  trabalho

disponível, dando enfoque na questão de desigualdade da formação de postos de trabalho entre as

regiões do país.

“Apesar  da elevada capacidade de  geração de emprego das

atividades industriais e dos novos setores de serviços urbanos

públicos  e  privados,  que  emergiram  com  o  processo  de

integração nacional, constata-se que ela se mostrou incapaz de

resolver o problema de absorção de mão-de-obra disponível na

Região Nordeste. Por esse motivo, a industrialização se fará

com  elevada  e  recorrente  disponibilidade  de  força  de

trabalho.” (DEDECCA, 2005, p. 118)

O processo  de  industrialização  guardou  a  característica  do  desenvolvimento  econômico

brasileiro  de  ser  desigual,  já  que  sua  abrangência  em regiões  mais  ricas  do  país  gerou  como

consequência um movimento migratório expressivo para a região Sudeste, com a saída de membros

ou até famílias completas das regiões mais pobres em busca de inserção num mercado crescente e

rico (para parâmetros brasileiros), mesmo que às margens do processo de produção. 

Além disso, o processo de industrialização foi marcado pela primeira grande regulação do

mercado  de  trabalho  brasileiro  através  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT).  Com  a

instituição do salário-mínimo e diversos outros aspectos, como a possibilidade de organização em

sindicatos e direitos sociais, a CLT marca um ponto de inflexão numa economia desigual: a sua

existência e sua abrangência chegava a apenas 25% dos trabalhadores do país, já que os outros 75%

da força de trabalho continuava empregada na agricultura ou em áreas correlatas, onde a legislação
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não chegava,  tornando basicamente  os direitos  trabalhistas  de um mercado em expansão numa

exceção.12

A atuação  dos  sindicatos  após  a  CLT não  é  escopo  principal  deste  trabalho,  porém  é

inegável a importância da organização sindical dentro do capitalismo como forma de paridade de

poder de barganha e, exposto tal aspecto, a historiografia brasileira demonstra que os sindicatos

foram incontáveis vezes alvos de repressão: política e policial, com Vargas e o período da ditadura

militar,  ou  econômica  e  política,  através  de  reformas legislativas  que  diminuem a  importância

sindical na hora de negociação ou a contribuição compulsória.

Considerando os pontos de inflexão da consolidação do mercado de trabalho brasileiro, em

um fenômeno  que  é  chamado  comumente  na  bibliografia  econômica  de  standard  employment

relationship13, onde o novo padrão de empregabilidade permitia uma construção mais coesa de um

sistema  econômico  condizente  com  a  necessidade  do  desenvolvimento  brasileiro.  Buscando

explicar  tal  fenômeno,  temos  que  a  proteção  social  (direito  ao  acesso  à  saúde  pública,

aposentadoria, direitos em caso de abuso do empregador, etc.) eram garantidos somente àqueles

portadores de uma relação de trabalho formalizada (“carteira assinada”), sendo um estímulo não

apenas para que o trabalhador exigisse uma formalização de sua relação de trabalho, mas também

servindo como uma forma de capturar mão de obra mais capacitada por parte dos empregadores. 

O problema, como apontado em diversos autores, é o fato da distribuição desigual destes

empregos espacialmente e, não somente, a baixa oferta de trabalho. Com uma demanda altamente

reprimida, vivendo em subsistência em sua grande maioria, empregos nas cidades serviriam como

força motriz para um processo de migração acentuado, ocasionando em uma oferta insuficiente para

absorção da demanda, permitindo não apenas a utilização do poder econômico gerado pelo mercado

monopsônico de trabalho, mas também um problema urbano efetivamente.

Deddeca e  Baltar (1997, p.72) destacam, porém, que mesmo a oferta  de trabalho sendo

considerada  insuficiente,  permitia  que  a  solução  encontrada  pelos  migrantes  fosse  rentável,

consolidando setores de produção não-organizados – ou seja, sem a proteção social garantida –

formados tanto pela dinâmica na qual os grandes centros urbanos do país foram moldados quanto

pela própria necessidade de subsistência. A rentabilidade (de subsistência ou de construção de um

pequeno negócio capitalista)  derivava do transbordamento da produtividade e renda dos setores

12 DEDDECA (2005), p. 119
13 Standard employment  relationship  refere-se  à  consolidação de um modelo de  emprego adotado (principalmente
durante o período conhecido como “Anos de Ouro do Estado de Bem-Estar Social”) onde a relação trabalhista existente
era composta de um modelo de assalariamento com proteção social aos trabalhadores. A consolidação brasileira, neste
caso, engloba a criação da CLT e as lutas sindicais.
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organizados,  que  se  retroalimentava  no  ciclo  de  produção-renda-consumo  e,  o  excedente  das

produções não-organizadas.

O fenômeno segundo os autores, porém, era desencadeado somente durante o período de

crescimento  econômico,  onde  era  possível  observar  um  excesso  de  produtividade  não

necessariamente refletido integralmente em salários, mas que contribuía para o aumento da renda e

a  consequente  manutenção das  estruturas  não-organizadas  que  ocupavam os  espaços  nas  quais

empresas  capitalistas  não  conseguiam  se  consolidar  (seja  pela  baixa  lucratividade  ou  falta  de

interesse). 

Sobre tal aspecto, Machado da Silva (1990) destaca que o modelo de inserção regulada no

mercado de trabalho, nos meados dos anos 1930, foi realizada de forma descoordenada,  sem o

estabelecimento de barreiras  à  entrada e  saída  do mercado.  O autor  considera que,  a  partir  do

fenômeno inorgânico de formação do mercado de trabalho assalariado – com o estabelecimento de

regras frágeis e raramente respeitadas – gerou uma fraqueza endêmica nos processos de regulação,

o que implica consequentemente em uma fragilidade estrutural do mercado de trabalho formal: com

a não-existência (ou o desrespeito em decorrência da falta de punibilidade) dos limites do mercado

de trabalho, Machado da Silva (1990, p.4) afirma categoricamente que, no longo prazo, mesmo os

trabalhadores formais do mercado de trabalho são, tão somente, “trabalhadores em disponibilidade”

em decorrência da oferta indiscriminada de força de trabalho. A situação tão somente se estabiliza,

em última instância, por força do progressivo crescimento econômico, que acaba permitindo que

empresas  possam incorporar  a  força  de  trabalho  disponível,  porém permanecendo  o  excedente

perfeitamente destacado por Souza (1999) como elemento econômico relevante nas determinações

de salários.

Convém mencionar que as medidas adotadas durante o período da ditadura militar brasileira

(1964-1985)  serviram  para  enfraquecer  ainda  mais  o  mercado  de  trabalho  brasileiro  e,  em

decorrência,  a  economia:  as  políticas  adotadas  principalmente por  Delfim Netto em relação ao

reajuste salarial necessário para repor a perda de poder de compra ocasionada pela inflação, num

processo de arrocho salarial  pela  insuficiência  do reajuste,  serviram para  nebular  o  cenário do

trabalho formal brasileiro. Sem a possibilidade de reivindicações, o trabalhador formal era insulado

e, sem alternativas plausíveis, obrigado a aceitar o arrocho, sendo a análise da possível consideração

dos trabalhadores formais como última instância de trabalhadores disponíveis como pertinente. 

Kalecki (1943),  em uma de suas obras mais importantes,  descreve o ciclo econômico e

aspectos políticos do pleno emprego, que, traçando paralelos com a situação descrita anteriormente,
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são passíveis de semelhanças consideráveis: ao se considerar a disponibilidade de força de trabalho

disponível e a capacidade de produção instalada, uma correlação é estabelecida entre o poder de

barganha  dos  trabalhadores  e  empregadores.  No  caso  de  Kalecki,  a  correlação  é  dada

principalmente pela escassez de disponibilidade de trabalho, onde caso os níveis de desemprego

permanecessem em um patamar baixo, o poder de barganha dos trabalhadores aumentaria e, caso

em patamares elevados, o poder de barganha invertia pra o capitalista. Faz-se necessário destacar

que claramente se trata de uma simplificação da teoria kaleckiana, dado que outros fatores como

poder econômico e político são influências relevantes neste aspecto de “barganha pendular”, mas a

exposição serve como um espelho à situação brasileira, onde a barganha era realizada pelo acesso

principalmente à proteção social, além do fator de remuneração.

A  observação  dos  autores  citados  nos  leva  a  identificar  que  o  período  de  crescimento

econômico brasileiro é composto de grandes ciclos, que decorrem de uma acumulação extensiva de

capital  nos  núcleos  mais  importantes  da  economia  brasileira  (indústria  e  agronegócio),  sendo

divididos em dois grandes ciclos: 

 Entre os anos de 1930-1964, e notável o crescimento impulsionado principalmente

por indústrias de transformação e agropecuária, com aumento da produtividade e dos

investimentos  através  dos  estímulos  gerados  (salários,  câmbio,  juros  de

financiamento).  Tal  crescimento,  em uma perspectiva  mais  realista,  transforma o

mercado de trabalho em uma subdivisão da população urbana ocupada entre formais

e  informais,  observado  que  a  relação  entre  ambas  as  divisões  se  consistia

efetivamente do mercado informal servindo como um escape do desemprego aberto

e  uma  espécie  de  “colchão”  estabilizador  da  dinâmica  de  trabalho  brasileira,

mantendo,  portanto,  salários  estáveis  e  disponibilidade  de  força  de  trabalho

excedente, se necessário. Outra relação entre ambos os setores deriva da direção do

fluxo da renda do trabalho, sendo o deslocamento da renda do trabalho partindo do

setor formal para o setor informal,  sendo os salários ganhos gastos em consumo

primário em comércios capitalistas e, no caso deste trabalho, especialmente os não

capitalistas em função de fatores como preço do produto, disponibilidade, geografia

e outros determinantes para o consumo.

 Para os anos de 1964-1988, o cenário macroeconômico permaneceu “estável” com o

crescimento ainda sendo liderado pelos mesmos setores, com uma injeção brutal de

capital  e outros fatores por parte da ditadura militar brasileira pra a produção do

“milagre  econômico”.  O  processo,  porém,  foi  pautado  por  fatores  qualitativos
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relevantes como a “estabilidade” salarial (que perdia para a inflação, levando a uma

diminuição do salário real), concentração de capital e, consequentemente, de renda

(o aumento dos lucros e da produtividade não era repassado aos trabalhadores), além

de  demais  fatores  políticos  e  sociais  que  reprimiram  quaisquer  tentativas  da

população  de  reclamar  por  seus  direitos.  A  dinâmica  do  mercado  de  trabalho,

portanto,  também  sofre  uma  alteração  significativa  entre  os  setores  formal  e

informal: a renda do trabalho, que no ciclo anterior possuía a finalidade de irrigar o

mercado informal, foi drasticamente reduzido em decorrência da redução do próprio

poder de consumo da população ocupada.  A concentração de renda gerou, como

consequência, um fenômeno de “segundo turno de trabalho”, ou seja, o trabalhador

formal realizava trabalhos informais, quando possível, para o complemento da renda

familiar fragilizada pela política de reajuste salarial. Desta forma, a renda do trabalho

formal já não era suficiente pra alimentar o processo econômico, o que nos leva à

inversão do ciclo da renda do trabalho, que desloca do setor informal pra o setor

formal.

Conforme descrito,  a  alteração do fluxo de  renda do trabalho entre  os  setores  se  torna

evidente,  porém  não  é  um  fenômeno  especial  de  ambos  os  períodos.  A  explicação  para  tal

fenômeno se dá pela flutuação da atividade econômica presente e futura, onde as expectativas são

relevantes pra a determinação de preços, custos e investimentos. Com a desaceleração da economia,

ou a expectativa para tal, o mercado de trabalho informal “absorve” parte dos trabalhadores formais

dispensados e, apesar dos níveis de renda do setor informal serem menores na média, possibilitam

um  impacto  suavizado  da  desaceleração  econômica  e,  consequentemente,  das  expectativas  na

atividade econômica. Caso o movimento seja inverso – i.e. aceleração da atividade econômica –, o

movimento de absorção da força de trabalho informal pelo setor formal também ocorre, apesar do

ritmo mais lento e com os salários em menores níveis aos registrados anteriormente.

O que  é  possível  observar  nesta  construção do  mercado de  trabalho  formal  e  informal

brasileiro  é  uma mudança  da  importância,  seja  quantitativa  ou  qualitativa,  dos  setores  onde  o

emprego  era  desenvolto  no  Brasil.  A  partir  dos  anos  1990,  é  possível  notar  uma  crescente

significativa no setor de serviços da economia brasileira, seguindo um fenômeno que ocorreu em

diversas outras economias – em maior ou menor escala – de liberalização econômica e de alterações

na dinâmica trabalhista decorrentes da liberalização. Tais mudanças são motivadas pela primeira

grande alteração da legislação trabalhista, promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso

(1994-2002), onde uma nova constituição de modalidade de trabalho foi introduzida a partir da
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implementação da possibilidade de contratos de terceirização por parte da empresa para serviços

que não representassem a atividade-fim de sua atuação.

Com a possibilidade de terceirização de processos marginais ao funcionamento da firma, o

custo para a contratação do trabalho é inferior ao custo outrora presente na folha de pagamento, o

que  implica  numa  redução  de  custos  e,  consequentemente,  uma  maior  lucratividade.  A

flexibilização também impulsionou o crescimento já existente do setor de serviços na composição

da geração de emprego e renda no Brasil, dado que serviços como limpeza, manutenção e segurança

se tornaram “novos negócios” com a atuação de empresas especializadas neste tipo de serviço,

absorvendo força de trabalho para atender às novas demandas empresariais. A lucratividade de tais

empresas  especializadas,  porém,  decorre  especialmente  da  diferença  entre  salários  e  de  suas

contribuições sociais quanto ao empregado outrora “próprio” e o empregado “terceirizado”: se o

custo  do  “trabalhador  próprio”  seria  normalmente  X,  o  custo  do  trabalhador  terceirizado

corresponderia a X-Y, onde Y é entendido como custos com benefícios (a diminuição da folha de

pagamentos, menor quantidade de problemas legais) e direitos trabalhistas (décimo terceiro salário,

férias remuneradas, previdência social, etc.). 

A mudança, portanto, pode ser analisada através de óticas diferentes, mas que concordam

em aspectos fundamentais. Trata-se de uma alteração de uma legislação em vigor que é vital pra o

funcionamento da economia nacional, observado que relações de trabalho são reguladas pela CLT

que foi implementado em 1943, e é um consenso que a sua alteração era necessária para refletir as

mudanças da dinâmica do trabalho no Brasil e no mundo, com um uso mais intensivo da tecnologia

e a migração da maior fonte de empregos das indústrias para o setor de serviços. Só que, apesar de

ambos  os  lados  defenderem  mudanças  –  necessárias,  dado  o  contexto  de  liquidez  de  reserva

internacional e sobrevalorização cambial no Brasil, que prejudicava fortemente setores importantes

da  economia  brasileira  como a  indústria  –  para  ampliar  o  dinamismo da  economia,  a  reforma

realizada  foi  desigual,  beneficiando  as  empresas  em  detrimento  do  trabalhador,  dado  que  a

modalidade  de  terceirização  permitia  o  aumento  de  lucro  simplesmente  pela  recontratação  do

mesmo trabalhador.

A reforma, entre seus defensores, é considerada o primeiro passo para uma liberalização da

economia  brasileira  e  uma  aproximação  aos  modelos  adotados  em  outros  países  considerados

desenvolvidos.  Porém,  é  inegável  que  seus  efeitos  são  mais  amplos  e  que  atingem o mercado

informal de trabalho, destacado tantas vezes neste trabalho como dependente do mercado formal.

Cacciamali  (2000,  p.164)  destaca  que  tais  transformações  dentro  do  que  ela  descreve  como
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“Processo de Informalidade” devem ser analisadas sob a ótica de que “sejam elas novas, recriadas

ou ampliadas,  devem ser  tipificadas,  de  tal  forma a  constituírem em si  mesmas  categorias  de

análise, embora o exame sobre seu comportamento e evolução deva ser sempre referenciado ao

processo de  desenvolvimento econômico,  social  e  político em andamento.”  Tendo tal  contexto

como bússola para a análise, a autora faz um destaque de duas categorias que são consideradas

predominantes no processo para a determinação da informalidade: trabalhadores assalariados sem

registro em carteira e trabalhadores por conta própria. 

O primeiro grupo é ilegal  por  essência,  dado que  é  contratado à  margem da legislação

trabalhista,  ou  seja,  sem registro  de  contrato  de  trabalho  em tempo  integral,  sem organização

sindical e sem regulamentação de aspectos de jornada de trabalho, funções e salários compatíveis

com as obrigações exercidas. Tal categoria, quando consideramos o aspecto de remuneração, possui

como baliza a simples oferta e demanda do mercado de trabalho, pois apesar de estar estabelecido

em lei o salário-mínimo, como tal trabalhador está às margens do mercado, o salário-mínimo torna-

se  apenas  uma referência  (não-obrigatória)  de  remuneração,  considerando que os  trabalhos  são

“equivalentes”. Por ser uma categoria de trabalhadores que utilizam de tal subterfúgio para fugir do

desemprego  aberto,  tratam-se  de  recortes  sociais  geralmente  prejudicados  ou  com  baixas

oportunidades  de  (re)inserção  no  mercado  de  trabalho:  jovens,  idosos  e  mulheres.  Porém,

considerando que o “efeito farol” do salário-mínimo é relevante para a remuneração inclusive de tal

categoria,  é  altamente  provável  (e  lógico,  economicamente)  que  os  salários  desta  categoria  de

trabalhadores sejam iguais aos de assalariados ou levemente superior como espécie de “prêmio”, no

intuito de mitigar eventuais adversidades jurídicas.

O segundo grupo, considerando as definições de Souza (1980) e Cacciamali (1982), seriam

enquadrados dentro do conceito de “informalidade econômica”: são os trabalhadores onde 

“a lógica  de  sua  atuação  no  mercado  prende-se  à

sobrevivência, à obtenção de um montante de renda que lhes

permita sua reprodução e de sua família, não tendo como meta

explícita a acumulação ou a obtenção de uma rentabilidade de

mercado,  inclusive  porque  não  possuem  nem  capitalização

nem organização do trabalho que lhes deem sustentação para

tais fins.” (CACCIAMALI, 2000, p.167)

O que implica necessariamente em uma dinâmica de trabalho onde empregador e empregado

são  a  mesma  pessoa,  ou  familiares  e  ajudantes  remunerados,  que  possuem  baixos  níveis  de
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produtividade dado a falta de capital e trabalho, além de sua respectiva atuação em áreas às margens

da atuação capitalista. São, em suma, estruturas de organização econômica em fuga do desemprego

aberto e sem força de trabalho permanente. Para este grupo, porém, as condições de remuneração

são diferentes, segundo a autora: sua atuação permite que obtenham renda superior aos análogos

registrados ou não registrados, dado a possibilidade de fatores endógenos (acúmulo de experiência)

e exógenos (demanda por determinado serviço) serem fatores que determinam a remuneração deste

trabalhador.

Desta forma, a tendência à flexibilização da regulação do trabalho deve ser entendida como

um processo de tentativa de inserção em uma competição internacional de condições de trabalho e

atratividade para o capital internacional, dado o fenômeno da globalização e da consolidação das

cadeias globais de valor após o fim da Guerra Fria. 

Considerando a mudança legislativa, o impacto efetivo é de difícil mensuração do efeito

isolado, dado que a geração de empregos depende de outros fatores de curto e longo prazo que não

são necessariamente afetados. Porém, os efeitos de qualquer modificação do mercado de trabalho

dependem, efetivamente, das expectativas para a economia como um todo.

Dentro de tal contexto de flexibilização criado pela reforma, é possível afirmar que houve

um crescimento na porcentagem da população brasileira ocupada formalmente nos anos seguintes,

principalmente  durante  o  governo  Lula  (2003-2010),  sucessor  de  Fernando  Henrique  Cardoso

(1995-2002), decorrente do chamado “boom de commodities” estimulado pela alta demanda global

(principalmente  chinesa)  por  produtos  do  setor  primário,  o  que  permitiu  um  cenário

macroeconômico de estabilidade financeira, com valorização do real e queda na SELIC. O contexto

macroeconômico permite, dentro da estabilidade e previsibilidade, um crescimento econômico e o

estímulo  ao  mercado de  trabalho formal,  mesmo sem qualquer  tipo  de  iniciativa  por  parte  do

governo federal para impedir a tendência à precarização do trabalho, conforme demonstra Krein et.

al. (2013).

Ainda no aspecto de suas críticas ao governo Lula, Krein (p.36-37) destaca que a atuação

dentro  da  esfera  política  foi  determinante  para  pausar  itens  de  interesse  empresarial,  como  a

extinção  da  política  de  valorização  real  do  salário-mínimo,  mas  também  foi  responsável  por

introduzir uma série de regulações de interesse do mercado de trabalho, tal qual a regulamentação

da terceirização, reformas na área sindical e trabalhista (principalmente com a ampliação da Justiça

do Trabalho), a prevalência do negociado sobre o legislado, a redução da jornada de trabalho, a
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ratificação da Convenção 158 da OIT (que introduz mecanismos para evitar demissões sem justa

causa), entre outros pontos, como a reforma da previdência dos servidores públicos. 

É possível afirmar que o governo Lula, dentro da questão trabalhista, fez alterações pontuais

em demandas setoriais – pelos sindicatos, trabalhadores e empregadores – dentro de uma tentativa

de conciliação de interesses diversos, mas que, efetivamente, tais alterações modificaram pouco a

decisão de contratação, consequentemente, poucos impactos reais no mercado de trabalho.

Necessário  notar,  também,  o  aprofundamento  da  alteração  da  composição  de

empregabilidade do mercado de trabalho brasileiro, com o crescimento e consolidação do setor de

serviços através da concentração em setores como varejo e saúde, o que permitiu um consequente

aumento de capital e formalização jurídica de vínculos trabalhistas – dado que o custo de uma

relação juridicamente informal se torna maior que o custo da relação formal. 

A mudança deste panorama também implica, mesmo num mercado de trabalho em franca

expansão em decorrência do crescimento econômico, a diminuição do setor industrial brasileiro na

porcentagem de trabalhadores empregados, mesmo com o crescimento das empresas de engenharia.

Aponta-se uma discussão de que um dos fatores é que 

“não somente o crescimento econômico, mas a forma como

ele  foi  dinamizado  no  período,  especialmente  associado  ao

incremento  do  mercado  interno,  que  foi  impulsionado,

fundamentalmente, pelo aumento da renda das famílias, pela

ampliação do acesso ao crédito e pelo incremento de uma série

de políticas sociais.” (KREIN, 2019, p.85)

Tal dinâmica, porém, acaba prejudicando a renda média do trabalhador formal, dado que o

setor industrial geralmente possui os maiores níveis de salário médio, além da “estabilidade” dado a

sazonalidade do consumo, que tende a afetar mais fortemente o setor de serviço.  Faz-se notar,

também, a criação e remodelação de formas de trabalho por conta própria: a possibilidade de se

trabalhar  como  pessoa  jurídica,  através  de  contratos  de  trabalho  de  períodos  determinados;

regularização e expansão das microempresas (ME) e do microempreendedor individual (MEI), com

abertura de linhas de crédito e estímulo à formalização jurídica. Cabe notar que tais modalidades

são geralmente formadas por negócios familiares de caráter de subsistência, 

Tal comportamento, quando analisamos dentro de um escopo de continuidade da atuação

política, foi mantido durante o governo Dilma (2011-2016), com uma política de concessões no
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âmbito político em prol de manter um nível de crescimento econômico – a tal altura, já fragilizado

devido às dinâmicas do mercado internacional e um desgaste da política expansionista do governo

brasileiro  –  enquanto  em  outros  aspectos  políticos  do  governo,  havia  uma  tentativa  de

enfrentamento – como a Comissão Nacional da Verdade. 

Apesar de não ser escopo deste trabalho discutir disputas políticas por parte do governo

Dilma  Rousseff  com setores  da  sociedade,  é  necessário  contemplar  a  grande  mudança  em um

segmento do mercado de trabalho brasileiro, com a aprovação da Emenda à Constituição n.72 de 2

de abril de 2013, conhecido como “PEC das Domésticas”. Com tal alteração, tornou-se garantido

aos trabalhadores domésticos mensalistas os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais regidos pela

CLT, o que, objetivamente, inseria tal  categoria de trabalhadores em uma legislação trabalhista

robusta, regulamentando jornada de trabalho, contribuições trabalhistas, proteções sociais e outros

aspectos.

Apesar de não implicar alterações significativas no mercado de trabalho numa perspectiva

geral, trata-se de uma tentativa do governo federal de atuação em um setor específico do mercado

de trabalho por  conta  própria,  buscando a  formalização de  uma parcela  marginalizada  em sua

grande  maioria  –  observado  os  dados  da  composição  da  força  de  trabalho  de  trabalhadores

domésticos. 

Porém, conforme o decorrer do período de governo, é nítido que as políticas econômicas

tentadas (o novo desenvolvimentismo “acelerado” retratado na Nova Matriz Econômica em 2011 e

“abortado” em 2015) são mais impactantes nos termos de análise qualitativa e quantitativa para

representar  exatamente  o  comportamento  do  trabalho  formal  e  informal  em  uma  economia

combalida.

Carleial (2015, p. 206-207) considera que o movimento realizado pelo governo ao acelerar o

mecanismo  de  desonerações  fiscais  para  grandes  empresas,  realizado  anteriormente  através  do

BNDES,  tinha  como  objetivo  “conferir  maior  consistência  à  política  econômica  através  do

aumento dos investimentos privados, tornando o setor produtivo mais parceiro das mudanças em

curso”,  porém  “não se cumpriu e é provável que essa medida tenha simplesmente ampliado a

margem de lucros das empresas”. 

Cabe a interpretação que, com a reversão dos estímulos cedidos durante o primeiro governo

(2011-2014) e o ajuste fiscal realizado no início de 2015 numa tentativa de salvar o governo de

diversos fatores (políticos, sociais e climáticos), nota-se que existe uma ala disposta a reconhecer o

erro (a  depender  da  interpretação,  se  trata  de  cometer  um erro)  de  que  a  política  econômica
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anticíclica não possuía mais espaço para continuidade e que, principalmente, adiar o ajuste tornaria

o remédio ainda mais amargo. 

O esgotamento do modelo de crescimento leva, com a deterioração das expectativas, uma

desaceleração da economia que, consequentemente, impacta nos níveis de investimentos, emprego e

renda da  sociedade,  levando a  uma piora  da  condição de  vida  da  população e  uma piora  nas

avaliações do governo Dilma que, sem sustentação política, sofre o impeachment em 2016.

Após o processo, portanto, um novo ciclo na política econômica brasileira com a ascensão

de Michel Temer (2016-2018) ao cargo de Presidente da República. Com uma abordagem ortodoxa

instaurada por Henrique Meirelles (Ministro da Fazenda), diversas mudanças foram conduzidas na

economia  brasileira  sob  o  mote  de  “desburocratização”  e  “eficiência”,  sendo  que  os  maiores

exemplos  de  tal  mote  são  as  mudanças  constitucionais  levadas  a  cabo através  da  Reforma da

Previdência (aprovada em 2019, já no governo Bolsonaro), da implementação do Teto de Gastos

(aprovado em 2016 como a “nova âncora fiscal” brasileira) e das mudanças realizadas através da

Reforma  Trabalhista  (aprovada  em  2017).  Considerando  o  foco  deste  trabalho,  nos  ateremos

somente ao último item.

A Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) trata-se de um conjunto de modificações da CLT

visando  a  diminuição  do  desemprego  e  o  aumento  da  formalização  no  mercado  de  trabalho

brasileiro, que possuía à época índices crescentes de participação do setor informal na economia. As

medidas adotadas pela alteração são várias, como a permissão para mulheres grávidas e lactantes

trabalharem em locais insalubres, a prevalência de condições de trabalho negociadas em relação ao

que é legislado, a regulação do modelo de trabalho intermitente, o pagamento das custas processuais

e honorários advocatícios  do usuário da justiça  gratuita  que perder  a  ação trabalhista,  além de

alterações que acabaram diminuindo o poder de influência dos sindicatos, como a homologação das

rescisões contratuais e o pagamento da contribuição sindical que, a partir de 2017, passou a ser

opcional. 

Anteriormente,  a  aprovação  da  Lei  13.429/2017  (Lei  das  Terceirizações)  já  havia

consolidado o processo de flexibilização das relações de trabalho, permitindo a contratação, por

parte das empresas, de trabalhadores terceirizados para as atividades-fim, além de alterar fatores

como a durabilidade de contratos de trabalho temporários, que passaram a ter o período máximo

definido por lei de nove meses.

Atendo-se a análise da reformulação mais ampla (Reforma Trabalhista), Filgueiras (2019)

esclarece, ao seu ver, a razão de existir e dos efeitos da reforma trabalhista, descrevendo que o
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movimento para a aprovação de uma reforma nos direitos trabalhistas no Brasil se dá, efetivamente,

desde  a  década  de  1990,  sob  o  mote  da  “flexibilização”  e  do  “ajuste  às  novas  realidades  do

trabalho”. Ao afirmar que a dualidade “direitos x emprego” é, em essência, falsa, aponta que

““flexibilização” constitui  apenas  corte  de  direitos,  pois:  1-a

legislação trabalhista sempre é flexível “para cima”, historicamente

garante  direitos  mínimos,  mas  não  impede  negociar  condições

melhores;  ou  seja,  aumentar  a  “flexibilização”  só  pode  significar

reduzir  direitos  existentes;  2-direitos  que  eram  flexíveis  na  CLT,

devidos apenas em situações específicas (como o pagamento de horas

in itinere), foram eliminados. A ideia, em suma, é que cortar custos

(direitos)  do  trabalho  estimula  ou  determina  a  ampliação  da

contratação  de  trabalhadores  pelos  empresários.”  (FILGUEIRAS,

2019, p.19)

A interpretação sugerida pelo autor é de que a lógica adotada geralmente na ortodoxia, isto

é,  a necessidade de redução do custo da oferta de trabalho para o estímulo à demanda, não se

comprova factualmente, ou que é até possível (porém difícil) analisarmos os efeitos isolados de uma

política pública em uma situação macroeconômica ampla de crise e precarização. Considerando que

tal lógica de redução de custos de trabalho não é determinante per se para a geração de empregos,

caberia refletir se a interpretação correta seria se a maior responsabilidade para a determinação dos

níveis agregados de emprego deveria ser a atividade econômica presente e expectativa futura, dado

que a contratação de um funcionário se dará na perspectiva de aumento da demanda acima da

capacidade atual, e não pela redução dos custos de contratação e demissão.

O autor solidifica sua argumentação através da análise dos dados de registros formais dos

trabalhadores autônomos antes e depois da aprovação da política pública, onde é possível perceber

uma mudança  nos  padrões  de  contratação  que,  por  ter  se  tornado  mais  flexível,  estimulava  a

substituição  do  trabalhador  formal  pelas  novas  “formas”  de  subutilização  e  informalidade  do

trabalho. Argumenta que “o aumento dos empregados sem CTPS parece estar associado, em alguma

medida, à troca de empregados formais por informais.”14, onde o processo de substituição pode ser

notado tanto na esfera formalizada e amplamente estabelecida do mercado de trabalho (relação

patrão-empregado),  quanto  na  esfera  de  trabalhadores  autônomos  (aqueles  a  quem Cacciamali

refere-se como “informais econômicos”). 

14 Filgueiras (2019), p.42
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Apesar de ser um fenômeno obviamente ilegal, mesmo com a flexibilização da regulação

trabalhista, é notório que há um sentido econômico para tal dado que negar o vínculo trabalhista é

mais barato do que assumir a sua existência, mesmo que precarizado. O fenômeno de adoção da

contratação  off  the  books,  aliás,  antecede  a  Reforma  Trabalhista  dentro  do  contexto  de

empregabilidade brasileiro, conforme demonstra Ulyssea (2018)15.

Com relação a tal dinâmica de contratação, mesmo após as diferentes reformas em prol de

flexibilizar as relações de trabalho no Brasil a fim de seguir “tendências internacionais de introduzir

modalidades de contratação a termo sob o argumento de ajustar o mercado de trabalho à nova

realidade econômica”16, o ritmo de contratações no mercado de trabalho brasileiro manteve-se em

patamares de estagnação no período pós-Reforma. 

Mesmo com a ascensão de modalidades diferentes de contratação, o que foi possível notar é

a  prevalência  da  contratação  em  setores  econômicos  considerados  de  alta  rotatividade  e,

principalmente, onde as atividades-fim da empresa podem ser terceirizadas sem grandes percalços

(setor  de  vendas,  auxiliares  administrativos,  serviços  de  zeladoria,  segurança  e  limpeza),  com

prevalência da contratação no estrato social composto por pessoas jovens, do sexo masculino e de

escolaridade média (rondando geralmente entre as escolaridades declaradas: fundamental completo,

ensino médio e superior incompleto)17.

15  O aspecto da informalidade jurídica ser economicamente viável e, consequentemente, ser compensatório é um ponto 
de análise bastante documentado na bibliografia brasileira. A leitura de Ulyssea (2018), Krein et. al. (2018), Cardoso e 
Lage (2007) são boas formas de compreender o fenômeno por diferentes perspectivas.
16 Krein, José D.; Oliveira, Roberto V. (2015), p.88.
17 Para análise do crescimento em cada segmento de contratação, ver Krein, J.; Oliveira, R. (2019).
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3. TRABALHADORES CONTA PRÓPRIA: UMA ANÁLISE DE DADOS DOS 
“INFORMAIS ECONÔMICOS”

Conforme a definição de informalidade,  o trabalhador tido como informal é aquele que,

apesar de exercer função no mercado de trabalho, não possui registro em carteira. Tal definição

jurídica  nos  permite  avaliar,  através  da  coleta  dos  dados  realizados  pela  PNAD-C/IBGE,  a

participação de tais trabalhadores na composição do mercado de trabalho, seus rendimentos e outras

variáveis  importantes  para definição  de  empregabilidade,  como escolaridade,  idade  e  sexo,  por

exemplo.

Considerando a  extensa  literatura  produzida  através  das  décadas,  a  heterogeneidade dos

trabalhadores que ocupam as estatísticas da informalidade não nos permite realizar, ao pensarmos,

por exemplo, na construção de uma política pública, uma redução simples como apenas a definição

jurídica. Utilizando como exemplo a Reforma Trabalhista, a inserção dos informais na economia

formal deveria, em tese, ter sido mais significativa  ceteris paribus, dado que a flexibilização da

legislação permitiria  que modalidades anteriormente  não reguladas,  com um novo marco legal,

pudessem  ser  oficializadas,  ou  ainda,  que  modalidades  já  reguladas,  porém  “onerosas”  ao

empregador, ao terem custos reduzidos utilizariam a lacuna entre a folha de pagamentos pré e pós-

reforma para preencher mais postos de trabalho. O que se observa, porém, é que mesmo com as

condições de contratação mais favoráveis, a recuperação de empregos e rendimentos salariais não se

concretizou.

A adoção,  portanto,  de  uma política pública de  flexibilização de  direitos  trabalhistas  (e

outros fatores) foi capaz de capturar somente uma pequena parcela da economia informal, dado que

sua  heterogeneidade  não permitiria  que  uma única  solução,  pensada  sob o  aspecto  jurídico  da

informalidade,  resolvesse  tal  problema.  Como bem destaca Cacciamali  (1989),  uma parcela  da

população que se insere na economia informal possui o objetivo primário de subsistência, seja para

a fuga do desemprego aberto,  quanto pela  necessidade  de complemento de renda (desemprego

oculto pela precariedade). O trabalhador assume uma característica única, onde acumula a função

de “empregador trabalhador” e os “lucros” obtidos através do seu negócio são unicamente com o

objetivo  fim  de  sobreviver,  onde  podemos  considerar  que  existe  uma  parcela  de  negócios  da

economia que não se encaixa na lógica primária capitalista, a de acumular lucros.
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Possuindo intuito de analisar a participação de tais trabalhadores na economia brasileira,

utilizaremos os dados da série histórica recolhidas pelo IBGE através da Pesquisa Nacional por

Amostra  de  Domicílios  –  Contínua  (PNAD-C)  em  busca  de  analisar  a  participação  dos

trabalhadores  conta  própria.  A utilização desta  base  de  dados se  dá  pela  amplitude  dos  dados

coletados,  o  que  nos  permite  trabalhar  com  diversos  segmentos  mensuráveis  do  mercado  de

trabalho, como população, área de atuação e remuneração média. Os dados serão analisados em

duas  partes:  entre  o  período  de  2012  (início  da  série  de  dados)  até  2019  (com a  vigência  já

estabelecida  da  Reforma  Trabalhista  e  limitando  para  não  mensurar  efeitos  da  pandemia  de

COVID-19), estarão demonstradas a evolução dos indicadores da taxa de participação no mercado

de  trabalho,  das  taxas  de  desemprego  e  subocupação,  além  dos  indicadores  relacionados  aos

rendimentos reais médios. Numa segunda parte, centrada entre 2015 (onde o IBGE mensura e passa

a disponibilizar os dados de acordo com a situação de registro do entrevistado) até 2019, serão

analisados os trabalhadores por conta própria, dado sua participação no mercado de trabalho com

registro profissional ou não. 

A  adoção  do  recorte  de  data  para  análise  se  faz  necessário,  conforme  citado,  pela

indisponibilidade  de  dados  anteriores,  mas  a  limitação  temporal  não  será  prejudicial  para  o

propósito da análise conduzida. Para aspectos de definição dos conceitos utilizados durante esta

seção (e o trabalho, de forma geral), cabem as definições realizadas pelo IBGE, em aderência às

práticas internacionais. Definem-se os conceitos da seguinte forma: 

i. Desocupado: se refere às pessoas com idade para trabalhar (acima de 14 anos) que não

estão  trabalhando,  mas  estão  disponíveis  e  tentam encontrar  trabalho.  Assim,  para  alguém ser

considerado desempregado, não basta não possuir um emprego;

ii. Subocupados por insuficiência de horas trabalhadas: trabalhadores que têm jornada de

trabalho inferior a 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais horas e estão disponíveis

para trabalhar;

ii. Força de trabalho potencial: Pessoas que não estão na força de trabalho, mas possuem

um potencial para serem integradas a esta força, formam a força de trabalho potencial;

iv. Subutilização da força de trabalho: é a porcentagem que esta subutilização representa

dentro da força de trabalho ampliada (pessoas na força de trabalho somadas à força de trabalho

potencial);
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v.  Desalentados: pessoas  que  gostariam de trabalhar  e  estariam disponíveis,  porém não

procuraram trabalho por acharem que não encontrariam. 

Abaixo, uma ilustração síntese da divisão do mercado de trabalho, segundo o IBGE.

Figura 1. Divisão do mercado de trabalho.

O primeiro recorte de dados escolhido para ser retratado refere-se à taxa de participação no

mercado de trabalho brasileiro, de forma a compreendermos a situação geral durante o período da

análise.

Gráfico 1. Taxa de participação (2012-2019) no mercado de trabalho brasileiro, entre níveis 
de ocupados e desocupados, na semana de referência.

39

Fonte: IBGE.
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php



Como observado através dos dados, a taxa de participação no mercado brasileiro manteve-se

estável, em torno de 63% da população economicamente ativa, apesar das diversas crises políticas e

a severa crise econômica no período de análise. Cabe notar, porém, que a taxa de desocupação

acelera o crescimento a partir da metade de 2015, quando a taxa que se mantivera estável entre 7-

8% com uma participação também estável  sofre  um crescimento  para  9%,  processo  acelerado

durante o decorrer dos anos de 2015, 2016 e metade de 2017, onde ocorre uma “inflexão” ao atingir

14% de níveis de desocupação. 

Observado  os  efeitos  da  crise  econômica  de  2015,  é  necessário  considerarmos  que  a

retomada dos empregos se deve, principalmente, a um cenário de menor instabilidade política e uma

condução extremamente ortodoxa da economia, o que possibilitou o reaquecimento da economia,

apesar da grande capacidade ociosa ainda presente.

Podemos compreender, como efeito para a redução dos níveis de desocupação, a tendência

acelerada  de aumento  dos  níveis  de  subutilização da força  de  trabalho,  conforme demonstrado

abaixo.

Gráfico 2. Evolução dos indicadores de desocupação, subutilização, força de trabalho em 
potencial, subocupação e desalento no mercado de trabalho brasileiro, entre 2012-2019 (em 
porcentagem), em média anual.
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É possível observar uma queda substancial nos níveis de subocupação em decorrência da

crise econômica, dado as características dos postos de trabalho que ocupam tal classificação, ao

mesmo  tempo  que  indicadores  como  desalento  demonstram  tendência  de  alta,  assim  como

desocupação e a taxa composta de subutilização do trabalho. Cabe uma análise mais cuidadosa da

taxa composta, pois sua medição, segundo o IBGE, refere-se ao percentual de pessoas desocupadas,

subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e a força de trabalho potencial, onde podemos

compreender, de certa forma, como uma taxa que mede a situação geral do mercado de trabalho em

relação ao ponto ideal do mercado: conforme maior a taxa, mais fragilizado se encontra o mercado

de trabalho formal brasileiro, o que implica maiores dificuldades sociais, econômicas e trabalhistas. 

A interpretação para tal baseia-se na contribuição realizada por Souza (1999), onde a força

de  trabalho potencial  serviria  como uma forma de  regulação  indireta  da  oferta  e  demanda  do

mercado  de  trabalho,  sendo  absorvida  pelo  mercado  formal  quando  estritamente  necessário  e,

quando não, sendo utilizada pelos empregadores como uma forma de pressão contra o trabalhador,

que possuiria uma sombra que permitiria sua rápida substituição. 

Além de tal fator de dinâmica própria do mercado de trabalho através do poder econômico,

pode-se considerar  que a  sazonalidade de determinados postos  de trabalho (varejo,  serviços  de

telemarketing, construção civil e agricultura), acrescidos do fechamento de milhares de postos de

trabalho em decorrência do desmonte do setor de engenharia e construção civil brasileiro (com a

operação Lava Jato) também contribuem para a elevação das taxas de subutilização do mercado de

trabalho e o crescimento da força de trabalho potencial.
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Ao mesmo tempo em que analisamos um crescimento da situação de vulnerabilidade do

mercado de trabalho brasileiro com o passar dos anos, com a tendência de elevação da desocupação

e da subutilização da força de trabalho, observa-se um aspecto de estagnação do rendimento médio

dos trabalhadores de diversos setores da economia brasileira, conforme os dados da PNAD-C.

Gráfico 3. Rendimento real médio anual por segmento de trabalho no período 2012-2019 (em 
R$/mês).

Tabela 1. Rendimento real médio anual por segmento de trabalho no período 2012-2019 (em 
R$/mês).

Ano
Média –

Empregado
Empregado

Privado
Trabalhadores
Domésticos

Empregado Público Militares Conta Própria

2012 2481,30 2308,40 1004,10 4011,50 4603,70 2070,00

2013 2540,83 2361,58 1043,67 4118,58 4898,75 2156,00

2014 2614,00 2425,50 1099,00 4214,50 4857,75 2203,50

2015 2596,92 2407,67 1097,25 4187,25 4842,75 2133,33

2016 2583,75 2378,67 1099,00 4249,42 4864,50 2054,92

2017 2617,50 2401,67 1105,00 4325,42 4934,83 2035,92

2018 2650,17 2412,17 1109,25 4438,17 5070,08 2055,67

2019 2659,92 2410,58 1102,75 4508,08 5154,67 2062,92

Apesar  da  persistente  estagnação  em  setores  como  o  de  trabalhadores  domésticos

(geralmente atrelados a pagamentos do salário-mínimo ou inferior a isso, dado a vulnerabilidade

econômica) e dos empregados do setor privado, é possível notar as variações positivas nos setores

de empregados públicos e de militares. Por se tratar, porém, de um setor com representatividade
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inferior ao peso de outros setores do mercado de trabalho, podemos observar que a média do salário

remunerado no Brasil,  entre  todos  os  setores  considerados  (incluindo também remuneração de

empresários) manteve-se estagnado. 

Pode-se interpretar que,  apesar de fatores como escolaridade,  sexo, experiência prévia e

outros são determinantes dos níveis de salário, mas é notório observar que não há estímulo e nem

pressões para o aumento salarial se a força de sindicatos (contumazes negociadores e organizadores

de reivindicações) foi diluída (ainda mais a partir da reforma de 2017), além da possibilidade de

substituir o trabalhador, mesmo com as custas trabalhistas de dispensa sendo consideradas “altas”

por grande parte do empresariado (outro ponto também modificado através da reforma trabalhista).

O fato é que uma estagnação da média da remuneração demonstra-se prejudicial ao pensar que há

uma redução implícita no padrão de consumo por parte do trabalhador que, sem uma perspectiva de

aumento salarial ou de avanço de carreira (que levaria a maiores ganhos), não consegue formar

poupança de forma voluntária e consequentemente adia investimentos de longo prazo ou se utiliza

de outros mecanismos (FGTS para abatimento de valor ou como garantia para liberação de crédito,

por exemplo) para tal, o que não é a melhor escolha no sentido econômico.

O panorama da economia brasileira durante o período de análise pode ser definido, portanto,

em duas fases: antes e depois da crise econômico política de 2015. Os fatores de antes da crise a

serem destacados são os níveis constantes e baixos de desocupação no mercado de trabalho (numa

média de 4,5% entre 2012 até o final de 2014), com a taxa composta da subutilização da força de

trabalho registrando queda, começando a série histórica em 22,2% e chegando ao final de 2014 em

15% e  a  manutenção  da  taxa  de  desalentados  na  casa  de  aproximadamente  1,73%.  É  notório

perceber que tais taxas demonstram uma robustez raramente observados no mercado de trabalho

brasileiro desde a redemocratização em 1988, mesmo que as medidas adotadas durante o governo

Dilma Rousseff tenham sido amplamente criticadas. Considerando os indicadores, mas agora num

contexto pós-crise desencadeada, temos que os níveis de desocupação entre 2015-2019 possuem

uma média de 7,26%, com a taxa composta da subutilização da força de trabalho retornando aos

níveis de 2012 com uma média no período de 22,15% e a taxa de desalento basicamente dobrando,

registrando média no período de 3,46%.

Pode-se seguramente afirmar que a crise econômica é o principal fator para a deterioração

severa  das  condições  do  mercado  de  trabalho,  observado  que  não  há  nenhuma  mudança

significativa na legislação trabalhista que justifique tamanho impacto. Outro fator a ser considerado,

claro,  se  dá na  insegurança  do  investimento privado ao considerar  o  aspecto  político da  crise,
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através da atuação do Ministério Público Federal (MPF) no contexto da Operação Lava Jato, que

claramente deteriorou as condições institucionais (o que culminou com a eleição de Jair Bolsonaro

em 2018), além dos impactos gerados na economia através da destruição do setor de construção

civil do país (um dos setores que mais empregava).

Tendo tal contexto da piora substancial no mercado de trabalho a partir de 2015 em mente,

cabe  uma  análise  específica  sobre  o  segmento  dos  trabalhadores  conta  própria.  Utilizaremos,

novamente, os dados da PNAD-C para construir a análise, considerando o período entre 2015-2019.

O recorte temporal menor, quando comparado com a primeira parte da análise realizada, se dá pelo

fato de que a série começa a segmentar os trabalhadores conta própria de acordo com a sua atuação

dentro ou fora da legalidade (possuir ou não Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ) somente

a partir de 2015. 

Não  é  possível  afirmar  com  certeza,  de  acordo  com  os  dados  disponibilizados,  o

comportamento anterior dos segmentos dos trabalhadores conta própria, mas considerando os dados

entre 2015-2019, é possível supor que o comportamento tende a ser constante, conforme pode ser

observado nos dados abaixo.

Gráfico 4. Evolução da participação dos trabalhadores conta própria no mercado de trabalho 
brasileiro (no período de 12/2015-12/2019), segmentados por possuir ou não CNPJ, na semana
de referência.

Tabela 2. Participação (em milhares) dos trabalhadores conta própria em relação à população
ocupada, em média anual, entre 2015-2019.
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Ano
População

Ocupada (P.O)
Conta Própria

(C.P.)
Conta Própria c/

CNPJ
Conta Própria

s/ CNPJ
% C.P/P.O.

2015i 92269 21640 4278 18142 23,45

2016 90515 22113 4245 17868 24,43

2017 90460 22202 4130 18072 24,54

2018 92117 22915 4440 18475 24,87

2019 94089 23904 4811 19092 25,40

Conforme  os  dados  apresentados,  podemos  perceber  uma  tendência  crescente  de

participação de trabalhadores conta própria no mercado de trabalho brasileiro, ao mesmo tempo em

que os níveis de subutilização, desalento e desocupação também demonstram uma tendência de

crescimento efetivamente atrelada à fragilidade da economia,  enquanto suas médias de proporção

mantêm-se  estáveis  (20% com CNPJ  registrado  e  regularizado,  em contrapartida  de  80% sem

CNPJ). É importante ressaltarmos tal fator pela característica que define tal categoria de trabalhador

dentro da economia informal, conforme arguição de Cacciamali (2000)18. Destaca-se, também, em

sua análise das estatísticas de trabalhadores conta própria dos Estados Unidos, o argumento de La

Porta e Shliefer (2008) que, de certa forma, corrobora a análise realizada referente à economia

brasileira. 

“In  particular,  self-employment  has  been  used  as  an  indicator  of

entrepreneurial  activity  in  the  United  States.  However,  the  vast

majority  of  self-employed workers  in  our  data are,  in  fact,  “own-

account” workers who do not hire persons to work for them.”  (LA

PORTA, R. & SHLEIFER, A., 2008, p.281)

Ainda  ponderando  sobre  tal  condição  dos  considerados  “conta  própria”,  os  autores

destacam uma forte associação entre os trabalhadores conta própria e as atividades informais nos

países em desenvolvimento, dado que os trabalhadores informais tendem a ter poucas habilidades,

os levando a trabalhar sem registro.19 Tal constatação, quando somada à análise de outros diversos

autores, nos permite considerar que tais trabalhadores estão, efetivamente, num limiar da legalidade

apesar  da  extensa  regulação  das  relações  PJ,  que  levou  ao  fenômeno  trabalhista  chamado

“pejotização”. Se considerarmos somente tais relações de trabalho, principalmente daqueles sem

CNPJ,  podem  ser  efetivamente  considerados  “informais  econômicos”,  guardadas  as  devidas

características da definição explicitados até o momento.

18 Já citado neste trabalho, ver Cacciamali (2000), p.167.
19 Ver La Porta & Shleifer (2008), p.281.
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A  diferença,  quando  pautada  na  questão  de  remuneração,  torna  mais  evidente  o

enquadramento  da  parcela  de  conta  própria  sem registro  como  informais  econômicos:  quando

comparados  com  os  trabalhadores  com  registro  em  mesma  situação,  nota-se  que  a  média  da

remuneração daqueles sem registro é de 40% da remuneração dos legalizados. Quando comparamos

a remuneração da pessoa conta própria sem CNPJ e do trabalhador inserido informalmente numa

firma (sem CLT), não se nota diferença significativa na média (o trabalhador conta própria recebe

99,36% do salário do trabalhador informal).

Gráfico 5. Comparação do rendimento médio anual por segmento de trabalho no período 
2015-2019, em R$/mês.

Outra coisa a se observar, no sentido da precarização do mercado de trabalho, é a diferença

entre a remuneração entre os empregados privados que possuem registro em carteira de trabalho

(CLT) e os trabalhadores conta própria com registro CNPJ: apesar da incrível proximidade dos

rendimentos médios entre os trabalhadores informais, a diferença entre os trabalhadores nos setores

formalizados se dá nos custos implícitos na contratação via CLT. A diferença de valores pode ser

considerada, de certa forma, um desvio dos valores que seriam pagos à previdência e seguridade

social,  no  pagamento  de  férias  remuneradas,  décimo  terceiro  salário  e  outros  benefícios  e

obrigações trabalhistas. Efetivamente, após a regularização das relações PJ, é necessário considerar
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a possibilidade de que um dos resultados gerados é a utilização do mecanismo para evasão (ou

elisão,  dado  que  utilizam  mecanismos  legais)  de  impostos  por  ambas  as  partes  da  relação

trabalhista.

O entendimento a ser realizado, porém, deve ser realizado através da análise daqueles sem

registro. É inegável que existe um estímulo econômico para pequenas firmas na contratação de

trabalhadores informais, mas ao mesmo tempo ressalta-se que tais “estímulos” são prejudiciais ao

rendimento médio do trabalho no Brasil.  Considerando,  porém, a  situação dos  trabalhadores,  é

possível notar que o aceite de tais condições de trabalho se dão por fatores secundários diversos,

porém o primeiro motivo sempre será sobreviver, evitando o desemprego mesmo que as condições

sejam precárias, conforme demonstrado na síntese abaixo.

Gráfico 6. Síntese gráfica da informalidade como meio de sobrevivência, utilizando a média 
anual do período 2015-2019, em porcentagem.

Como um gráfico de síntese, o que se demonstra é um cenário bastante problemático: aqui,

podemos observar tanto a taxa de desocupação e a taxa composta de subutilização do trabalho em

crescimento, assim como os níveis de participação daqueles considerados conta própria sem CNPJ

quando comparados à população ocupada. Efetivamente, podemos compreender que a deterioração
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do mercado de trabalho brasileiro se acentua após 2015, com uma ampla parcela da população

buscando fugir do desemprego aberto, mas encontrando um mercado informal de trabalho cada vez

mais saturado e de rendimentos decrescentes, quando comparado com a média salarial daqueles

ocupados em mercado formal.

Tal informalidade econômica é demonstrado pelo fato de que ocorre uma aceleração da taxa

composta de subutilização do trabalho, que compreende não apenas os desocupados, mas também

aqueles ocupados que trabalham horas insuficientes e a força de trabalho potencial: mesmo que haja

uma efetiva busca pelo emprego, ou não há a captura da oferta de trabalho (desocupados), não há

demanda por trabalho suficiente (subocupados) ou há um mismatch de expectativas de demanda e

oferta (força de trabalho potencial). 

Ao  considerarmos  tal  problema como uma questão  de  manual  de  microeconomia,  seria

exemplificado o conceito da oferta e demanda por trabalho, onde existe um efetivo problema de

maximização dos recursos disponíveis. O ponto, neste caso, é tentar retratar com um caráter menos

frio  imposto pelos dados,  que desumanizam e agregam: a situação retratada é exatamente a de

tentativa desesperada por sobreviver, mesmo com o rendimento obtido caindo quando comparamos

com a média dos empregados no mercado de trabalho.

Para não se considerar que o argumentado durante este trabalho é apenas uma hipérbole,

“dramatizando  uma  situação  que  talvez  seja  grave”,  a  pesquisa  Sondagem  do  Mercado  de

Trabalho/FGV indica, através dos dados coletados, uma análise qualitativa similar a apresentada até

aqui:  “69,6% dos trabalhadores por conta própria no Brasil  gostariam de se tornar empregados

numa empresa privada ou pública. A proporção sobe para 74,9% no caso dos trabalhadores que

ganham  até  dois  salários-mínimos,  e  se  reduz  para  56,7%  nos  que  recebem  mais  de  dois

mínimos”20.

Podemos  considerar  que,  enquanto  as  condições  econômicas  do  país  não  oferecem  aos

trabalhadores a possibilidade de sobrevivência através do trabalho formal, a alternativa última de

refúgio  se  dará  na  informalidade  não  somente  em  seu  conceito  jurídico –  ou  seja,  aceitando

trabalhar sem o registro formal –, mas também econômico.

20 Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/nova-sondagem-do-fgv-ibre-mostra-lado-menos-roseo-do-atual-
mercado-de-trabalho-no-brasil
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CONCLUSÕES

Este trabalho buscou demonstrar a formação de aspectos teóricos, empíricos e quantitativos

da informalidade como área de estudo da economia e seu funcionamento no mercado de trabalho

brasileiro.

É imprescindível compreender que a definição de informalidade e o seu escopo de estudo

estão em constante evolução dentro da teoria econômica e que, ao separarmos uma abordagem

específica, não negamos a importância de qualquer outra. A definição dual, onde a formalidade é

definida pelo arcabouço legal, está inserida na essência deste trabalho, porém o enfoque especial

dentro  da  informalidade  se  dá  naqueles  “informais  econômicos”,  onde sua  relação de  trabalho

possui características próprias, conforme destacou-se no capítulo 1.

Permitiu-se  que  mercados  de  trabalhos  mais  consolidados  se  construíssem  nas  grandes

localidades e estimulou, de certa forma, a migração em busca de melhores condições de vida de

parcela significativa da população. Tal migração, por sua vez, cria uma força de trabalho latente (e

potencial) que é retratada na análise de Souza (1999) num pensamento marxista sobre a força de

trabalho e sua utilidade na determinação de salários.

Outra questão que podemos enfatizar dentro da formação e consolidação do mercado de

trabalho brasileiro é a manutenção do abuso e da ilegalidade no trabalho. O fato da ineficiência de

fiscalização, que seria responsável por coibir tais desfeitos, permite que o empregador utilize de seu

poder de barganha para interferir  diretamente nas negociações de salário, jornada de trabalho e

modalidade  de contratação.  Principalmente  a  partir  da  Reforma Trabalhista,  com a redução do

poder de barganha por parte do trabalhador, o poder decisório e o abuso da ilegalidade se torna cada

vez mais característico dado o desespero do trabalhador, em uma condição macroeconômica frágil,

em conseguir  alguma  forma  de  renda,  por  mais  precária  que  seja.  Efetivamente,  no  Brasil,  a

ilegalidade na contratação e manutenção do funcionário compensa.
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Por fim, gostaria de retornar ao informal econômico, na figura do trabalhador conta própria

sem CNPJ (mas não só ele), e no seu trabalho por subsistência. O negócio no qual está inserido é,

em essência, irregular, construído com recursos próprios e em localidades onde o capital não se

insere em uma lógica convencional. O lucro deste informal não é traduzido em acúmulo, expansão

ou consolidação de seu negócio, mas sim para que, ao final do mês, ele ainda esteja vivo para

trabalhar novamente. É inegável que existe uma dificuldade estatística para capturar tal segmento da

economia  informal,  mas  empiricamente  pode-se  provar  sua  existência  e  entender  seu

funcionamento.

Através dos dados pudemos perceber a desigualdade e a fragilidade do mercado de trabalho

brasileiro: a categoria de trabalhadores por conta própria sem cadastro de pessoa jurídica represente

20% da força de trabalho ocupada e 80% da categoria de conta própria no agregado, mesmo com as

políticas públicas de estímulo e desburocratização para regularização de tais categorias. Ao mesmo

tempo,  os  não  registrados  (CLT  e  CNPJ)  recebem,  em  média,  60%  de  rendimento  quando

comparados com a média dos empregados do país.

O fato da construção do mercado de trabalho e da economia brasileira estar baseada em tal

modelo de sobrevivência desde a sua efetiva construção é, em essência, uma constatação de falha:

falha  na  geração  de  empregos,  na  produtividade,  nas  possibilidades  de  sobrevivência  sem

efetivamente topar qualquer condição de trabalho para não morrer de fome. É, do ponto de vista

econômico,  um  desperdício  de  força  de  trabalho,  de  escolaridade,  do  bônus  demográfico,  de

impostos e de tantos outros fatores que um emprego formal permitiria acumular.

A existência da informalidade econômica significa uma falha. A informalidade econômica

vai sempre se manifestar na pior situação de vulnerabilidade possível, onde a pessoa vai aceitar o

trabalho em qualquer ocupação, qualquer horário e em qualquer condição por ser a única forma de

sobrevivência. 

O mito do “empreendedor de si” não se sustenta quando os dados são analisados e sequer na

conjuntura social, quando analisado: o “empreendedor” é, na maioria absoluta dos casos, apenas um

“trabalhador de si” que utiliza da capacidade de trabalho para sobrevivência física (sua e de sua

família, se houver). Seus “negócios” podem estar com um endereço fixos (um bar na periferia) ou

não (uma vendedora com seu carrinho), mas efetivamente, o “lucro” de seu “negócio” é revertido

para consumo pessoal e a situação não possui uma perspectiva de mudança, o que caracteriza a

informalidade econômica tratada neste trabalho.
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	INTRODUÇÃO
	O mercado de trabalho brasileiro passou por diversas mudanças estruturais durante os últimos 25 anos: desde a flexibilização dos contratos de trabalho feita no governo Fernando Henrique Cardoso até a mais recente alteração da legislação trabalhista através da Lei Ordinária n° 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), existe um movimento de precarização das relações de trabalho no Brasil, adotando-se entre as diversas explicações no âmbito político de que os entraves para a criação de vagas formais é decorrente dos problemas gerados por uma extensa legislação obsoleta, que não atende mais à dinâmica do mercado de trabalho atual.
	Um dos componentes para a preocupação com a geração de postos de trabalho é política, já que melhores indicadores nesta área indicam uma maior parcela da população empregada e, em um país em desenvolvimento como o Brasil, empregabilidade representa maior seguridade sobre o futuro, o que consequentemente gera votos. Outra explicação é econômica: a geração de postos de trabalho costuma criar uma perspectiva de bons resultados econômicos por meio de um crescimento da demanda por parte da população empregada, o que implica numa expectativa mais otimista ao investidor sobre as incertezas do futuro e permite o investimento produtivo e, do lado dos trabalhadores, a garantia de renda futura permite uma maior certeza do futuro, o que implicaria nas possibilidades de maiores gastos de consumo e geração de poupança.
	As alterações nas relações de trabalho possuem, entretanto, um impacto controverso: muitas vezes facilitam para que uma ocupação seja categorizada como formal, já que o critério de formalidade é baseado unicamente no aspecto jurídico, mas produzem ao mesmo tempo, como efeito, uma redução da força dos sistemas de proteção ao trabalhador e de outras condições consideradas como essenciais para uma equidade de forças da relação de trabalho, como o acesso à Justiça do Trabalho e aos sindicatos, estimulando uma assimetria em negociações. Dentro de um contexto de crise econômica, tais alterações acabam permitindo abusos que, em grande medida, resultam no processo de precarização das relações de trabalho.
	Assim, a precarização do trabalho por via jurídica é uma das formas (simples, meramente contratual) de combater as crescentes taxas de informalidade e subutilização da força de trabalho. Através de relações cada vez menos sólidas, se busca absorver este “excedente” informal através da inserção destes nos espaços do capitalismo por métodos produtivos extremamente heterogêneos e dispersos, onde nestes ambientes de trabalho criam-se as condições para a construção das distorções que caracterizam a subutilização da força de trabalho e, consequentemente, uma utilização ineficiente dos recursos produtivos.
	Desta forma, analisar estes aspectos da informalidade e da subutilização da força de trabalho no mercado de trabalho brasileiro, dando enfoque ao conceito de informalidade econômica e suas diferenças em relação à informalidade jurídica, permite observar além dos fatores que criam as distorções que geram, em última instância, tal diferenciação.
	A informalidade econômica se caracteriza, neste estudo, como uma relação de trabalho dentro da intersticialidade gerada pelo mercado capitalista onde a ocupação dos espaços de produção não possui como fim a obtenção de lucro, mas sim a subsistência (no sentido de sobrevivência física) do produtor e seu núcleo familiar. Tal ocupação não assume uma estrutura tipicamente capitalista, onde o dono da empresa se dissocia da produção, mas sim o contrário: o dono emprega não só capital na produção, tendo desta forma que agir como patrão e empregado ao mesmo tempo pela necessidade. Não existe, desta forma, relação clara de assalariamento, ou seja, a separação da relação de trabalho e a consequente geração do ciclo produtivo habitual do capitalismo.
	Exposto tal concepção, a divergência entre a informalidade econômica e jurídica se mostra além de um simples papel regulatório, já que o Setor Informal da economia possui, entre suas características, uma forma heterogênea no que se refere a fatores importantes para a determinação, por exemplo, de políticas públicas: há diferenças em idade, tempo de estudo, experiência no mercado de trabalho formal, salários e outros fatores que, se tratados como homogêneos, criam distorções na eficácia da política pública para lidar com o problema.
	Além das diferenças no tratamento de dados, a situação da informalidade dentro da economia brasileira merece um cuidado extra: o fenômeno é persistente ao longo do tempo, com os graus mais elevados de informalidade correspondendo com momentos de ciclo econômico mais fraco. Outros fenômenos como o aumento do salário mínimo, por exemplo, possuíram efeitos benéficos no combate da informalidade, demonstrando a peculiaridade do caso brasileiro como algo notável.
	Este trabalho está separado em 4 partes além desta introdução: a primeira seção será dedicada a explicar o desenvolvimento da teoria econômica em relação à informalidade e como ela se manifesta nas relações de trabalho; a segunda seção terá enfoque na formação do mercado de trabalho brasileiro e nas explicações acerca da dinâmica da economia brasileira, buscando traçar paralelos históricos entre a formação do mercado de trabalho e a informalidade; a terceira seção será a utilização da Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares Contínua (PNAD-C) no período entre 2012-2019 para entender o comportamento da informalidade e subutilização do trabalho no Brasil em períodos distintos do ciclo econômico, além de buscar compreender os impactos da Reforma Trabalhista realizada em 2017; e a última seção se dedicará às conclusões.
	1. AS DEFINIÇÕES DE INFORMALIDADE E A DISCUSSÃO TEÓRICA ENVOLVENDO O TERMO: EVOLUÇÃO DE “SETOR” PARA “ECONOMIA” E IMPLICAÇÕES
	A discussão sobre a composição do mercado de trabalho não é nova, sequer desconhecida: dentro da literatura econômica, é possível afirmar que o trabalho é um fator de produção essencial na análise do desenvolvimento da economia. Desde Smith, economistas dedicam esforços para a compreensão do trabalho dentro do ciclo econômico e a importância deste dentro da própria sociedade. O enfoque no trabalho informal, porém, começa a ganhar contornos relevantes através de trabalhos realizados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT/ONU) ao buscar analisar a dinâmica das relações de trabalho em países do continente africano.
	A literatura sobre o tema sinaliza que a primeira definição amplamente aceita sobre informalidade consta em um estudo de caso sobre o Quênia publicado em 1972, onde é demonstrado que “o avanço das relações mercantis modernas não havia sido capaz de incorporar expressiva parcela da população trabalhadora no padrão de emprego capitalista, possibilitando o aparecimento de outras estratégias de sobrevivência” (OIT, 1972). Desta forma, estabelecia-se uma forma de produção alheia ao processo de trabalho no ciclo capitalista que tinha como fim a subsistência – no sentido de sobrevivência física daqueles naquele ciclo inseridos –, através de trabalhos tidos como precários e de baixa qualificação, dado que a expansão dos mercados nos países subdesenvolvidos era incapaz de absorver o contingente de desempregados pelas limitações estruturais da economia.
	A partir dos trabalhos do Programa Mundial de Emprego, órgão ligado à OIT, estudos sobre a área partem para três linhas teóricas distintas em um primeiro momento, como demonstra Cacciamali (1982):
	i. A primeira linha, ligada aos escritórios da OIT, concebe a informalidade como delimitada aos estabelecimentos produtivos caracterizados pela escassez de capital, uso de técnicas pouco complexas e uso intensivo de trabalho. Buscava, desta forma, superar estereótipos preconceituosos relacionados às antigas definições de produção moderno-tradicional.
	ii. A segunda linha é a adotada pelo Programa Regional de Emprego para América Latina e Caribe (PREALC), que acrescenta efeitos observados pelo processo de desenvolvimento por substituição de importações e as migrações geradas em busca de trabalho. O Setor Informal é caracterizado, portanto, como uma relação de mercado que não privilegia o salário como forma mais usual de remuneração do trabalho onde prevalecem padrões de baixa produtividade;
	iii. A terceira linha é adotada por Gerry (1978), também adotada durante o trabalho de Cacciamali, se refere à subordinação do Setor Informal da economia ao Setor Formal. Em resumo, afirma-se que os padrões e o desenvolvimento das estruturas de capital (nacional e internacional) conduzem a criação e destruição do espaço ocupado pela informalidade dentro da economia.
	É necessário ponderar, porém, que tais abordagens não são as únicas: pela heterogeneidade de fatores explicativos para a informalidade, outras linhas de pesquisa acabam desdobradas em análises de custo e eficiência microeconômicas do comportamento de firmas como demandantes de trabalho e das possibilidades de oferta por parte dos trabalhadores através de uma mobilidade teórica do mercado de trabalho, escolhendo, desta forma, através dos custos de oportunidade associados a trabalho formal e informal. A abordagem adotada neste trabalho será primariamente a linha adotada por Cacciamali, onde a construção da informalidade tem um maior enfoque em fatores macroeconômicos.
	Desta forma, a abordagem intersticial e subordinada permite explicar a informalidade pela ótica econômica de forma mais detalhada, fugindo do dual gerado pela legislação trabalhista: o informal, neste caso, é dono dos métodos de produção de seu produto e do estoque necessário para tal, porém assume um papel de empregado na produção. A sua forma de produção, em síntese, não segue o padrão do setor formal da economia pela necessidade de subsistência do informal, já que a sua relação com trabalho não é fundamentalmente de assalariamento, mas a ocupação dos espaços deixados pelo setor formal como forma de subsistir. Não lhe é permitido na maioria dos casos, portanto, a acumulação de capital e, quando tal ocorre, migra-se para um modelo devidamente capitalista. Não ignoramos, porém, a heterogeneidade que compõe a informalidade, não importando o local de análise, já que existe a parcela informal que realiza serviços relacionados a altos níveis qualitativos ou de renda e, desta forma, conseguem participar do mercado de trabalho como informal ou formal. Ao adotar que o espaço para a atuação informal é definido como residual à atuação capitalista, o capital ao penetrar em um setor tende a absorvê-lo em partes, como na incorporação de tecnologia ou no uso de parcelas da força de trabalho, que tendem a ser, dentre os trabalhadores ali empregados, os mais qualificados. Assim, é possível afirmar a existência de mobilidade entre os setores formal e informal da economia para essa classe específica dos trabalhadores.
	Outra das características do setor informal é sua capacidade de absorção de uma parte excluída pelo setor formal dos trabalhadores, por motivos diversos, dado que a ida para a informalidade representa a fuga da situação de “desemprego aberto” – indivíduos efetivamente procurando emprego –, possibilitando a obtenção de renda para subsistência enquanto não há uma efetiva alocação no mercado de trabalho. Destaca-se aqui a contextualização do segundo conjunto que compõe o Setor Informal como
	“[…] objetiva a mera sobrevivência física, também se constitua de atividades precárias, instáveis, ocasionais, cujos níveis de renda, em geral baixos, mal conseguem suprir as necessidades mínimas do trabalhador que as exerce.” (CACCIAMALI, 1982, p.33)
	“Receptáculo para aqueles que possuem baixa qualificação e não têm meio de vida e/ou por opção, e/ou por não serem absorvidos de forma regular por algum empregador, ali se inserem.” (CACCIAMALI, 1982, p.33)
	Ainda sobre essa questão, Souza (1999) busca explicar como é efetivamente constituído o espaço econômico onde os proletários e “não proletários” como definições das relações de emprego interagem, além dos impactos do processo de acumulação capitalista na dinâmica econômica. Esta explicação compõe parte expressiva da discussão proposta por Cacciamali para a abordagem da informalidade, apesar de o enfoque ser mais amplo.
	O autor argumenta sobre a evolução ao longo do tempo de um determinado mercado, onde as formas capitalistas de produção penetram e ampliam sua presença, expulsando outras formas de produção ali alocadas. Sua dominação prevalecerá mesmo que a firma capitalista não seja mais eficiente que o pequeno produtor, observado que “a penetração da empresa capitalista se justifica pelo poder econômico e, em consequência, por sua capacidade de dominar o mercado.”
	Sobre este ponto, destaca-se o fato que a ocupação capitalista não determina, por si só, a extinção das formas de produção menores. A sua extinção se dará em situações onde o poder de mercado das firmas capitalistas esteja consolidado, resultando na expulsão dos concorrentes menores pela impossibilidade de concorrência direta, onde o espaço econômico anteriormente ocupado é penetrado e são erguidas barreiras de entrada (ou seja, estruturas monopolistas ou oligopolistas baseadas em economia de escala, custo de inserção e outros fatores). A ocupação do espaço, em suma, empurra a pequena produção para as margens, onde o poder econômico é mais fraco e, portanto, possibilita a ocupação. Em síntese, afirma-se:
	“[...] o núcleo verdadeiramente capitalista, no seu movimento de expansão, cria, destrói e recria os espaços econômicos nos quais atua a pequena produção tipicamente não capitalista. É neste sentido, também, que podemos dizer que os espaços econômicos da pequena produção são perfeitamente determinados pelo núcleo capitalista.” (SOUZA, 1999, p. 89)
	É possível, desta forma, implicar que os espaços possíveis de serem ocupados pelos trabalhadores informais são determinados por condições endógenas ao ciclo econômico, ou seja, em movimentos de expansão da economia temos mais brechas deixadas pelo núcleo capitalista onde aqueles sem vínculo formal possuem a oportunidade de explorar de forma efetiva e, consequentemente, prover sua subsistência. Em momentos de retração, porém, o núcleo capitalista tende a diminuir e concentrar, destruindo espaços econômicos outrora existentes e concentrando os trabalhadores sem ocupação em mercados informais amplos.
	Quando se referindo à expansão, de forma a contextualizar o movimento do espaço econômico nesta situação, Souza (1999) indica que o grau de oferta de trabalho é o principal determinante para a ocupação dos empregos tipicamente não capitalistas, ou seja, caso o estoque acumulado de oferta seja superior ao necessário, aqueles a não ocupar postos de trabalho formais naquele momento são liberados (não absorvidos), restando a ocupação das brechas possíveis dentro do espaço econômico em prol da subsistência individual ou familiar.
	A dinâmica da informalidade também obedece a outro fator, remuneratório, que é uma paridade com o salário-mínimo. Agindo como “farol”, Baltar e Souza (1999) apontam que a dinâmica do mercado informal de trabalho, alheio às formas de cobertura existentes e garantidas por meio de lei, utiliza o salário-mínimo como um indexador. Apesar de estarem, portanto, às margens da legalidade, é ainda possível o aproveitamento de determinados fatores presentes nas relações de trabalho legalizadas. Malonay e Saavedra (2007) traçam esse paralelo ao discutir formas possíveis de se quantificar a informalidade, indicando a existência de áreas cinzentas dentro do conceito.
	“The gray area of informality may also exist in the public sector where rigid hiring and firing laws generate the need to hire public employees through diverse contractual arrangements, ranging from low-skilled workers who work for a subcontractor to highly skilled professionals who work permanently in public institutions but are paid as consultants. In most of these cases, these workers are formal in terms of tax compliance, but informal from the labor viewpoint.” (MALONAY & SAAVEDRA, 2007, p. 39-40)
	A observação dos autores demonstra, de forma clara, que as relações de trabalho, especialmente as consideradas informais, possuem diversos pontos onde a falta de concretude do conceito faz-se presente. As definições contidas em Souza, Cacciamali ou outros, portanto, são formas metodológicas de obter um parâmetro de definição da informalidade com a premissa de que, ao ter um retrato fidedigno (ou o mais próximo da realidade possível), torne-se possível formulações teóricas e práticas para lidar com o problema da informalidade de forma estrutural.
	A manifestação do processo de informalidade nas relações trabalhistas dito por Malonay e Saavedra demonstra brechas que o conceito não consegue capturar. No Brasil, por exemplo, o espectro da informalidade em sua totalidade sofre alterações pelas novas formas de trabalho, pela heterogeneidade das relações de trabalho e como se manifestam às margens da legalidade, no que comumente será chamado de informalidade jurídica. Krein e Proni (2010) definem o processo legal de estabelecimento do trabalho formal no Brasil através da “[…] questão fundamental é a garantia da proteção social e acesso aos direitos fundamentais do trabalho assegurados na Constituição Federal e pela CLT.”
	Sobre a camuflagem das relações de trabalho, os autores ainda indicam que, apesar de contratos de prestação de serviço ou de estágio não serem consideradas relações de trabalho formalmente estabelecidas, observado o conceito outrora citado, existe um inegável dispêndio de tempo e esforço atuando numa relação de trabalho disfarçada. Desta forma, apesar de não ser ilegal per se, tais relações possuem como característica a evasão do vínculo empregatício padrão e, consequentemente, dos direitos que possuiriam caos a relação fosse formal. Este processo de evasão é estudado como a informalidade contida dentro de firmas formais, onde os custos de formalização do empregado acarretam alterações significativas nos lucros da empresa, sendo desta forma mais vantajoso para a empresa utilizar-se dos vínculos informais e incorrer em processos por violar a legislação do que necessariamente formalizar seus funcionários.
	Cacciamali (2000) aborda também tal construção da ampliação do mercado de trabalho e a forma pela qual a expansão foi realizada pela América Latina, tendo enfoque na abertura econômica iniciada na década de 1990, onde o crescimento do emprego é estimulado pelo setor de serviços em detrimento dos empregos industriais, observado o dinamismo de cada um dos setores. Além de tal mudança de enfoque da geração de empregos, a autora também destaca o fato de tais mudanças estarem intimamente relacionadas às mudanças de regras trabalhistas em prol de uma flexibilização com o intento de diminuir os custos de transação das relações de trabalho.
	2. PROCESSO DE FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL: ESCRAVIDÃO, TRABALHO LIVRE E MIGRAÇÕES
	Para analisar o problema da informalidade dentro do mercado de trabalho brasileiro, faz-se necessário contextualizá-lo dentro da história do desenvolvimento econômico brasileiro e nas formas de acumulação capitalista aqui empregadas, ou seja, nas formas com as quais era possível acumular riquezas. Até a efetiva abolição, o Brasil possuía um dos mercados mais relevantes e rentáveis baseado no tráfico humano: durante o período da escravidão, um dos comércios mais lucrativos à coroa portuguesa (e posteriormente ao império) até a proibição da Inglaterra era o comércio de escravos com as colônias, a mais relevante destas localidades sendo o Brasil. Acabou sendo constituído, durante este período de escravidão, uma grande parcela da mão de obra em território nacional desprovida de liberdade e, consequentemente, de todas as implicações econômicas e sociais advindas de tal fato (que levam hoje aos fenômenos de discriminação, abuso, etc.). A mentalidade do sistema de produção brasileiro é bem representada por Barbosa (2003), ao definir o sistema de produção econômica vigente no Brasil como “voltado aos mercados externos, com a oferta de trabalho sendo uma propriedade atrelada aos meios de produção, controlada pelos detentores deste último”.
	A mudança dentro deste sistema econômico de “não-mercado de trabalho” ocorre após a abolição do tráfico de escravos efetivamente forçada por parte da Inglaterra com a proibição do tráfego dos navios negreiros pelo Atlântico. Prado Junior (1969) argumenta que, com a forma mais lucrativa de acumulação de capital sendo abolida por parte de um interesse externo maior, “motiva” o capital, em seu ciclo de acumulação, a buscar novas fontes para continuar a crescer. A proibição “retirava” um mecanismo ineficiente de mercado, expurgando uma instituição constituída num período pré-capitalista por “motivos técnicos, já que conduzia a um tipo de trabalho ineficiente, sem flexibilidade, e a uma aplicação de capital improdutiva e com maior risco que outras alternativas”. Porém, a constituição do mercado de trabalho brasileiro é peculiar: a abolição não seguiu processos já estabelecidos ao redor do mundo, ou seja, ocorreu de forma pacífica e sem nenhum tipo de ressarcimento econômico aos donos de escravos (apesar de, efetivamente, os donos de escravos terem recebido o ressarcimento de outras formas), onde contrasta-se assim com os processos abolicionistas que levaram a guerras civis ou a indenizações (totais ou parciais) que ocorreram pela América. Barbosa (2016, p. 10) traça um paralelo sobre as condições em que a dinâmica do trabalho no Brasil se desenvolveu: a utilização de negros libertos para a execução de tarefas intermitentes que não cabiam ao escravo nas chamadas “cidades negras”, disputando “[…] os espaços existentes na estrutura social, em lento processo de transformação, com os brancos livres pobres, mas também com os escravos […]”.
	Os benefícios econômicos gerados pela abolição da escravidão são enormes – por inserir o Brasil em um ciclo econômico efetivamente capitalista – e desiguais. A afirmação deriva do fato de que tal benefício econômico foi concentrado naqueles efetivamente detentores do capital e naqueles meramente beneficiados por uma política racista contida no período pós-abolição, mas a caracterização das ocupações dos empregados antes da abolição não pode ser considerada como precursora do setor informal no Brasil pois efetivamente, como caracterizado ao longo deste trabalho, não deriva da ocupação de espaços deixados pelo setor formal capitalista, já que este ainda não era existente.
	Nota-se, portanto, as fundações de um mercado de trabalho inerentemente marcado por peculiaridades, já que é permeado por relações pré-capitalistas de uso da mão de obra. As possibilidades de assalariamento, os postos de trabalho e até mesmo as condições para exercer o trabalho no Brasil eram distorcidas. O impacto estrutural de tais condições reflete até hoje, onde inegavelmente a participação de grupos minoritários (mulheres e pretos) no mercado de trabalho é sistematicamente remunerada abaixo do padrão de homens brancos.
	O período de pós-abolição até 1930 é discutido aqui na forma de análise: Barbosa (2016) considera que não existe efetivamente um mercado de trabalho brasileiro até o final da abolição por conta de o fenômeno do mercado de trabalho ser um fenômeno capitalista, o que não era o caso da economia brasileira, em decorrência do fato de o abastecimento desta mão de obra ser por fora do sistema. Além, busca demonstrar que a formação dos mercados de trabalho pelo Brasil conserva características do modelo abolido e, em exceções, constituem-se da forma com a qual conhecemos, sem relações claras de assalariamento.
	Neste caso, a análise é similar a encontrada no livro de Furtado (2007), que destaca a forma do chamado “setor de subsistência” brasileiro, caracterizado por:
	“Ao nível da roça o sistema é exclusivamente de subsistência, ao nível de unidade maior é misto, variando a importância da faixa monetária, de região para região e de ano para ano numa região.” (FURTADO, 2007, p.120)
	O setor de subsistência relatado por Furtado numa época de transição da economia escravista para uma economia assalariada guardava aspectos até hoje observados no processo econômico brasileiro, onde é possível observar uma precária relação de trabalho dentro do setor agrário, que era o maior expoente da economia brasileira à época. As relações guardam efetivamente uma herança do sistema escravista, já que a concentração de terras cria uma relação de dependência entre o trabalhador (pequeno agricultor de subsistência) com o latifundiário, que “cede” sua terra como um arrendamento e explora o trabalho sem necessidade de configurar um vínculo explícito ou formal de assalariamento.
	Ao adentrarmos na análise dos anos 1930, percebemos a ocorrência, novamente, de uma ruptura no sistema econômico brasileiro: baseada economicamente na sua força exportadora, o Brasil sofre quando o mundo recebe o impacto gerado com a Grande Depressão de 1929, que levou à quebra da bolsa de valores dos Estados Unidos e acabou desencadeando uma séria crise econômica global; internamente, o Brasil passa por uma fase de transição nada pacífica, com o golpe de Estado de Getúlio Vargas e os movimentos contrários reagindo, levando a um conflito armado interno.
	As mudanças, para o escopo deste trabalho, servem para a caracterização de um período chamado de “Estado Interventor” aos moldes da atual nomenclatura, onde caracteriza-se uma reorganização econômica em torno das decisões de investimento e planejamento econômico do Estado. Ocorre, em outros termos, uma mudança do paradigma econômico brasileiro onde o Estado fortemente busca conduzir as rédeas da economia. A característica que leva a crer numa real mudança do paradigma é a ruptura com o modelo agroexportador do Brasil baseado nas monoculturas de café e açúcar, ainda relevantes, e a indústria borracheira no norte do país.
	O Brasil conduz, desta forma, uma mudança da produção industrial em território brasileiro puxada pelo capital privado nacional – para qual o papel do Estado é relevante no sentido de financiador nacional e garantidor de crédito internacional –, onde busca-se converter a produção industrial ainda nascente para uma nova forma de desenvolvimento da economia brasileira. Os objetivos centrais focam em criar uma forma de acumular e realizar (no sentido de estimular o aumento da cadeia produtiva relacionada ao investimento maior) o capital no mercado interno, desta forma concretizando a produção e o consumo do mercado interno, em vias de ser menos dependente do mercado externo, em um movimento seguido por diversos países após a crise de 1929. Além, ao criar um mercado interno sólido, possibilitaria uma extensão dos investimentos e crescimento da massa assalariada, criando um momento virtuoso de inserção da população ao assalariamento e um aumento da renda média no país.
	Porém, como mostra Dedecca (2005), tal ciclo de desenvolvimento do mercado interno não foi suficiente. Ao analisar o período, o autor traz a ponderação referente ao período de industrialização do Brasil como algo “insuficiente” para absorção de toda a força de trabalho disponível, dando enfoque na questão de desigualdade da formação de postos de trabalho entre as regiões do país.
	“Apesar da elevada capacidade de geração de emprego das atividades industriais e dos novos setores de serviços urbanos públicos e privados, que emergiram com o processo de integração nacional, constata-se que ela se mostrou incapaz de resolver o problema de absorção de mão-de-obra disponível na Região Nordeste. Por esse motivo, a industrialização se fará com elevada e recorrente disponibilidade de força de trabalho.” (DEDECCA, 2005, p. 118)
	O processo de industrialização guardou a característica do desenvolvimento econômico brasileiro de ser desigual, já que sua abrangência em regiões mais ricas do país gerou como consequência um movimento migratório expressivo para a região Sudeste, com a saída de membros ou até famílias completas das regiões mais pobres em busca de inserção num mercado crescente e rico (para parâmetros brasileiros), mesmo que às margens do processo de produção.
	Além disso, o processo de industrialização foi marcado pela primeira grande regulação do mercado de trabalho brasileiro através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Com a instituição do salário-mínimo e diversos outros aspectos, como a possibilidade de organização em sindicatos e direitos sociais, a CLT marca um ponto de inflexão numa economia desigual: a sua existência e sua abrangência chegava a apenas 25% dos trabalhadores do país, já que os outros 75% da força de trabalho continuava empregada na agricultura ou em áreas correlatas, onde a legislação não chegava, tornando basicamente os direitos trabalhistas de um mercado em expansão numa exceção.
	A atuação dos sindicatos após a CLT não é escopo principal deste trabalho, porém é inegável a importância da organização sindical dentro do capitalismo como forma de paridade de poder de barganha e, exposto tal aspecto, a historiografia brasileira demonstra que os sindicatos foram incontáveis vezes alvos de repressão: política e policial, com Vargas e o período da ditadura militar, ou econômica e política, através de reformas legislativas que diminuem a importância sindical na hora de negociação ou a contribuição compulsória.
	Considerando os pontos de inflexão da consolidação do mercado de trabalho brasileiro, em um fenômeno que é chamado comumente na bibliografia econômica de standard employment relationship, onde o novo padrão de empregabilidade permitia uma construção mais coesa de um sistema econômico condizente com a necessidade do desenvolvimento brasileiro. Buscando explicar tal fenômeno, temos que a proteção social (direito ao acesso à saúde pública, aposentadoria, direitos em caso de abuso do empregador, etc.) eram garantidos somente àqueles portadores de uma relação de trabalho formalizada (“carteira assinada”), sendo um estímulo não apenas para que o trabalhador exigisse uma formalização de sua relação de trabalho, mas também servindo como uma forma de capturar mão de obra mais capacitada por parte dos empregadores.
	O problema, como apontado em diversos autores, é o fato da distribuição desigual destes empregos espacialmente e, não somente, a baixa oferta de trabalho. Com uma demanda altamente reprimida, vivendo em subsistência em sua grande maioria, empregos nas cidades serviriam como força motriz para um processo de migração acentuado, ocasionando em uma oferta insuficiente para absorção da demanda, permitindo não apenas a utilização do poder econômico gerado pelo mercado monopsônico de trabalho, mas também um problema urbano efetivamente.
	Deddeca e Baltar (1997, p.72) destacam, porém, que mesmo a oferta de trabalho sendo considerada insuficiente, permitia que a solução encontrada pelos migrantes fosse rentável, consolidando setores de produção não-organizados – ou seja, sem a proteção social garantida –formados tanto pela dinâmica na qual os grandes centros urbanos do país foram moldados quanto pela própria necessidade de subsistência. A rentabilidade (de subsistência ou de construção de um pequeno negócio capitalista) derivava do transbordamento da produtividade e renda dos setores organizados, que se retroalimentava no ciclo de produção-renda-consumo e, o excedente das produções não-organizadas.
	O fenômeno segundo os autores, porém, era desencadeado somente durante o período de crescimento econômico, onde era possível observar um excesso de produtividade não necessariamente refletido integralmente em salários, mas que contribuía para o aumento da renda e a consequente manutenção das estruturas não-organizadas que ocupavam os espaços nas quais empresas capitalistas não conseguiam se consolidar (seja pela baixa lucratividade ou falta de interesse).
	Sobre tal aspecto, Machado da Silva (1990) destaca que o modelo de inserção regulada no mercado de trabalho, nos meados dos anos 1930, foi realizada de forma descoordenada, sem o estabelecimento de barreiras à entrada e saída do mercado. O autor considera que, a partir do fenômeno inorgânico de formação do mercado de trabalho assalariado – com o estabelecimento de regras frágeis e raramente respeitadas – gerou uma fraqueza endêmica nos processos de regulação, o que implica consequentemente em uma fragilidade estrutural do mercado de trabalho formal: com a não-existência (ou o desrespeito em decorrência da falta de punibilidade) dos limites do mercado de trabalho, Machado da Silva (1990, p.4) afirma categoricamente que, no longo prazo, mesmo os trabalhadores formais do mercado de trabalho são, tão somente, “trabalhadores em disponibilidade” em decorrência da oferta indiscriminada de força de trabalho. A situação tão somente se estabiliza, em última instância, por força do progressivo crescimento econômico, que acaba permitindo que empresas possam incorporar a força de trabalho disponível, porém permanecendo o excedente perfeitamente destacado por Souza (1999) como elemento econômico relevante nas determinações de salários.
	Convém mencionar que as medidas adotadas durante o período da ditadura militar brasileira (1964-1985) serviram para enfraquecer ainda mais o mercado de trabalho brasileiro e, em decorrência, a economia: as políticas adotadas principalmente por Delfim Netto em relação ao reajuste salarial necessário para repor a perda de poder de compra ocasionada pela inflação, num processo de arrocho salarial pela insuficiência do reajuste, serviram para nebular o cenário do trabalho formal brasileiro. Sem a possibilidade de reivindicações, o trabalhador formal era insulado e, sem alternativas plausíveis, obrigado a aceitar o arrocho, sendo a análise da possível consideração dos trabalhadores formais como última instância de trabalhadores disponíveis como pertinente.
	Kalecki (1943), em uma de suas obras mais importantes, descreve o ciclo econômico e aspectos políticos do pleno emprego, que, traçando paralelos com a situação descrita anteriormente, são passíveis de semelhanças consideráveis: ao se considerar a disponibilidade de força de trabalho disponível e a capacidade de produção instalada, uma correlação é estabelecida entre o poder de barganha dos trabalhadores e empregadores. No caso de Kalecki, a correlação é dada principalmente pela escassez de disponibilidade de trabalho, onde caso os níveis de desemprego permanecessem em um patamar baixo, o poder de barganha dos trabalhadores aumentaria e, caso em patamares elevados, o poder de barganha invertia pra o capitalista. Faz-se necessário destacar que claramente se trata de uma simplificação da teoria kaleckiana, dado que outros fatores como poder econômico e político são influências relevantes neste aspecto de “barganha pendular”, mas a exposição serve como um espelho à situação brasileira, onde a barganha era realizada pelo acesso principalmente à proteção social, além do fator de remuneração.
	A observação dos autores citados nos leva a identificar que o período de crescimento econômico brasileiro é composto de grandes ciclos, que decorrem de uma acumulação extensiva de capital nos núcleos mais importantes da economia brasileira (indústria e agronegócio), sendo divididos em dois grandes ciclos:
	Entre os anos de 1930-1964, e notável o crescimento impulsionado principalmente por indústrias de transformação e agropecuária, com aumento da produtividade e dos investimentos através dos estímulos gerados (salários, câmbio, juros de financiamento). Tal crescimento, em uma perspectiva mais realista, transforma o mercado de trabalho em uma subdivisão da população urbana ocupada entre formais e informais, observado que a relação entre ambas as divisões se consistia efetivamente do mercado informal servindo como um escape do desemprego aberto e uma espécie de “colchão” estabilizador da dinâmica de trabalho brasileira, mantendo, portanto, salários estáveis e disponibilidade de força de trabalho excedente, se necessário. Outra relação entre ambos os setores deriva da direção do fluxo da renda do trabalho, sendo o deslocamento da renda do trabalho partindo do setor formal para o setor informal, sendo os salários ganhos gastos em consumo primário em comércios capitalistas e, no caso deste trabalho, especialmente os não capitalistas em função de fatores como preço do produto, disponibilidade, geografia e outros determinantes para o consumo.
	Para os anos de 1964-1988, o cenário macroeconômico permaneceu “estável” com o crescimento ainda sendo liderado pelos mesmos setores, com uma injeção brutal de capital e outros fatores por parte da ditadura militar brasileira pra a produção do “milagre econômico”. O processo, porém, foi pautado por fatores qualitativos relevantes como a “estabilidade” salarial (que perdia para a inflação, levando a uma diminuição do salário real), concentração de capital e, consequentemente, de renda (o aumento dos lucros e da produtividade não era repassado aos trabalhadores), além de demais fatores políticos e sociais que reprimiram quaisquer tentativas da população de reclamar por seus direitos. A dinâmica do mercado de trabalho, portanto, também sofre uma alteração significativa entre os setores formal e informal: a renda do trabalho, que no ciclo anterior possuía a finalidade de irrigar o mercado informal, foi drasticamente reduzido em decorrência da redução do próprio poder de consumo da população ocupada. A concentração de renda gerou, como consequência, um fenômeno de “segundo turno de trabalho”, ou seja, o trabalhador formal realizava trabalhos informais, quando possível, para o complemento da renda familiar fragilizada pela política de reajuste salarial. Desta forma, a renda do trabalho formal já não era suficiente pra alimentar o processo econômico, o que nos leva à inversão do ciclo da renda do trabalho, que desloca do setor informal pra o setor formal.
	Conforme descrito, a alteração do fluxo de renda do trabalho entre os setores se torna evidente, porém não é um fenômeno especial de ambos os períodos. A explicação para tal fenômeno se dá pela flutuação da atividade econômica presente e futura, onde as expectativas são relevantes pra a determinação de preços, custos e investimentos. Com a desaceleração da economia, ou a expectativa para tal, o mercado de trabalho informal “absorve” parte dos trabalhadores formais dispensados e, apesar dos níveis de renda do setor informal serem menores na média, possibilitam um impacto suavizado da desaceleração econômica e, consequentemente, das expectativas na atividade econômica. Caso o movimento seja inverso – i.e. aceleração da atividade econômica –, o movimento de absorção da força de trabalho informal pelo setor formal também ocorre, apesar do ritmo mais lento e com os salários em menores níveis aos registrados anteriormente.
	O que é possível observar nesta construção do mercado de trabalho formal e informal brasileiro é uma mudança da importância, seja quantitativa ou qualitativa, dos setores onde o emprego era desenvolto no Brasil. A partir dos anos 1990, é possível notar uma crescente significativa no setor de serviços da economia brasileira, seguindo um fenômeno que ocorreu em diversas outras economias – em maior ou menor escala – de liberalização econômica e de alterações na dinâmica trabalhista decorrentes da liberalização. Tais mudanças são motivadas pela primeira grande alteração da legislação trabalhista, promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), onde uma nova constituição de modalidade de trabalho foi introduzida a partir da implementação da possibilidade de contratos de terceirização por parte da empresa para serviços que não representassem a atividade-fim de sua atuação.
	Com a possibilidade de terceirização de processos marginais ao funcionamento da firma, o custo para a contratação do trabalho é inferior ao custo outrora presente na folha de pagamento, o que implica numa redução de custos e, consequentemente, uma maior lucratividade. A flexibilização também impulsionou o crescimento já existente do setor de serviços na composição da geração de emprego e renda no Brasil, dado que serviços como limpeza, manutenção e segurança se tornaram “novos negócios” com a atuação de empresas especializadas neste tipo de serviço, absorvendo força de trabalho para atender às novas demandas empresariais. A lucratividade de tais empresas especializadas, porém, decorre especialmente da diferença entre salários e de suas contribuições sociais quanto ao empregado outrora “próprio” e o empregado “terceirizado”: se o custo do “trabalhador próprio” seria normalmente X, o custo do trabalhador terceirizado corresponderia a X-Y, onde Y é entendido como custos com benefícios (a diminuição da folha de pagamentos, menor quantidade de problemas legais) e direitos trabalhistas (décimo terceiro salário, férias remuneradas, previdência social, etc.).
	A mudança, portanto, pode ser analisada através de óticas diferentes, mas que concordam em aspectos fundamentais. Trata-se de uma alteração de uma legislação em vigor que é vital pra o funcionamento da economia nacional, observado que relações de trabalho são reguladas pela CLT que foi implementado em 1943, e é um consenso que a sua alteração era necessária para refletir as mudanças da dinâmica do trabalho no Brasil e no mundo, com um uso mais intensivo da tecnologia e a migração da maior fonte de empregos das indústrias para o setor de serviços. Só que, apesar de ambos os lados defenderem mudanças – necessárias, dado o contexto de liquidez de reserva internacional e sobrevalorização cambial no Brasil, que prejudicava fortemente setores importantes da economia brasileira como a indústria – para ampliar o dinamismo da economia, a reforma realizada foi desigual, beneficiando as empresas em detrimento do trabalhador, dado que a modalidade de terceirização permitia o aumento de lucro simplesmente pela recontratação do mesmo trabalhador.
	A reforma, entre seus defensores, é considerada o primeiro passo para uma liberalização da economia brasileira e uma aproximação aos modelos adotados em outros países considerados desenvolvidos. Porém, é inegável que seus efeitos são mais amplos e que atingem o mercado informal de trabalho, destacado tantas vezes neste trabalho como dependente do mercado formal. Cacciamali (2000, p.164) destaca que tais transformações dentro do que ela descreve como “Processo de Informalidade” devem ser analisadas sob a ótica de que “sejam elas novas, recriadas ou ampliadas, devem ser tipificadas, de tal forma a constituírem em si mesmas categorias de análise, embora o exame sobre seu comportamento e evolução deva ser sempre referenciado ao processo de desenvolvimento econômico, social e político em andamento.” Tendo tal contexto como bússola para a análise, a autora faz um destaque de duas categorias que são consideradas predominantes no processo para a determinação da informalidade: trabalhadores assalariados sem registro em carteira e trabalhadores por conta própria.
	O primeiro grupo é ilegal por essência, dado que é contratado à margem da legislação trabalhista, ou seja, sem registro de contrato de trabalho em tempo integral, sem organização sindical e sem regulamentação de aspectos de jornada de trabalho, funções e salários compatíveis com as obrigações exercidas. Tal categoria, quando consideramos o aspecto de remuneração, possui como baliza a simples oferta e demanda do mercado de trabalho, pois apesar de estar estabelecido em lei o salário-mínimo, como tal trabalhador está às margens do mercado, o salário-mínimo torna-se apenas uma referência (não-obrigatória) de remuneração, considerando que os trabalhos são “equivalentes”. Por ser uma categoria de trabalhadores que utilizam de tal subterfúgio para fugir do desemprego aberto, tratam-se de recortes sociais geralmente prejudicados ou com baixas oportunidades de (re)inserção no mercado de trabalho: jovens, idosos e mulheres. Porém, considerando que o “efeito farol” do salário-mínimo é relevante para a remuneração inclusive de tal categoria, é altamente provável (e lógico, economicamente) que os salários desta categoria de trabalhadores sejam iguais aos de assalariados ou levemente superior como espécie de “prêmio”, no intuito de mitigar eventuais adversidades jurídicas.
	O segundo grupo, considerando as definições de Souza (1980) e Cacciamali (1982), seriam enquadrados dentro do conceito de “informalidade econômica”: são os trabalhadores onde
	“a lógica de sua atuação no mercado prende-se à sobrevivência, à obtenção de um montante de renda que lhes permita sua reprodução e de sua família, não tendo como meta explícita a acumulação ou a obtenção de uma rentabilidade de mercado, inclusive porque não possuem nem capitalização nem organização do trabalho que lhes deem sustentação para tais fins.” (CACCIAMALI, 2000, p.167)
	O que implica necessariamente em uma dinâmica de trabalho onde empregador e empregado são a mesma pessoa, ou familiares e ajudantes remunerados, que possuem baixos níveis de produtividade dado a falta de capital e trabalho, além de sua respectiva atuação em áreas às margens da atuação capitalista. São, em suma, estruturas de organização econômica em fuga do desemprego aberto e sem força de trabalho permanente. Para este grupo, porém, as condições de remuneração são diferentes, segundo a autora: sua atuação permite que obtenham renda superior aos análogos registrados ou não registrados, dado a possibilidade de fatores endógenos (acúmulo de experiência) e exógenos (demanda por determinado serviço) serem fatores que determinam a remuneração deste trabalhador.
	Desta forma, a tendência à flexibilização da regulação do trabalho deve ser entendida como um processo de tentativa de inserção em uma competição internacional de condições de trabalho e atratividade para o capital internacional, dado o fenômeno da globalização e da consolidação das cadeias globais de valor após o fim da Guerra Fria.
	Considerando a mudança legislativa, o impacto efetivo é de difícil mensuração do efeito isolado, dado que a geração de empregos depende de outros fatores de curto e longo prazo que não são necessariamente afetados. Porém, os efeitos de qualquer modificação do mercado de trabalho dependem, efetivamente, das expectativas para a economia como um todo.
	Dentro de tal contexto de flexibilização criado pela reforma, é possível afirmar que houve um crescimento na porcentagem da população brasileira ocupada formalmente nos anos seguintes, principalmente durante o governo Lula (2003-2010), sucessor de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), decorrente do chamado “boom de commodities” estimulado pela alta demanda global (principalmente chinesa) por produtos do setor primário, o que permitiu um cenário macroeconômico de estabilidade financeira, com valorização do real e queda na SELIC. O contexto macroeconômico permite, dentro da estabilidade e previsibilidade, um crescimento econômico e o estímulo ao mercado de trabalho formal, mesmo sem qualquer tipo de iniciativa por parte do governo federal para impedir a tendência à precarização do trabalho, conforme demonstra Krein et. al. (2013).
	Ainda no aspecto de suas críticas ao governo Lula, Krein (p.36-37) destaca que a atuação dentro da esfera política foi determinante para pausar itens de interesse empresarial, como a extinção da política de valorização real do salário-mínimo, mas também foi responsável por introduzir uma série de regulações de interesse do mercado de trabalho, tal qual a regulamentação da terceirização, reformas na área sindical e trabalhista (principalmente com a ampliação da Justiça do Trabalho), a prevalência do negociado sobre o legislado, a redução da jornada de trabalho, a ratificação da Convenção 158 da OIT (que introduz mecanismos para evitar demissões sem justa causa), entre outros pontos, como a reforma da previdência dos servidores públicos.
	É possível afirmar que o governo Lula, dentro da questão trabalhista, fez alterações pontuais em demandas setoriais – pelos sindicatos, trabalhadores e empregadores – dentro de uma tentativa de conciliação de interesses diversos, mas que, efetivamente, tais alterações modificaram pouco a decisão de contratação, consequentemente, poucos impactos reais no mercado de trabalho.
	Necessário notar, também, o aprofundamento da alteração da composição de empregabilidade do mercado de trabalho brasileiro, com o crescimento e consolidação do setor de serviços através da concentração em setores como varejo e saúde, o que permitiu um consequente aumento de capital e formalização jurídica de vínculos trabalhistas – dado que o custo de uma relação juridicamente informal se torna maior que o custo da relação formal.
	A mudança deste panorama também implica, mesmo num mercado de trabalho em franca expansão em decorrência do crescimento econômico, a diminuição do setor industrial brasileiro na porcentagem de trabalhadores empregados, mesmo com o crescimento das empresas de engenharia. Aponta-se uma discussão de que um dos fatores é que
	“não somente o crescimento econômico, mas a forma como ele foi dinamizado no período, especialmente associado ao incremento do mercado interno, que foi impulsionado, fundamentalmente, pelo aumento da renda das famílias, pela ampliação do acesso ao crédito e pelo incremento de uma série de políticas sociais.” (KREIN, 2019, p.85)
	Tal dinâmica, porém, acaba prejudicando a renda média do trabalhador formal, dado que o setor industrial geralmente possui os maiores níveis de salário médio, além da “estabilidade” dado a sazonalidade do consumo, que tende a afetar mais fortemente o setor de serviço. Faz-se notar, também, a criação e remodelação de formas de trabalho por conta própria: a possibilidade de se trabalhar como pessoa jurídica, através de contratos de trabalho de períodos determinados; regularização e expansão das microempresas (ME) e do microempreendedor individual (MEI), com abertura de linhas de crédito e estímulo à formalização jurídica. Cabe notar que tais modalidades são geralmente formadas por negócios familiares de caráter de subsistência,
	Tal comportamento, quando analisamos dentro de um escopo de continuidade da atuação política, foi mantido durante o governo Dilma (2011-2016), com uma política de concessões no âmbito político em prol de manter um nível de crescimento econômico – a tal altura, já fragilizado devido às dinâmicas do mercado internacional e um desgaste da política expansionista do governo brasileiro – enquanto em outros aspectos políticos do governo, havia uma tentativa de enfrentamento – como a Comissão Nacional da Verdade.
	Apesar de não ser escopo deste trabalho discutir disputas políticas por parte do governo Dilma Rousseff com setores da sociedade, é necessário contemplar a grande mudança em um segmento do mercado de trabalho brasileiro, com a aprovação da Emenda à Constituição n.72 de 2 de abril de 2013, conhecido como “PEC das Domésticas”. Com tal alteração, tornou-se garantido aos trabalhadores domésticos mensalistas os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais regidos pela CLT, o que, objetivamente, inseria tal categoria de trabalhadores em uma legislação trabalhista robusta, regulamentando jornada de trabalho, contribuições trabalhistas, proteções sociais e outros aspectos.
	Apesar de não implicar alterações significativas no mercado de trabalho numa perspectiva geral, trata-se de uma tentativa do governo federal de atuação em um setor específico do mercado de trabalho por conta própria, buscando a formalização de uma parcela marginalizada em sua grande maioria – observado os dados da composição da força de trabalho de trabalhadores domésticos.
	Porém, conforme o decorrer do período de governo, é nítido que as políticas econômicas tentadas (o novo desenvolvimentismo “acelerado” retratado na Nova Matriz Econômica em 2011 e “abortado” em 2015) são mais impactantes nos termos de análise qualitativa e quantitativa para representar exatamente o comportamento do trabalho formal e informal em uma economia combalida.
	Carleial (2015, p. 206-207) considera que o movimento realizado pelo governo ao acelerar o mecanismo de desonerações fiscais para grandes empresas, realizado anteriormente através do BNDES, tinha como objetivo “conferir maior consistência à política econômica através do aumento dos investimentos privados, tornando o setor produtivo mais parceiro das mudanças em curso”, porém “não se cumpriu e é provável que essa medida tenha simplesmente ampliado a margem de lucros das empresas”.
	Cabe a interpretação que, com a reversão dos estímulos cedidos durante o primeiro governo (2011-2014) e o ajuste fiscal realizado no início de 2015 numa tentativa de salvar o governo de diversos fatores (políticos, sociais e climáticos), nota-se que existe uma ala disposta a reconhecer o erro (a depender da interpretação, se trata de cometer um erro) de que a política econômica anticíclica não possuía mais espaço para continuidade e que, principalmente, adiar o ajuste tornaria o remédio ainda mais amargo.
	O esgotamento do modelo de crescimento leva, com a deterioração das expectativas, uma desaceleração da economia que, consequentemente, impacta nos níveis de investimentos, emprego e renda da sociedade, levando a uma piora da condição de vida da população e uma piora nas avaliações do governo Dilma que, sem sustentação política, sofre o impeachment em 2016.
	Após o processo, portanto, um novo ciclo na política econômica brasileira com a ascensão de Michel Temer (2016-2018) ao cargo de Presidente da República. Com uma abordagem ortodoxa instaurada por Henrique Meirelles (Ministro da Fazenda), diversas mudanças foram conduzidas na economia brasileira sob o mote de “desburocratização” e “eficiência”, sendo que os maiores exemplos de tal mote são as mudanças constitucionais levadas a cabo através da Reforma da Previdência (aprovada em 2019, já no governo Bolsonaro), da implementação do Teto de Gastos (aprovado em 2016 como a “nova âncora fiscal” brasileira) e das mudanças realizadas através da Reforma Trabalhista (aprovada em 2017). Considerando o foco deste trabalho, nos ateremos somente ao último item.
	A Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) trata-se de um conjunto de modificações da CLT visando a diminuição do desemprego e o aumento da formalização no mercado de trabalho brasileiro, que possuía à época índices crescentes de participação do setor informal na economia. As medidas adotadas pela alteração são várias, como a permissão para mulheres grávidas e lactantes trabalharem em locais insalubres, a prevalência de condições de trabalho negociadas em relação ao que é legislado, a regulação do modelo de trabalho intermitente, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do usuário da justiça gratuita que perder a ação trabalhista, além de alterações que acabaram diminuindo o poder de influência dos sindicatos, como a homologação das rescisões contratuais e o pagamento da contribuição sindical que, a partir de 2017, passou a ser opcional.
	Anteriormente, a aprovação da Lei 13.429/2017 (Lei das Terceirizações) já havia consolidado o processo de flexibilização das relações de trabalho, permitindo a contratação, por parte das empresas, de trabalhadores terceirizados para as atividades-fim, além de alterar fatores como a durabilidade de contratos de trabalho temporários, que passaram a ter o período máximo definido por lei de nove meses.
	Atendo-se a análise da reformulação mais ampla (Reforma Trabalhista), Filgueiras (2019) esclarece, ao seu ver, a razão de existir e dos efeitos da reforma trabalhista, descrevendo que o movimento para a aprovação de uma reforma nos direitos trabalhistas no Brasil se dá, efetivamente, desde a década de 1990, sob o mote da “flexibilização” e do “ajuste às novas realidades do trabalho”. Ao afirmar que a dualidade “direitos x emprego” é, em essência, falsa, aponta que
	““flexibilização” constitui apenas corte de direitos, pois: 1-a legislação trabalhista sempre é flexível “para cima”, historicamente garante direitos mínimos, mas não impede negociar condições melhores; ou seja, aumentar a “flexibilização” só pode significar reduzir direitos existentes; 2-direitos que eram flexíveis na CLT, devidos apenas em situações específicas (como o pagamento de horas in itinere), foram eliminados. A ideia, em suma, é que cortar custos (direitos) do trabalho estimula ou determina a ampliação da contratação de trabalhadores pelos empresários.” (FILGUEIRAS, 2019, p.19)
	A interpretação sugerida pelo autor é de que a lógica adotada geralmente na ortodoxia, isto é, a necessidade de redução do custo da oferta de trabalho para o estímulo à demanda, não se comprova factualmente, ou que é até possível (porém difícil) analisarmos os efeitos isolados de uma política pública em uma situação macroeconômica ampla de crise e precarização. Considerando que tal lógica de redução de custos de trabalho não é determinante per se para a geração de empregos, caberia refletir se a interpretação correta seria se a maior responsabilidade para a determinação dos níveis agregados de emprego deveria ser a atividade econômica presente e expectativa futura, dado que a contratação de um funcionário se dará na perspectiva de aumento da demanda acima da capacidade atual, e não pela redução dos custos de contratação e demissão.
	O autor solidifica sua argumentação através da análise dos dados de registros formais dos trabalhadores autônomos antes e depois da aprovação da política pública, onde é possível perceber uma mudança nos padrões de contratação que, por ter se tornado mais flexível, estimulava a substituição do trabalhador formal pelas novas “formas” de subutilização e informalidade do trabalho. Argumenta que “o aumento dos empregados sem CTPS parece estar associado, em alguma medida, à troca de empregados formais por informais.”, onde o processo de substituição pode ser notado tanto na esfera formalizada e amplamente estabelecida do mercado de trabalho (relação patrão-empregado), quanto na esfera de trabalhadores autônomos (aqueles a quem Cacciamali refere-se como “informais econômicos”).
	Apesar de ser um fenômeno obviamente ilegal, mesmo com a flexibilização da regulação trabalhista, é notório que há um sentido econômico para tal dado que negar o vínculo trabalhista é mais barato do que assumir a sua existência, mesmo que precarizado. O fenômeno de adoção da contratação off the books, aliás, antecede a Reforma Trabalhista dentro do contexto de empregabilidade brasileiro, conforme demonstra Ulyssea (2018).
	Com relação a tal dinâmica de contratação, mesmo após as diferentes reformas em prol de flexibilizar as relações de trabalho no Brasil a fim de seguir “tendências internacionais de introduzir modalidades de contratação a termo sob o argumento de ajustar o mercado de trabalho à nova realidade econômica”, o ritmo de contratações no mercado de trabalho brasileiro manteve-se em patamares de estagnação no período pós-Reforma.
	Mesmo com a ascensão de modalidades diferentes de contratação, o que foi possível notar é a prevalência da contratação em setores econômicos considerados de alta rotatividade e, principalmente, onde as atividades-fim da empresa podem ser terceirizadas sem grandes percalços (setor de vendas, auxiliares administrativos, serviços de zeladoria, segurança e limpeza), com prevalência da contratação no estrato social composto por pessoas jovens, do sexo masculino e de escolaridade média (rondando geralmente entre as escolaridades declaradas: fundamental completo, ensino médio e superior incompleto).
	3. TRABALHADORES CONTA PRÓPRIA: UMA ANÁLISE DE DADOS DOS “INFORMAIS ECONÔMICOS”
	Conforme a definição de informalidade, o trabalhador tido como informal é aquele que, apesar de exercer função no mercado de trabalho, não possui registro em carteira. Tal definição jurídica nos permite avaliar, através da coleta dos dados realizados pela PNAD-C/IBGE, a participação de tais trabalhadores na composição do mercado de trabalho, seus rendimentos e outras variáveis importantes para definição de empregabilidade, como escolaridade, idade e sexo, por exemplo.
	Considerando a extensa literatura produzida através das décadas, a heterogeneidade dos trabalhadores que ocupam as estatísticas da informalidade não nos permite realizar, ao pensarmos, por exemplo, na construção de uma política pública, uma redução simples como apenas a definição jurídica. Utilizando como exemplo a Reforma Trabalhista, a inserção dos informais na economia formal deveria, em tese, ter sido mais significativa ceteris paribus, dado que a flexibilização da legislação permitiria que modalidades anteriormente não reguladas, com um novo marco legal, pudessem ser oficializadas, ou ainda, que modalidades já reguladas, porém “onerosas” ao empregador, ao terem custos reduzidos utilizariam a lacuna entre a folha de pagamentos pré e pós-reforma para preencher mais postos de trabalho. O que se observa, porém, é que mesmo com as condições de contratação mais favoráveis, a recuperação de empregos e rendimentos salariais não se concretizou.
	A adoção, portanto, de uma política pública de flexibilização de direitos trabalhistas (e outros fatores) foi capaz de capturar somente uma pequena parcela da economia informal, dado que sua heterogeneidade não permitiria que uma única solução, pensada sob o aspecto jurídico da informalidade, resolvesse tal problema. Como bem destaca Cacciamali (1989), uma parcela da população que se insere na economia informal possui o objetivo primário de subsistência, seja para a fuga do desemprego aberto, quanto pela necessidade de complemento de renda (desemprego oculto pela precariedade). O trabalhador assume uma característica única, onde acumula a função de “empregador trabalhador” e os “lucros” obtidos através do seu negócio são unicamente com o objetivo fim de sobreviver, onde podemos considerar que existe uma parcela de negócios da economia que não se encaixa na lógica primária capitalista, a de acumular lucros.
	Possuindo intuito de analisar a participação de tais trabalhadores na economia brasileira, utilizaremos os dados da série histórica recolhidas pelo IBGE através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (PNAD-C) em busca de analisar a participação dos trabalhadores conta própria. A utilização desta base de dados se dá pela amplitude dos dados coletados, o que nos permite trabalhar com diversos segmentos mensuráveis do mercado de trabalho, como população, área de atuação e remuneração média. Os dados serão analisados em duas partes: entre o período de 2012 (início da série de dados) até 2019 (com a vigência já estabelecida da Reforma Trabalhista e limitando para não mensurar efeitos da pandemia de COVID-19), estarão demonstradas a evolução dos indicadores da taxa de participação no mercado de trabalho, das taxas de desemprego e subocupação, além dos indicadores relacionados aos rendimentos reais médios. Numa segunda parte, centrada entre 2015 (onde o IBGE mensura e passa a disponibilizar os dados de acordo com a situação de registro do entrevistado) até 2019, serão analisados os trabalhadores por conta própria, dado sua participação no mercado de trabalho com registro profissional ou não.
	A adoção do recorte de data para análise se faz necessário, conforme citado, pela indisponibilidade de dados anteriores, mas a limitação temporal não será prejudicial para o propósito da análise conduzida. Para aspectos de definição dos conceitos utilizados durante esta seção (e o trabalho, de forma geral), cabem as definições realizadas pelo IBGE, em aderência às práticas internacionais. Definem-se os conceitos da seguinte forma:
	i. Desocupado: se refere às pessoas com idade para trabalhar (acima de 14 anos) que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego;
	ii. Subocupados por insuficiência de horas trabalhadas: trabalhadores que têm jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais horas e estão disponíveis para trabalhar;
	ii. Força de trabalho potencial: Pessoas que não estão na força de trabalho, mas possuem um potencial para serem integradas a esta força, formam a força de trabalho potencial;
	iv. Subutilização da força de trabalho: é a porcentagem que esta subutilização representa dentro da força de trabalho ampliada (pessoas na força de trabalho somadas à força de trabalho potencial);
	v. Desalentados: pessoas que gostariam de trabalhar e estariam disponíveis, porém não procuraram trabalho por acharem que não encontrariam.
	Abaixo, uma ilustração síntese da divisão do mercado de trabalho, segundo o IBGE.
	Figura 1. Divisão do mercado de trabalho.
	O primeiro recorte de dados escolhido para ser retratado refere-se à taxa de participação no mercado de trabalho brasileiro, de forma a compreendermos a situação geral durante o período da análise.
	Gráfico 1. Taxa de participação (2012-2019) no mercado de trabalho brasileiro, entre níveis de ocupados e desocupados, na semana de referência.
	

	Como observado através dos dados, a taxa de participação no mercado brasileiro manteve-se estável, em torno de 63% da população economicamente ativa, apesar das diversas crises políticas e a severa crise econômica no período de análise. Cabe notar, porém, que a taxa de desocupação acelera o crescimento a partir da metade de 2015, quando a taxa que se mantivera estável entre 7-8% com uma participação também estável sofre um crescimento para 9%, processo acelerado durante o decorrer dos anos de 2015, 2016 e metade de 2017, onde ocorre uma “inflexão” ao atingir 14% de níveis de desocupação.
	Observado os efeitos da crise econômica de 2015, é necessário considerarmos que a retomada dos empregos se deve, principalmente, a um cenário de menor instabilidade política e uma condução extremamente ortodoxa da economia, o que possibilitou o reaquecimento da economia, apesar da grande capacidade ociosa ainda presente.
	Podemos compreender, como efeito para a redução dos níveis de desocupação, a tendência acelerada de aumento dos níveis de subutilização da força de trabalho, conforme demonstrado abaixo.
	Gráfico 2. Evolução dos indicadores de desocupação, subutilização, força de trabalho em potencial, subocupação e desalento no mercado de trabalho brasileiro, entre 2012-2019 (em porcentagem), em média anual.
	É possível observar uma queda substancial nos níveis de subocupação em decorrência da crise econômica, dado as características dos postos de trabalho que ocupam tal classificação, ao mesmo tempo que indicadores como desalento demonstram tendência de alta, assim como desocupação e a taxa composta de subutilização do trabalho. Cabe uma análise mais cuidadosa da taxa composta, pois sua medição, segundo o IBGE, refere-se ao percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e a força de trabalho potencial, onde podemos compreender, de certa forma, como uma taxa que mede a situação geral do mercado de trabalho em relação ao ponto ideal do mercado: conforme maior a taxa, mais fragilizado se encontra o mercado de trabalho formal brasileiro, o que implica maiores dificuldades sociais, econômicas e trabalhistas.
	A interpretação para tal baseia-se na contribuição realizada por Souza (1999), onde a força de trabalho potencial serviria como uma forma de regulação indireta da oferta e demanda do mercado de trabalho, sendo absorvida pelo mercado formal quando estritamente necessário e, quando não, sendo utilizada pelos empregadores como uma forma de pressão contra o trabalhador, que possuiria uma sombra que permitiria sua rápida substituição.
	Além de tal fator de dinâmica própria do mercado de trabalho através do poder econômico, pode-se considerar que a sazonalidade de determinados postos de trabalho (varejo, serviços de telemarketing, construção civil e agricultura), acrescidos do fechamento de milhares de postos de trabalho em decorrência do desmonte do setor de engenharia e construção civil brasileiro (com a operação Lava Jato) também contribuem para a elevação das taxas de subutilização do mercado de trabalho e o crescimento da força de trabalho potencial.
	Ao mesmo tempo em que analisamos um crescimento da situação de vulnerabilidade do mercado de trabalho brasileiro com o passar dos anos, com a tendência de elevação da desocupação e da subutilização da força de trabalho, observa-se um aspecto de estagnação do rendimento médio dos trabalhadores de diversos setores da economia brasileira, conforme os dados da PNAD-C.
	Gráfico 3. Rendimento real médio anual por segmento de trabalho no período 2012-2019 (em R$/mês).
	
	Tabela 1. Rendimento real médio anual por segmento de trabalho no período 2012-2019 (em R$/mês).

	Ano
	Média – Empregado
	Empregado Privado
	Trabalhadores Domésticos
	Empregado Público
	Militares
	Conta Própria
	2012
	2481,30
	2308,40
	1004,10
	4011,50
	4603,70
	2070,00
	2013
	2540,83
	2361,58
	1043,67
	4118,58
	4898,75
	2156,00
	2014
	2614,00
	2425,50
	1099,00
	4214,50
	4857,75
	2203,50
	2015
	2596,92
	2407,67
	1097,25
	4187,25
	4842,75
	2133,33
	2016
	2583,75
	2378,67
	1099,00
	4249,42
	4864,50
	2054,92
	2017
	2617,50
	2401,67
	1105,00
	4325,42
	4934,83
	2035,92
	2018
	2650,17
	2412,17
	1109,25
	4438,17
	5070,08
	2055,67
	2019
	2659,92
	2410,58
	1102,75
	4508,08
	5154,67
	2062,92
	Apesar da persistente estagnação em setores como o de trabalhadores domésticos (geralmente atrelados a pagamentos do salário-mínimo ou inferior a isso, dado a vulnerabilidade econômica) e dos empregados do setor privado, é possível notar as variações positivas nos setores de empregados públicos e de militares. Por se tratar, porém, de um setor com representatividade inferior ao peso de outros setores do mercado de trabalho, podemos observar que a média do salário remunerado no Brasil, entre todos os setores considerados (incluindo também remuneração de empresários) manteve-se estagnado.
	Pode-se interpretar que, apesar de fatores como escolaridade, sexo, experiência prévia e outros são determinantes dos níveis de salário, mas é notório observar que não há estímulo e nem pressões para o aumento salarial se a força de sindicatos (contumazes negociadores e organizadores de reivindicações) foi diluída (ainda mais a partir da reforma de 2017), além da possibilidade de substituir o trabalhador, mesmo com as custas trabalhistas de dispensa sendo consideradas “altas” por grande parte do empresariado (outro ponto também modificado através da reforma trabalhista). O fato é que uma estagnação da média da remuneração demonstra-se prejudicial ao pensar que há uma redução implícita no padrão de consumo por parte do trabalhador que, sem uma perspectiva de aumento salarial ou de avanço de carreira (que levaria a maiores ganhos), não consegue formar poupança de forma voluntária e consequentemente adia investimentos de longo prazo ou se utiliza de outros mecanismos (FGTS para abatimento de valor ou como garantia para liberação de crédito, por exemplo) para tal, o que não é a melhor escolha no sentido econômico.
	O panorama da economia brasileira durante o período de análise pode ser definido, portanto, em duas fases: antes e depois da crise econômico política de 2015. Os fatores de antes da crise a serem destacados são os níveis constantes e baixos de desocupação no mercado de trabalho (numa média de 4,5% entre 2012 até o final de 2014), com a taxa composta da subutilização da força de trabalho registrando queda, começando a série histórica em 22,2% e chegando ao final de 2014 em 15% e a manutenção da taxa de desalentados na casa de aproximadamente 1,73%. É notório perceber que tais taxas demonstram uma robustez raramente observados no mercado de trabalho brasileiro desde a redemocratização em 1988, mesmo que as medidas adotadas durante o governo Dilma Rousseff tenham sido amplamente criticadas. Considerando os indicadores, mas agora num contexto pós-crise desencadeada, temos que os níveis de desocupação entre 2015-2019 possuem uma média de 7,26%, com a taxa composta da subutilização da força de trabalho retornando aos níveis de 2012 com uma média no período de 22,15% e a taxa de desalento basicamente dobrando, registrando média no período de 3,46%.
	Pode-se seguramente afirmar que a crise econômica é o principal fator para a deterioração severa das condições do mercado de trabalho, observado que não há nenhuma mudança significativa na legislação trabalhista que justifique tamanho impacto. Outro fator a ser considerado, claro, se dá na insegurança do investimento privado ao considerar o aspecto político da crise, através da atuação do Ministério Público Federal (MPF) no contexto da Operação Lava Jato, que claramente deteriorou as condições institucionais (o que culminou com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018), além dos impactos gerados na economia através da destruição do setor de construção civil do país (um dos setores que mais empregava).
	Tendo tal contexto da piora substancial no mercado de trabalho a partir de 2015 em mente, cabe uma análise específica sobre o segmento dos trabalhadores conta própria. Utilizaremos, novamente, os dados da PNAD-C para construir a análise, considerando o período entre 2015-2019. O recorte temporal menor, quando comparado com a primeira parte da análise realizada, se dá pelo fato de que a série começa a segmentar os trabalhadores conta própria de acordo com a sua atuação dentro ou fora da legalidade (possuir ou não Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ) somente a partir de 2015.
	Não é possível afirmar com certeza, de acordo com os dados disponibilizados, o comportamento anterior dos segmentos dos trabalhadores conta própria, mas considerando os dados entre 2015-2019, é possível supor que o comportamento tende a ser constante, conforme pode ser observado nos dados abaixo.
	Gráfico 4. Evolução da participação dos trabalhadores conta própria no mercado de trabalho brasileiro (no período de 12/2015-12/2019), segmentados por possuir ou não CNPJ, na semana de referência.
	
	Tabela 2. Participação (em milhares) dos trabalhadores conta própria em relação à população ocupada, em média anual, entre 2015-2019.

	Ano
	População Ocupada (P.O)
	Conta Própria (C.P.)
	Conta Própria c/ CNPJ
	Conta Própria s/ CNPJ
	% C.P/P.O.
	2015
	92269
	21640
	4278
	18142
	23,45
	2016
	90515
	22113
	4245
	17868
	24,43
	2017
	90460
	22202
	4130
	18072
	24,54
	2018
	92117
	22915
	4440
	18475
	24,87
	2019
	94089
	23904
	4811
	19092
	25,40
	Conforme os dados apresentados, podemos perceber uma tendência crescente de participação de trabalhadores conta própria no mercado de trabalho brasileiro, ao mesmo tempo em que os níveis de subutilização, desalento e desocupação também demonstram uma tendência de crescimento efetivamente atrelada à fragilidade da economia, enquanto suas médias de proporção mantêm-se estáveis (20% com CNPJ registrado e regularizado, em contrapartida de 80% sem CNPJ). É importante ressaltarmos tal fator pela característica que define tal categoria de trabalhador dentro da economia informal, conforme arguição de Cacciamali (2000). Destaca-se, também, em sua análise das estatísticas de trabalhadores conta própria dos Estados Unidos, o argumento de La Porta e Shliefer (2008) que, de certa forma, corrobora a análise realizada referente à economia brasileira.
	“In particular, self-employment has been used as an indicator of entrepreneurial activity in the United States. However, the vast majority of self-employed workers in our data are, in fact, “own-account” workers who do not hire persons to work for them.” (LA PORTA, R. & SHLEIFER, A., 2008, p.281)
	Ainda ponderando sobre tal condição dos considerados “conta própria”, os autores destacam uma forte associação entre os trabalhadores conta própria e as atividades informais nos países em desenvolvimento, dado que os trabalhadores informais tendem a ter poucas habilidades, os levando a trabalhar sem registro. Tal constatação, quando somada à análise de outros diversos autores, nos permite considerar que tais trabalhadores estão, efetivamente, num limiar da legalidade apesar da extensa regulação das relações PJ, que levou ao fenômeno trabalhista chamado “pejotização”. Se considerarmos somente tais relações de trabalho, principalmente daqueles sem CNPJ, podem ser efetivamente considerados “informais econômicos”, guardadas as devidas características da definição explicitados até o momento.
	A diferença, quando pautada na questão de remuneração, torna mais evidente o enquadramento da parcela de conta própria sem registro como informais econômicos: quando comparados com os trabalhadores com registro em mesma situação, nota-se que a média da remuneração daqueles sem registro é de 40% da remuneração dos legalizados. Quando comparamos a remuneração da pessoa conta própria sem CNPJ e do trabalhador inserido informalmente numa firma (sem CLT), não se nota diferença significativa na média (o trabalhador conta própria recebe 99,36% do salário do trabalhador informal).
	Gráfico 5. Comparação do rendimento médio anual por segmento de trabalho no período 2015-2019, em R$/mês.
	Outra coisa a se observar, no sentido da precarização do mercado de trabalho, é a diferença entre a remuneração entre os empregados privados que possuem registro em carteira de trabalho (CLT) e os trabalhadores conta própria com registro CNPJ: apesar da incrível proximidade dos rendimentos médios entre os trabalhadores informais, a diferença entre os trabalhadores nos setores formalizados se dá nos custos implícitos na contratação via CLT. A diferença de valores pode ser considerada, de certa forma, um desvio dos valores que seriam pagos à previdência e seguridade social, no pagamento de férias remuneradas, décimo terceiro salário e outros benefícios e obrigações trabalhistas. Efetivamente, após a regularização das relações PJ, é necessário considerar a possibilidade de que um dos resultados gerados é a utilização do mecanismo para evasão (ou elisão, dado que utilizam mecanismos legais) de impostos por ambas as partes da relação trabalhista.
	O entendimento a ser realizado, porém, deve ser realizado através da análise daqueles sem registro. É inegável que existe um estímulo econômico para pequenas firmas na contratação de trabalhadores informais, mas ao mesmo tempo ressalta-se que tais “estímulos” são prejudiciais ao rendimento médio do trabalho no Brasil. Considerando, porém, a situação dos trabalhadores, é possível notar que o aceite de tais condições de trabalho se dão por fatores secundários diversos, porém o primeiro motivo sempre será sobreviver, evitando o desemprego mesmo que as condições sejam precárias, conforme demonstrado na síntese abaixo.
	Gráfico 6. Síntese gráfica da informalidade como meio de sobrevivência, utilizando a média anual do período 2015-2019, em porcentagem.
	
	Como um gráfico de síntese, o que se demonstra é um cenário bastante problemático: aqui, podemos observar tanto a taxa de desocupação e a taxa composta de subutilização do trabalho em crescimento, assim como os níveis de participação daqueles considerados conta própria sem CNPJ quando comparados à população ocupada. Efetivamente, podemos compreender que a deterioração do mercado de trabalho brasileiro se acentua após 2015, com uma ampla parcela da população buscando fugir do desemprego aberto, mas encontrando um mercado informal de trabalho cada vez mais saturado e de rendimentos decrescentes, quando comparado com a média salarial daqueles ocupados em mercado formal.
	
	Tal informalidade econômica é demonstrado pelo fato de que ocorre uma aceleração da taxa composta de subutilização do trabalho, que compreende não apenas os desocupados, mas também aqueles ocupados que trabalham horas insuficientes e a força de trabalho potencial: mesmo que haja uma efetiva busca pelo emprego, ou não há a captura da oferta de trabalho (desocupados), não há demanda por trabalho suficiente (subocupados) ou há um mismatch de expectativas de demanda e oferta (força de trabalho potencial).
	Ao considerarmos tal problema como uma questão de manual de microeconomia, seria exemplificado o conceito da oferta e demanda por trabalho, onde existe um efetivo problema de maximização dos recursos disponíveis. O ponto, neste caso, é tentar retratar com um caráter menos frio imposto pelos dados, que desumanizam e agregam: a situação retratada é exatamente a de tentativa desesperada por sobreviver, mesmo com o rendimento obtido caindo quando comparamos com a média dos empregados no mercado de trabalho.
	Para não se considerar que o argumentado durante este trabalho é apenas uma hipérbole, “dramatizando uma situação que talvez seja grave”, a pesquisa Sondagem do Mercado de Trabalho/FGV indica, através dos dados coletados, uma análise qualitativa similar a apresentada até aqui: “69,6% dos trabalhadores por conta própria no Brasil gostariam de se tornar empregados numa empresa privada ou pública. A proporção sobe para 74,9% no caso dos trabalhadores que ganham até dois salários-mínimos, e se reduz para 56,7% nos que recebem mais de dois mínimos”.
	Podemos considerar que, enquanto as condições econômicas do país não oferecem aos trabalhadores a possibilidade de sobrevivência através do trabalho formal, a alternativa última de refúgio se dará na informalidade não somente em seu conceito jurídico – ou seja, aceitando trabalhar sem o registro formal –, mas também econômico.
	CONCLUSÕES
	Este trabalho buscou demonstrar a formação de aspectos teóricos, empíricos e quantitativos da informalidade como área de estudo da economia e seu funcionamento no mercado de trabalho brasileiro.
	É imprescindível compreender que a definição de informalidade e o seu escopo de estudo estão em constante evolução dentro da teoria econômica e que, ao separarmos uma abordagem específica, não negamos a importância de qualquer outra. A definição dual, onde a formalidade é definida pelo arcabouço legal, está inserida na essência deste trabalho, porém o enfoque especial dentro da informalidade se dá naqueles “informais econômicos”, onde sua relação de trabalho possui características próprias, conforme destacou-se no capítulo 1.
	Permitiu-se que mercados de trabalhos mais consolidados se construíssem nas grandes localidades e estimulou, de certa forma, a migração em busca de melhores condições de vida de parcela significativa da população. Tal migração, por sua vez, cria uma força de trabalho latente (e potencial) que é retratada na análise de Souza (1999) num pensamento marxista sobre a força de trabalho e sua utilidade na determinação de salários.
	Outra questão que podemos enfatizar dentro da formação e consolidação do mercado de trabalho brasileiro é a manutenção do abuso e da ilegalidade no trabalho. O fato da ineficiência de fiscalização, que seria responsável por coibir tais desfeitos, permite que o empregador utilize de seu poder de barganha para interferir diretamente nas negociações de salário, jornada de trabalho e modalidade de contratação. Principalmente a partir da Reforma Trabalhista, com a redução do poder de barganha por parte do trabalhador, o poder decisório e o abuso da ilegalidade se torna cada vez mais característico dado o desespero do trabalhador, em uma condição macroeconômica frágil, em conseguir alguma forma de renda, por mais precária que seja. Efetivamente, no Brasil, a ilegalidade na contratação e manutenção do funcionário compensa.
	Por fim, gostaria de retornar ao informal econômico, na figura do trabalhador conta própria sem CNPJ (mas não só ele), e no seu trabalho por subsistência. O negócio no qual está inserido é, em essência, irregular, construído com recursos próprios e em localidades onde o capital não se insere em uma lógica convencional. O lucro deste informal não é traduzido em acúmulo, expansão ou consolidação de seu negócio, mas sim para que, ao final do mês, ele ainda esteja vivo para trabalhar novamente. É inegável que existe uma dificuldade estatística para capturar tal segmento da economia informal, mas empiricamente pode-se provar sua existência e entender seu funcionamento.
	Através dos dados pudemos perceber a desigualdade e a fragilidade do mercado de trabalho brasileiro: a categoria de trabalhadores por conta própria sem cadastro de pessoa jurídica represente 20% da força de trabalho ocupada e 80% da categoria de conta própria no agregado, mesmo com as políticas públicas de estímulo e desburocratização para regularização de tais categorias. Ao mesmo tempo, os não registrados (CLT e CNPJ) recebem, em média, 60% de rendimento quando comparados com a média dos empregados do país.
	O fato da construção do mercado de trabalho e da economia brasileira estar baseada em tal modelo de sobrevivência desde a sua efetiva construção é, em essência, uma constatação de falha: falha na geração de empregos, na produtividade, nas possibilidades de sobrevivência sem efetivamente topar qualquer condição de trabalho para não morrer de fome. É, do ponto de vista econômico, um desperdício de força de trabalho, de escolaridade, do bônus demográfico, de impostos e de tantos outros fatores que um emprego formal permitiria acumular.
	A existência da informalidade econômica significa uma falha. A informalidade econômica vai sempre se manifestar na pior situação de vulnerabilidade possível, onde a pessoa vai aceitar o trabalho em qualquer ocupação, qualquer horário e em qualquer condição por ser a única forma de sobrevivência.
	O mito do “empreendedor de si” não se sustenta quando os dados são analisados e sequer na conjuntura social, quando analisado: o “empreendedor” é, na maioria absoluta dos casos, apenas um “trabalhador de si” que utiliza da capacidade de trabalho para sobrevivência física (sua e de sua família, se houver). Seus “negócios” podem estar com um endereço fixos (um bar na periferia) ou não (uma vendedora com seu carrinho), mas efetivamente, o “lucro” de seu “negócio” é revertido para consumo pessoal e a situação não possui uma perspectiva de mudança, o que caracteriza a informalidade econômica tratada neste trabalho.
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