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RESUMO 
 

SANTOS, Ramon Bezerra dos. Os efeitos do desemprego sobre o Direito do 
Trabalho . 2006. 180 f. Dissertação (Mestrado em Direito), Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife. 2006. 
 
Esta dissertação faz uma análise do quadro de desemprego verificado nos últimos 
vinte anos do século XX e nos primeiros anos deste século XXI no Brasil e no mundo 
e dos efeitos deste desemprego sobre o Direito do Trabalho em nosso país. 
Inicialmente, são apresentadas as conseqüências dos avanços tecnológicos e da 
mobilidade dos empreendimentos econômicos sobre as taxas de desemprego e sua 
contribuição para a crise na qual o Direito do Trabalho ingressou nos anos 1980. Em 
seguida, faz-se uma análise do aumento das taxas de desemprego e do 
aprofundamento daquela crise, com a apresentação de diversos dados sobre 
emprego e desemprego relativos a vários países. Mais adiante, aprofunda-se a 
discussão sobre vários aspectos do desemprego relacionados diretamente ao modo 
de ver e viver o Direito do Trabalho. Finalmente, faz-se uma reflexão sobre qual 
deve ser a colaboração do Direito do Trabalho na busca de soluções para o 
problema do desemprego e, a partir dela, discute-se se há, ou não, correlação entre 
o nível de proteção social da legislação trabalhista e a disponibilidade de postos de 
trabalho. 
 
Palavras-chave : crise, desemprego, Direito do Trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

SANTOS, Ramon Bezerra dos. The effects of the unemploymente on the Labour 
Law . 2006. 180 f. Dissertation (Master Degree in Law), Centro de Ciências Jurídicas 
/ Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
2006. 
 
This dissertation is an analysis of the unenmployment chart verified in the last twenty 
years of the 20th century and in the first years of the 21st century in Brazil and all over 
the world and of the effects of this unemployment on the Labour Law in our 
country.We start by presenting the consequences of the technological advancements 
and of the mobility of the economic undertakings on the rates of unemployment and 
their contribution to the crisis the Labour Law came into in the 1980´s. Next, we 
analyse the increase of the rates of unemployment and of the deepening of that 
crisis, with the presentation of employment and unemployment data in relation to 
many countries.Later on we go deeper in the discussion about the several aspects of 
unemployment directly related to the way of facing and lexperiencing the Labour 
Law.  Finally we reflect about what should be the collaboration of the Labour Law in 
the search for solutions to the problem of the unemployment and, from this study we 
discuss if there is (or not) a correlation between the level of social protection of the 
labour legislation and the availability of informal jobs. 
 
Keywords : crisis, unemployment, Labour Law. 
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INTRODUÇÃO 

O desemprego talvez seja, atualmente, um dos temas mais debatidos em 

todo o mundo.1 Trata-se de assunto que tem despertado o interesse dos estudiosos 

de Economia, Sociologia, Direito e de outros ramos do conhecimento. E nem só de 

estudiosos, mas do homem comum; enfim, daqueles afetados, direta ou 

indiretamente, por este fenômeno, que, a cada dia, está mais próximo da realidade 

das pessoas.2 

Com maior razão, revela-se um importante objeto de estudo daqueles que 

se dedicam ao Direito do Trabalho, pois, com o perdão da simplificação, ele nada 

mais é que a ausência das relações jurídicas a serem disciplinadas por aquele ramo 

do Direito: as relações de emprego. 

Nos últimos anos, tem sido difícil compulsar qualquer obra de Direito do 

Trabalho, sobremaneira as revistas especializadas, sem se deparar com copiosos 

textos, nos quais são discutidos temas como avanços tecnológicos, crises 

econômicas, flexibilização da legislação trabalhista, globalização e tantos outros 

fenômenos que, direta ou indiretamente, se relacionam com o desemprego. 

_____________ 

 

1 GIGLIO, Wagner D. Desemprego: causas, efeitos e perspectivas. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 
65, n. 4, abr. 2001, p. 407; MENEZES-FILHO, Naércio Aquino; PICCHETTI, Paulo. Os determinantes 
da duração do desemprego no Brasil metropolitano: 1984-1998. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
MENEZES-FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e 
desemprego numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 55. 
2 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 13. 
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Ele não tem sido objeto apenas de publicações especializadas dos ramos do 

conhecimento aos quais se referiu antes. As revistas semanais de informação, os 

jornais, os sites na internet, os programas de rádio e televisão, enfim, pelos mais 

diversos meios, está-se, queira-se ou não, em permanente contato com a questão 

do desemprego. Poder-se-ia dizer ser quase impossível dormir um dia só sem 

pensar nele, o que não quer dizer que também não seja muito difícil dormir 

pensando nele. 

Uma boa amostra da relevância e atualidade do desemprego é o 

aparecimento do termo nos sites de pesquisa, uma ferramenta indispensável no 

nosso dia-a-dia. Em cerca de um bilhão de pesquisas que o Google3 processa 

diariamente4, “empregos” é o tópico que ocupa o terceiro lugar nas buscas, ficando 

atrás apenas de “sexo” e “Deus”.5 

Essa relevância (não só do emprego, mas do trabalho ou de qualquer 

ocupação) transforma o fenômeno do desemprego em objeto de muitas 

especulações no âmbito do Direito do Trabalho. 

Entre essas especulações, está aquela segundo a qual o Direito do Trabalho 

seria um dos principais responsáveis pelo desemprego. 

_____________ 

 

3 <www.google.com> 
4 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI . Trad. Cristina Serra 
e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, p 180. 
5 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI . Trad. Cristina Serra 
e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, p. 178. 
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Na vasta bibliografia, dos últimos dez anos, de obras dedicadas ao Direito do 

Trabalho, é possível encontrar a associação das altas taxas de desemprego à 

obsolescência e ao rigor da legislação trabalhista brasileira, ao alto nível dos 

encargos sociais ou à supostamente indevida intervenção do Estado nas relações 

de trabalho. Resumindo: para vários autores, o desemprego está diretamente ligado 

à existência do Direito do Trabalho. Destruindo-se este, conseguir-se-ia, 

automaticamente, debelar aquele. 

Diante da simplificação de algumas opiniões a respeito da associação entre 

desemprego e Direito do Trabalho, passou-se a refletir sobre o tema há, 

aproximadamente, três anos. Durante este período, foram investigadas as possíveis 

imbricações entre Direito do Trabalho e desemprego, na tentativa de chegar-se a 

conclusões sobre a existência, ou não, de relação entre o maior ou menor nível de 

proteção social da legislação trabalhista e a disponibilidade de postos de trabalho. 

Essas reflexões deram vida a este projeto. 

O capítulo 1 começa com uma reflexão sobre o aparente conflito entre o 

Direito do Trabalho e o direito ao trabalho, como forma de problematização inicial, 

que permeará todo o texto. 

Em seguida, se estabelece a distinção entre relação de trabalho e relação de 

emprego. Ela poderia parecer desnecessária, em se tratando de texto destinado 

exclusivamente àqueles que lidam com o Direito, em especial com o Direito do 

Trabalho. Mas como o desemprego é estudado de modo interdisciplinar, a distinção 

assume uma grande importância, e possibilitará, mais adiante, a compreensão da 

diferença entre ocupação, postos de trabalho e vínculos de emprego. Ainda neste 



 

 

13 

mesmo capítulo, antecipa-se a abordagem da influência dos avanços tecnológicos 

sobre o desemprego e a crise do Direito do Trabalho, questão esta que será tratada 

com mais profundidade no capítulo 2. 

O capítulo 3 tem, empiricamente, relevância, uma vez que condensa a maior 

parte dos resultados da pesquisa bibliográfica empreendida. Ali, foram analisados, 

de forma minuciosa, os 957 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

com o objetivo de identificar, afinal, quantos deles tratam da disciplina efetiva da 

execução do contrato de trabalho. 

Finalmente, no capítulo 4, retorna-se ao ponto de partida, para refletir-se 

sobre a existência, ou não, de correlação entre o nível de proteção social da 

legislação trabalhista e a disponibilidade de postos de trabalho. 

O presente estudo serviu-se de uma bibliografia contemporânea para 

demarcar o impasse entre desconstrução do Estado de Bem-estar e do pleno 

emprego versus desertificação, ou metamorfose do mundo do trabalho. 

Terá sido possível chegar a conclusões satisfatórias, a ponto de 

vislumbrarem-se e, se for o caso, apontarem-se alternativas para os impasses 

vivenciados pelo Direito do Trabalho em um quadro de desemprego crônico? 

A resposta talvez seja mais desanimadora do que se poderia esperar. 

O que mais preocupa não é definir se conclusões satisfatórias serão obtidas, 

mas sim se haverá alguma conclusão. Preocupa não o fato de, eventualmente, não 



 

 

14 

se vislumbrarem soluções para os problemas e, por isso, ficar-se desprovido de 

esperança, pois “não há pior angústia que a esperança”.6 

Em se tratando de uma dissertação de mestrado, o que poderia ser um 

grave problema tende, ao contrário, a ser animador, pois, justamente por estar-se no 

meio acadêmico, não será razoável reproduzir a opinião geral de que o fato de 

insistir-se em um problema, sem antever-se uma solução, configura uma conduta 

absurda ou insana.7 

Sabe-se que não existem, no plano teórico e prático, soluções à vista. Mas, 

sem uma nova articulação dos excluídos, não será possível desencadear diálogos 

simétricos dirigidos a consensos moralmente válidos.8   

 

 

 

 

 

_____________ 

 

6 FORRESTER, Viviane. O horror econômico . Trad. Álvaro Lorencini. 7. reimpr. São Paulo: Editora 
da Universidade Paulista, 1997, p. 37. 
7 Ibidem, p. 53. 
8 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, p. 342. 
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Capítulo 1 – Problematização do tema e algumas deli mitações  

1.1 Direito do Trabalho versus direito ao trabalho: reflexões sobre 
esta tensão em um quadro de desemprego crônico 

O presente trabalho tem como objeto a sistematização das conseqüências 

dos efeitos do desemprego sobre o Direito do Trabalho. 

Objetiva-se demonstrar, ao longo do texto, que, diante da denominada crise 

do Direito do Trabalho, decorrente do crescente declínio dos postos de trabalho no 

Brasil e no mundo, tornou-se lugar-comum apontar a flexibilização das normas deste 

ramo especializado do Direito como o caminho de sua salvação e a forma de 

preservarem-se ou ampliarem-se os empregos, cuja existência, em último caso, 

justificaria a própria existência do Direito do Trabalho. 

As mais importantes reflexões propostas são: quais as razões do declínio 

dos níveis de emprego nas últimas décadas do século XX e nos primeiros anos 

deste século XXI no Brasil? Quais os efeitos deste declínio sobre o Direito do 

Trabalho? A busca de mecanismos eficazes para a criação de postos de trabalho é 

uma tarefa das ciências política e econômica e a adoção desses mecanismos deve 

ser objeto de políticas públicas de fomento ao emprego e à ocupação remunerada 

de uma forma em geral? Ou esta também seria uma função do Direito do Trabalho? 

Há, ou não, relação direta entre o maior ou menor grau de proteção social dos 

trabalhadores pelas normas do Direito do Trabalho e a manutenção ou ampliação 

dos postos de trabalho? 
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Discorrendo sobre Direito do Trabalho e flexibilização, Márcio Túlio Viana 

refere-se aos “tempos de calmaria”,9 que transcorreram do fim da Segunda Guerra 

aos anos 70, tempos nos quais o capitalismo ocidental experimentou os chamados 

“anos gloriosos”,10 marcados por consumo crescente, lucros fartos e pleno emprego. 

Segundo ele, os “tempos de calmaria” foram sucedidos pelo “tempo dos 

terremotos”,11 a partir dos quais os alicerces do Direito do Trabalho abalaram-se. 

Estes terremotos teriam sido as chamadas crises do petróleo - que 

marcaram o fim da energia barata e o início de uma longa década de recessão -, o 

aprofundamento da III Revolução Industrial - que introduziu a robótica, a engenharia 

genética, a microeletrônica e as máquinas inteligentes - e, finalmente, a implantação, 

nos denominados Tigres Asiáticos, da cultura do vencer a qualquer preço, quase 

sempre à custa da exploração dos trabalhadores, com a adoção de longas jornadas, 

legislação precária e sindicatos frágeis, cultura esta também adotada pelo Japão. O 

denominado “tempo dos terremotos” marca o início da crise do Direito do Trabalho.12 

Esta crise, iniciada em vários países do mundo a partir dos anos 70 e, no 

Brasil, a partir dos anos 80, agravou-se nos últimos anos do século XX, em virtude 

de um outro fenômeno que está na ordem do dia, pouco entendido por aqueles que 

o produzem e sofrem os seus efeitos: a globalização. 

_____________ 

 

9 Ibidem, loc. cit. 
10 VIANA, Márcio Túlio. Direito do trabalho e flexibilização. In: BARROS, Alice Monteiro de (Coord.). 
Curso de direito do trabalho: estudos em memória de  Célio Goyatá . 3. ed. São Paulo: LTr, 2 v. 
Vol. I, 1997, p. 133. 
11 Ibidem, p. 133-35 
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Entre as numerosas características deste fenômeno difuso chamado 

globalização, está a velocidade de deslocamento de pessoas, objetos, valores e, 

principalmente, informações, que facilitou, sobremaneira, a mobilidade dos 

empreendimentos econômicos, tornando os homens, neste contexto, quase 

totalmente livres para transitarem. 

Neste cenário, por meio da aquisição de ações das empresas, os 

investidores não estão mais presos no espaço. Para a definição dos investimentos, 

portanto, pouco importa onde se reside ou onde fica a sede da empresa e os seus 

diversos estabelecimentos, haja vista que a localização geográfica da companhia 

será, muito provavelmente, uma questão pouco importante para a decisão de 

comprar ou vender suas ações, que será muito mais influenciada pela expectativa, 

maior ou menor, de retorno financeiro do capital investido.13 

É indiscutível a aquisição de uma mobilidade geográfica supranacional no 

mundo dos negócios na última década do século recentemente findo, a qual pode 

ser ilustrada pela participação cada vez mais crescente das empresas estrangeiras 

nas vendas realizadas no Brasil, em diversos setores, e que se encontram sempre 

entre as maiores nas suas respectivas áreas de atuação.14 Há, por outro lado, um 

_____________ 

 

12 VIANA, Márcio Túlio. Direito do trabalho e flexibilização. In: BARROS, Alice Monteiro de (Coord.). 
Curso de direito do trabalho: estudos em memória de  Célio Goyatá . 3. ed. São Paulo: LTr, 2 v. 
Vol. I, 1997, p. 133-138. 
13 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas . Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1999, p. 13-15. 
14 BIRCHAL, Sérgio. Globalização e desnacionalização das empresas brasileiras: 1990 a 1999. In: 
KIRSCHNER, Ana Maria; GOMES, Eduardo R.; CAPELLIN, Paola. Empresas, empresários e 
globalização . Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002, p. 142. 
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movimento das empresas brasileiras também nesta direção, em busca de espaço 

nos negócios realizados em outros países. 

Constata-se, portanto, que as empresas que têm o domínio das inovações 

tecnológicas podem operar fora do controle dos Estados nacionais.15 Todavia, a 

mobilidade dos trabalhadores, como tais, nem de longe acompanha a mobilidade 

dos empreendimentos econômicos. Excetuando-se um pequeno número de altos 

executivos e profissionais do conhecimento, os trabalhadores em geral possuem 

pouca capacidade de movimentação supranacional. Em contrapartida, o 

ciberespaço, congregante de diversas redes, inaugura uma nova desconexão entre 

o poder que os investidores detêm e as eventuais obrigações decorrentes de seus 

investimentos, sobretudo mediante a utilização de recursos tecnológicos cada dia 

mais avançados, que combinam ferramentas de informática e de telecomunicações, 

a possibilitar que eles tenham acesso às numerosas corretoras de investimento, 

localizadas em qualquer ponto do planeta. 

Entre as obrigações que estão sendo descuradas, podem estar aquelas com 

os empregados necessários ao desenvolvimento das atividades produtivas, que 

possibilitam a própria existência da companhia e, por conseguinte, a negociação de 

suas ações nas bolsas de valores. Passa a existir, assim, uma completa assimetria 

entre a natureza extraterritorial do capital e a territorialidade dos trabalhadores,16 

_____________ 

 

15 FURTADO, Celso. Em busca de novo modelo: reflexões sobre a crise co ntemporânea . Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2002, p. 50. 
16 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas . Trad. Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999, p. 16. 
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assimetria esta que deve ser somada ao fato de que a solidariedade e a ação de 

classe do capital estão bem à frente da ação dos trabalhadores.17 

Por outro lado, uma das respostas que têm sido apresentadas como solução 

para a crise do Direito do Trabalho é a flexibilização de suas normas. 

Diante da impossibilidade de os trabalhadores acompanharem os 

empreendimentos econômicos em seus deslocamentos em busca de lugares nos 

quais sejam oferecidas às empresas maiores taxas de retorno ao capital investido, 

procura-se o caminho de, pelos mais variados meios, evitar-se a incidência das 

normas jurídicas de proteção social aos trabalhadores nas relações que estes 

mantêm com seus empregadores. Desse modo, tenta-se aproximar, tanto quanto 

possível, o ordenamento jurídico trabalhista do país em que o empreendimento 

econômico estava instalado àquele do outro para o qual os investidores pretendiam 

ou ameaçavam mudar-se. 

No Brasil, as medidas que objetivam esta aproximação, quer seja pelo 

exercício da flexibilização do Direito do Trabalho, quer seja por outros mecanismos, 

têm sido apresentadas como uma forma de reduzir os encargos trabalhistas (o 

denominado “custo-Brasil”) e, por conseguinte, permitir a manutenção e a ampliação 

dos postos de trabalho, para cuja tarefa, segundo muitos, o Direito do Trabalho deve 

contribuir. 

_____________ 

 

17 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho . São Paulo: Boitempo Editorial, 2003, p. 115-117. 
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Como se tentará demonstrar, ao longo da seção 1.4, diante do frenético 

deslocamento do capital e do inexorável declínio dos níveis de emprego, os 

protagonistas do Direito do Trabalho (empregadores, empregados, sindicatos 

profissionais e patronais, órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento de 

suas normas, como Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, por 

exemplo, órgãos jurisdicionais, economistas, professores de Direito etc.) passaram a 

admitir o sacrifício do Direito do Trabalho - sacrifício este que se revela, entre outras 

formas, por meio da flexibilização de suas normas e da precarização de seu 

conteúdo -, apregoando que este sacrifício estaria sendo adotado na tentativa de 

assegurar-se o direito ao trabalho.18 

A pergunta que muitos se fazem - de forma expressa ou tácita, consciente 

ou inconsciente - é, em síntese: qual a importância do Direito do Trabalho, se não se 

conseguir assegurar ao homem o direito ao trabalho? 

Na tentativa de responder a essa pergunta, a expectativa de que um Direito 

do Trabalho precário e flexível na disciplina das relações dos que hoje possuem 

emprego possa, de alguma forma, garantir a existência de trabalho para um número 

maior de pessoas, tem levado à propagação da idéia de que quanto maior o nível de 

proteção social da legislação trabalhista menor será o número de pessoas 

beneficiadas por esta legislação, que protegerá somente os trabalhadores 

atualmente ocupados e com vínculos de emprego formais. 

_____________ 

 

18 MAIOR, Jorge Luiz Souto. A fúria. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 66, n. 11, nov. 2002, p. 1291. 
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Seguindo-se, pois, este raciocínio, quanto menor for aquele nível de 

proteção, maior será a quantidade de postos de trabalho à disposição dos 

trabalhadores que estejam fora do mercado de trabalho.19 De modo inverso, antes 

da crise que atingiu o Direito do Trabalho, referida anteriormente, conviveu-se, 

durante muito tempo, com a idéia de que, quanto mais ampla fosse a proteção social 

dada pelo Direito do Trabalho aos trabalhadores, mais próximo estar-se-ia do 

cumprimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 

da Constituição da República).20 

Nos dias atuais, porém, inverte-se essa equação. Assim como o cancionista 

popular cantou que “sem o seu trabalho um homem não tem honra”,21 assevera-se 

que assegurar trabalho a uma maior quantidade de homens e mulheres seria mais 

consentâneo com o princípio constitucional precitado, pouco importando o nível da 

proteção social dada pela legislação trabalhista a esse - supostamente maior - novo 

número de trabalhadores. 

Pretende-se, ao longo deste trabalho, proceder à análise do crescente 

declínio dos níveis de emprego e dos efeitos deste declínio sobre o Direito do 

Trabalho, bem como chegar a alguma conclusão sobre a existência de correlação 

_____________ 

 

19 PRADO, Ney. Entraves trabalhistas às relações capital-trabalho. In: WALD, Arnoldo; MARTINS, 
Ives Gandra da Silva; PRADO, Ney (Coord.). O direito brasileiro e os desafios da economia 
globalizada . Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 186. Este autor encoraja-se a afirmar que 
“nossa Constituição, sob aparência benfeitora, é uma conspiração dos já empregados contra os 
desempregados e os jovens”. 
20 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . 37. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
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entre o maior ou menor nível de proteção social dos trabalhadores pela legislação 

trabalhista e a manutenção ou ampliação dos postos de trabalho, ou seja, sobre a 

existência de correlação entre a flexibilização e a precarização do Direito do 

Trabalho e a conservação ou o aumento dos níveis de emprego. 

Não se trata de uma tarefa fácil. E isso, por mais de uma razão. 

Primeiro, porque, conquanto a quase totalidade dos dados relativos aos 

níveis de ocupação e emprego dos últimos dez anos do século XX e dos primeiros 

anos deste século XXI indique uma grande redução na demanda de mão-de-obra, 

os dados que autorizam esta conclusão apresentam quase sempre algumas 

divergências, em virtude da diversidade das bases utilizadas. 

Assim, a despeito de ser inconteste o aumento do desemprego na quase 

totalidade dos países, fica sempre aberta a possibilidade de questionar-se a 

dimensão deste aumento e as respectivas causas. É por esta razão que Antônio 

Rodrigues de Freitas Júnior adverte que objetivos muito pretensiosos devem ser 

esquecidos em matéria de pesquisas sobre ocupação e desemprego, sobremaneira 

em se tratando de atividade levada a cabo individualmente.22 

Em segundo lugar - e aqui parece estar-se diante de um problema mais 

grave -, as discussões sobre as questões relativas aos efeitos da globalização e da 

_____________ 

 

21 GONZAGA JÚNIOR, Luiz. Guerreiro Menino. Intérprete: Raimundo Fagner. In: FAGNER, 
Raimundo. Palavra de Amor . São Paulo: CBS (Sony Music), n. 138.254, p1983. 1 disco sonoro (LP). 
Faixa 1. 
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flexibilização do Direito do Trabalho sobre o emprego e o desemprego têm sido 

marcadas por uma abordagem ideológica do problema,23 conforme será 

demonstrado ao longo da seção 3.2. Isto dificulta ainda mais uma análise adequada 

dos dados, que já são bastante heterogêneos. 

Ao longo da pesquisa bibliográfica realizada, foi possível constatar uma 

maioria dos que, de uma forma ou de outra, lidam diretamente com o Direito do 

Trabalho tendendo a discutir a revisão deste ramo do Direito à luz de dogmas e 

mitos, e não com base em fatos e efeitos verificados e, tanto quanto possível, 

comprovados.24 

Muitas vezes, desconsidera-se o fato de a flexibilização das relações do 

trabalho ser apenas conseqüência da desconstrução de um modelo de sociedade, e 

não uma causa isolada, como pretende a doutrina trabalhista.  

_____________ 

 

22 FREITAS JÚNIOR, Antônio Rodrigues de. Direito do trabalho na era do desemprego: 
instrumentos jurídicos em políticas públicas de fom ento à ocupação . São Paulo: LTr, 1999, p. 
17. 
23 BELTRAN, Ari Possidonio. Flexibilização, globalização, terceirização e seus impactos nas relações 
do. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 61, n. 4, abr. 1997, p. 495. 
24 PEREIRA, Armand F. Entraves legais às relações capital-trabalho: algumas reflexões. In: WALD, 
Arnoldo; MARTINS, Ives Gandra da Silva; PRADO, Ney (Coord.). O direito brasileiro e os desafios 
da economia globalizada . Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 166. 
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1.2 Cronologia do Direito do Trabalho: evolução (ou  seria 
involução?) histórica do Direito do Trabalho 

O Direito do Trabalho é fruto do capitalismo. O advento e a evolução 

capitalistas é que propiciaram a sua existência. Entretanto, este ramo especializado 

do Direito serviu não apenas ao sistema econômico deflagrado com a Revolução 

Industrial, no século XVIII, na Inglaterra. Na realidade, ele fixou controles para o 

sistema capitalista, conferindo-lhe certa dose de civilidade, buscando eliminar as 

formas mais perversas de utilização da força de trabalho pela economia. 

A principal forma de prestação de serviços disciplinada pelo Direito do 

Trabalho, e sem a qual esse ramo jurídico especializado não existiria, é o trabalho 

subordinado, ou seja, a relação de emprego. 

O trabalho subordinado surgiu somente séculos após a crescente destruição 

das relações servis. Assim, o contrato de trabalho estruturou-se como categoria 

específica no desenrolar do processo da Revolução Industrial, passando a 

responder pelo modelo principal de vinculação do trabalhador livre ao sistema 

produtivo daquela época. 

No final do século XVIII e durante o século XIX, maturaram-se, na Europa e 

nos Estados Unidos, as principais condições para a prevalência do trabalho livre, 

mas subordinado, e da concentração proletária, que propiciaram a emergência do 

Direito do Trabalho. Este é, pois, um produto cultural do século XIX, mais 

precisamente das transformações econômico-sociais e políticas vivenciadas naquela 
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época e que colocaram a relação de trabalho subordinado como núcleo motor do 

processo produtivo característico daquela sociedade.25 

O Direito do Trabalho não surgiu em decorrência de fenômenos isolados, 

mas, ao contrário, da combinação de diversos fatores, de ordem econômica, social e 

política.26 

Do ponto de vista econômico, os fatores que propiciaram o aparecimento 

desse novo ramo especializado do Direito foram a utilização da força de trabalho 

livre, conquanto subordinada, como principal instrumento da relação de produção e 

o fato de esse sistema produtivo fazer surgir uma modalidade diferente de 

organização da produção, denominada grande indústria, que suplantou o artesanato 

e a manufatura.27 

Outro fator econômico relevante foi a concentração industrial (que também 

pode ser designada de concentração empresarial ou de capital), muito comum nos 

países europeus e nos Estados Unidos no final do século XVIII e, principalmente, ao 

longo do século XIX. Este fator acentuou outros, convergentes, “como a utilização 

maciça da força de trabalho pelo sistema produtivo e a formação de grandes 

contingentes urbanos operários naquelas sociedades.”28 

_____________ 

 

25 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 83-
86. 
26 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 87. 
27 Ibidem, p. 87-88. 
28 Ibidem, p. 88. 
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Em termos sociais, a concentração proletária norte-americana e da Europa, 

à volta das grandes cidades industriais, exerceu forte influência para o surgimento 

do Direito do Trabalho.29 

Sob o prisma político, “as ações gestadas e desenvolvidas no plano da 

sociedade civil e do Estado, no sentido de fixar preceitos objetivos para a 

contratação e o gerenciamento da força de trabalho”30 que integrava o sistema 

produtivo daquela época, foram fatores que também contribuíram para o surgimento 

do Direito do Trabalho. 

No que respeita aos trabalhadores, a descoberta da ação coletiva como 

instrumento de atuação, tanto no âmbito político quanto na esfera exclusivamente 

profissional, teve fundamental relevância.31 

O aprimoramento da estratégia coletiva de ação propiciou a formação e a 

consolidação de organizações coletivas de trabalhadores (os sindicatos), e a partir 

desta ação foram forjadas modalidades novas de normas, abrangendo, em geral, 

segmentos de ponta do mercado econômico e as categorias mais avançadas do 

movimento operário-sindical.32 

Tratava-se de normas autônomas: acordos coletivos, regulamentos de 

empresa, conciliação em caso de greves e conflitos coletivos de trabalho, estatutos 

sindicais, e assim por diante, em contraposição às normas heterônomas, ainda não 

_____________ 

 

29 Ibidem, loc. cit. 
30 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 88. 
31 Ibidem, loc. cit. 
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surgidas, enquanto o Estado não decidira intervir, diretamente, nas relações entre 

operários e patrões.33 

Ainda no século XIX, o Estado começa, então, a incorporar as normas 

autônomas, surgidas entre empregadores e empregados, compatibilizando o direito 

autônomo (negociado) com o heterônomo (produzido pelo Estado). O Direito do 

Trabalho é, portanto, uma das expressões principais dessa contraposição e 

generalização da vontade coletiva vinda das classes sociais mais baixas, tendo 

surgido, pois, de um processo de luta, organização e representação dos interesses 

do conjunto da classe trabalhadora.34 

Muitas são as formas de se reunirem as diversas fases históricas do Direito 

do Trabalho, dependendo dos critérios a serem adotados para esse fim. Serão 

utilizadas, aqui, as quatro fases históricas apresentadas por Maurício Godinho 

Delgado.35 

A primeira fase é a das manifestações incipientes ou esparsas, que se 

estende do início do século XIX (1802), com o Peel’s Act, diploma legal inglês 

voltado a fixar algumas restrições à utilização do trabalho de menores, até 1848. 

Esta fase qualifica-se pela existência de leis dirigidas tão-somente a reduzir a 

_____________ 

 

32 Ibidem, p. 89 
33 Ibidem, loc. cit. 
34 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 
89.92 
35 Ibidem, p. 92-99.  
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superexploração de mulheres e crianças; leis de caráter humanitário e de construção 

assistemática.36 

A segunda fase, da sistematização e consolidação do Direito do Trabalho, 

estende-se de 1848 até 1919, encerrando-se, portanto, nos momentos seguintes à 

Primeira Guerra Mundial. O marco inicial desta segunda fase situa-se, 

predominantemente, no Manifesto do Partido Comunista, de 1848. São dessa 

época, na França, o reconhecimento do direito de associação e a fixação da jornada 

de dez horas (na Inglaterra, a jornada de trabalho seria reduzida a dez horas em 

1849) e, posteriormente, o reconhecimento, também, do direito de greve.37 

A terceira fase, da institucionalização do Direito do Trabalho, inicia-se em 

1919, avançando ao longo do século XX. Seus marcos são a Constituição do 

México, de 1917, a Constituição de Weimar e a criação da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), ambos os eventos ocorridos em 1919. Esta fase se 

define como o instante histórico a partir do qual o Direito do Trabalho ganha sólido 

reconhecimento e passa a ser assimilado à estrutura e à dinâmica institucionalizadas 

da sociedade civil e do Estado. A crescente constitucionalização do Direito do 

Trabalho também é uma das características desta fase.38 

Cerca de sessenta anos depois, no final dos anos 1970 e início dos anos 

1980, deflagra-se um processo de desestabilização e reforma dos padrões 

_____________ 

 

36 Ibidem, p. 94. 
37 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 95-
96. 
38 Ibidem, p. 96-97. 
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normativos trabalhistas até então imperantes, desencadeado com o início da 

desconstrução do Estado de Bem-estar Social e o desmoronamento dos projetos de 

pleno emprego, em virtude da inserção das novas tecnologias no processo 

produtivo. 

Esses fatos produziram reflexos mais fortes no Brasil somente a partir do 

final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Neste ponto, ingressa-se na quarta fase 

do Direito do Trabalho, a da crise e transição,39 sobre a qual já foram antecipadas 

algumas linhas na seção 1.1 e da qual se tratará, de forma mais detalhada, na seção 

1.4, por interessar mais de perto ao objeto deste trabalho. 

1.3 Trabalho, emprego e desemprego 

Não serão analisados com minúcias, aqui, a teoria geral do Direito do 

Trabalho e seus institutos em espécie. Há, todavia, a necessidade de se tecerem 

considerações ao menos sobre as noções de relação de trabalho e relação de 

emprego, de tal modo que se possa, adiante, fazer um paralelismo entre emprego e 

desemprego e trabalho e desocupação. 

As distinções se fazem necessárias e terão implicações práticas 

significativas quando se for refletir sobre a questão da existência, ou não, de 
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correlação entre o nível de proteção social da legislação trabalhista, a 

disponibilidade de postos de trabalho e os níveis de emprego e desemprego, objeto 

de estudo no capítulo 4. 

Elas também serão importantes para a compreensão e análise dos dados 

sobre ocupação, emprego e desemprego, alvo de abordagem na seção 2.3. 

Ademais, serão úteis já a partir de agora, pois, na seção seguinte, aparecem 

diversas referências no tocante à criação e eliminação de postos de trabalho, aos 

níveis de ocupação, à geração de empregos e ao aumento do desemprego, de tal 

modo que, mesmo sem um aprofundamento sobre fenômenos sociais complexos 

como trabalho, ocupação, emprego e desemprego, se tenha alguma noção sobre 

eles. 

Na introdução ao estudo do Direito do Trabalho, repete-se, com enfadonha 

insistência, necessária à absorção da distinção pelos novos alunos, que a relação de 

trabalho é o gênero do qual a relação de emprego é uma espécie. A primeira 

expressão designa todas as relações jurídicas que têm como objeto a prestação do 

trabalho humano, enquanto a segunda serve para designar a relação jurídica que 

tem como essência o trabalho humano executado com as características previstas 

no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),40 ou seja, o trabalho 

_____________ 

 

39 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 97-
99. 
40 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho . 32. ed. São Paulo: LTr, 2005. 
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subordinado, de natureza não eventual e prestado mediante o pagamento de um 

salário.41 

Não obstante esta distinção, o uso, mesmo indevido, das expressões 

contrato de trabalho e relação de trabalho como sinônimas de contrato de emprego 

e relação de emprego acabou sendo consagrado e, atualmente, aceito sem maiores 

problemas.42 Todavia, para o objetivo pretendido na presente dissertação, a 

distinção clássica entre contrato de trabalho e contrato de emprego continuará 

sendo importante, haja vista que um dos principais objetivos é refletir sobre os 

impactos da legislação trabalhista na criação de postos de trabalho – que não serão, 

necessariamente, postos de emprego. Pretende-se discutir, também, sobre os 

efeitos do desemprego sobre o Direito do Trabalho, desemprego este que poderá 

não significar, necessariamente, o desfazimento de um contrato de emprego, 

podendo referir-se, por exemplo, à perda de uma ocupação qualquer, por meio da 

qual um trabalhador obtinha alguma renda, sem que ele, necessariamente, estivesse 

sob a proteção da legislação trabalhista, a despeito de, por enquanto, o Direito do 

Trabalho ser o ramo do Direito que disciplina as relações de emprego típicas. 

Tem sido muito comum administradores, representantes dos Poderes 

Executivo e Legislativo e as pessoas em geral falar em programas ou políticas de 

“geração de emprego e renda”, quando, na verdade, as atividades desenvolvidas 

pelas pessoas que estão sendo beneficiadas por aqueles programas não são, 

_____________ 

 

41 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 285-
286. 
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necessariamente, disciplinadas pelo Direito do Trabalho ou pela legislação 

trabalhista e, muitas vezes, até mesmo pela legislação previdenciária. É o caso, por 

exemplo, dos “Programas de Geração de Emprego e Renda” do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador – FAT, que não geram, necessariamente, emprego, pelo menos no 

sentido técnico do vocábulo, como visto no início desta seção.43 

Por outro lado, é também possível gerar-se um emprego típico, devidamente 

protegido pela legislação trabalhista, sem que isso signifique, de modo algum, a 

abertura de uma nova vaga de trabalho. É o que acontece quando se formaliza uma 

relação de emprego que preenchia todos os requisitos do art. 3º da CLT, mas na 

qual o trabalhador não tinha carteira assinada. Neste caso, houve apenas a 

substituição de um posto de trabalho informal por um formal, sem que tenha havido 

nem ampliação dos postos de trabalho e nem um genuíno aumento de emprego.44 

Esses esclarecimentos, aparentemente dispensáveis,45 poderão ser 

imprescindíveis à adequada compreensão de outras seções, como no capítulo 2, no 

qual existem algumas noções de desemprego e uma tentativa de classificação deste 

_____________ 

 

42 Ibidem, p. 287. 
43 FUNDO de amparo ao trabalhador - FAT. BNDES. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/empresa/fundos/fat/emprego_renda.asp>. Acesso em: 3 jul. 2006.  
44 CHAHAD, José Paulo Zeetano; MACEDO, Roberto. A evolução do emprego no período 1992-2001 
e a ampliação do mercado formal brasileiro desde 1999. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 224. 
45 Pela presunção de que uma dissertação em Direito do Trabalho só deverá atrair o interesse de 
pessoas afeiçoadas ao estudo do Direito ou das disciplinas afins, como Economia, Administração, 
Sociologia etc., e, por isso mesmo, familiarizadas com o tema. 
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(seção 2.1), com a apresentação de alguns dados relativos ao desemprego (seção 

2.3).46 

1.4 Avanços tecnológicos, mobilidade dos empreendim entos 
econômicos e desemprego: os alicerces da crise do D ireito do 
Trabalho 

Conforme se disse na seção anterior, a principal forma de prestação de 

serviços disciplinada pelo Direito do Trabalho, e sem a qual esse ramo jurídico 

especializado não existiria, é o trabalho subordinado, ou seja, a relação de 

emprego.47 Se assim o é, uma maior oferta de trabalho subordinado, como na época 

em que ainda se sonhava com a possibilidade de pleno emprego, significava um 

maior fulgor do Direito do Trabalho, enquanto uma menor necessidade de trabalho 

humano, como nos dias atuais, tem significado uma maior opacidade desse ramo do 

Direito. Se os trabalhadores vivem tempos sombrios, e a formação de novas 

relações de emprego é difícil e, por que não dizer, rara, melhor sorte não terá, por 

óbvio, o Direito do Trabalho, cuja função é disciplinar aquelas relações. 

_____________ 

 

46 Essas distinções poderão ser importantes, por exemplo, quando, na seção 2.1, são estampadas 
noções sobre os conceitos de desemprego total, desemprego aberto, desemprego oculto pelo 
trabalho precário e desemprego oculto pelo desalento. 
47 Mesmo com a edição da Emenda Constitucional nº 45, de 08-12-2004, que ampliou sobremaneira a 
competência da Justiça do Trabalho, que passou a ter competência material para processar e julgar 
“as ações oriundas da relação de trabalho”, a vinculação entre o Direito do Trabalho e as relações de 
emprego continua válida, haja vista que várias das ações que, com a Emenda precitada, estarão sob 
a competência da Justiça do Trabalho serão decididas com a aplicação de normas de outros ramos 
do Direito, como o Direito Administrativo, Civil, do Consumidor etc. 
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Desde os primórdios da civilização, os homens têm se estruturado em 

função do trabalho,48 e essa estruturação pode ser vista sob dois aspectos 

primordiais. Por um lado, o trabalho é o catalisador de uma série de papéis sociais, 

sendo responsável por proporcionar uma dinâmica específica às organizações 

humanas. Por outro lado, sem descurar da importância do trabalho, homens e 

mulheres trabalhadores estão sempre à procura de uma nova forma de fazer, melhor 

e da maneira mais rápida e fácil, as tarefas que se acham sob sua incumbência. 

Esse anseio de progresso, de executar mais e melhor aquilo que já era realizado e 

de concretizar o que antes não era feito, é inerente à condição humana. Deve ter 

sido justamente este desejo humano, de dar um passo a mais, e mais um, e outro, 

de sair de onde se está e galgar o degrau seguinte, que permitiu que se esteja onde 

se está, pois foi ele que, certamente, forjou a civilização, o progresso material, enfim, 

o mundo em que se vive.49 

Os conjuntos de passos dados rumo ao futuro, em decorrência de 

progressos materiais já alcançados e em direção a novos progressos almejados, 

marcam fases históricas da vida humana. Robert Heilbroner, por exemplo, designou-

os muito propriamente “ondas de invenção”.50 

_____________ 

 

48 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 3. 
49 O núcleo da idéia exposta nesta última oração foi-me transmitido pelo amigo Fabio Túlio Correia 
Ribeiro, em correspondência pessoal e informal, via e-mail, em f evereiro de 2006. 
50 HEILBRONER, Robert. O capitalismo do século XXI . Trad. Sérgio Góes de Paula. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1994, p. 24. 
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É possível, de forma arbitrária, elaborar diversas listas das ondas de 

invenção mais relevantes ao longo da história. Ao final, obtém-se um maior ou 

menor número delas, ao sabor de quem as elaborou. Contudo, mesmo que se faça 

isto sem nenhum critério objetivo previamente determinado, chega-se a, pelo menos, 

duas constatações. 

De meados do século XIX em diante, o sentimento de repetição, de 

continuidade tranqüila e segura, vivido por nossos ancestrais, foi sendo substituído, 

de um modo cada vez mais claro e rápido, por um sentimento de mudanças 

sucessivas.51 Essas mudanças, por sua vez, a partir do final do mesmo século XIX e 

do início do século XX, revelaram-se, cada vez mais, poupadoras do trabalho 

humano.  As estradas de ferro, a colhedeira mecânica, o arado de aço, o trator, a 

eletricidade, as calculadoras e máquinas de escrever, o telefone, o mimeógrafo, as 

copiadoras, os robôs das montadoras de automóveis, o controle remoto, por fim, o 

golpe de misericórdia: o computador e, junto com ele, o software; todos têm algo em 

comum. Cada qual, à sua maneira, passou a executar, com maior produtividade e 

menor custo, muitas das atividades que, antes, eram feitas exclusivamente pelos 

homens. 

Pode-se argumentar que boa parte dos avanços tecnológicos legados à 

humanidade em cada uma das ondas de invenção reduzia a mão-de-obra nos 

setores nos quais eles estavam sendo implementados, mas, em contrapartida, 

_____________ 

 

51 HEILBRONER, Robert. O capitalismo do século XXI . Trad. Sérgio Góes de Paula. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1994, p. 25. 
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ensejava outras demandas de trabalho humano em novas atividades, que, 

igualmente, não existiam antes daqueles avanços. 

Durante algum tempo as coisas se passaram dessa maneira. Alguns 

trabalhadores cuja mão-de-obra se tornou desnecessária na agricultura, em 

decorrência das novas técnicas por esta experimentada, foram aproveitados na 

indústria. Em seguida, homens e mulheres cujo trabalho se tornou supérfluo na 

indústria, também em decorrência de técnicas aprimoradas de produção 

automatizada, foram aproveitados no setor de serviços. Mas este aproveitamento em 

novas atividades não só deixou de ocorrer nos anos seguintes como, quando se 

verificava, não absorvia toda a mão-de-obra liberada com as novas técnicas 

alcançadas. Assim, é chegado o momento no qual a equação não se aperfeiçoa, e 

os estragos, como que a surpreender, foram (e são) muitos.52 

Em um primeiro momento, as máquinas que poderiam executar melhor, mais 

rapidamente e com enorme economia as tarefas humanas estavam vinculadas a um 

determinado espaço físico. Desse modo, se alguém que exercesse a atividade de 

“colador de selos em correspondências postais”, em Coxixola,53 tivesse notícia da 

existência, em Curitiba, de uma máquina que colava vinte vezes mais rapidamente 

os mesmos selos, a um custo correspondente a 10% das despesas de seu 

empregador, não havia muito com o que se preocupar. A própria notícia da 

_____________ 

 

52 A demonstração da desproporcionalidade entre a quantidade de mão-de-obra liberada com as 
novas tecnologias e a geração de novos postos de trabalho, em decorrência da demanda de mão-de-
obra em novas atividades, será feita com abundância de dados nas seções 2.2 e 2.3. 
53 Menor município do Estado da Paraíba, com apenas 1.419 habitantes 
<http://www.coxixola.paraiba.com.br/dados.shtml?codigo=6&secao=A%20Cidade>. 
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existência da máquina, inclusive, demoraria a chegar ao conhecimento daqueles que 

estivessem em Coxixola. 

Em um momento seguinte, porém, as máquinas começaram a ganhar uma 

mobilidade nunca vista antes. Não que as máquinas tivessem de se deslocar, 

materialmente, mas, com os recursos das telecomunicações associados aos 

avanços da informática - dando origem à telemática -, era o resultado do trabalho 

das máquinas que podia, com tranqüilidade, percorrer milhares de quilômetros, de 

um continente a outro, em questão de segundos. 

Entra-se, então, na era da supranacionalidade das empresas, na qual os 

empreendimentos, estes sim, ganharam uma mobilidade talvez inimaginável até 

mesmo pelos seus donos há não muito tempo. E esse fenômeno é uma das 

principais características da globalização.  

O algodão colorido produzido em Campina Grande, na Paraíba, pode ser 

utilizado para a fabricação de meias Nike, na China. Estas serão vendidas em Paris, 

como peças integrantes da próxima coleção de uniformes esportivos, cujos desfiles 

poderão ter como estrela um modelo espanhol, que poderá, eventualmente, namorar 

uma tenista russa (conquanto este último aspecto da cadeia de fatos tenha pouca 

importância para nossa ilustração). As ações da Nike, por sua vez, poderão estar 

sendo negociadas, no mesmo momento do desfile, em Caruaru, por algum investidor 

de Recife, que, circunstancialmente, poderá estar de passagem por aquela cidade, 

cuja conta bancária, por questões estratégicas, está em uma agência do 

BankBoston no Rio de Janeiro. A operação de compra e venda das ações é feita 

com a intermediação de uma corretora com sede em São Paulo. Tudo em questão 
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de instantes. Em questão de instantes, também, são reduzidos vários postos de 

trabalho existentes antes de todas as operações acima descritas serem possíveis de 

ser realizadas. 

As ilustrações concretas da globalização, que viabilizou a 

supranacionalidade dos empreendimentos e que também decorre desta, chegam a 

ser relativamente engraçadas. Parecem até pouco críveis, como, por exemplo, o 

itinerário descrito antes para o algodão colorido paraibano. Mas basta compulsar-se 

qualquer livro, revista ou jornal, ou assistir a qualquer programa de TV tratando do 

assunto para concluir que a capacidade criativa está sempre aquém dos fatos 

relacionados à atual mobilidade dos empreendimentos.  Entre os vários exemplos 

dados por Robert Heilbroner, está o da Pepsi-Cola, que faz seus produtos em nada 

menos de quinhentas fábricas, espalhadas por cem países.54 

Washington Luiz da Trindade também dá um exemplo divertido, no bojo do 

qual ele se refere ao Ministro de Estado da Alemanha, Michael Naumann, que 

descrevia, entre outras coisas ilustrativas da globalização, que “aquele barzinho 

alemão da esquina é [na verdade] um restaurante italiano”.55 

Os avanços tecnológicos experimentados nos últimos vinte anos do século 

XX e nos primeiros anos deste século XXI deram aos empreendimentos uma 

mobilidade nunca antes imaginada. 

_____________ 

 

54 HEILBRONER, Robert. O capitalismo do século XXI . Trad. Sérgio Góes de Paula. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1994, p. 59. 
55 TRINDADE, Washington Luiz da. O globalismo e a macdonaldização das relações econômico-
jurídicas. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 64, n. 12, dez. 2000, p. 1506. 
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Sobre a supranacionalidade dos empreendimentos e, ao mesmo tempo, a 

força que, juntos, eles detêm, os dados são impactantes. Em 1985 - há mais de duas 

décadas, portanto -, as vendas totais das trezentas e cinqüenta maiores empresas 

transnacionais correspondiam a mais de 30% do Produto Nacional Bruto (PNB) da 

totalidade dos países industrializados, o que significava um volume superior ao PNB 

agregado de todos os países em desenvolvimento, inclusive a China.56 Entre março 

de 2005 e fevereiro de 2006, por exemplo, houve um aumento de aproximadamente 

70% nos investimentos que as empresas fizeram fora dos países nos quais mantêm 

suas sedes, em relação ao período de março de 2004 a fevereiro de 2005, o que fez 

aqueles investimentos ultrapassarem a cifra de um trilhão de dólares.57 

Se os empreendimentos são supranacionais, o capital é móvel, e é esta 

mobilidade que lhe permite deslocar-se, rapidamente, para lugares nos quais ele 

não tenha de travar longas e desgastantes disputas com os governos ou com os 

trabalhadores sobre as normas sociais de proteção a estes.58 

Não se deve, portanto, importunar os capitais,59 pois, “a qualquer 

dificuldade, eles procuram situações mais favoráveis”,60 em virtude da possibilidade 

_____________ 

 

56 HEILBRONER, Robert. O capitalismo do século XXI . Trad. Sérgio Góes de Paula. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1994, p. 58. Reconhece-se, contudo, que, nos vinte anos que se seguiram ao 
levantamento desses dados - entre 1986 e 2006, portanto, a China apresentou um progresso 
econômico surpreendente, haja vista que cresceu, nos últimos vinte e cinco anos, a uma taxa média 
anual de 9,5 a 10% <http://www.firjan.org.br/notas/media/CADERNOcin.pdf>.  
57 COSTAS, Ruth. Patriotadas nos negócios. VEJA , São Paulo: Editora Abril, ed. 1946, ano 39, n. 9, 8 
mar. 2006, p. 81. 
58 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas . Trad. Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999, p. 13-15. 
59 No contexto em que se está, o uso deste substantivo no plural pode causar estranheza. Adotamo-
lo, porém, para facilitar a citação de José Pastore, que o segue. 
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de mudança, fácil, ágil e lícita, dos empreendimentos econômicos,61 que são 

enxergados, quase sempre, como fontes geradoras de emprego. E se se trata de 

geração de emprego, essa jóia tão rara nos dias atuais, não se deve falar, 

simplesmente, em possibilidade de migração das empresas, mas, sim, em ameaça 

de migração, uma verdadeira chantagem62, e, o que é pior, uma chantagem nem 

sempre expressa, mas apenas insinuada. Quem sabe por isso mesmo funcione tão 

bem, pois, mais eficaz do que dizer com palavras, talvez seja simplesmente insinuar, 

“fazer penetrar, no ânimo, no coração”.63 

Funciona mais ou menos assim: 

Em um primeiro momento, a mobilidade do capital é por este utilizada como 

instrumento para impedir os aumentos de salários, sob a ameaça da transferência 

de postos de trabalho para países nos quais a mão-de-obra é mais barata e com 

menos direitos sociais.64 Em um segundo momento, sob a mesma ameaça, aquela 

mobilidade é utilizada para rebaixar salários e condições de trabalho.65 Neste ponto, 

retorna-se ao velho dilema já exposto na seção 1.1: o que é preferível?, o Direito do 

_____________ 

 

60 PASTORE, José. A agonia do emprego: investimentos de menos e regulamentos de mais. Revista 
LTr , São Paulo: LTr, vol. 60, n. 1, jan. 1996, p. 22. 
61 FREITAS JÚNIOR, Antônio Rodrigues de. Direito do trabalho na era do desemprego: 
instrumentos jurídicos em políticas públicas de fom ento à ocupação . São Paulo: LTr, 1999, p. 
160. 
62 FORRESTER, Viviane. O horror econômico . Trad. Álvaro Lorencini. 7. reimpr. São Paulo: Editora 
da Universidade Paulista, 1997, p. 32. 
63 INSINUAR. In: HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo aurélio século XXI: o dicionário da Língua 
Portuguesa . Editora Nova Fronteira e Lexikon Informática, versão 3.0, licença AE3020473-20. 1 CD-
ROM. 
64 SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativ as. 6. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 75 e 118. 
65 SOARES FILHO, José. A crise do direito do trabalho em face da globalização. Revista LTr , São 
Paulo: LTr, vol. 66, n. 10, out. 2002, p. 1180. 
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Trabalho ou o direito ao trabalho? Quase sempre não se tergiversa ao preferir-se 

este àquele, a despeito de esta opção poder significar, em um futuro não muito 

distante, nem um, nem outro. 

O capital tem uma mobilidade incrível, já a mão-de-obra não a tem tanto 

assim.66 Não se quer, neste ponto, correr o risco de protagonizar um discurso 

ideológico, asseverando que os empreendimentos gozam, neste momento da 

história, de uma liberdade impossível aos homens. Reconhece-se a mobilidade dada 

pela globalização a todos, pois uma de suas características é a grande velocidade 

de deslocamento de objetos, valores, informações e, por óbvio, de pessoas também. 

Está-se asseverando é que, quando se contrapõem os homens, na condição jurídica 

de empregados, ao capital, na condição de empregador, é como se este tivesse 

asas e aqueles não. E “a ação de classe internacional do capital está bem à frente 

da ação dos trabalhadores”,67 entre outros motivos, pelo fato de estes não 

possuírem, como tais, a mobilidade da qual aquele dispõe. 

Segundo um provérbio, “Deus não dá asas à cobra”.68 No estágio atual de 

mobilidade dos empreendimentos econômicos, é como se o capital fosse uma cobra, 

e os avanços tecnológicos fossem um Deus caprichoso, contrariando aquele 

_____________ 

 

66 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
223. 
67 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho . São Paulo: Boitempo Editorial, 2003, p. 116. 
68 VELLASCO, Ana Maria de Moraes Sarmento. Coletânea de provérbios e outras expressões 
populares brasileiras . Provérbio 735. Disponível em: <http:// 
www.deproverbio.com/DPbooks/VELLASCO/COLETANEA.html>. Acesso em: 11 mar. 2006. 
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provérbio.69 Afirmar, portanto, como o faz José Pastore, que “o medo de que as 

tecnologias modernas venham a privilegiar única e exclusivamente o capital em 

detrimento do trabalho é infundado”70 não diz muito, pois não se trata de crer, ou 

não, que apenas o capital seria beneficiado pelos avanços tecnológicos, mas sim 

que, em termos comparativos, os benefícios que eles trazem para o capital são 

incomparáveis àqueles proporcionados aos trabalhadores, quando estes se 

encontram na condição jurídica de empregados, como já afirmado. 

Como exemplo dos benefícios que a mobilidade proporcionada pela 

tecnologia pode trazer também aos trabalhadores, cita-se a maior possibilidade de 

deslocamento destes para trabalharem em países diversos daqueles de sua 

nacionalidade. Este benefício, porém, é preciso reconhecer, favorece apenas uma 

parcela ínfima de trabalhadores, um percentual simbólico daqueles que já 

representam um pequeno grupo entre os empregados, os comumente denominados 

altos executivos e os profissionais do conhecimento. Não é o caso, portanto, de 

imaginar que as novas tecnologias beneficiam apenas o capital, mas de admitir um 

benefício maior ao deslocamento deste. 

José Pastore, no mesmo artigo anteriormente referido, admite que “os 

capitais são os migrantes mais assíduos”. Por esta razão, as dificuldades com as 

quais eles se depararem funcionarão como motivo para fuga a lugares mais 

_____________ 

 

69 Neste ponto, a comparação do capital a uma cobra com asas tem o único intuito de, no contexto do 
provérbio ao qual nos referimos, transmitir a idéia de que algo que se imaginava muito difícil de 
acontecer já integra a nossa realidade. 
70 PASTORE, José. A agonia do emprego: investimentos de menos e regulamentos de mais. Revista 
LTr , São Paulo: LTr, vol. 60, n. 1, jan. 1996, p. 24-25. 
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acolhedores, ou, ao menos, ameaçarem fazê-lo. Assim, as ameaças destes 

deslocamentos serão sempre feitas sob o fundamento de que, partindo, os capitais 

estarão “destruindo empregos nos países de origem e criando nos países de 

destino.”71 

O progresso tecnológico produziu, então, o que Jeremy Rifkin denominou 

“dinâmica da revolução da automação”,72 ou seja, o propósito dos empresários de, 

até onde isso se revele possível, utilizar máquinas tecnicamente avançadas no lugar 

de seres humanos, sempre com o intuito de diminuir as despesas com encargos 

trabalhistas e aumentar a produtividade, além de, dessa forma, obter um controle 

maior sobre a produção. 

Tudo isso, por óbvio, com o objetivo de ampliar as margens de lucro.73 E, 

aqui, registre-se, não se vislumbra nenhum mal na busca desta ampliação do lucro, 

pois, certamente, os empregados também estão sempre procurando otimizar o 

resultado de seu trabalho. 

Há, assim, um inevitável conflito ente a visão “do povo” e a visão dos 

empresários sobre os efeitos da nova tecnologia. Talvez os trabalhadores tenham 

sido influenciados pelas promessas atraentes de uma vida livre do trabalho, na qual 

_____________ 

 

71 PASTORE, José. A agonia do emprego: investimentos de menos e regulamentos de mais. Revista 
LTr , São Paulo: LTr, vol. 60, n. 1, jan. 1996, p. 22. 
72 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 93. 
73 Ibidem, loc. cit.. 
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o lazer deveria imperar,74 em decorrência dos sucessivos ganhos de produtividade 

obtidos com as novas tecnologias, e só agora mais recentemente estejam 

percebendo que a melhoria na produtividade, pela substituição do homem pela 

máquina, pode não conduzir, necessariamente, a um paraíso tecnológico, mas, 

quem sabe, às intermináveis filas de desempregados à procura de emprego.75 

É inegável, portanto, que os avanços tecnológicos alcançados nos últimos 

vinte anos do século XX e nos primeiros anos deste século XXI contribuíram 

bastante para a redução das vagas de trabalho, desenhando, assim, um quadro de 

desemprego estrutural e, por isso mesmo, de difícil reversão.76 

É óbvio que o progresso tecnológico não é o único responsável pelo declínio 

dos postos de trabalho dos dias atuais. A esse respeito, a preocupação em se 

destacar que “não há base para se afirmar que as tecnologias, isoladamente, são 

destruidoras de emprego”77 é desnecessária, pois somente a desinformação, a 

parcialidade, a ingenuidade ou a má-fé permitiriam creditar a um ou outro fator 

exclusivo a causa do desemprego, pois este decorre de uma diversidade de 

_____________ 

 

74 Um dos “teóricos do ócio”, que se notabilizou mundialmente com a propagação da idéia do lazer 
em substituição ao trabalho foi o sociólogo italiano Domenico de Masi, autor, entre outros, de 
Sociedade sem trabalho  e O ócio criativo . 
75 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 43-44. 
76 Tratar-se-á sobre algumas noções elementares e sobre as tentativas de classificação de 
desemprego no capítulo seguinte. 
77 PASTORE, José. A agonia do emprego: investimentos de menos e regulamentos de mais. Revista 
LTr , São Paulo: LTr, vol. 60, n. 1, jan. 1996, p. 20. 
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causas.78 Trata-se, portanto, de um problema de compreensão difícil e de solução 

mais difícil ainda. 

E qual a correlação entre desemprego e crise do Direito do Trabalho? 

Assim como são diversas as causas do desemprego, são diversos os 

motivos condutores do Direito do Trabalho à crise atual. Conquanto não se pretenda 

negar esta diversidade, é possível asseverar que, se não todos, ao menos os fatores 

mais significativos apontados como responsáveis pela crise do Direito do Trabalho 

ou são causados diretamente pelo desemprego ou, no mínimo, são fortemente 

acentuados por ele, conforme demonstrar-se-á a seguir. 

É possível divisar três fases nas quais a maior quantidade de empregos 

predominava em uma atividade específica: 1) na agricultura, 2) na indústria e 3) no 

setor de serviços e atividades financeiras.79 Em cada uma delas, a mão-de-obra 

liberada de uma das atividades era absorvida quase integralmente pela atividade 

substitutiva. 

Todavia, as inovações tecnológicas mais recentes têm produzido um 

fenômeno que rompeu aqueles ciclos de substituição aparentemente naturais, 

fazendo nascer um desemprego tecnológico. Este pode ser definido como um 

_____________ 

 

78 GIGLIO, Wagner D. Desemprego: causas, efeitos e perspectivas. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 
65, n. 4, abr. 2001, p. 408; MOURA, Paulo C. A crise do emprego: uma visão além da economia . 
4. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 93; PINTO, Almir Pazzianoto. Entraves legais às relações 
capital-trabalho. In: WALD, Arnoldo; MARTINS, Ives Gandra da Silva; PRADO, Ney (Coord.). O 
direito brasileiro e os desafios da economia global izada . Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, 
p. 153. 
79 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho: alternativas para uma sociedad e 
em crise. Vol II . São Paulo: LTr, 1997, p. 182. 
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desemprego decorrente da utilização de instrumentos mecânicos poupadores de 

mão-de-obra em um ritmo bastante superior à capacidade de identificar-se uma nova 

utilização para o trabalho liberado.80 

Dá-se, portanto, uma impossibilidade material de absorção da mão-de-obra 

liberada pelos saltos de tecnologia.81 Os avanços tecnológicos e as modernas 

técnicas de aumento de produtividade proporcionam, assim, uma ampliação do 

crescimento econômico sem um aumento correspondente dos postos de trabalho, 

funcionando, portanto, como uma causa específica do desemprego.82 

As altas taxas de desemprego não têm apenas a conseqüência nefasta - e 

óbvia - de privar uma grande quantidade de trabalhadores do acesso ao emprego. 

Além disso, elas estão, como fantasmas, a ameaçar, a todo tempo, os empregados. 

Esta ameaça se manifesta de duas formas. A primeira delas, por meio da seguinte 

advertência: se hoje João ou Pedro perderam o emprego, amanhã poderemos ser 

eu e você, que tivemos a sorte de continuar empregados. A segunda, pela 

lembrança constante de que, justamente em decorrência da primeira ameaça - a 

possibilidade de perderem os seus empregos -, os empregados deverão fazer tudo - 

mas tudo mesmo! - para continuar como tais. Esse “tudo” poderá significar, inclusive, 

_____________ 

 

80 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 25. 
81 FREITAS JÚNIOR, Antônio Rodrigues de. Direito do trabalho na era do desemprego: 
instrumentos jurídicos em políticas públicas de fom ento à ocupação . São Paulo: LTr, 1999, p. 
95. 
82 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
73; MOURA, Paulo C. A crise do emprego: uma visão além da economia . 4. ed. Rio de Janeiro: 
Mauad, 1998, p. 116-117. 
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abrir mão dos direitos decorrentes da legislação trabalhista, ou seja, da proteção que 

lhes deveria ser assegurada pelo Direito do Trabalho. Esta segunda ameaça pode 

ser denominada efeito persuasório do desemprego, fenômeno este intimamente 

ligado ao que se vai designar opção pelo mal menor. 

O primeiro conduz à segunda e, firmada esta, aquele sai fortalecido, numa 

retroalimentação tão bem sincronizada quanto cruel para os trabalhadores.83 

O efeito persuasório do desemprego funciona em consonância com o dilema 

do Direito do Trabalho versus direito ao trabalho. A ameaça das empresas, de que 

poderão se deslocar não mais apenas dentro do território nacional, mas sim entre 

países, constitui, assim, um instrumento permanente de pressão sobre os 

trabalhadores,84 funcionando não somente como mecanismo de rebaixamento dos 

salários,85 mas das condições de trabalho em geral.86 

_____________ 

 

83 Conquanto haja uma correlação entre o efeito persuasório do desemprego e a construção da idéia 
de “mal menor”, será tratado, neste ponto, quase que exclusivamente do primeiro, mas haverá nova 
manifestação, mais detidamente, sobre a segunda na seção 3.1. 
84 DOWLING, Juan Alfonso. Desemprego devido à reestruturação produtiva ou à crise financeira? In: 
HORTA, Carlos Roberto; CARVALHO, Ricardo Augusto Alves de (Org.). Globalização, Trabalho e 
desemprego: um enfoque internacional . Belo Horizonte: C/ Arte, 2001 (Política & Sociedade), p. 
252 e 257; FREITAS JÚNIOR, Antônio Rodrigues de. Direito do trabalho na era do desemprego: 
instrumentos jurídicos em políticas públicas de fom ento à ocupação . São Paulo: LTr, 1999, p. 
41. 
85 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrátic a. São 
Paulo: LTr, 2003, p. 115; BUONFIGLIO, Maria Carmela. Dilemas do trabalho no final do século XX: 
desemprego e precarização. In: HORTA, Carlos Roberto; CARVALHO, Ricardo Augusto Alves de 
(Org.). Globalização, Trabalho e desemprego: um enfoque int ernacional . Belo Horizonte: C/ Arte, 
2001 (Política & Sociedade), p. 49; MATTOSO, Jorge Eduardo Levi. O Brasil desempregado: como 
foram destruídos mais de 3 milhões de empregos nos anos 90 . 2. ed. 3. reimpr. São Paulo: 
Editora Fundação Perseu Abramo, 2001, p. 39. 
86 SOARES FILHO, José. A crise do direito do trabalho em face da globalização. Revista LTr , São 
Paulo: LTr, vol. 66, n. 10, out. 2002, p. 1180. 
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O desemprego - uma situação de anormalidade, pela falta transitória de 

empregos - passa a ser substituído pela “idéia de redundância”,87 que implica uma 

impossibilidade definitiva de absorção dos desempregados pelo mercado de 

trabalho, os quais passam a integrar uma verdadeira “população redundante”.88 

Neste quadro, então, se fortalece a pressão do desemprego sobre o Direito o 

Trabalho. E este, quase sempre, sucumbe a ela, cedendo espaço para dar a alguns 

ao menos trabalho, mesmo que isto signifique deixar muitos sem os direitos sociais 

decorrentes da prestação de serviços. Desse modo, as empresas lucram com a 

ampliação do exército de desempregados aptos a expor o seu trabalho numa vitrine, 

na qual, se fosse colocado algum desses cartazes típicos das liquidações vistas em 

shopping e nas grandes lojas, poderia ser escrito: trabalho humano disponível para 

exploração,89 exploração esta plenamente legitimada pelo desemprego.90 

Pronto. Estão fincados os alicerces da crise que tem levado o Direito do 

Trabalho a uma verdadeira agonia. 

 

 

_____________ 

 

87 BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas . Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2005, p. 20-22. 
88 Idem. O mal-estar da pós-modernidade . Trad. Mauro Gama e Cláudia Martineli Gama. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 59. 
89 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 16. 
90 GIGLIO, Wagner D. Desemprego: causas, efeitos e perspectivas. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 
65, n. 4, abr. 2001, p. 409; MAIOR, Jorge Luiz Souto. A fúria. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 66, n. 
11, nov. 2002, p. 1293 e 1296; VIANA, Márcio Túlio. A proteção social do trabalhador no mundo 
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Capítulo 2 – Conhecendo um pouco o desemprego 

2.1 Noções elementares e tentativas de classificaçã o 

Aqui, não se pretende apresentar um conceito e uma classificação de 

desemprego que possam ser considerados ideais. Far-se-á somente a indicação de 

algumas classificações formuladas por autores que trataram da matéria. Tem-se o 

objetivo apenas de abrir caminhos para a abordagem do que se convencionou 

chamar desemprego estrutural, pois far-se-á referência a ele, com alguma 

regularidade, nas duas seções seguintes. 

Conceito e classificação do desemprego são questões tratadas, quase 

sempre, de forma imbricada, sem um rigor técnico que permita, por exemplo, 

vislumbrar um conceito preciso e completo desse fenômeno para, só em seguida, 

propor-se uma taxinomia. É comum apresentarem-se diversos tipos de desemprego 

e, em seguida, identificar-se cada um deles, fazendo-se, ao mesmo tempo, sua 

conceituação e classificação. 

Paulo Cavalcanti da Costa Moura, por exemplo, apresenta um “conceito de 

trabalho”,91 sem, contudo, oferecer um conceito de desemprego, e classifica este em 

“quatro formas gerais”: conjuntural, cíclico, estrutural e induzido. Ao discorrer sobre 

_____________ 

 

globalizado – o direito do trabalho no limiar do século XXI. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 63, n. 7, 
jul. 1999, p. 890 e 894. 
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cada uma destas formas, ele acaba por oferecer elementos que poderiam viabilizar a 

construção de um conceito de desemprego.92 

Para ele, desemprego conjuntural é o que decorre de fatores circunstanciais, 

que contribuem para a perda do emprego pelo trabalhador, sem implicar, 

necessariamente, a extinção do posto de trabalho. Desemprego cíclico é aquele 

relacionado a determinadas fases ou ciclos, como, por exemplo, nos contratos de 

safra, no trabalho rural, ou nos contratos temporários celebrados no comércio 

varejista, em períodos específicos, como ocorre na época de finais de ano.93 No 

desemprego estrutural, há a perda do emprego sem perspectiva de retorno do 

trabalhador à condição de empregado. Neste caso, o desemprego decorre de uma 

mudança estrutural da economia. Diferentemente do desemprego conjuntural, a par 

da perda do emprego, dá-se a própria extinção do posto de trabalho. Por fim, o 

desemprego induzido é aquele decorrente de uma política governamental que tenha 

o propósito de desaquecer a economia ou minimizar ou desativar a produção em 

determinados setores.94 Segundo o mesmo autor, o desemprego induzido também 

_____________ 

 

91 MOURA, Paulo Cavalcanti da Costa. A crise do emprego: uma visão além da economia . 4. ed. 
Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 41-51. 
92 Ibidem, p. 94-107. 
93 Ibidem, p. 94-95. 
94 No caso do Brasil, são públicas e notórias as situações de desaquecimento econômico vividas nos 
diversos “planos econômicos” adotados entre as décadas de 1980 e 1990, em especial o denominado 
“Plano Collor”, editado em março de 1990, quando, em decorrência do bloqueio bancário de recursos 
de todos aqueles que possuíam aplicações financeiras, o país viveu uma retração econômica sentida 
por todos. 
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pode ser decorrente de uma ação coordenada de determinados setores do 

mercado.95   

Georgenor de Sousa Franco Filho também classifica o desemprego em 

quatro tipos: sazonal, friccional, conjuntural e estrutural. Ao fazê-lo, adota três das 

formas utilizadas na classificação proposta por Paulo Cavalcanti da Costa Moura. 

Duas delas, literalmente (desemprego estrutural e desemprego conjuntural), e a 

terceira com a simples substituição de “cíclico” por “sazonal”, mas sem alterar-lhe a 

essência. Para ambos, este seria o desemprego relacionado a determinados ciclos, 

fases ou temporadas. 

Como Georgenor considera “desemprego friccional” aquele decorrente da 

“mão-de-obra não qualificada, que deixa de ocupar postos de trabalho”,96 ele pode 

perfeitamente ser considerado uma espécie do desemprego estrutural, pois os 

fatores que levam a mão-de-obra a ser considerada “não qualificada” são, em geral, 

de natureza estrutural. Isso se dá quando uma inovação tecnológica dispensa a 

utilização de mão-de-obra de forma irreversível, como ocorreu, por exemplo, quando 

os modernos editores de texto introduzidos pela microinformática tornaram 

totalmente obsoleto o trabalho dos exímios datilógrafos. 

_____________ 

 

95 MOURA, Paulo Cavalcanti da Costa. A crise do emprego: uma visão além da economia . 4. ed. 
Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 105. 
96 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Globalização & desemprego: mudanças nas relações 
de trabalho . São Paulo: LTr, 1998, p. 125. 
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Everaldo Gaspar Lopes de Andrade reporta-se a Jacques Delors, para o 

qual há três tipos de desemprego: conjuntural, estrutural e tecnológico.97 Aqui, 

também, depara-se com dois dos quatro tipos indicados por Paulo Cavalcanti da 

Costa Moura (estrutural e conjuntural), e o terceiro tipo, o desemprego tecnológico, à 

semelhança daquele que Georgenor de Sousa Franco Filho denominou de friccional, 

pode, igualmente, ser considerado uma espécie do gênero estrutural, haja vista que 

as inovações tecnológicas são, em geral, irreversíveis e, por isso mesmo, 

estruturais. 

Ao analisar dados de pesquisas relativas às taxas de desemprego, Reynaldo 

Fernandes adota duas definições: desemprego aberto e desemprego total. 

Os dados relativos ao primeiro contemplam as pessoas que não exerceram 

nenhum trabalho nos sete últimos dias anteriores à entrevista de levantamento 

daquelas taxas e que, além disso, procuraram trabalho nos trinta dias anteriores 

àquela entrevista. 

O desemprego total inclui, além dos dados relativos ao aberto, aqueles 

relativos aos desempregos ocultos pelo trabalho precário e pelo desalento. Neste 

último, incluem-se as pessoas que, apesar de estarem sem trabalho nos trinta dias 

anteriores à entrevista de apuração, não o procuraram, naqueles mesmos trinta dias, 

mas tentaram, efetivamente, encontrar trabalho nos doze meses anteriores à 

pesquisa. Por fim, nos números relativos ao desemprego oculto pelo trabalho 

_____________ 

 

97 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho: alternativas para uma sociedad e 
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precário, estão incluídas as pessoas que realizam “algum trabalho remunerado 

ocasional de auto-ocupação”98 ou trabalho não remunerado “em ajuda a negócios de 

parentes”99 - todas, portanto, como o próprio tipo de ocultação está a designar, 

situações de trabalho precário -, e que procuraram mudar de trabalho nos trinta dias 

anteriores à entrevista de levantamento das taxas de desemprego, ou, mesmo que 

não tenham procurado emprego neste período, fizeram-no, sem sucesso, nos doze 

meses anteriores àquela entrevista.100 

Desse modo, com um exercício descomprometido, e sem muito rigor técnico, 

de taxinomia, poder-se-ia falar em outra forma de classificação do desemprego: 

“segundo a amplitude dos dados que integram a apuração de seus índices”,101 que 

seria composta de quatro tipos: desemprego total, aberto, oculto pelo trabalho 

precário e oculto pelo desalento. 

As considerações feitas até aqui demonstram tanto o pouco rigor que, 

eventualmente, se pode adotar na classificação do desemprego quanto a correlação 

entre a classificação e a tentativa de construção de um conceito seu, como alertado 

no início desta seção. 

_____________ 

 

em crise. Vol II . São Paulo: LTr, 1997, p. 187. 
98 FERNANDES, Reynaldo. Estratégias de sobrevivência do trabalhador desempregado. In: 
CHAHAD, José Paulo Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões 
de comportamento e transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 88. 
99 Ibidem, loc. cit. 
100 Ibidem, loc.cit.. 
101 A expressão encontra-se, aqui, entre aspas apenas por uma razão de destaque, mas não foi 
transcrita ou encontrada em nenhum outro autor. 
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A despeito das dificuldades, Antônio Rodrigues de Freitas Júnior construiu 

uma definição que parece satisfatória. Para ele, nesta definição teriam de estar 

integrados (1) os “antecedentes objetivos”,102 (2) um “elemento anímico”103 e (3) um 

“elemento objetivo”.104 

Os antecedentes objetivos seriam (1.1) a situação de fato decorrente da 

extinção de um vínculo de emprego e (1.2) a manutenção desta situação, em virtude 

de o trabalhador cujo vínculo empregatício foi desfeito não possuir outro emprego. O 

elemento anímico seria a manutenção, pelo trabalhador desempregado, da 

pretensão de conseguir outro vínculo de emprego, e o elemento objetivo, por sua 

vez, seria a não-satisfação desta pretensão.105 

Esta seção é concluída com a definição de desemprego proposta por 

Antônio Rodrigues de Freitas Júnior para reiterar que o propósito, aqui, não foi o de 

perseguir uma conceituação ou uma classificação satisfatória, mas, como alertado 

no início do estudo, tão-somente abrir caminhos para a abordagem a ser feita na 

seção seguinte sobre o desemprego estrutural. Isso porque os quatro fatores 

apontados por aquele autor como requisitos para a ocorrência do desemprego em 

geral - os dois “antecedentes objetivos”, o “elemento anímico” e o “elemento 

objetivo”106 - estão sempre presentes nas situações de desemprego estrutural. 

_____________ 

 

102 FREITAS JÚNIOR, Antônio Rodrigues de. Direito do trabalho na era do desemprego: 
instrumentos jurídicos em políticas públicas de fom ento à ocupação . São Paulo: LTr, 1999, p. 
28. 
103 Ibidem, loc. cit. 
104 Ibidem, loc. cit. 
105 Ibidem, loc. cit. 
106 Ibidem, loc. cit. 
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2.2 Homens, máquinas e produtividade: aumento do de semprego e 
aprofundamento da crise do Direito do Trabalho 

A agricultura, um dos primeiros setores a receber - no início, com alguma 

alegria - os efeitos benéficos dos avanços tecnológicos, mostra dados 

impressionantes. 

Nos Estados Unidos da América, em 1880, necessitava-se do trabalho/hora 

de 20 homens para colher-se cerca de quatro mil metros quadrados de trigo. Menos 

de quarenta anos depois, a quantidade de homens/hora foi reduzida para 12,7. Por 

volta de 1936, bastava o trabalho/hora de 6,1 homens.107 

Em 1944, foram lançadas, também nos Estados Unidos, as primeiras 

colheitadeiras mecânicas de algodão, as quais conseguiam colher 450 quilos de 

algodão por hora, enquanto um trabalhador, no mesmo tempo, colheria, no máximo, 

9 quilos, ou seja, cada colheitadeira substituía o trabalho de 50 trabalhadores.108 

Naquele país, a mão-de-obra humana na agricultura caiu, aproximadamente, 70% 

entre 1940 e 1970; em contrapartida, no mesmo período, a produtividade aumentou 

mais de 75%.109 No período já referido, nem todos os países tiveram o mesmo 

aumento de produtividade na agricultura que os Estados Unidos, mas a esmagadora 

_____________ 

 

107 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 117. 
108 Ibidem, p. 75-76. 
109 Ibidem, p. 121. 
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maioria deles teve ganhos significativos de produtividade, com redução da utilização 

da mão-de-obra humana, resultando em um quadro mundial nesta mesma direção. 

De acordo com Jeremy Rifkin, com a produção do “thaumatin”110 e de outros 

adoçantes em laboratório, o futuro enfraquecimento do mercado mundial de açúcar 

poderá levar mais de uma dezena de milhões de trabalhadores na agricultura no 

terceiro mundo a ficar sem trabalho.111 

No Brasil, na década de 1990, cada variação positiva de 10% na produção 

agrícola foi acompanhada de uma queda de 2,6% no emprego formal. Se, ao invés 

deste, tomar-se como parâmetro o emprego total, os dados confirmam uma 

desproporcionalidade entre o aumento da produtividade e a demanda de mão-de-

obra no campo. Com efeito, na mesma década de 1990, para cada ponto percentual 

de aumento no nível de produtividade agrícola, houve, no Brasil, em média, um 

aumento de apenas 0,3% no nível de emprego total.112 

No início, a redução dos postos de trabalho na agricultura não assustava 

tanto. Como, historicamente, a concentração de empregos experimentou três fases 

distintas - (1) na agricultura, (2) na indústria e (3) no setor de serviços e nas 

_____________ 

 

110 Ibidem, p. 134. “O ‘thaumatin’ é a substância mais doce já descoberta na natureza e em sua forma 
pura é cem mil vezes mais doce que o açúcar”. 
111 Ibidem, p. 134. 
112 CHAHAD, José Paulo Zeetano; DIAZ, Maria Dolores Montoya; PAZELLO, Elaine Toldo. A 
elasticidade emprego-produto setorial no Brasil: novas evidências. In CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
MENEZES-FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e 
desemprego numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 116-117. 
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atividades financeiras -,113 as primeiras reduções drásticas de postos de trabalho no 

campo foram compensadas pelo aumento quase correspondente de postos na 

atividade industrial. 

Não demorou muito tempo, porém, para os avanços tecnológicos invadirem 

também a indústria, trazendo como conseqüência aumentos surpreendentes de 

produtividade, a despeito da contínua redução da utilização da mão-de-obra 

humana. 

Nas últimas quatro décadas do século XX, os países economicamente mais 

avançados conseguiram, com o auxílio das inovações tecnológicas, produzir de três 

a quatro vezes mais, e isso com a utilização de uma quantidade cada vez menor de 

horas de trabalho.114 Entre 1991 e 2001, a produtividade industrial brasileira cresceu 

cerca de 120%,115 e este aumento de produtividade na década de 1990 teve 

impactos significativos sobre o mercado de trabalho.116 

Não se deve, no entanto, lamentar os ganhos de produtividade, pois, 

certamente, a não-obtenção destes ganhos deixaria a economia nacional em 

_____________ 

 

113 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho: alternativas para uma sociedad e 
em crise. Vol II . São Paulo: LTr, 1997, p. 182. 
114 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
217. 
115 CHAHAD, José Paulo Zeetano; MENEZES-FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho 
no Brasil: salário, emprego e desemprego numa era d e grandes mudanças . São Paulo: LTr, 
2002, p. 13. 
116 CHAHAD, José Paulo Zeetano; DIAZ, Maria Dolores Montoya; PAZELLO, Elaine Toldo. A 
elasticidade emprego-produto setorial no Brasil: novas evidências. In CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
MENEZES-FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e 
desemprego numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 97. 
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situação mais desfavorável ainda, vulnerável, portanto, no ambiente de permanente 

concorrência econômica internacional entre as nações. 

O que chama a atenção, e, por isso mesmo, deve merecer uma reflexão 

mais profunda, é o vertiginoso crescimento econômico obtido por quase todos os 

países sem o correspondente aumento dos postos de trabalho, em decorrência, 

quase exclusivamente, dos avanços tecnológicos.117 

A surpresa não está no crescimento econômico obtido, mas sim na 

constatação de um grande contraste entre o crescimento econômico e o aumento da 

produtividade, de um lado, e a ampliação vertiginosa do desemprego, de outro.118 

Esta constatação nem deveria surpreender tanto, pois, já em 1848, Marx afirmava 

que a atividade econômica “não pode existir sem revolucionar, constantemente, os 

instrumentos de produção e, desse modo, as relações de produção e, com elas, 

todas as relações da sociedade.”119 

Os últimos vinte anos do século XX e os primeiros anos deste século XXI 

colocaram as economias das nações diante de um problema de gravidade 

indiscutível para a implementação de políticas públicas de geração de emprego: a 

_____________ 

 

117 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
73. 
118 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho: alternativas para uma sociedad e 
em crise. Vol II . São Paulo: LTr, 1997, p.155-156; PEDUZZI, Maria Cristina Irigoyen. Globalização, 
interação de mercados, repercussões sociais, perspectivas do direito do trabalho no Brasil. Revista 
da academia nacional de direito do trabalho , São Paulo: LTr, ano XI, n. 11, 2003, p. 34; RIFKIN, 
Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a redução da 
força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2001, 
p. 145, 147, 148-50, 154, 157, 166-67 e 171. 
119 MARX Karl; ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista . Trad. Maria Lucia Como. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1998, p.13. 
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redução da necessidade do trabalho humano. Neste contexto, o que, em regra, 

muda de uma nação para outra é a dimensão do problema, mas, em menor ou maior 

escala, ele sempre está presente. 

Em uma perspectiva de menor gravidade, tem-se, no mínimo, a manutenção 

dos mesmos níveis de produtividade com a utilização de um menor número de 

empregados ou, ao contrário, obtêm-se ganhos significativos de produtividade com a 

utilização da mesma quantidade de mão-de-obra, em decorrência da substituição 

desta por máquinas.120 

Em outros contextos mais graves, tem-se um aumento da produtividade com 

a utilização de menos trabalhadores, ou seja, uma produtividade com crescimento 

inversamente proporcional ao crescimento dos níveis de emprego.121 Há, assim, um 

maciço aumento dos investimentos tecnológicos sem que haja um correspondente 

acréscimo no número de empregos.122 Em um ambiente assim, tornam-se 

_____________ 

 

120 CHAHAD, José Paulo Zeetano; MENEZES-FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho 
no Brasil: salário, emprego e desemprego numa era d e grandes mudanças . São Paulo: LTr, 
2002, p. 7; MOURA, Paulo Cavalcanti da Costa. A crise do emprego: uma visão além da 
economia . 4. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 86; SINGER, Paul. Globalização e desemprego: 
diagnóstico e alternativas . 6. ed. São Paulo: Contexto, 2003, p. 127-128. 
121 CHAHAD, José Paulo Zeetano; COMUNE, Antônio E.; HADDAD, Eduardo A. A dinâmica regional 
do emprego no Brasil: 1985-1997. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; MENEZES-FILHO, Naércio 
Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e d esemprego numa era de 
grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 144; PASTORE, José. Relações de trabalho numa 
economia que se abre. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 59, n. 1, jan. 1995, p. 19; SÜSSEKIND, 
Arnaldo. A globalização da economia e o direito do trabalho. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 61, n. 
1, jan. 1997, p. 40. 
122 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrátic a. São 
Paulo: LTr, 2003, p. 123. 
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convincentes os prognósticos de que, neste século XXI, não mais de 20% dos 

trabalhadores terão trabalho fixo.123 

Sob outra perspectiva, essa redução da necessidade do trabalho humano 

poderia ser comemorada. Ela anunciaria o início da tão sonhada libertação do 

homem do trabalho estafante, repetitivo, desgastante, que apenas embrutece e 

aliena. Estar-se-ia iniciando a fase do trabalho enriquecedor, contemplativo, que 

engrandece e enobrece o homem. Seria o ingresso, afinal, na era do tão sonhado 

“ócio criativo”.124 

O quadro, porém, na grande maioria dos países, está muito distante da 

quimera de um ócio que liberta. O sonho de um mundo quase sem trabalho neste 

século XXI é pouco alentador, pois “as forças do mercado continuam a gerar 

produção e lucro, com pouco interesse na geração de maior lazer para milhões de 

trabalhadores cujos serviços estão sendo dispensados.”125 A previsão, não 

totalmente desarrazoada, de o trabalho humano tornar-se supérfluo, 

desnecessário126 está longe de ser recebida com festa, pois, para a esmagadora 

maioria dos trabalhadores, o desaparecimento do trabalho, por enquanto, é vivido 

_____________ 

 

123 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, p. 151. 
124 DE MASI, Domenico. O ócio criativo . Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 
125 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 59. 
126 GORZ, André. O imaterial: conhecimento, valor e capital . Trad. Celso Azzan Júnior. São Paulo: 
Annablume, 2005, p. 96-97. 
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não como uma libertação, como pregam os sociólogos do ócio, mas sim como uma 

ameaça.127   

Os avanços tecnológicos experimentados nos últimos anos - sobre o qual se 

tratou na seção 1.4 - permitiram uma efetiva redução na demanda por trabalho 

humano. Mas o crescimento econômico e os ganhos de produtividade que foram 

referidos anteriormente estão sendo obtidos, muitas vezes, não exclusivamente com 

a introdução das modernas tecnologias, mas sim com a combinação destas com 

uma exigência cada vez maior de produtividade dos empregados. Parece ironia, 

mas, “quanto mais produtivos os empregados, mais risco [eles correm] de se 

tornarem... desempregados”.128 Isso os leva a um dos tantos paradoxos ensejados 

pelo problema do desemprego: o trabalhador tem de se readaptar permanentemente 

para poder manter-se... desempregado.129 

Há, portanto, uma efetiva redução do número de trabalhadores, mas soma-

se a isso uma exigência de aumento na produção.130 Em outras palavras, hoje são 

necessários menos trabalhadores, os quais, em geral, possuem menos estabilidade 

e menos direitos, mas devem estar em disponibilidade plena para o empreendimento 

_____________ 

 

127 FORRESTER, Viviane. O horror econômico . Trad. Álvaro Lorencini. 7. reimpr. São Paulo: Editora 
da Universidade Paulista, 1997, p. 112. 
128 VIANA, Márcio Túlio. A proteção social do trabalhador no mundo globalizado – o direito do trabalho 
no limiar do século XXI. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 63, n. 7, jul. 1999, p. 889. 
129 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. As dimensões sócio-políticas-jurídicas nas relações de 
trabalho. In: HORTA, Carlos Roberto; CARVALHO, Ricardo Augusto Alves de (Org.). Globalização, 
Trabalho e desemprego: um enfoque internacional . Belo Horizonte: C/ Arte, 2001, p. 172. (Política 
& Sociedade). 
130 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
220. 
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econômico.131 Mas “estar disponível, plenamente, para o empreendimento”132 não 

significa, necessariamente, estar vinculado a ele como empregado permanente, 

pois, com o auxílio de modernas tecnologias, as empresas transferiram muitas das 

atividades desenvolvidas em seus próprios estabelecimentos para outras pequenas 

empresas.133 

Em muitos países, os antigos empregos estão sendo substituídos por grupos 

de trabalho e projetos.134 A força de trabalho tornou-se contingente.135 As exigências 

dos consumidores são muitas, para cujo atendimento é necessário um sistema de 

produção flexível e, por isso, trabalhadores também. “Direitos flexíveis, [portanto,] de 

modo a dispor [da] força de trabalho em função direta das necessidades do mercado 

consumidor.”136 O conceito “just in time”,137 utilizado, antes, com o objetivo de evitar 

o desperdício de mão-de-obra ociosa, passou a funcionar, com algum 

desvirtuamento, como mecanismo de exploração dos trabalhadores, que se 

vinculam cada vez mais às empresas por meio de agências de emprego e contratos 

temporários.138 

_____________ 

 

131 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho . São Paulo: Boitempo Editorial, 2003, p. 43-44. 
132 Aqui, as aspas foram utilizadas apenas para dar destaque à expressão, e não para indicar uma 
citação direta. 
133 SENNETT, Richard. A corrosão do caráter . Trad. Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Record, 
1999, p. 22. 
134 Ibidem, loc. cit. 
135 Ibidem, loc. cit. 
136 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho . 3. ed. São Paulo: Cortez; Campinas: Editora da Universidade Estadual de 
Campinas, 1995, p. 28. 
137 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, passim. 
138 SENNETT, Richard. A corrosão do caráter . Trad. Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Record, 
1999, p. 22. 
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A combinação dos avanços tecnológicos - cuja introdução, por si só, 

demanda uma utilização de cada vez menos trabalho humano para a produção de 

cada vez mais mercadorias - com a repartição não equânime deste trabalho entre os 

trabalhadores disponíveis - com exploração dos poucos utilizados e ociosidade de 

uma grande massa de homens e mulheres - parece ser uma receita infalível para o 

aumento do desemprego e, conseqüentemente, o aprofundamento da crise do 

Direito do Trabalho. É nesse contexto que ganha corpo aquilo que se denominou 

efeito persuasório do desemprego. 

Se, como foi dito na seção 1.3, o Direito do Trabalho tem sua incidência nas 

relações formais de emprego, ou seja, nas relações de trabalho subordinado, a 

ampliação dos índices de desemprego mitiga a eficácia e a importância deste ramo 

do Direito, e esta mitigação ocorre de mais de uma forma. 

O crescimento do desemprego nada mais é que a efetiva e objetiva redução 

das relações de trabalho subordinado, cuja disciplina jurídica é feita pelo Direito do 

Trabalho. De um modo ou de outro, ocorre uma ampliação das outras formas de 

trabalho não subordinado ou, mesmo quando se trata de trabalho subordinado, este 

se apresenta sob configurações que não ensejariam a incidência do Direito do 

Trabalho. 

Verifica-se um aumento do número de trabalhadores cuja prestação de 

serviços não é protegida pelo Direito do Trabalho e há, também, um aumento mais 

expressivo ainda daqueles que não possuem trabalho algum. Junto com estes dois 

grupos convive uma minoria que possui uma relação de trabalho subordinado 
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protegida pelas normas sociais do Direito do Trabalho, isto é, são protagonistas de 

relações formais de emprego. 

Como se não bastasse a redução natural deste último grupo, decorrente, 

principalmente, da introdução de modernas tecnologias poupadoras de mão-de-

obra, boa parte dos que protagonizam relações formais de emprego e que deveriam, 

portanto, estar protegidos pelo Direito do Trabalho, acaba se submetendo àquelas 

relações independentemente do cumprimento da legislação trabalhista. 

Essa submissão ocorre, entre outras coisas, pela propagação de uma idéia 

do mal menor, segundo a qual, se o bem maior é o emprego139 - tanto que são 

poucos os que o possuem -, ter uma relação de emprego, mesmo que não sejam 

cumpridas todas as normas jurídicas que lhe seriam inerentes, constitui, por assim 

dizer, um privilégio. 

O Direito do Trabalho, portanto, fragiliza-se de duas maneiras: pela redução 

das situações de fato sobre as quais ele deveria incidir e por deixar de incidir sobre 

boa parte das situações que, em tese, reclamariam a sua incidência. Esta segunda, 

talvez, seja a face mais visível do aprofundamento de sua crise. 

_____________ 

 

139 BARROS, Cássio Mesquita. A redução da jornada de trabalho como estímulo à ampliação dos 
empregos. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 67, n. 5, mai. 2003, p. 539; MAIOR, Jorge Luiz Souto. A 
fúria. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 66, n. 11, nov. 2002, p. 1290; VIANA, Márcio Túlio. A proteção 
social do trabalhador no mundo globalizado – o direito do trabalho no limiar do século XXI. Revista 
LTr , São Paulo: LTr, vol. 63, n. 7, jul. 1999, p. 893. 
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2.3 O grave problema do desemprego: dados sobre emp rego e 
desemprego nas duas últimas décadas do século XX e nos 
primeiros anos do século XXI 

Em apenas quinze anos - de 1979 a 1994 -, o total de desempregados nos 

países do G7140 teve um aumento de mais de 80%, passando de treze para vinte e 

quatro milhões. Sem incluir os trabalhadores que desistiram de procurar emprego - 

que, por isso mesmo, não são, em geral, computados na elaboração das taxas de 

desemprego, conforme esclarecido na seção 2.1 - e os trabalhadores em tempo 

parcial, os quais, juntos, totalizam quase 20 milhões.141 Em 1995, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) estimava a existência de, aproximadamente, 900 

milhões de trabalhadores desempregados ou subempregados.142 

Nos quarenta primeiros anos da segunda metade do século XX, as taxas de 

desemprego só fizeram aumentar nos Estados Unidos. Na década de 1950, a média 

ficou em 4,5%; nos anos 1980, elas atingiram a média de 7,3%, representando um 

aumento de mais de 65% nos seus índices médios.143 

_____________ 

 

140 Grupo que reúne os países mais industrializados do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, 
França, Itália, Japão e Reino Unido. 
141 FORRESTER, Viviane. O horror econômico . Trad. Álvaro Lorencini. 7. reimpr. São Paulo: Editora 
da Universidade Paulista, 1997, p. 116. 
142 PASTORE, José. Relações de trabalho numa economia que se abre. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 59, n. 1, jan. 1995, p. 19. 
143 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 11. 
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A indústria automobilística, durante muito tempo, foi o oásis do emprego. 

Hoje, é uma das maiores responsáveis pelo crescimento do número de 

desempregados no mundo. 

Em um intervalo de apenas quinze anos - de 1945 a 1960 -, a montadora de 

automóveis Ford reduziu o seu contingente de pessoal no Ford Rouge Center, em 

Dearborn, Estados Unidos, de 85 mil para 30 mil trabalhadores, representando um 

decréscimo de mais de 60% em seu quadro de empregados.144 Também em cerca 

de quinze anos - entre 1978 e 1993 -, a montadora de automóveis General Motors 

(GM) eliminou aproximadamente 250 mil empregos, o que não a impediu de, em 

1993, estimar que seriam abolidos 90 mil empregos adicionais, representando mais 

ou menos um terço dos seus empregados.145 No mesmo ano de 1993, a Mercedes-

Benz anunciou que suprimiria mais de 14 mil postos de trabalho em suas 

montadoras.146 

Na Alemanha, onde 10% da força de trabalho industrial está direta ou 

indiretamente relacionada à produção automotiva, previa-se, em 1995, a eliminação 

de cerca de 15% dos empregos naquele setor.147 

O paradoxo da obtenção de significativos ganhos de produtividade, mesmo 

com a redução dos postos de trabalho, está sendo vivenciado em todo o mundo.  

_____________ 

 

144 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 80. 
145 Ibidem, p. 140. 
146 Ibidem, p. 141. 
147 Ibidem, p. 141. 



 

 

67 

Entre 1957 e 1964, quando ainda se estava distante de experimentar os 

mais significativos avanços tecnológicos verificados no final do século XX, o número 

de empregados na indústria nos Estados Unidos caiu 3%. Conquanto se trate de 

uma queda até pouco significativa, espanta o fato de ela não ter impedido a 

obtenção de um aumento de 100% na produção industrial.148 Especificamente neste 

setor, entre 1956 e 1962, mais de um milhão e meio de trabalhadores ficaram sem 

emprego nos Estados Unidos.149 

A crise de empregos na atividade industrial, em algum momento, fazia 

pensar que o setor de serviços poderia absorver a mão-de-obra excedente na 

indústria, do mesmo modo que esta, em outra ocasião histórica, minimizou os efeitos 

do declínio dos postos de trabalho na agricultura. Ledo engano! 

Na década de 1980, houve um crescimento médio anual da ordem de 2,3% 

no setor de serviços dos países da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OECD).150 Em 1991, porém, este índice de 

crescimento caiu para menos de 1,5%, tendo havido, inclusive, declínio, no mesmo 

ano, no Canadá, Finlândia, Reino Unido e Suécia. Em 1993, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) já advertia que “a maioria dos serviços, desde 

_____________ 

 

148 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 81. 
149 Ibidem, p. 72. 
150 A OECD é composta, atualmente, por trinta países: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 
Coréia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, 
Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, 
República Checa, República Eslováquia, Suécia, Suíça, Turquia e Reino Unido. 
<http://www.oecd.org/document/58/0,2340,en_2649_201185_1889402_1_1_1_1,00.html> 
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bancos até o varejo [...] estão [sic] atualmente se reestruturando em caminhos que o 

setor industrial adotou uma década antes.”151 

No Brasil, o quadro, também, não foi muito diferente no final do século XX, 

revelando-se, aliás, em alguns aspectos, até mais grave. 

Como se não bastasse o fato de, nos últimos anos, o desemprego ter 

crescido em todas as nações,152 ele encontrou, no Brasil,  fatores adicionais que lhe 

favoreceram. José Paulo Zeetano Chahad e Paulo Picchetti apresentam seis 

importantes transições socioeconômicas com profundas implicações para o 

desempenho do mercado de trabalho e o emprego no Brasil ao longo dos anos 

1990: 

A passagem de uma economia fechada para uma economia aberta,153 que 

proporcionou a incorporação de avanços tecnológicos poupadores de mão-de-obra, 

vindos do exterior. Este fator teve como conseqüência o surgimento de modalidades 

novas de contratação de trabalhadores, geradoras de contratos de trabalho 

precários ou atípicos.154 

_____________ 

 

151 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 222. 
152 HEILBRONER, Robert. O capitalismo do século XXI . Trad. Sérgio Góes de Paula. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994, p. 45. 
153 MOURA, Paulo Cavalcanti da Costa. A crise do emprego: uma visão além da economia . 4. ed. 
Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 106. De acordo com este autor, a abertura comercial provocou a 
dispensa de um milhão e trezentos mil dos dois milhões e cem mil trabalhadores da indústria têxtil, 
mais da metade deles, portanto. 
154 Citem-se como exemplos a Lei 9.601, de 21-01-1998, que possibilitou a adoção do contrato de 
trabalho por prazo determinado “em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou 
estabelecimento”, desde que fossem utilizados “para admissões que representem acréscimo no 
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A mudança de uma economia institucionalmente indexada, devido às altas 

taxas de inflação, para uma economia estável, com baixas taxas de inflação e, 

portanto, sem indexação. 

A redução da intervenção do Estado no domínio econômico, com diminuição 

dos subsídios à produção privada e adoção de um processo de privatizações, às 

quais se seguiu uma drástica redução no número de empregados das empresas 

privatizadas.155 

O esboço de uma redução da tutela do Estado sobre as relações de 

emprego, que, embora tenha se dado em dimensões pouco significativas, causou, 

segundo os autores citados, repercussões sobre o mercado de trabalho. 

As inovações tecnológicas implementadas no país a partir do final da década 

de 1980, com impactos não só sobre o mercado de trabalho, mas, igualmente, sobre 

o sistema de educação e de formação profissional dos trabalhadores.156 

Finalmente, os fortes reflexos da pressão demográfica do passado sobre a 

década de 1990, os quais não foram suficientes nem mesmo para acentuar o 

_____________ 

 

número de empregados”, e a Medida Provisória 2.164-41, de 24-08-2001 (Diário Oficial da União – 
DOU de 27-08-2001), que instituiu o contrato de trabalho a tempo parcial.  
155 MOURA, Paulo Cavalcanti da Costa. A crise do emprego: uma visão além da economia . 4. ed. 
Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 106. De acordo com este autor, aproximadamente cinqüenta e cinco 
mil pessoas perderam seus empregos em decorrência da privatização das sete maiores estatais 
brasileiras. 
156 Entre 1994 e 1999, o câmbio sobrevalorizado tornou as máquinas e equipamentos importados e 
de geração mais recente mais baratos, tendo, com isso, contribuído para aumentar a produtividade 
das empresas e, ao mesmo tempo, o desemprego. (CHAHAD, José Paulo Zeetano; MACEDO, 
Roberto. A evolução do emprego no período 1992-2001 e a ampliação do mercado formal brasileiro 
desde 1999. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no 
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declínio do crescimento da população nas décadas mais recentes e são facilmente 

percebidos pelos índices de aumento da população economicamente ativa.157 

A última década do século XX foi pródiga em eliminação de postos de 

trabalho. Em uma obra editada em 1998, Paulo Cavalcanti da Costa Moura 

informava, com preocupação, que, em 1997, a taxa de desemprego no Brasil havia 

sido quase 50% maior do que em 1990.158 A elevação das taxas de desemprego, 

contudo, não pararam. Em 1980, o Brasil ocupava o 9º lugar, no mundo, em nível de 

desemprego, em números absolutos; em 2000, porém, já estava na desconfortável 

posição de vice-campeão.159 

No final dos anos 1990, os níveis de desemprego eram, aproximadamente, 

duas vezes maiores do que aqueles verificados no final dos anos 1980, qualquer 

que seja a metodologia utilizada na apuração deles.160 

As taxas de desemprego aberto, medidas pela pesquisa mensal de emprego 

(PME) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),161 saltaram de 3,4%, 

_____________ 

 

Brasil: padrões de comportamento e transformações i nstitucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 
237.) 
157 CHAHAD, José Paulo Zeetano. O mercado de trabalho e a segurança de emprego e de renda no 
Brasil: estágio atual e sugestões a partir da experiência internacional. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 288 e 300. “Entre 1991-2001, enquanto a 
população economicamente ativa nas áreas metropolitanas crescia para 7,1 milhões de pessoas, 
foram criados apenas 2,1 milhões de empregos. [Com isso,] o crescimento do desemprego aberto 
passou de 4,3%, em 1990, para 7,1%, em 2000”. 
158 MOURA, Paulo Cavalcanti da Costa. A crise do emprego: uma visão além da economia . 4. ed. 
Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 106. 
159 MAIOR, Jorge Luiz Souto. A fúria. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 66, n. 11, 2002, p. 1294. 
160 POCHMANN, Márcio. Emprego e desemprego no Brasil: as transformações nos anos 90. In: 
HORTA, Carlos Roberto; CARVALHO, Ricardo Augusto Alves de (Org.). Globalização, Trabalho e 
desemprego: um enfoque internacional . Belo Horizonte: C/ Arte, 2001 (Política & Sociedade), p. 
204. 
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em 1989, para 7,8%, em 1999, o que significou um aumento de quase 130% em 

apenas uma década.162  

Entre 1986 e 2001, a taxa de desemprego total na região metropolitana de 

São Paulo demonstrou tendência geral de elevação contínua, passando do nível 

próximo aos 10%, naquele primeiro ano, para cerca de 18%, no segundo ano 

citado.163 Esta elevação foi mais acentuada ainda se for considerada a sua variação 

exclusivamente nos anos 1990, pois, ao longo destes anos, a taxa de desemprego 

total na região metropolitana de São Paulo elevou-se de 10,3%, em 1990, para 

_____________ 

 

161 A PME do IBGE acompanha o mercado de trabalho de seis regiões metropolitanas do país (Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) e tem um horizonte mais 
limitado do fenômeno do desemprego, pois utiliza como indicador a taxa de desemprego aberto. De 
acordo com ela, são considerados desempregados apenas os trabalhadores sem qualquer trabalho e 
que, além disso, tenham realizado, efetivamente, algum “ato de busca de emprego” nos sete dias que 
antecedem a pesquisa. Na apuração do seu índice, portanto, não são incluídas as situações de 
“desemprego oculto pelo trabalho precário” (que atinge os trabalhadores que, nos trinta dias 
anteriores à pesquisa, exerceram algum tipo de “bico”) e de “desemprego oculto pelo desalento” (que 
atinge os trabalhadores que, por ausência de motivação, não procuraram emprego nos trinta dias 
anteriores à pesquisa), aos quais nos referimos na seção 2.1. Por esta razão, as taxas de 
desemprego aberto são sempre significativamente inferiores às taxas de desemprego total, sendo 
estas segundas as adotadas pela pesquisa de emprego e desemprego (PED), elaborada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e pela Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). 
162 MATTOSO, Jorge Eduardo Levi. O Brasil desempregado: como foram destruídos mais d e 3 
milhões de empregos nos anos 90 . 2. ed. 3. reimpr. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 
2001, p. 12. Esta pequena obra pode soar parcial e passional, pois, entre outras coisas, atribui o 
vertiginoso crescimento do desemprego no Brasil quase exlcusivamente  às políticas de governo 
adotadas no país entre 1989 e 1999, quando, na verdade, como se disse nas seções anteriores, 
sabe-se que o desemprego é um problema que tem múltiplas causas, entre as quais os crescentes 
avanços tecnológicos experimentados em todo o mundo nos últimos anos do século XX e nos 
primeiros anos deste século XXI. Todavia, a despeito desta ressalva, ela foi adotada como fonte 
bibliográfica, pois tem o mérito de resumir, em um só documento, diversos dados objetivos sobre o 
desemprego no Brasil, relativos ao período que se delimitou como horizonte de estudo e extraídos de 
fontes seguras e confiáveis (como IBGE, IPEA, OIT e outras), evitando, assim, a necessidade de 
consulta e referência a diversas fontes.  
163 PICCHETTI, Paulo; ZYLBERSTAJN, Hélio. Um estudo sobre as fontes de recursos para os 
desempregados na região metropolitana de São Paulo – 1986 a 2001. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 60. 
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16,5%, em 2001,164 tendo alcançado o seu ponto máximo em junho de 1998, quando 

atingiu o índice de 19%.165 

Em 1999, a taxa de desemprego total na região do ABC paulista atingiu a 

marca histórica de 20,4% da população economicamente ativa. A despeito de, nela, 

a falta de postos de trabalho apresentar, em geral, índices muito próximos daqueles 

referentes à região metropolitana de São Paulo, nunca havia sido superada a marca 

dos 20% nesta região. Isso desde 1985, quando os dados começaram a ser 

apurados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) e pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE). 

Estimava-se que, em 1999, no apagar das luzes do século passado, havia, 

somente em São Paulo, mais de 1.600.000 desempregados.166 

Os dados relativos à região metropolitana de São Paulo, na qual a 

esmagadora maioria dos empregos se concentrava na atividade industrial, 

demonstram como a indústria não só deixou de absorver a mão-de-obra excedente 

de outros setores - como ocorrera no início da crise do trabalho na agricultura - como 

passou a ser, ela própria, uma fonte de desempregados. 

_____________ 

 

164 FERNANDES, Reynaldo. Estratégias de sobrevivência do trabalhador desempregado. In: 
CHAHAD, José Paulo Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões 
de comportamento e transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 88. 
165 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, 
p.43. 
166 Ibidem, loc. cit. 
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No Brasil, ao longo dos últimos anos do século XX, a dificuldade de 

absorção, pelo setor de serviços, da mão-de-obra liberada pela atividade industrial 

foi semelhante àquela observada em outros países e à qual foi feita referência antes. 

Em 1988, por exemplo, havia cerca de 1.000.000 de bancários. Dez anos 

depois, eles eram menos de 450.000,167 ou seja, em uma década, verificou-se uma 

redução superior a 55%, o que não impediu a continuidade das reduções ao longo 

dos anos seguintes. 

O auto-serviço nos estabelecimentos varejistas de grande porte, que 

também é uma área de prestação de serviços concentradora de um número elevado 

de trabalhadores, tem causado a eliminação de muitos postos de trabalho.168 

Lamentavelmente, não é apenas a elevação das taxas de desemprego que 

demonstra a gravidade do problema. Além das altas taxas ostentadas no país, há de 

se considerar a questão da duração média da situação de desemprego.169 

_____________ 

 

167 MOURA, Paulo Cavalcanti da Costa. A crise do emprego: uma visão além da economia . 4. ed. 
Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 106. 
168 SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativ as. 6. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 129. 
169 MENEZES-FILHO, Naércio Aquino; PICCHETTI, Paulo. Os determinantes da duração do 
desemprego no Brasil metropolitano: 1984-1998. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; MENEZES-
FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e d esemprego 
numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 56. “O bem-estar do trabalhador 
depende muito mais do tempo em que ele fica desempregado do que do mero fato de ele estar ou 
não empregado. Neste sentido, a taxa de desemprego, que envolve tanto a incidência como a 
duração, é uma estatística menos útil do que a duração média do desemprego. [...] Em termos de 
política econômica é importante diferenciar uma situação em que o aumento da taxa de desemprego 
se dá via aumento de incidência com duração constante de uma situação de aumento de duração 
com incidência constante. Enquanto o primeiro caso acentuaria o caráter macroeconômico do 
desemprego, o segundo apontaria para o surgimento de um grupo específico de desempregados de 
longo prazo, que talvez necessitasse de atenção específica por parte dos gestores da política 
econômica.” 
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O total de desempregados há mais de um ano, que, em 1991, era de apenas 

4,1%, passou para 11,8%, em 2001. Isso significou um aumento naquele índice de 

mais de 180% em dez anos. Este aumento pode ser facilmente compreendido pelo 

fato de o tempo médio de procura por trabalho ter passado de 17,6 semanas, em 

1992, para 23,6 semanas, em 1999, o que implicou uma ampliação da ordem de 

34% em pouco mais de cinco anos.170  

Quando se desloca o quadro de análise dos últimos anos do século XX para 

os primeiros anos deste século XXI, não se verificam mudanças significativas no 

panorama. No Brasil e no mundo, a agonia do emprego e o triunfo do desemprego 

prosseguiram. O descompasso entre a quantidade de pessoas que necessitam de 

trabalho e a oferta deste é visível. 

Em 9 de outubro de 2002, a Fiat anunciou que iria demitir 8.100 empregados 

a partir de dezembro daquele ano. Segundo o comunicado que a empresa emitiu, à 

época do anúncio, essas demissões iriam “permitir que a empresa [respondesse] 

com mais agilidade e flexibilidade às flutuações dos mercados e, ao mesmo tempo, 

[dariam] novo impulso à lucratividade necessária ao desenvolvimento”.171 

 Em 1º de outubro de 2003, a Ford anunciou um plano mundial de cortes de 

até 12.000 empregos em suas montadoras, em diversos países. No dia anterior, a 

_____________ 

 

170 CHAHAD, José Paulo Zeetano; MACEDO, Roberto. A evolução do emprego no período 1992-2001 
e a ampliação do mercado formal brasileiro desde 1999. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 219. 
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Ford da Alemanha anunciara que planejava cortar outros 1.700 empregos até o final 

de 2003. Ao longo dos dois anos imediatamente anteriores, a montadora já havia 

efetuado cortes de 35.000 empregos em todo o mundo.172 Menos de dois anos 

depois - em junho de 2005 -, ela comunicou que iria demitir 1.700 empregados na 

América do Norte, “principalmente executivos em altos postos da empresa”, “por 

causa dos maus resultados de venda da Região”.173 

Em 26 de agosto de 2005, a unidade da GM na Austrália divulgou um corte 

de 1.400 empregos naquele país, e isso apesar de, em 2004, a GM australiana ter 

exportado 45% mais automóveis do que em 2003.174 

Pouco mais de um mês depois - em 28 de setembro de 2005 -, a 

DaimlerChrysler, do grupo Mercedes-Benz, declarou que, a partir de 2006, cortará 

8.500 postos de trabalho na Alemanha.175 Menos de quatro meses depois - em 24 

de janeiro de 2006 -, a empresa emitiu comunicado de corte de mais 6.000 

empregos em todo o mundo, a ser executado aos longo dos três anos seguintes. 

Segundo ela, isso decorreria da introdução de “um novo modelo gerencial que leva à 

_____________ 

 

171 FIAT pretende demitir 8.100 funcionários. BRASILNEWS , 10 out. 2002. Disponível em: 
<http://www.brasilnews.com.br/News3.php3?CodReg=6234&edit=Economia&Codnews=999>. Acesso 
em: 31 maio 2006. 
172 FORD anuncia planos de cortar até 12 mil empregos. BBCBRASIL.com , 1 out. 2003. Disponível 
em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2003/10/031001_fordebc.shtml>. Acesso em: 31 
maio 2006.  
173 FORD anuncia 1,7 mil demissões na América do Norte. BBCBRASIL.com , 22 jun. 2005. 
Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/economia/story/2005/06/050622_fordcg.shtml>. 
Acesso em: 31 maio 2006. 
174 UNIDADE da GM na Austrália anuncia corte de 1.400 empregos. UOL Últimas Notícias , 26 ago. 
2005. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/2005/08/26/ult29u42465.jhtm>. Acesso em: 31 
maio 2006.   
175 DC demitirá 8,5 mil na Alemanha. Carsale Notícias , 28 set. 2005. Disponível em: 
<http://carsale.uol.com.br/noticias/ed101not4731.shtml>. Acesso em: 31 maio 2006. 
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‘consolidação e integração das funções gerais e administrativas’”.176 No dia seguinte, 

outro anúncio de redução de postos de trabalho. Desta vez, bem mais próximo de 

nós. 

Em 25 de janeiro de 2006, a General Motors do Brasil deu início a um 

“programa de demissão voluntária”, com o intuito de cortar pouco mais de trezentos 

e vinte empregos na “área de ferramentaria” em sua fábrica no ABC paulista. O 

“pequeno número” de empregos a ser eliminado é apenas aparente, pois, na 

verdade, representa cerca de 60% dos postos de trabalho da montadora na área na 

qual os cortes seriam efetuados.177 

O relatório intitulado “Uma Globalização Justa: Criando Oportunidade para 

Todos”, resultado de diálogos realizados em mais de vinte países, entre os anos de 

2002 e 2004, pela “Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da Globalização”,178 

sob encomenda da Organização Internacional do Trabalho (OIT), destaca que “o 

desemprego no mundo atingiu o seu recorde histórico, com 185 milhões de 

desempregados no planeta”.179 

_____________ 

 

176 DAIMLERCHRYSLER anuncia corte de 6.000 empregos em todo o mundo. UOL Economia , 24 
jan. 2006. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/afp/2006/01/24/ult35u45442.jhtm>. Acesso em: 31 maio 
2006. 
177 “GM abre plano de demissão em fábrica do ABC”. Terra Invertia Notícias , 25 jan. 2006. 
Disponível em: 
<http://br.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200601251140_INV_28987191&idtel=>. Acesso 
em: 31 maio 2006.   
178 Esta comissão é composta por parlamentares, economistas e representantes de organizações não 
governamentais de vários países do mundo, entre os quais podem-se citar Joseph Stiglitz, Prêmio 
Nobel de Economia em 2001, Ruth Cardoso, primeira-dama do Brasil entre 1995 e 2002, Giuliano 
Amato, ex-premiê italiano e Júlio Sanguinetti, ex-presidente do Uruguai. 
179 “Globalização produz desemprego e tem de mudar, diz OIT”. BBCBRASIL.com , 24 fev. 2004. 
Disponível em: 
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A eliminação de postos de trabalho passa a ser um dos modos de 

administração mais eficazes.180 “Atualmente, ‘racionalizar’ significa cortar e não criar 

empregos”,181 pois “o progresso tecnológico e administrativo [de uma empresa] é 

avaliado pelo ‘emagrecimento’ da força de trabalho, fechamento de divisões e 

redução de funcionários.”182 Por esta razão, o fato de uma empresa ter realizado 

cortes de pessoal, muitas vezes com a explicação de que aqueles cortes seriam 

suficientes para a adequação de seu quadro de empregados à efetiva demanda de 

mão-de-obra, não a impede de, pouco tempo depois, efetuar novas reduções de 

trabalhadores. 

A Alcoa, uma das gigantes na produção de alumínio no mundo, por exemplo, 

comunicou, em junho de 2005, a demissão de 6.500 empregados, os quais 

representavam 5% de seu quadro de pessoal. Isso a despeito de, no mesmo ano, já 

ter demitido outros 1.800 trabalhadores.183   

A demissão de trabalhadores, portanto, ocorre tanto pela acirrada 

concorrência entre as empresas, em um mercado que desconhece fronteiras, 

levando-as a buscar sempre o máximo de produtividade com redução de custos, 

_____________ 

 

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/economia/story/2004/02/040224_globalizacaoms.shtml>. Acesso 
em: 31 maio 2006.  
180 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
220. 
181 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade . Trad. Mauro Gama e Cláudia Martineli 
Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p.50. 
182 Ibidem, loc. cit. 
183 ALCOA demitirá mais 6500 funcionários ainda em 2005. GEOLOGO.COM.BR, 24 jun. 2005. 
Disponível em: 
<http://www.geologo.com.br/MAINLINK.ASP?VAIPARA=Alcoa%20demitirá%20mais%206500%20fun
cionários%20ainda%20em%202005>. Acesso em: 31 maio 2006. 
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quanto pelos avanços tecnológicos, que, muitas vezes, também podem ensejar uma 

redução dos quadros de pessoal, mesmo não se tratando de uma empresa em crise. 

Em setembro de 2005, por exemplo, a Sony decidiu demitir 10.000 

empregados em todo o mundo, dizendo que o faria “para reduzir prejuízos e 

fortalecer-se frente aos concorrentes”.184 

No mesmo mês de setembro, o banco holandês ABN-Amro avisou sobre a 

demissão de 1.500 pessoas ao longo dos dezoito meses subseqüentes, não em 

decorrência de dificuldades financeiras, mas sim em virtude de uma reestruturação 

tecnológica que implicaria a transferência de suas atividades de informática a cinco 

empresas em todo o mundo. Com a medida, o banco esperava economizar cerca de 

258 milhões de euros anuais a partir de 2007, economia esta que, certamente, não 

tinha o objetivo de mitigar prejuízos, mas, ao contrário, pretendia ampliar os lucros já 

acumulados pelo banco ao longo dos anos, procedimento, portanto, salutar sob a 

perspectiva dos acionistas de qualquer empresa.185  

Há uma reprodução quase fiel do quadro, verificado nos anos 1980 e 1990, 

de redução dos postos de trabalho na atividade industrial e de dificuldades de 

transferência da mão-de-obra liberada pela indústria para o setor de serviços, 

_____________ 

 

184 SONY demitirá 10 mil e fechará 11 fábricas. BONDENEWS, 22 set. 2005. Disponível em: 
<http://www.bonde.com.br/bondenews/bondenewsd.php?id=365&dt=20050922>. Acesso em: 31 maio 
2006. 
185 ABN demitirá 1.500 pessoas após reestruturação tecnológica. BANCÁRIOSJUNDIAÍ.COM.BR, 2 
set. 2005. Disponível em: <http://www.bancariosjundiai.com.br/noticias-
vizualizar.asp?NoticiaID=1631>. Acesso em: 31 maio 2006.  
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fazendo com que, em alguns casos, este setor passe a ser, também ele, um gerador 

de desemprego em massa. 

Se boa parte das reduções de necessidade de mão-de-obra decorre de 

avanços tecnológicos e da utilização de softwares inteligentes de fluxos de trabalho, 

de modo a permitir a substituição do trabalho repetitivo do homem pelo 

processamento da informação em computadores, seria de imaginar-se que as 

palavras demissão, desemprego, dispensa e outras correlatas não integrariam o 

vocabulário corrente ao menos das empresas cuja prestação de serviços estivesse 

relacionada, direta ou indiretamente, à própria substituição do trabalho humano pelo 

de máquinas inteligentes. Mas não é bem assim. 

Em maio de 2006, quando este trabalho estava sendo redigido, a Borland, 

uma das empresas globais especializadas em soluções para o desenvolvimento 

otimizado de programas de computadores, presente em cerca de 60 países, entre os 

quais o Brasil, anunciou que demitiria cerca de 300 empregados. O número, à 

primeira vista, pode parecer pequeno, mas representava, na verdade, 20% de toda a 

força de trabalho daquela empresa.186 

No Brasil, os primeiros anos do século XXI não estão sendo menos 

dramáticos em relação ao resto do mundo, em termos de redução de postos de 

trabalho e do chamado triunfo do desemprego. 

_____________ 

 

186 BORLAND cortará 20% da força de trabalho. COMPUTERWORLD, 2 maio 2006. Disponível em: 
<http://computerworld.uol.com.br/mercado/2006/05/03/idgnoticia.2006-05-
03.8981943772/IDGNoticia_view>. Acesso em: 31 maio 2006. 
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Entre 1995 e 2002 surgiram cerca de 2.600.000 novos desempregados,187 e 

este número não parou de crescer. 

Em abril de 2004, a taxa de desemprego aberto,188 nas seis maiores regiões 

metropolitanas do país, atingiu o seu nível mais alto, desde outubro de 2001, quando 

a pesquisa mensal de emprego começou a ser realizada, ou seja, 13,1%. Com isso, 

o total de desempregados passou de 2.720.000, em março, para 2.810.000, em 

abril.189 

De acordo com o DIEESE, em oito anos - entre 1995 e 2003 -, o total de 

bancários no país foi reduzido de 558.692 para 379.433. Isto representa a 

eliminação de 179.259 postos de trabalho, correspondentes a quase um terço do 

total de empregados daquela categoria, ou seja, 32,08%.190 

A privatização das sete maiores empresas estatais brasileiras, ocorrida nos 

anos 1990, resultou no desemprego de cerca de 55.000 trabalhadores.191 

A mudança do modelo de gestão do Estado, para aquele adotado pelos 

grandes conglomerados internacionais, não deixava dúvidas: haveria dispensa de 

_____________ 

 

187 EM dez anos, 2,6 mi ficam sem emprego. Folha de São Paulo , São Paulo, 27 jun. 2004. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2706200406.htm>. Acesso em: 31 maio 
2006. 
188 Aquela apurada pelo IBGE, conforme esclarecido em nota anterior. 
189 DESEMPREGO bate recorde histórico em abril. FOLHA ONLINE , 25 maio 2004. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/gd250504.htm>. Acesso em: 31 maio 2006. 
190 BANCÁRIOS reclamam sobrecarga. Clipping do Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina , 8 jun. 2004. Disponível em: 
<http://www.mp.sc.gov.br/canal_mpsc/clipping/jornal_dc/dc_040608.htm>. Acesso em: 31 maio 2006.  
191 MOURA, Paulo Cavalcanti da Costa. A crise do emprego: uma visão além da economia . 4. ed. 
Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 106. De acordo com este autor, aproximadamente cinqüenta e cinco 
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trabalhadores logo após a privatização. Mas eis a surpresa: pouco tempo após as 

privatizações, que deixaram as ex-estatais dentro de um padrão de produtividade e 

eficiência típico das grandes empresas privadas, novas demissões sucederam 

àquelas inicialmente realizadas. 

A Embratel, por exemplo, em 1998, logo após a privatização, demitiu cerca 

de 1.500 empregados, representando mais de 15% do seu quadro de pessoal. 

Voltou a realizar demissões em grande escala em 2004, em decorrência de “um 

processo de reestruturação operacional”.192 Estas demissões, segundo o sindicato 

profissional, teriam atingido pelo menos 1.300 empregados.193 

Em decorrência do processo de privatização ocorrido nos anos 1990, a 

Brasil Telecom, outra concessionária prestadora de serviços privados de 

telecomunicações, anunciou, em fevereiro de 2006, a demissão de cerca de 800 dos 

seus 6.700 empregados, ou seja, quase 12% do seu quadro de pessoal.194 

No mesmo mês em que se redigia este texto - maio de 2006 -, a Volkswagen 

divulgou a demissão de 6.000 trabalhadores em suas fábricas no Brasil, ao longo 

_____________ 

 

mil pessoas perderam seus empregos em decorrência da privatização das sete maiores estatais 
brasileiras. 
192 EMBRATEL demite 1.300, diz sindicato. Folha de São Paulo , São Paulo, 14 ago. 2004. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1408200416.htm>. Acesso em: 31 maio 
2006. 
193 Ibidem. 
194 BRASIL Telecom demitirá 12% do quadro de funcionários. Primeira Leitura , Edição nº 1677, 3 
fev. 2006. Disponível em: http://www.primeiraleitura.com.br/auto/index.php?edicao=2327#politica. 
Acesso em: 31 maio 2006. 
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dos próximos dois anos, número este que representava 25% de todo o seu quadro 

de pessoal no país.195 

Os anúncios de eliminação de postos de trabalho se sucedem em uma 

velocidade impressionante, deixando claro, portanto, que não se trata de reduções 

circunstanciais, mas, ao contrário, de mudanças sem nenhuma expectativa de 

reversão.196  

Há, na verdade, um problema generalizado, em termos de absorção de mão-

de-obra, pelo fato de o emprego crescer sempre em taxas menores que as taxas de 

crescimento da população economicamente ativa197. O pior, portanto, não é o 

desemprego daí decorrente, mas as suas nítidas características de desemprego 

estrutural - ao qual foi referido na seção 2.1 -, de superação muito mais difícil,198 

para cuja solução “seria necessário [terem sido criados] um bilhão de empregos 

_____________ 

 

195 VOLKSWAGEN demitirá 25% de seu quadro de funcionários no Brasil. O Estado de São Paulo , 3 
maio 2006. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/ultimas/economia/noticias/2006/mai/03/79.htm>. Acesso em: 31 maio 
2006. 
196 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. As dimensões sócio-políticas-jurídicas nas relações de 
trabalho. In: HORTA, Carlos Roberto; CARVALHO, Ricardo Augusto Alves de (Org.). Globalização, 
Trabalho e desemprego: um enfoque internacional . Belo Horizonte: C/ Arte, 2001, p.169. (Política 
& Sociedade). 
197 CHAHAD, José Paulo Zeetano; COMUNE, Antônio E.; HADDAD, Eduardo A. A dinâmica regional 
do emprego no Brasil: 1985-1997. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; MENEZES-FILHO, Naércio 
Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e d esemprego numa era de 
grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 172; CHAHAD, José Paulo Zeetano; PICCHETTI, 
Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e transformações 
institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 32. 
198 BARROS, Cássio Mesquita. A redução da jornada de trabalho como estímulo à ampliação dos 
empregos. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 67, n. 5, mai. 2003, p. 536-37; CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 32; VIANA, Márcio Túlio. A proteção social 
do trabalhador no mundo globalizado – o direito do trabalho no limiar do século XXI. Revista LTr , São 
Paulo: LTr, vol. 63, n. 7, jul. 1999, p. 888. 
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novos”199 entre 1997 e 2006. Parece, ao contrário, pelos dados apresentados até 

aqui, que “o emprego está desaparecendo”.200 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

199 FORRESTER, Viviane. O horror econômico . Trad. Álvaro Lorencini. 7. reimpr. São Paulo: Editora 
da Universidade Paulista, 1997, p. 96. 
200 Ibidem, p. 96. 
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Capítulo 3 - Uma tentativa de sistematização das qu estões 
relacionadas ao desemprego e aos seus efeitos sobre  o Direito do 

Trabalho 

3.1 Uma tragédia a serviço do discurso: a integraçã o do 
desemprego e da flexibilização do Direito do Trabal ho ao discurso 
da geração e manutenção dos empregos 

Os dados sobre o desemprego apresentados na seção 2.3, até mesmo por 

serem superficiais e pontuais, têm o intuito tão-somente de tentar demonstrar que o 

quadro de desemprego apresentado desde os últimos anos do século XX e em 

continuação nestes primeiros anos do século XXI é estrutural, e não simplesmente 

conjuntural. Tudo leva a crer, portanto, tratar-se de um desemprego que veio para 

ficar e tende a se agravar. 

Como dito, a crise decorrente da falta de postos de trabalho que atendam à 

oferta de mão-de-obra talvez seja o tema mais debatido, atualmente, em todo o 

mundo.201 Não foi sem razão que as promessas de geração de emprego e renda 

passaram a fazer parte dos programas de governo dos candidatos a postos na 

administração pública em diversos países, qualquer que seja o matiz ideológico ou o 

_____________ 

 

201 GIGLIO, Wagner D. Desemprego: causas, efeitos e perspectivas. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 65, n. 4, abr. 2001, p. 407; MENEZES-FILHO, Naércio Aquino; PICCHETTI, Paulo. Os 
determinantes da duração do desemprego no Brasil metropolitano: 1984-1998. In: CHAHAD, José 
Paulo Zeetano; MENEZES-FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, 
emprego e desemprego numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 55. 
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partido político,202 ocupando grande espaço nos “cada vez mais demagógicos textos 

de propaganda eleitoral”.203 

Se o desemprego é o monstro, quem conseguir vencê-lo será o herói. Está-

se em uma guerra. Se assim o é, os meios se justificam pelos fins: gerar empregos. 

Não importa o preço a pagar, mesmo que este venha a ser não gerar emprego 

algum, mas apenas uma ocupação qualquer, capaz de dar acesso a alguma renda. 

E no desenrolar desta guerra, iniciam-se algumas confusões. 

Trata-se qualquer trabalho como se fosse emprego; deixa de fazer-se 

distinção entre empregos em relação aos quais se aplica toda a legislação social ou, 

ao menos, parte dela e empregos em relação aos quais a lei passa ao largo. Se 

houver aumento do mercado informal de trabalho, isso importará pouco. Quer-se, 

mesmo, é trabalho, que é coisa rara. E se trabalho é tudo (e apenas) o que se quer, 

como alguém ainda pode pensar em exigir o cumprimento das normas legais 

disciplinadoras das relações nas quais ele está presente? 

A proteção social, antes imprescindível, passa a ser acidental. Surge a 

apologia do emprego. E ele se torna uma espécie de Deus. E ai de quem profanar 

contra esta divindade. Se o emprego, por si só, passa a ser um dos principais bens 

_____________ 

 

202 No Brasil, discutiu-se muito se o então candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, teria, ou não, no documento intitulado “Compromisso com a soberania, o emprego e a 
segurança do povo brasileiro”, de julho de 2002, prometido criar 10 milhões de empregos. No 
documento precitado está escrito: “O país precisa criar 10 milhões de empregos. Pode parecer um 
número exagerado, mas não é. Além da legião dos desempregados já existentes, entram no mercado 
de trabalho a cada ano, 1,4 milhão de jovens”. (Disponível em: 
<http://www.lula.org.br/obrasil/carta.asp>. Acesso em: 7 jun. 2006.) 
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da vida, que importam o salário, a duração da jornada, as condições do meio 

ambiente de trabalho, a honra e a dignidade do trabalhador? Estes não passam de 

detalhes, sem importância alguma, pois não existiriam sem aquele.204 

Os ganhos significativos de produtividade, obtidos pelos avanços 

tecnológicos alcançados nos anos recentes, produzem a redução dos preços de 

vários produtos e aumentam o consumo. Esse aumento, porém, não se dá em 

escala diretamente proporcional à queda da utilização do trabalho humano na 

confecção daqueles produtos. Cada dia mais, o trabalho do homem é substituído, 

com muitas vantagens, pelo bom desempenho das máquinas. O resultado é uma 

redução significativa no volume total de ocupação.205 

As altas taxas de desemprego proporcionavam, antes, a formação de um 

“exército industrial de reserva”;206 hoje, são responsáveis pela existência de um 

verdadeiro “exército industrial de sobra”,207 uma “população redundante”.208 

_____________ 

 

203 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade . Trad. Mauro Gama e Cláudia Martineli 
Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 50. 
204 LOPES, Otavio Brito. Limites constitucionais à negociação coletiva. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 64, n. 6, jun. 2000, p. 717. 
205 SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativ as. 6. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 17. 
206 MARX, Karl. A lei geral da acumulação capitalista. In: ______. O capital: crítica da economia 
política: livro I, volume 2: o processo de produção  do capital . 17. ed. Trad. Reginaldo Sant’Anna. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, passim. 
207 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade . Trad. Mauro Gama e Cláudia Martineli 
Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 50; HOFFMANN, Helga. Desemprego e 
subemprego no Brasil . São Paulo: Ática, 1977, p. 150-51. 
208 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade . Trad. Mauro Gama e Cláudia Martineli 
Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 59; Idem. Vidas desperdiçadas . Trad. Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, p. 20-22. 
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 Este fenômeno não é necessariamente ruim para todos, pois o poder de 

trabalho dos desempregados “está prontamente disponível para exploração em 

algum outro lugar da economia”.209 Além do mais, esta sobra de trabalho humano, 

sentida como um dos piores males para aqueles cujo trabalho está sobejando, pode 

ser vista como um mecanismo macroeconômico de estabilização de preços, pois, ao 

evitar um aquecimento desmedido da economia, garante o controle da inflação. 

Quando, por algum motivo, há uma demanda menor por mercadorias, estas 

são menos vendidas. Necessitando aumentar as vendas, as empresas precisam 

baixar os preços, e, para isso, é imprescindível reduzir os custos. Com este objetivo, 

elas procuram obter o máximo de produtividade do trabalho, o que é conseguido 

com a obtenção dos mesmos resultados de produção - ou resultados melhores - 

com a utilização da menor quantidade de mão-de-obra possível, ou seja, com mais 

desemprego. Desse modo, assim como as mercadorias excedentes nos mercados 

têm o mérito de evitar a elevação dos seus preços, os desempregados, ao 

perambularem por aí, conseguem evitar o aumento dos salários e o cumprimento 

rigoroso da legislação trabalhista,210 garantindo, assim, o tão desejado controle da 

inflação. 

O quadro delineado acima faz a tragédia das altas taxas de desemprego 

servir ao discurso da necessidade de geração de muitos e novos empregos. Como, 

_____________ 

 

209 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p.16. 
210 SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativ as. 6. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 13. 
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todavia, se está diante de um desemprego estrutural, há poucas perspectivas de um 

aumento efetivo na demanda por mão-de-obra, mas isso não altera em nada o 

quadro inicial de necessidade de criação de empregos. Chega-se, assim, a um 

impasse de difícil solução. Mas, se as soluções não são encontradas, ao menos os 

culpados devem ser apontados. Daí a responsabilizarem-se os poucos empregados 

pelo drama vivido pelos muitos desempregados é um salto rápido e fácil, mas, 

talvez, também perigoso. 

Os aumentos constantes das taxas de desemprego funcionam, pois, como 

lembretes: diante da escassez de postos de trabalho, não se deve mais lutar por 

emprego digno e protegido pela legislação social, mas, ao contrário, deve-se 

conformar com a obtenção de qualquer ocupação, que assegure uma renda 

qualquer, e, em se a conseguindo, agradecer por ela. 

A indução a esse raciocínio é auxiliada pela propagação de várias iniciativas 

de geração de emprego e renda, mesmo quando não se trata, efetivamente, de 

emprego formal, mas sim de um trabalho qualquer, ora na condição jurídica de um 

verdadeiro trabalhador autônomo, ora - o que é pior - na situação de pseudo-

autônomo. Assim, muitas vezes, os trabalhadores subordinados, que ostentam o 

status jurídico de empregado, são considerados autônomos apenas como forma de 

os beneficiários de seu trabalho deixarem de cumprir a legislação sem maiores 

dilemas morais. 

O monstro do desemprego passa a ser um dos temas principais das 

conversas do cotidiano e, diante da possibilidade do seu agravamento, começa-se, 

sob diversas formas, a construir o discurso segundo o qual é preciso vencê-lo, a 
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qualquer preço. Em outras palavras, a tragédia toma a forma de um elóquio 

impactante, e impressiona, uma vez utilizado contra ela própria, que dá sentido à 

preleção. Este é apenas um dos passos dados em direção a diversos paradoxos de 

difícil solução, e tende a agravar o problema. 

Afirma-se, sem maiores preocupações com uma demonstração empírica 

séria: “quando é aplicado rigidamente, [o Direito do Trabalho] impede grande parte 

da criação de empregos”.211 Ao tomar-se esta afirmação como verdadeira, 

vislumbra-se, rapidamente, uma alternativa para minimizar-se o problema do 

desemprego. Pensa-se: a função do Direito do Trabalho é proporcionar uma 

proteção social aos trabalhadores que figuram nas relações de emprego. Mas as 

altas taxas de desemprego deixam muitos trabalhadores sem aquela proteção, por 

estarem desempregados. Assim, ao reduzir-se o nível de proteção da legislação 

social, os trabalhadores, individualmente considerados, estarão menos protegidos, 

mas a geração de novos postos de trabalho permitirá que uma quantidade maior 

deles possa ser beneficiada pelas normas jurídicas. Desse modo, a redução da 

proteção legislativa seria apenas aparente, pois, ao final e ao cabo, haveria uma 

maior quantidade de pessoas amparadas pelo Direito do Trabalho. 

O raciocínio é simples, preocupante e sedutor. E esta sedução pode ser 

exercida facilmente, quando não são exigidas demonstrações efetivas de sua 

capacidade de amenizar o problema do desemprego. Dessa forma, desloca-se, cada 

_____________ 

 

211 BARROS, Cássio Mesquita. O futuro do direito do trabalho. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 66, 
n. 5, maio 2002, p. 526. 
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vez mais, do campo da implementação de políticas públicas e da adoção de 

iniciativas privadas de geração de empregos para o âmbito do simples discurso. 

Nesta seara, tudo parece ficar mais fácil, menos para os que sofrem com o problema 

da falta de empregos. 

É preciso voltar ao problema da aplicação rígida do Direito do Trabalho 

como fator de impedimento da criação de empregos e da flexibilização de suas 

normas como solução. Neste caso, um dos raciocínios possíveis é aquele centrado 

na renúncia de uma proteção mais ampla para cada trabalhador em troca de uma 

proteção mais precária (ou, quem sabe, uma ausência de proteção) para uma maior 

quantidade deles. Para muitos, ao adotar-se esta solução, estar-se-ia promovendo 

uma simples adaptação do Direito do Trabalho às circunstâncias sociais atuais, por 

meio de sua flexibilização. Muitos defensores desta, contudo, não têm coragem 

suficiente para afirmar, objetivamente, que ela implicará a redução da proteção 

social de cada um dos trabalhadores individualmente considerados e poderá, com o 

passar do tempo, representar a própria eliminação da proteção, o que significaria, 

em último caso, uma verdadeira não-incidência do Direito do Trabalho tal qual se o 

conhece hoje. 

Como a questão não é tratada no âmbito da implementação de políticas 

públicas de geração de empregos ou redução do desemprego, mas de uma, por 

assim dizer, doutrina do Direito do Trabalho, ela se resume a um simples discurso. 

Este, por sua vez, se traveste de solução, sem sê-lo. 

Esses mecanismos permitem aos defensores da flexibilização do Direito do 

Trabalho, enquanto alternativa para o problema do desemprego, afirmarem, por 
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exemplo, ser necessário haver uma “adaptação do direito do trabalho ao mundo 

moderno”.212 Mas, a despeito dela, deverá existir uma “proteção efetiva mínima para 

uma sobrevivência digna”.213 

Ora! Seria, então, de indagar-se: qual o mecanismo mágico que permitiria 

essa “adaptação” do Direito do Trabalho ao tal “mundo moderno” e, mesmo assim, 

garantiria a tão desejada “sobrevivência digna”? Como se poderá flexibilizar ou 

eliminar alguns dos diversos direitos sociais (ou todos eles) previstos no art. 7º da 

Constituição da República214 e na legislação infraconstitucional, cujo objetivo é, 

justamente, garantir uma sobrevivência digna ao trabalhador, e, ainda assim, 

asseverar-se que se busca uma “proteção efetiva [...] para uma sobrevivência 

digna”215 deste trabalhador? Parece que não há respostas. 

Tanto se poderá afirmar, sem maiores preocupações: “quando é aplicado 

rigidamente, [o Direito do Trabalho] impede grande parte da criação de 

empregos”,216 como, ao contrário, que a flexibilização e a desregulamentação são 

_____________ 

 

212 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Globalização & desemprego: mudanças nas relações 
de trabalho . São Paulo: LTr, 1998, p. 116. 
213 Ibidem, p. 130. 
214 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . 37. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
215 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Globalização & desemprego: mudanças nas relações 
de trabalho . São Paulo: LTr, 1998, p. 130. 
216 BARROS, Cássio Mesquita. O futuro do direito do trabalho. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 66, 
n. 5, maio 2002, p. 526. 
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fatores de agravamento da crise do Direito do Trabalho.217 Apesar disso, não há 

nenhuma demonstração de que elas possam gerar mais postos de trabalho.  

A flexibilização da lei, afirma-se, “é fundamental para o sucesso econômico e 

social deste grande País.”218 

Pela generalidade da afirmação, se ela não fosse parte integrante de um 

“artigo doutrinário” de Direito do Trabalho, publicado em uma revista especializada 

neste ramo do Direito, não se saberia nem mesmo de que “lei” se está a falar. Um 

desavisado poderia pensar tratar-se das normas jurídicas de Direito Civil, por meio 

das quais se assegura o direito à propriedade, ou daquelas de Direito Penal, por 

meio das quais se garante a punição dos crimes cometidos contra o patrimônio. Mas 

não se está, é claro, tratando nem de umas, nem de outras. A flexibilização 

pretendida, no caso, como forma de se garantir “o sucesso econômico e social”219 do 

país é das normas do Direito do Trabalho. Como não há nenhuma exigência em 

demonstrar-se a segurança da afirmação, transforma-se, facilmente, o trabalhador 

no grande responsável pelo insucesso econômico de uma nação. E segue-se 

repetindo que é imprescindível realizar a flexibilização do Direito do Trabalho “para 

não obstar o desenvolvimento”.220 

_____________ 

 

217 FREITAS JÚNIOR, Antônio Rodrigues de. Direito do trabalho na era do desemprego: 
instrumentos jurídicos em políticas públicas de fom ento à ocupação . São Paulo: LTr, 1999, p. 
103 e 158. 
218 PASTORE, José. Relações de trabalho numa economia que se abre. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 59, n. 1, jan. 1995, p. 22. 
219 Ibidem, loc. cit. 
220 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Globalização & desemprego: mudanças nas relações 
de trabalho . São Paulo: LTr, 1998, p. 113. 
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Cada vez mais, o discurso se desvincula da necessidade de demonstrá-lo na 

prática. A partir desse descompasso, pode-se afirmar, de forma despreocupada, a 

necessidade de “manter as regras, mas reduzir a tutela do Estado”.221 Aqui, mais 

uma vez, o discurso causa perplexidade. Se as regras jurídicas de proteção social 

aos trabalhadores são, em sua esmagadora maioria, editadas pelo Estado, como 

seria possível mantê-las e, ainda assim, assegurar a redução da tutela do Estado? 

Os países que resistem à flexibilização, dizem eles, amargam altas taxas de 

desemprego, mas não indicam quais os países, quais as taxas e qual a correlação 

efetiva entre flexibilização e desemprego.222 Assim, a tragédia do desemprego 

aparece como um fenômeno típico dos países de normas trabalhistas rígidas, 

quando se sabe que ele é um mal presente hoje em todo o mundo, como já 

demonstrado na seção 2.3. Aliás, não há, ao menos no Brasil, pesquisas sérias que 

demonstrem os efeitos da flexibilização sobre o aumento [ou a redução] dos 

contratos formais de trabalho, como reconheceram os pesquisadores José Paulo 

Zeetano Chahad e Roberto Macedo.223 

_____________ 

 

221 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Globalização & desemprego: mudanças nas relações 
de trabalho . São Paulo: LTr, 1998, p. 118. 
222 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
120. 
223 CHAHAD, José Paulo Zeetano; MACEDO, Roberto. A evolução do emprego no período 1992-2001 
e a ampliação do mercado formal brasileiro desde 1999. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 240. 



 

 

94 

Dizer que a flexibilização é uma “necessidade imperativa”,224 sem 

demonstrar-se objetivamente quais as razões da afirmação, é tão respeitável quanto 

dizer, por outro lado, que a flexibilização, mesmo quando realizada com o objetivo de 

minorar o desemprego, mas sem compromisso com o princípio da proteção ao 

trabalhador, pode levar à autodestruição da proteção social.225 

Faz-se a apologia dos benefícios da flexibilização,226 mas há, também, quem 

entenda que realizá-la como alternativa contra o desemprego causará mais 

precarização.227 

Diante do conflito entre o Direito do Trabalho e o direito ao trabalho, será 

possível alegar que, apesar dos efeitos maléficos aos trabalhadores individualmente 

considerados, a flexibilização seria sempre benéfica aos trabalhadores considerados 

como um todo, pois estaria a serviço do direito ao trabalho.228 Mas sempre haverá 

como apontar exemplos de aumento do desemprego em decorrência da 

flexibilização,229 duvidar desta como fator de geração de empregos230 ou, ao menos, 

_____________ 

 

224 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
62. 
225 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrátic a. São 
Paulo: LTr, 2003, p. 136. 
226 SOARES FILHO, José. A crise do direito do trabalho em face da globalização. Revista LTr , São 
Paulo: LTr, vol. 66, n. 10, out. 2002, p. 1174. 
227 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho: alternativas para uma sociedad e 
em crise. Vol II . São Paulo: LTr, 1997, p. 169. 
228 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Flexibilização fair play?. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 
65, n. 9, set. 2001, p. 1046. 
229 SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativ as. 6. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 30. 
230 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho: alternativas para uma sociedad e 
em crise. Vol II . São Paulo: LTr, 1997, p. 171. 
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alegar a ineficácia da flexibilização em virtude do grande número de trabalhadores 

informais.231  

No âmbito do discurso, todas as afirmações são possíveis, pois não se exige 

daqueles que as fazem uma demonstração rigorosa da correspondência entre o seu 

conteúdo e a realidade. Livres desta exigência, os defensores da flexibilização 

incorporaram-na, definitivamente, ao discurso da geração e da manutenção dos 

empregos, deslocando o debate da seara técnico-científica para o âmbito 

meramente ideológico. Mas não importa, o discurso tem de continuar, e a tragédia 

do desemprego estará sempre a seu serviço. 

3.2 Emprego, desemprego e Direito do trabalho: clic hês, frases 
feitas e lugares-comuns 

3.2.1 A facilidade de se construírem lugares-comuns  

A falta de imposição da demonstração prática da veracidade do discurso 

sobre emprego, desemprego e Direito do Trabalho, da qual se falou na seção 3.1, e, 

_____________ 

 

231 PRADO, Ney. Entraves trabalhistas às relações capital-trabalho. In: WALD, Arnoldo; MARTINS, 
Ives Gandra da Silva; PRADO, Ney (Coord.). O direito brasileiro e os desafios da economia 
globalizada . Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 181 e 188. 
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ao mesmo tempo, a dificuldade de silenciar sobre problema tão grave e atual, faz 

muitos sentirem-se à vontade para falar o que desejam sobre o assunto. Diante da 

grande dimensão do problema, qualquer opinião, mesmo simplesmente intuitiva, 

parece mais importante que o silêncio. Esta circunstância, ao invés de contribuir 

para sua solução, acaba por agravá-lo e permite a elaboração de um elenco de 

frases feitas e lugares-comuns sobre ele; verdadeiros clichês, que, de tanto se 

repetirem, ganham, para alguns, ares de veracidade, mesmo que estejam muito 

distantes de se tornarem verossímeis. 

Três dos clichês mais encontrados no discurso sobre emprego, desemprego 

e Direito do Trabalho e sobre os quais se fará uma breve análise a seguir são: (1) a 

legislação trabalhista atualmente em vigor, no Brasil, seria obsoleta, em virtude de o 

principal diploma normativo disciplinador dos contratos de trabalho, o Decreto-lei nº 

5.452, por todos conhecido como Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ter sido 

editado em 1º maio de 1943,232 ainda na primeira metade do século passado. (2) Há 

uma grande incidência de encargos trabalhistas sobre os valores pagos aos 

trabalhadores cujos contratos são regulados pela CLT. (3) Finalmente, a qualificação 

profissional dos trabalhadores é uma das formas mais eficazes de combate ao 

desemprego, razão pela qual os profissionais devidamente qualificados não sofrem 

com o problema. 

_____________ 

 

232 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho . 32. ed. São Paulo: LTr, 2005. 
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3.2.2 O clichê da obsolescência da legislação traba lhista brasileira 

Ao se apresentar como “Ex-Ministro do Trabalho e Ministro do Tribunal 

Superior do Trabalho, aposentado após haver exercido a presidência”,233 Almir 

Pazzianoto Pinto parece reunir conhecimento de causa o suficiente para confirmar 

aquilo que todos já sabem: a CLT encontra-se bastante ultrapassada, “não tendo 

[por isso] condições de oferecer respostas aos problemas provocados pelo 

crescimento da oferta de mão-de-obra, globalização da economia, avanço da 

tecnologia e [o mais importante] urgente necessidade de criação de empregos”.234  

Para ele, a despeito de a CLT ter cumprido “relevante papel na história do 

nosso país, do seu desenvolvimento e dos direitos dos trabalhadores, trata-se, 

porém, de legislação inadequada ao mundo contemporâneo.”235 E o ex-Ministro não 

está sozinho. Fazem-no coro Enoque Ribeiro dos Santos,236 José Pastore,237 José 

Paulo Zeetano Chahad,238 Maria Cristina Cacciamalli,239 Ney Prado,240 Paulo 

Cavalcanti da Costa Moura241 e, certamente, muitos outros. 

_____________ 

 

233 PINTO, Almir Pazzianoto. Entraves legais às relações capital-trabalho. In: WALD, Arnoldo; 
MARTINS, Ives Gandra da Silva; PRADO, Ney (Coord.). O direito brasileiro e os desafios da 
economia globalizada . Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 151. 
234 PINTO, Almir Pazzianoto. Entraves legais às relações capital-trabalho. In: WALD, Arnoldo; 
MARTINS, Ives Gandra da Silva; PRADO, Ney (Coord.). O direito brasileiro e os desafios da 
economia globalizada . Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 151. 
235 Ibidem, p. 156. 
236 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
120. 
237 PASTORE, José. Relações de trabalho numa economia que se abre. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 59, n. 1, jan. 1995, p. 21. 
238 CHAHAD, José Paulo Zeetano. O mercado de trabalho e a segurança de emprego e de renda no 
Brasil: estágio atual e sugestões a partir da experiência internacional. In: CHAHAD, José Paulo 
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O também ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Arnaldo 

Süssekind, afirma ser “inquestionável que a legislação trabalhista brasileira, 

consubstanciada preponderantemente na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

de 1943, deve ser atualizada e, em alguns pontos, modificada.”242 

A CLT, cujo texto original foi editado há mais de 63 anos, não levou em 

conta diversos problemas sócio-econômicos que somente agora estão sendo 

vivenciados, como a questão dos avanços tecnológicos e da mobilidade dos 

empreendimentos econômicos e do desemprego deles decorrentes, aos quais foi 

feita referência na seção 1.4. É inegável que o texto original da CLT está 

ultrapassado. Não há dúvidas, também, de que a legislação trabalhista brasileira 

pode e deve ser modificada em alguns pontos. A pergunta a ser respondida, para 

que as críticas à obsolescência da legislação trabalhista brasileira, feitas pelos 

diversos autores antes citados, sejam legítimas é se, de fato, as principais 

disposições legais disciplinadoras, atualmente, dos contratos de emprego no Brasil 

encontram-se, mesmo, na CLT.243 

_____________ 

 

Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 286, 303 e 319. 
239 CACCIAMALI, Maria Cristina. A desfiliação do estatuto do trabalho na década de 1990 e a 
inserção dos ocupados que compõem as famílias de menor renda relativa. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 251. 
240 PRADO, Ney. Entraves trabalhistas às relações capital-trabalho. In: WALD, Arnoldo; MARTINS, 
Ives Gandra da Silva; PRADO, Ney (Coord.). O direito brasileiro e os desafios da economia 
globalizada . Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 170-171 e 182. 
241 MOURA, Paulo Cavalcanti da Costa. A crise do emprego: uma visão além da economia . 4. ed. 
Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 219. 
242 SÜSSEKIND, Arnaldo. A globalização da economia e o direito do trabalho. Revista LTr , São 
Paulo: LTr, vol. 61, n. 1, jan. 1997, p. 43. 
243 Ibidem, loc. cit. 
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O sentimento de que a legislação trabalhista brasileira é ultrapassada é 

quase uma unanimidade. Uma coisa, porém, é afirmar-se o caráter antiquado da 

CLT; outra, bem diversa, é afirmar-se que a legislação trabalhista brasileira merece o 

mesmo adjetivo. 

A conclusão de que a CLT é ultrapassada somente serviria para 

fundamentar a afirmação segundo a qual a disciplina jurídica das relações de 

trabalho, no Brasil, também o é se esta disciplina fosse, necessariamente, prevista 

na CLT. Esta circunstância, porém, parece não ter sido objeto de pesquisa de 

nenhum dos autores citados, nem das muitas pessoas que afirmam, por aí, que “a 

legislação trabalhista atualmente em vigor, no Brasil, é obsoleta”. Por esta razão, 

ousa-se dizer tratar-se de uma frase feita, um lugar-comum, enfim, um simples 

clichê, pendente, portanto, de demonstração.  

Na tentativa de chegar-se a uma conclusão mais objetiva e menos intuitiva e 

ideológica sobre a obsolescência, ou não, da legislação trabalhista brasileira, foi 

empreendida uma análise minuciosa de todos os dispositivos da CLT. As 

conclusões, porém, parecem ser bem diversas daquelas pretendidas pelos autores 

já referidos, conforme será demonstrado a seguir. 

Em sua redação original, de 1943, a CLT possuía 922 artigos, agrupados em 

11 títulos, com diversos capítulos e seções. Aos 922 artigos originais, foram 

acrescentados 35 novos artigos, os quais, contudo, não alteraram o fato de o artigo 

final da CLT continuar sendo o de número 922. Este acréscimo se deu com a 

adoção das regras previstas na Lei Complementar nº 95, de 26-02-1998, cujo artigo 

12, III, b, proibiu a renumeração de artigos e determinou, na hipótese de acréscimo 
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de dispositivo novo, a utilização do “mesmo número do dispositivo imediatamente 

anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem 

suficientes para identificar os acréscimos”.244 

A CLT passou, então, a contar, formalmente, com um total de 957 artigos. 

Diz-se “formalmente” porque, na verdade, quando do acréscimo dos 35 artigos 

referidos, já havia diversos artigos revogados. De qualquer sorte, para os fins deste 

texto, será utilizado o total de 957 artigos, como o equivalente a 100% da CLT. 

Dos 957 artigos da CLT, 403 não se referem, diretamente, à execução do 

contrato de trabalho, o que representa 42,11% do total, assim distribuídos: 100 

artigos (511 a 610) tratam “Da Organização Sindical”, representando 10,45%, 9 

deles revogados expressamente (artigos 536, 563, 567 a 569 e 594 a 597). 17 

artigos (626 a 642) tratam “Do Processo de Multas Administrativas”, atingindo 1,77% 

do total. 93 artigos (643 a 735) tratam “Da Organização Sindical”, perfazendo 9,72%, 

e, destes, 15 já foram revogados expressamente (artigos 675, 686, 691 e 692, 694 e 

695, 698, 703 a 706, 723 a 725 e 734). 27 artigos (736 a 762) tratam “Do Ministério 

Público do Trabalho”, o que representa 2,82% do total, havendo, neste universo, 9 

artigos revogados (738 e 755 a 762). Finalmente, 166 artigos (763 a 910, entre os 

quais, os artigos 789-A e 789-B, 790-A e 790-B, 852-A a 852-I, 877-A, 878-A, 889-A, 

_____________ 

 

244 BRASIL. Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a elaboração, a 
redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da 
Constituição da República, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que 
menciona. Planalto, Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/LCP/Lcp95.htm>. Acesso em: 3 jul. 2006. 
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896-A e 897-A) tratam “Do Processo Judiciário do Trabalho”, totalizando 17,35%, 

dos quais o art. 812 revogado expressamente. 

Desse modo, em relação a esse primeiro grupo de 403 artigos que não se 

referem, diretamente, à execução do contrato de trabalho, pode-se chegar a duas 

conclusões. Primeiro, eles são irrelevantes para a atribuição de culpa, à CLT, pelos 

altos índices de desemprego amargados pelo país, pois não dizem respeito à 

disciplina, em si, das relações de emprego. Segundo, eles poderiam, perfeitamente, 

ser apresentados em qualquer outro diploma normativo que não fosse a CLT, 

podendo-se citar, por exemplo, o caso dos 166 artigos disciplinadores “Do Processo 

Judiciário do Trabalho”, que estariam topograficamente mais bem localizados se 

reunidos em um código de processo do trabalho ou, na falta deste, no próprio 

Código de Processo Civil, até porque, atualmente, o Direito Processual Comum já é 

fonte subsidiária do Direito Processual do Trabalho, de acordo com os artigos 769 e 

889 da CLT.245 

Dos 957 artigos da CLT, outros 101, que representavam 10,55% do total, 

foram revogados expressamente. São eles: 18 e 19, 22 a 24, 27 e 28, 35, 42 a 46, 

77, 79 e 80, 84 a 116, 121 a 123, 125, 127 e 128, 202 a 223, 366, 374 a 376, 378 a 

380, 387, 398, 415 a 423, 436 e 437, 446, 454, 509 e 918. Todos estes artigos 

simplesmente não mais existem no mundo jurídico. Isto não impede vários dos 

autores que acusam a legislação trabalhista de obsoleta e detalhista de os 

_____________ 

 

245 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho . 32. ed. São Paulo: LTr, 2005. 
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computarem para o fim de demonstrar como a CLT é minuciosa na disciplina das 

relações jurídicas, tanto que possui quase 1.000 artigos.  

Outros 22 dos 957 artigos da CLT, correspondentes a 2,30% destes, foram 

devidamente derrogados pela Constituição da República promulgada em 05-10-

1988, pois esta tratou, de modo diverso, da matéria antes disciplinada por eles. São 

os artigos 11, 58, 373, 402 a 405, 478, 487 e 492 a 504. 

A despeito de tratar-se, em valores absolutos, de um pequeno número de 

dispositivos legais, eles regulavam as questões mais importantes na execução do 

contrato de trabalho, pois disciplinavam a duração do trabalho e a correspondente 

remuneração. Apesar disso, quando se quer reclamar das limitações de jornada 

impostas pela legislação, do repouso semanal remunerado, das férias, da 

obrigatoriedade do pagamento do salário mínimo e do décimo terceiro salário e da 

necessidade de concessão de aviso prévio, para o término do contrato de trabalho, 

fala-se mal da arcaica e obsoleta CLT, e não da moderna e recente Constituição da 

República, apesar de ser esta a reguladora das matérias antes referidas. Isso 

ocorre, certamente, porque deve ser mais fácil argumentar contra um diploma 

normativo sob a feição de decreto-lei, editado há mais de 60 anos, do que contra 

uma Constituição da República promulgada há menos de duas décadas. Na 

verdade, a circunstância de a CLT ter sido editada em 1943 dispensa argumentação 

para mostrar-lhe a obsolescência. 

Dos 957 artigos da CLT, outros 16, que correspondem a 1,67%, foram 

recepcionados pela Constituição da República promulgada em 05-10-1988. São 

eles: artigos 67, 73, 117 a 119, 124, 129, 165, 192 e 193, 381, 385 e 386 e 391 a 
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393. Neste caso, apesar de não ter havido modificação significativa no teor deles, a 

razão de suas existências no mundo jurídico não é mais a CLT, mas sim a 

Constituição da República. Apesar disso, ocorre-lhes o mesmo fenômeno que se dá 

com os 22 artigos derrogados pela Constituição, do qual já se tratou. 

A redação de 28 outros artigos, que representam 2,93% dos 957 artigos 

totais da CLT, também está longe de ser aquela pretendida por Getúlio Vargas, por 

se tratar de artigos acrescentados à CLT ou com redação determinada pela 

legislação posterior a 05-10-1988. São dispositivos legais já em consonância com a - 

boa ou ruim - nova ordem constitucional inaugurada no país há menos de dezoito 

anos. São eles: artigos 58-A e 59, 130-A, 144, 373-A, 390-B e 390-C, 390-E, 392-A, 

428 a 433, 458, 467, 476-A, 625-A a 625-H, 627-A e 702. 

Há, por outro lado, uma grande quantidade de artigos da CLT que, a 

despeito de preservarem a redação original de 1943, ou possuírem uma redação 

determinada por uma norma legal anterior à data da promulgação da atual 

Constituição da República, não se referem, diretamente, à execução do contrato de 

trabalho. Por isso mesmo, são pouco relevantes para fundamentar as acusações 

feitas à legislação trabalhista brasileira de, por obsolescência, ser responsável pelos 

altos índices de desemprego. Trata-se, portanto, de artigos que consagram apenas 

definições, conceituações, explicações adicionais ou regras que não se referem, 

diretamente, à execução do contrato de trabalho. 

Estes dispositivos são os artigos 1º a 9º, 12, 13 a 17, 20 e 21, 25 e 26, 29 a 

34, 36 a 41, 47 a 57, 62 a 65, 68 e 69, 75 e 76, 78, 81 a 83, 120, 126, 131 e 132, 

142, 148, 153, 154 a 161, 164, 167, 170 a 191, 194 a 197, 200 e 201, 352 a 365, 
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367 a 372, 377, 388, 397, 399, 401, 406 a 411, 424 a 426, 434 e 435, 438 e 439, 

441 e 442, 447, 456, 505 a 508, 510, 611, 618, 621, 625, 911 a 917 e 919 a 922. 

Para ter-se uma idéia da característica não normativa destes artigos, citam-

se como exemplo alguns deles. O art. 1º diz, apenas: “esta Consolidação estatui as 

normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho nela 

previstas.”246 O art. 12, por sua vez, limita-se a asseverar: “os preceitos 

concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial”.247 O art. 21, ao 

tratar da carteira de trabalho e previdência social – CTPS, dispõe: “em caso de 

imprestabilidade ou esgotamento do espaço destinado a registros e anotações, o 

interessado deverá obter outra carteira, conservando-se o número e a série da 

anterior”.248 Certamente, ninguém, em sã consciência, ousaria acusar dispositivos 

legais tão anódinos quanto os anteriormente transcritos da responsabilidade pelo 

acachapante desemprego estrutural que assola o país ou qualquer parte do mundo.  

Há um outro grupo de artigos merecedor de uma análise separada. Trata-se 

dos artigos 224 a 351 da CLT, que integram o seu Título III, denominado “Das 

Normas Especiais de Tutela do Trabalho”. Muitos dos contratos de trabalho 

disciplinados pelos dispositivos antes referidos deixaram, simplesmente, de existir, 

por dizerem respeito a atividades que, com os avanços tecnológicos experimentados 

nos últimos anos, foram substituídas por outras, ou então foram reduzidas a um 

número insignificante. Por esta razão, uma eventual revogação de todo o Título III da 

_____________ 

 

246 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho . 32. ed. São Paulo: LTr, 2005. 
247 Ibidem. 
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CLT, seguida, por exemplo, de uma autorização para a adoção de trabalho escravo 

naqueles setores por ele disciplinados, certamente produziria poucos efeitos na 

criação de postos de trabalho.249 

Basta lembrar que o título já referido disciplina, entre outros, os contratos 

dos trabalhadores nos serviços de “radiotelegrafia e radiotelefonia”, contratos estes 

praticamente extintos com o advento do fac-símile, do telefone móvel e, 

principalmente, da internet e de todos os facilitadores a ela relacionados, como o 

correio eletrônico e os softwares de comunicação instantânea à distância. 

De qualquer sorte, não se deixará de realizar uma análise detalhada dos 

artigos que integram o Título III da CLT, com o objetivo de verificar quais dos 

dispositivos que o compõem se referem, diretamente, à execução do contrato de 

trabalho. Isso porque, a despeito de tratar de algumas categorias até exóticas, ele 

disciplina, entre outras, categorias perfeitamente atuais, como, por exemplo, a dos 

bancários. 

Eis os números, então. 

Dos 128 artigos “Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho”, 50 foram 

revogados expressamente (artigos 232 e 233, 254 a 292, 310 a 314, 316, 324, 327 e 

_____________ 

 

248 Ibidem. 
249 Recorre-se a esta argumentação apenas para demonstrar a convicção de que o maior ou menor 
nível de proteção social da legislação trabalhista não é um fator de geração de postos de trabalho, 
idéia esta que será desenvolvida, com mais sistematização, até o final do texto, pois a Constituição 
da República consagrou, entre outros, os princípios da “dignidade da pessoa humana”, dos “valores 
sociais do trabalho” (art. 1º, III e IV) e da “valorização do trabalho humano” (art. 173, caput), o que 
impediria, por óbvio, a adoção “legal” do trabalho escravo.  
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342), representando 5,23% dos 957 artigos da CLT. 2 foram derrogados (artigos 296 

e 305) e outros 2 foram recepcionados (artigos 307 e 319) pela Constituição da 

República atualmente em vigor, os quais, somados, representam 0,42% de toda a 

CLT. 34 outros são do tipo que consagram apenas definições, conceituações, 

explicações adicionais ou regras que não se referem, diretamente, à execução do 

contrato de trabalho (artigos 226, 236 e 237, 247, 252, 302, 306, 315, 317, 325 e 

326, 328 a 341 e 343 a 351), correspondentes a 3,55% do total. Assim, de todo o 

Título III da CLT, apenas 40 artigos se referem, diretamente, à execução do contrato 

de trabalho (artigos 224 e 225, 227 a 231, 234 e 235, 238 a 246, 248 a 251, 253, 

293 a 295, 297 a 301, 303 e 304, 308 e 309, 318, 320 e 323), equivalentes a 4,18% 

dos 957 artigos da CLT. Repita-se: artigos que disciplinam a execução apenas de 

alguns contratos especiais e não aplicáveis, portanto, a todas as relações de 

emprego. 

Aos 40 artigos acima citados, devem ser somados outros 98, também 

disciplinadores da execução do contrato de trabalho. Neste caso, de todos os 

contratos, e não apenas de contratos especiais, cuja redação ou é a mesma do texto 

original da CLT, ou foi determinada pela legislação anterior à promulgação da 

Constituição da República em vigor, os quais correspondem a 10,24% de toda a 

CLT. São eles: artigos 10, 60 e 61, 66, 70 a 72, 74, 130, 133 a 141, 143, 145 a 147, 

149, 150 a 152, 162 e 163, 166, 168 e 169, 198 e 199, 382 a 384, 389 e 390, 394 a 

396, 400, 412 a 414, 427, 440, 443 a 445, 448 a 453, 455, 457, 459 a 466, 468 a 

476, 477, 479 a 486, 488 a 491, 612 a 617, 619 e 620 e 622 a 624. 



 

 

107 

Em resumo: dos 957 artigos que compõem (ou deveriam compor, haja vista 

que alguns deles foram revogados expressamente) a CLT, apenas 138 possuem 

redação determinada pelo obsoleto Decreto-lei nº 5.452, do longínquo e histórico dia 

1º maio de 1943, ou por outras normas legais anteriores à data da promulgação da 

atual Constituição da República, e se referem à disciplina da execução do contato de 

trabalho. Isto representa precisos 14,42% de todo aquele diploma legal.  

Conclui-se, portanto, que a Consolidação das Leis do Trabalho é, de fato, 

um diploma legal obsoleto, pois editado há mais de 63 anos, ao longo dos quais o 

mundo experimentou profundas e significantes transformações. Esta conclusão, 

porém, não serve para legitimar a afirmação de que a legislação trabalhista brasileira 

seja, toda ela, obsoleta. Pouco menos de um sétimo da CLT disciplina, efetivamente, 

a execução dos contratos de trabalho e possui redação determinada por normas 

editadas anteriormente à atual Constituição. Mais ainda: apesar de 14,42% da 

redação da CLT ser original e referir-se à execução dos contratos de trabalho, isso 

não quer dizer que 14,42% da legislação trabalhista brasileira seja anterior a 05-10-

1988. 

A disciplina de uma grande parte das matérias tratadas, originariamente, 

pela CLT passou a ser feita por diplomas legais editados após a promulgação da 

Constituição de 1988, entre os quais as seguintes Leis: 7.783, de 28-06-89, que, 

entre outras coisas, “dispõe sobre o exercício do direito de greve”;250 7.998, de 11-

_____________ 

 

250 BRASIL. Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989. Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define 
as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá 
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01-1990, reguladora do “programa do seguro-desemprego, [do] abono salarial [e 

instituidora do] fundo de amparo ao trabalhador - FAT”;251 8.036, de 11-05-1990, 

disciplinadora do “fundo de garantia do tempo de serviço”;252 8.716, de 11-10-1993, 

estabelecedora da “garantia do salário mínimo”;253 8.856, de 1º-03-1994, fixadora da 

“jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional”;254 

9.029, de 13-04-1995, que “proíbe a exigência de atestado de gravidez e 

esterilização e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de 

permanência da relação jurídica de trabalho”;255 9.601, de 21-01-1998, reguladora 

do “contrato de trabalho por prazo determinado”;256 9.615, de 24-03-1998, 

instituidora de “normas gerais sobre desporto”;257 9.719, de 27-11-1998, que, entre 

outras coisas, “dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho 

_____________ 

 

outras providências. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm>. Acesso em: 3 jul. 2006. 
251 BRASIL. Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências. Planalto , 
Brasília, DF, 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7998.htm>. Acesso em: 
3 jul. 2006. 
252 BRASIL. Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, e dá outras providências. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm>. Acesso em: 3 jul. 2006. 
253 BRASIL. Lei nº 8.716, de 11 de outubro de 1993. Dispõe sobre a garantia do salário mínimo e dá 
outras providências. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8716.htm>. Acesso em: 3 jul. 2006. 
254 BRASIL. Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994. Fixa a Jornada de Trabalho dos Profissionais 
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8856.htm>. Acesso em: 3 jul. 2006. 
255 BRASIL. Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995. Proíbe a exigência de atestados de gravidez e 
esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da 
relação jurídica de trabalho, e dá outras providências. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9029.htm>. Acesso em: 3 jul. 2006. 
256 BRASIL. Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998. Dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo 
determinado e dá outras providências. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9601.htm>.  Acesso em: 3 jul. 2006. 
257 BRASIL. Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras 
providências. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm>.  Acesso em: 3 jul. 2006. 
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portuário”;258 10.101, de 19-12-2000, disciplinadora da “participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa”,259 e 10.220, de 11-04-2001, 

fixadora de “normas relativas à atividade de peão de rodeio, equiparando-o a atleta 

profissional”.260 

Ainda assim, a Constituição da República promulgada em 05-10-1988 

alterou significativamente a disciplina jurídica das relações de trabalho. O seu art. 7º, 

por exemplo, possui trinta e quatro incisos referindo-se, diretamente, ao âmago do 

contrato de trabalho. Além dele, diversos outros dispositivos trataram, 

especificamente, de matéria trabalhista, entre os quais, os artigos 8º (com oito 

incisos) a 11 e, principalmente, os artigos estabelecedores dos princípios 

constitucionais do Direito do Trabalho: da dignidade da pessoa humana, dos valores 

sociais do trabalho, da valorização do trabalho humano, da função social da 

propriedade e da busca do pleno emprego (artigos 1º, III e IV, e 170, caput e III e 

VIII). O art. 6º, por sua vez, previu, expressamente, o direito ao trabalho como um 

direito social.261 

_____________ 

 

258 BRASIL. Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998. Dispõe sobre normas e condições gerais de 
proteção ao trabalho portuário, institui multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras 
providências. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9719.htm>.  Acesso em: 3 jul. 2006. 
259 BRASIL. Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências. Planalto , Brasília, DF, 
2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10101.htm>.  Acesso em: 3 jul. 2006. 
260 BRASIL. Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001. Institui normas gerais relativas à atividade de peão 
de rodeio, equiparando-o a atleta profissional. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10220.htm>.  Acesso em: 3 jul. 2006. 
261 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . 37. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
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Parece equivocada, pois, a afirmação segundo a qual as condições de 

trabalho no Brasil continuam fixadas na CLT.262 Bem ou mal, as relações de trabalho 

não estão sendo disciplinadas por normas legais editadas há mais de meio século, 

como dizem muitos. Se não se trata de um ordenamento jurídico trabalhista 

exemplar, constitui uma opção atual do legislador, que deve ter considerado boa 

parte das transformações do país, ao longo desses sessenta e três anos de vigência 

da CLT. Por esta razão, os elevados índices de desemprego não podem ser 

creditados à suposta vetustez da legislação. 

3.2.3 Um lugar-comum: “os altos encargos sociais tr abalhistas 
brasileiros são a principal razão para as altas tax as de 
desemprego” 

Uma das formas mais comuns de transferência, para os empregados, da 

culpa pela situação vivida pelos desempregados será denominada, aqui, 

transferência indireta, elaborada com o seguinte discurso: não são as pessoas dos 

empregados, em si, as culpadas pela tragédia do desemprego, mas, sim, um outro 

_____________ 

 

262 CACCIAMALI, Maria Cristina. A desfiliação do estatuto do trabalho na década de 1990 e a 
inserção dos ocupados que compõem as famílias de menor renda relativa. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 251; SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O 
direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 120; SÜSSEKIND, Arnaldo. A 
globalização da economia e o direito do trabalho. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 61, n. 1, jan. 
1997, p. 43. 
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vilão, apenas indiretamente ligado aos empregados: os encargos sociais 

trabalhistas.263 

Alega-se que os altos encargos sociais incidentes sobre o salário 

inviabilizam a contratação de mais pessoas. Portanto, bastaria a redução deles para 

viabilizar a geração imediata de um grande número de postos de trabalho. O 

raciocínio é sedutor, mas apresenta uma série de inconsistências. 

Há um consenso, no país, de ter-se uma carga tributária elevada. Todavia, 

quando se trata de estabelecer qual a exata dimensão dos encargos sociais, o 

dissenso é gritante. 

Partindo dessa premissa, José Pastore, por exemplo, afirma que os 

encargos sociais são superiores a 100% da folha de pagamento, mais precisamente 

103,56%.264 O grande problema é a confusão eventualmente estabelecida em tratar, 

do mesmo modo, encargos sociais e direitos - igualmente sociais - dos 

trabalhadores. 

_____________ 

 

263 Como a expressão “encargos sociais” possui sentido muito abrangente, utilizou-se, até aqui, o 
adjetivo “trabalhistas” para que não houvesse dúvidas de que os encargos dos quais se está falando 
são aqueles que têm como origem uma relação formal de emprego. Doravante, porém, limitar-se-á a 
usar a expressão “encargos sociais”.  
264 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, passim. Nos primeiros textos nos quais abordou o assuntou, o autor precitado concluía que os 
encargos sociais eram de 102% (PASTORE, José. O desemprego tem cura? . São Paulo: Makron 
Books, 1998, p. 11-12). Este esclarecimento se faz necessário porque, a seguir, serão feitas 
referências a outros autores que contestam o percentual de encargos sociais defendido por José 
Pastore, e o fazem referindo-se, quase sempre, aos 102% inicialmente indicados por aquele autor 
nos seus primeiros textos, o que não altera, em essência, a divergência entre eles.  
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De acordo com os critérios utilizados por José Pastore, para chegar-se aos 

103,46% de encargos sociais, estes são divididos em quatro grupos. 

No “grupo A”, ele relaciona os componentes daquilo que ele denomina, 

simplesmente, de “obrigações sociais”,265 nestas incluídos os 8,5% de FGTS sobre o 

salário, atingindo o total de 36,3%. São eles: “acidentes do trabalho (média)” (2%), 

INCRA (0,2%), previdência social (20%), salário-educação (2,5%), SEBRAE (0,6%), 

SENAI/SENAC/SENAT (1%), SESI/SESC/SEST (1,5%) e, como já se disse, o FGTS 

(8,5%). 

No “grupo B”, relaciona uma série de itens que compõem o denominado 

“tempo não trabalhado I”,266 itens estes que, somados, perfazem o total de 38,23%. 

São eles: “abono de férias” (3,64%) - que nada mais é que o adicional de 1/3 

previsto no art. 7º, XVII, da Constituição da República -,267 “auxílio-enfermidade” 

(0,55%), aviso prévio (1,32%), “feriados” (4,36%),268 férias (9,45%) e “repouso 

semanal” (18,91%). 

_____________ 

 

265 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 46. 
266 Ibidem, p. 47. 
267 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . 37. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
268 O autor trata, separadamente, “feriados” e “repouso semanal”, mas o direito a ser remunerado sem 
a devida prestação de serviços, tanto nos domingos quanto nos feriados nada mais é que o “repouso 
semanal remunerado”, previsto no art. 1º da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, do seguinte teor: 
“Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de vinte e quatro horas consecutivas, 
preferencialmente aos domingos e, nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados 
civis e religiosos, de acordo com a tradição local.” (BRASIL. Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. 
Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário, nos dias feriados civis e 
religiosos. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0605.htm>. Acesso em: 3 jul. 2006). Aliás, trata-se de 
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 No “grupo C”, estão dois itens, relacionados sob a denominação “tempo não 

trabalhado II”,269 que, somados, atingem 14,12%: décimo terceiro salário (10,91%) e 

“despesa de rescisão contratual” (3,21%). 

Finalmente, no “grupo D”, denominado “incidências cumulativas”,270 o autor 

agrupou a incidência dos itens do “grupo A” sobre os do “grupo B” (13,88%) e a 

incidência do FGTS sobre o décimo terceiro salário (0,93%), que totalizam 14,81%. 

Não é necessário um esforço intelectual muito grande para perceber-se que 

a classificação de encargos sociais proposta por José Pastore suscita uma grande 

quantidade de questionamentos, desde os mais apurados e, por isso mesmo, 

controvertidos, até aqueles que, de tão óbvios, poderiam soar incontroversos.  

Os menos controvertidos são os seguintes: 

Entre as verbas que José Pastore entende por encargos sociais, estão, por 

exemplo, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado (englobando o que 

apontou como repouso semanal e feriados, conforme já esclarecido); férias e o 

respectivo adicional de 1/3 (que ele chamou de “abono de férias”); e aviso prévio, 

direitos previstos, respectivamente, nos incisos VIII, XV, XVII e XXI do art. 7º da 

Constituição da República271 e pagos diretamente ao trabalhador. Somados, são 

_____________ 

 

direito atualmente assegurado pelo art. 7º, XV, da Constituição da República (BRASIL. Constituição 
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil . 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2005). 
269 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 47. 
270 Ibidem, loc.cit. 
271 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . 37. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
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responsáveis por nada menos que 48,59 dos 103,46% apontados por José Pastore 

como encargos sociais. 

Além do mais, as cinco verbas acima citadas - que o autor quantificou como 

seis - também são responsáveis pela quase totalidade da composição do “grupo 

D”.272 Mais precisamente por outros 13,13 dos 103,46% por ele indicados. Isso 

acontece porque, dos 14,81% do “grupo D”,273 13,88 são formados pela incidência 

do “grupo A” sobre o “grupo B”,274 e, de todos os itens que compõem este grupo, 

apenas o auxílio-enfermidade (que representa meros 0,55% dos encargos sociais) 

não está previsto no art. 7º da Constituição. 

Em resumo: 61,72 dos 103,46% apontados por José Pastore como encargos 

sociais (nada menos que 59,65% do todo) são compostos por “direitos [materiais] 

dos trabalhadores urbanos e rurais”, previstos no art. 7º da Constituição da 

República.275 Por isso mesmo, inerentes ao contrato de trabalho. Assim, adjetivar de 

encargos sociais direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores e que, 

além disso, lhes são pagos diretamente, em decorrência da própria execução do 

contrato de trabalho, parece pouco razoável, e induz ao raciocínio de que algo 

estaria sendo, ao mesmo tempo, principal e acessório. 

_____________ 

 

272 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 47. 
273 Ibidem, loc. cit. 
274 Ibidem, loc. cit. 
275 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . 37. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
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O próprio José Pastore parece admitir, implicitamente, ser inadequado 

denominar de encargos sociais todos os itens integrantes da tabela por meio da qual 

ele encontra os tais 103,46%. Em sua obra mais recente, apesar de ter tratado do 

assunto em um capitulo designado “a polêmica sobre os encargos sociais”,276 após 

realçar que “a discussão sobre o conceito de encargos sociais é cercada de 

controvérsias”, admite que “tudo depende do que se considera salário direto e 

demais despesas que formam o custo do trabalho”.277 Assim, optou por designar os 

supostos encargos como “despesas de contratação”.278 

Esta designação, por sua vez, também não parece adequada, haja vista que 

nenhum dos itens indicados na tabela apresentada por José Pastore está 

relacionado à contratação propriamente dita. Eles estão, ao contrário, atrelados à 

própria execução do contrato de trabalho, que é de trato sucessivo. Assim, é 

perfeitamente possível que um empregado com carteira de trabalho anotada e todos 

os direitos trabalhistas legalmente previstos assegurados, deixe de ter direito, por 

exemplo, ao repouso semanal remunerado e às férias anuais. No caso do repouso 

semanal, ele não será remunerado “quando, sem motivo justificado, o empregado 

não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu 

horário de trabalho” (art. 6º da Lei nº 605, de 5-01-1949).279 Quanto às férias, o 

_____________ 

 

276 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 44. 
277 Ibidem, p. 44. 
278 Ibidem, passim. 
279 BRASIL. Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o 
pagamento de salário, nos dias feriados civis e religiosos. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível 
em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0605.htm>. Acesso em: 3 jul. 2006. 
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empregado poderá perfeitamente perder o direito a elas se, entre outros motivos, 

houver tido mais de 32 faltas não justificadas ao serviço ao longo do período 

aquisitivo de doze meses (art. 130 da CLT).280 

Outros dos encargos sociais denominados pelo citado autor como “despesas 

de contratação”281 dependem não só da própria execução do contrato de trabalho, 

mas também do modo de terminação deste. É o caso, por exemplo, do aviso prévio, 

que não será devido ao empregado se for deste a iniciativa de pôr fim ao contrato 

ou, mesmo sendo do empregador, se a dispensa se der por justa causa (art. 487 da 

CLT).282 

É inadequado, pois, incluir direitos constitucionalmente assegurados aos 

trabalhadores entre os encargos sociais. Tão inadequado quanto, tentando fugir da 

impropriedade de considerar encargos sociais o que talvez não o seja, designá-los 

“despesas de contratação”,283 pois eles não decorrem simplesmente da contratação 

de um empregado, mas, sim, da execução do contrato de trabalho. Em muitos 

casos, até mesmo da forma de sua dissolução. 

A inadequação da inclusão de direitos constitucionalmente assegurados aos 

trabalhadores entre os encargos sociais, fazendo-os atingir os, à época, famosos 

102%, foi demonstrada, de forma clara e didática, em artigo publicado no jornal 

Folha de São Paulo, em 31 de janeiro de 1996, pelo economista Demian Fiocca. Ele 

concluiu que os encargos sociais incidentes sobre o salário mensal nominal, 

_____________ 

 

280 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho . 32. ed. São Paulo: LTr, 2005. 
281 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, passim. 
282 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho . 32. ed. São Paulo: LTr, 2005. 
283 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, passim. 
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incluindo-se o FGTS, são da ordem de 46% (ou de 49%, se se acrescentar o 

adicional de 1/3 sobre as férias), dos quais as “taxas e contribuições”284 somam 26% 

e os ganhos indiretos do trabalhador, incluindo-se o FGTS, atingem mais 20% (ou 

23%, se for acrescentado o adicional de 1/3 sobre as férias),285 artigo este que 

desencadeou um acalorado debate entre este autor e José Pastore, nas páginas 

daquele jornal.286 

Seria o caso de dizer que José Pastore está objetivamente equivocado e 

Demian Fiocca objetivamente correto? 

Por uma questão de honestidade intelectual, a resposta a esta pergunta só 

pode ser não. Com efeito, a expressão encargos sociais não é unívoca. Como na 

sua acepção econômica, o vocábulo encargos significa simplesmente despesa, 

poder-se-ia argumentar que, como sinônima de despesas sociais, aquela expressão 

poderia designar, perfeitamente, todas as despesas de um empregador com seus 

empregados. Até porque os direitos previstos no art. 7º da Constituição da República 

_____________ 

 

284 FIOCCA, Demian. O que são encargos sociais. Folha de S.Paulo , São Paulo, 31 jan. 1996. 
Opinião Econômica, p. 2. Disponível em: 
<http://fws.uol.com.br/folio.pgi/fsp1996.nfo/query=demian+and+fiocca+and+cerne/doc/{@1}/hit_headi
ngs/words=4/hits_only?>. Acesso em: 9 jul. 2006. 
285 Ibidem, loc. cit. 
286 Idem. A mão-de-obra custa pouco no Brasil. Folha de S.Paulo , São Paulo, 14 fev. 1996. Opinião 
Econômica, p. 2. Disponível em: 
<http://fws.uol.com.br/folio.pgi/fsp1996.nfo/query=demian+and+fiocca+and+pen!FAltimo/doc/{@1}/hit_
headings/words=4/hits_only?>. Acesso em: 9 jul. 2006; PASTORE, José. A batalha dos encargos 
sociais. Folha de S.Paulo , São Paulo, 28 fev. 1996. Opinião Econômica, p. 2. Disponível em: 
<http://fws.uol.com.br/folio.pgi/fsp1996.nfo/query=encargos+and+sociais+and+conclus!E3o+and+hom
em/doc/{@1}/hit_headings/words=4/hits_only?>. Acesso em: 9 jul. 2006; FIOCCA, Demian. O salário 
mínimo não custa R$ 202 para a empresa. Folha de S.Paulo , São Paulo, 1 mar. 1996. Opinião 
Econômica, p. 2. Disponível em: 
<http://fws.uol.com.br/folio.pgi/fsp1996.nfo/query=demian+and+fiocca+and+anteontem/doc/{@1}/hit_h
eadings/words=4/hits_only?>. Acesso em: 9 jul. 2006; PASTORE, José. Encargos sociais. Folha de 
S.Paulo , São Paulo, 4 mar. 1996. Painel do Leitor, p. 1. Disponível em: 
<http://fws.uol.com.br/folio.pgi/fsp1996.nfo/query=encargos+and+sociais+and+comentarista+and+imp
osi!E7!E3o+/doc/{@1}/hit_headings/words=4/hits_only?>. Acesso em: 9 jul. 2006; PASTORE, José. 
Falácias sobre encargos sociais. Folha de S.Paulo , São Paulo, 29 mar. 1996. Artigo, p. 2. Disponível 
em: 
<http://fws.uol.com.br/folio.pgi/fsp1996.nfo/query=encargos+and+sociais+and+interlocutor+and+discr
ep!E2ncia/doc/{@1}/hit_headings/words=4/hits_only?>. Acesso em: 9 jul. 2006. 
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são, sem dúvida alguma, direitos sociais, tanto que estão incluídos no Capítulo II do 

seu Título II, denominado, simplesmente, “Dos Direitos Sociais”.287 

Poder-se-ia acrescentar, ainda: de acordo com o Dicionário Houaiss, além 

de significar um “conjunto de obrigações compulsórias, estabelecidas por lei, 

imposto às empresas para a constituição de fundos que devem ser destinados ao 

financiamento de atividades sociais”,288 a locução encargos sociais também pode 

designar “certas obrigações que a empresa deve cumprir para com seus 

empregados”,289 ficando ao alvedrio de cada um, portanto, definir quais seriam 

aquelas obrigações. 

Em contraposição ao raciocínio acima desenvolvido, poder-se-ia redargüir: 

ao usar a expressão encargos sociais como designadora apenas de “certas 

obrigações que a empresa deve cumprir para com seus empregados”,290 o 

Dicionário Houaiss deixa claro não serem todas as obrigações dos empregadores 

que se enquadram no conceito de encargos sociais, mas apenas algumas delas. 

Portanto, não poderiam ser incluídas entre elas as obrigações cujos valores 

correspondentes são pagos diretamente aos empregados, como contraprestação 

direta pela execução do contrato de trabalho. 

Em resumo: não é o fato, por si só, de considerar encargos sociais todos os 

direitos materiais inerentes ao contrato de trabalho que pode levar à ilação 

equivocada de eles serem mais elevados no Brasil do que nos demais países e 

responsáveis pelas altas taxas de desemprego. Deve-se considerar, também, o fato 

_____________ 

 

287 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . 37. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
288 ENCARGO. In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro Salles. Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa . Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm>. Acesso em: 29 jul. 2006. 
289 Ibidem. 
290 Ibidem. 
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de não serem explicados, de forma clara, os diversos critérios possíveis para a 

definição e a quantificação daqueles encargos. 

A inadequada inclusão de direitos constitucionais entre os encargos sociais, 

porém, não é o único problema dos critérios adotados por José Pastore para 

quantificar-lhes o percentual. Há outros pontos, mais controvertidos, que também 

podem ser questionados. 

Vê-se, por exemplo, que, após a designação “Despesas de Contratação no 

Brasil”, a tabela elaborada por José Pastore traz, entre parênteses, a expressão 

“horistas”.291 Em nota de rodapé, o autor dá a seguinte explicação: “em alguns casos 

- por exemplo mensalistas - o descanso semanal remunerado está embutido no 

salário mensal”.292 Sabe-se, por outro lado, que a forma mais comum de pactuação 

da remuneração do trabalhador no Brasil é por meio de salário mensal, no qual, 

como aquele próprio autor admite, já está incluída a remuneração do repouso 

semanal. Apesar disso, ele fez questão de incluir, em sua tabela, 18,91% de 

encargos sociais relativos ao repouso semanal e 4,36% relativos aos feriados, 

totalizando nada menos que 23,27% de supostos encargos. Mas este percentual, 

como ele próprio explica, já está incluído no salário mensal.293 Por esta razão, não 

se poderia, de forma alguma, dizer que aqueles dois encargos incidiriam “sobre o 

salário”.294 

A parcialidade do autor é visível, pois, após admitir a redução das despesas 

do “grupo B” de sua tabela, no caso dos trabalhadores que recebem salário mensal, 

pelo fato de o repouso semanal remunerado já estar incluído no salário, ele 

_____________ 

 

291 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 46. 
292 Ibidem, loc. cit. 
293 Como já se explicou, tanto o que o autor denomina “repouso semanal” quanto apenas “feriados” 
nada mais são do que duas espécies do gênero “repouso semanal remunerado”, previsto no art. 7º, 
XV, da Constituição da República e na Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.  
294 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 47. 
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assevera: “no final, o custo do trabalho acaba sendo o mesmo”,295 mas não explica 

como seria possível esta façanha. 

Além dos pontos até aqui questionados na metodologia adotada por José 

Pastore para chegar aos 103,46% de encargos sociais denominados “despesas de 

contratação”,296 há um outro problema na base da apuração de cada um dos índices 

indicados para os itens dos grupos B, C e D de sua tabela. Como ele próprio 

esclarece, “a base lógica da definição de despesas de contratação [...] parte dos 

dias (ou horas) efetivamente trabalhados e que respondem pela produção e pela 

produtividade da empresa.”297 Por esta razão, para chegar aos percentuais 

constantes nos grupos B, C e D da tabela “Despesas de Contratação no Brasil”298 - 

independentemente de discutir-se, aqui, se todos os itens que compõem aqueles 

grupos são, ou não, de fato, encargos sociais -, aquele autor partiu de um salário 

nominal sempre inferior a 100%, pois deduziu dele os percentuais referentes aos 

“tempos não trabalhados”299 (domingos e feriados, que integram o repouso semanal 

remunerado, e férias, por exemplo). Segundo ele, “tudo aquilo que a lei manda 

pagar acima desses dias [os dias trabalhados], referem-se [sic] a despesas relativas 

a tempos não trabalhados.”300 Não é à toa que os grupos B e C da tabela 

_____________ 

 

295 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 46. 
296 Ibidem, passim. 
297 Ibidem, p. 48. 
298 Ibidem, p. 46. 
299 Ibidem, p. 47. 
300 Ibidem, loc. cit. 
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apresentada por José Pastore são denominados, respectivamente, “Tempo não 

Trabalhado I” e “ Tempo não Trabalhado II”.301 

É justamente essa a explicação para a divergência tão gritante entre o 

elevado índice de encargos sociais encontrado por José Pastore (na época, 102%) e 

os 46% encontrados por Demian Fiocca. Como este bem explicou, no artigo que 

desencadeou a discussão entre ambos, tomando-se como exemplo um salário 

mensal nominal hipotético de R$ 100,00, e acrescentando-lhe as despesas 

adicionais que o empregador tem com um empregado, além dos valores que este 

recebe diretamente, inclusive o FGTS, chegar-se-á aos R$ 146,00 que justificariam o 

índice de 46%. Todavia, quando se deduz dos R$ 100,00 nominais de salário 

mensal aquilo denominado por José Pastore como “tempos não trabalhados”,302 em 

torno de 27,66%, o salário nominal mensal hipotético será reduzido a R$ 72,34, os 

quais, comparados aos mesmos R$ 146,00, implicariam um aumento de 102%. 

Exatamente o índice defendido José Pastore.303 

Em outras palavras, a única maneira de, seguindo-se a metodologia adotada 

pelo autor, reduzirem-se os tais 102%, como índice dos encargos sociais no Brasil, 

seria exigindo-se, dos trabalhadores que mantêm relações formais de emprego, a 

prestação de serviço 8 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, 

_____________ 

 

301 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 47. 
302 Ibidem, loc. cit. 
303 FIOCCA, Demian. O que são encargos sociais. Folha de S.Paulo , São Paulo, 31 jan. 1996. 
Opinião Econômica, p. 2. Disponível em: 
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domingos e feriados, e sem direito, além do décimo terceiro salário, a um único dia 

de férias. Foi esta circunstância que fez Clóvis Rossi afirmar, em tom jocoso, que 

isso somente seria possível se a Lei Áurea fosse revogada.304 

Após tecer várias considerações sobre as denominadas “despesas de 

contratação”,305 o autor compara os 103,46% que elas representam no Brasil - 

obtidos com o emprego de sua metodologia - com os percentuais de outros treze 

países (Alemanha, Argentina, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, França, 

Holanda, Inglaterra, Itália, Japão, Paraguai, a média dos Tigres Asiáticos e 

Uruguai),306 todos eles com percentuais inferiores ao brasileiro, e conclui: “como se 

vê, o Brasil é o campeão de despesas de contratação, superando até mesmo os 

países onde o trabalho sempre foi bastante regulado por lei como é o caso da 

França, Alemanha e Itália.”307 

A comparação apenas dos respectivos percentuais das despesas de 

contratação, sem se considerar o custo nominal da hora de trabalho em cada país, 

pode levar a conclusões sem sentido algum, quando a comparação é feita entre 

_____________ 

 

<http://fws.uol.com.br/folio.pgi/fsp1996.nfo/query=demian+and+fiocca+and+cerne/doc/{@1}/hit_headi
ngs/words=4/hits_only?>. Acesso em: 9 jul. 2006. 
304 ROSSI, Clóvis. Voltam as falácias. Folha de S.Paulo , São Paulo, 17 fev. 1996. São Paulo, p. 1. 
Disponível em: 
<http://fws.uol.com.br/folio.pgi/fsp1996.nfo/query=voltam+and+fal!E1cias+and+rossi/doc/{@1}/hit_hea
dings/words=4/hits_only?>. Acesso em: 9 jul. 2006. 
305 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 46-50. 
306 Na verdade, a comparação foi feita com mais de treze países, mas o autor utilizou a média das 
“despesas de contratação” dos países que integram os denominados Tigres Asiáticos.  
307 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 50. 
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países com estruturas legislativas trabalhistas distintas. Com efeito, de acordo com a 

metodologia empregada por José Pastore, as despesas de contratação são 

encontradas a partir da comparação entre o salário nominal mensal pago ao 

empregado e as demais despesas do empregador em decorrência do contrato de 

trabalho, quer se trate de valores recolhidos aos cofres do governo (como é o caso 

da contribuição previdenciária e daquela para custeio dos acidentes de trabalho, do 

salário-educação, das contribuições aos sistemas SESI/SESC/SEST e 

SENAI/SNAC/SENAT, ao SEBRAE e ao INCRA e do recolhimento do FGTS308), 

quer de valores pagos diretamente ao empregado (como é o caso do adicional de 

1/3 de férias, do décimo terceiro salário, do aviso prévio e das verbas recebidas em 

decorrência da dispensa sem justa causa). 

Se, por exemplo, em um determinado país, o salário mensal nominal for 

equivalente a quinhentos dólares, e a legislação reconhecer aos trabalhadores uma 

média mensal de cinqüenta dólares em outros direitos (inclusive em decorrência dos 

denominados tempos não trabalhados), os encargos sociais, neste país, serão de 

apenas 10%. Por outro lado, em um país no qual o salário mensal nominal for 

equivalente a duzentos dólares, e a legislação reconhecer aos trabalhadores uma 

média mensal de mais duzentos dólares em outros direitos, os encargos sociais 

serão de exatos 100%. 

_____________ 

 

308 O FGTS ostenta uma natureza jurídica ambígua, pois, apesar de ser recolhido a um fundo gerido 
pelo governo, e não pago diretamente ao trabalhador, virá a ser recebido por este no futuro. 
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Concluir-se-á, portanto, que, no primeiro país, os empregadores estarão 

desembolsando, mensalmente, quinhentos e cinqüenta dólares por empregado, a 

despeito de os encargos sociais serem de apenas 10%; enquanto, no segundo país, 

os empregadores desembolsarão mensalmente apenas quatrocentos dólares por 

empregado, a despeito de os encargos sociais serem de elevados 100%. Se a 

produtividade dos trabalhadores e as demais circunstâncias envolvidas nos negócios 

forem as mesmas em ambos os países, em qual deles o empregador preferiria 

desenvolver suas atividades? 

Em se tratando, portanto, de comparação entre países diferentes, parece 

mais adequado verificar o custo total da mão-de-obra em cada um deles, mas os 

dados relativos a esta comparação, entre os países citados por José Pastore, foram 

estrategicamente desprezados por ele. 

Uma forma menos parcial e tanto quanto possível objetiva de comparação 

do custo da mão-de-obra entre diversos países talvez deva partir do cotejo entre os 

valores do salário mínimo em cada um deles, tomando-se como base uma moeda 

internacionalmente forte, para compensar eventuais efeitos da inflação verificada em 

cada país.309 

_____________ 

 

309 Fala-se em comparação “menos parcial e tanto quanto possível objetiva” pelo simples fato de que 
é quase impossível proceder-se a uma comparação imune a vicissitudes. Com efeito, ainda que se 
compare cada um dos salários mínimos de cada país em dólar, haverá diferenças do poder aquisitivo, 
mesmo em uma moeda forte, em cada um deles. Ademais, a adoção do salário mínimo como critério 
de comparação tem como inconveniente o fato de não considerar a média salarial de cada país, pois 
será perfeitamente possível que, em um país de salário mínimo mais baixo, a média dos salários 
pagos aos trabalhadores seja superior à média daqueles pagos em outro país de salário mínimo mais 
elevado. De qualquer forma, feitos estes esclarecimentos, entende-se tratar de um critério objetivo. 
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No caso do Brasil, os aumentos reais do salário mínimo acumulados de 

1994 - época da implantação do Plano Real - a abril de 2006 superaram os 74%.310 

Por outro lado, a cotação do dólar, nos últimos seis meses - oscilando na faixa dos 

R$ 2,20 -, é uma das mais baixas dos últimos cinco anos.311 

A conjunção destes dois fatores faz com que se tenha, atualmente, um dos 

maiores salários mínimos, em dólar, dos últimos vinte anos, na faixa dos 160 

dólares. Isto significa um aumento da ordem de 213% sobre o salário mínimo, em 

dólares, de 1994, quando ele correspondia a cerca de 75 dólares. Como o salário 

mínimo é fixado como remuneração mensal, nele já está incluído o pagamento do 

repouso semanal remunerado. Isso porque, de acordo com a Lei nº 11.321, de 7 de 

julho de 2006, o “valor horário” do salário mínimo é de R$ 1,59,312 e resulta da 

divisão de R$ 350,00 (o seu valor mensal) por 220  - quantidade de horas mensais 

previstas no art. 7º, XIII, da Constituição da República com a inclusão do repouso 

semanal remunerado (domingos e feriados) previsto no inciso XV do mesmo art. 

7º313 - e não apenas por 188,57,314 que é a quantidade de horas mensais 

efetivamente trabalhadas. 

_____________ 

 

310 AUMENTO real do mínimo custou R$ 250 bi desde 1994. Clipping Ministério do Planejamento . 
Disponível em: <http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=275365>. Acesso em: 30 
jul. 2006. 
311 DÓLAR bate menor cotação em cinco anos. FOLHA ONLINE . 16 mar. 2006. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u106056.shtml>. Acesso em: 30 jul. 2006. 
312 BRASIL. Lei nº 11.321, de 7 de julho de 2006. Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de abril 
de 2006 [...]. Planalto , Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11321.htm>. Acesso em: 3 jul. 2006. 
313 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . 37. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
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Das despesas de contratação encontradas por José Pastore, 18,91% 

referem-se a repouso semanal; 4,36% a feriados; e, 8,45%, à incidência das 

obrigações sociais do “grupo A” sobre os dois itens anteriormente citados, 

perfazendo um total de 31,72%.315 Estes serão os únicos itens passíveis de dedução 

dos 103,46% por ele indicados como despesas de contratação. Como esclarecido, a 

inclusão deles, para apuração do custo de uma mão-de-obra com remuneração 

mensal, implicaria um equívoco objetivo, admitido pelo próprio autor.316 Assim, 

mesmo considerando-se correta toda a sua metodologia - apenas para fins de 

argumentação -, as tais despesas de contratação seriam reduzidas de 103,46% para 

71,74% do salário mensal nominal.317 

Dividindo-se o valor atual do salário mínimo (R$ 350,00) por R$ 2,20 

(cotação média do dólar nos últimos seis meses), chegar-se-á a, aproximadamente, 

159 dólares, aos quais se aplicarão os 71,74% das ditas despesas de contratação, 

para chegar-se, assim, ao total de 273,22 dólares. 

Conclusão: 

(1) Apesar de ter havido um aumento real significativo do salário mínimo 

brasileiro nos último doze anos, superior a 74%; (2) a despeito de a cotação do dólar 

_____________ 

 

314 Chega-se a esse número de horas efetivamente trabalhadas com a simples divisão de 44 (duração 
semanal do trabalho prevista no art. 7º, XIII, da Constituição da República) por 7 (número de dias da 
semana) e a multiplicação do resultado por 30 (média do número de dias do mês). 
315 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 47. 
316 Ibidem, p. 46, nota 12. 
317 Resultado da subtração de 31,72 dos 103,46.  
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estar em um dos patamares mais baixos dos últimos cinco anos; (3) mesmo 

utilizando-se, para a quantificação dos encargos sociais, a metodologia adotada por 

José Pastore, que leva em conta todos os direitos sociais pagos diretamente ao 

trabalhador e as despesas com todos os “tempos não trabalhados”,318 o custo médio 

mensal de um trabalhador brasileiro remunerado com um salário mínimo não supera 

os 275 dólares. Bastante inferior, portanto, por exemplo, aos 500 dólares da Itália, 

680 dos Estados Unidos, 1.000 da França, 1.075 da Holanda e 1.325 dólares da 

Dinamarca.319 Países estes, todos eles, que possuem despesas de contratação 

sobre o salário bastante inferiores às do Brasil, conforme informa o próprio José 

Pastore (51,30% na Itália, 9,03% nos Estados Unidos, 79,60% na França, 51% na 

Holanda e 11,6% na Dinamarca).320 

Cumpre, ainda, ressaltar o significativo aumento real do salário mínimo nos 

últimos anos, que não se deu, de modo algum, com a média dos demais salários 

superiores ao mínimo. No Brasil, os salários reais cresceram apenas 2,26%, entre 

1992 e 2001, crescimento este que, nem de longe, acompanhou o crescimento do 

Produto Interno Bruto, no mesmo período, pois a expansão deste ficou em torno de 

31,36%.321 

_____________ 

 

318 À qual, como se demonstrou até aqui e como o próprio Pastore admite, podem ser feitas diversas 
objeções. 
319 MAIOR, Jorge Luiz Souto. A fúria. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 66, n. 11, nov. 2002, p. 1295. 
320 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 49-50. 
321 CACCIAMALI, Maria Cristina. A desfiliação do estatuto do trabalho na década de 1990 e a 
inserção dos ocupados que compõem as famílias de menor renda relativa. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 262-63. 
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Se, por um lado, mesmo em virtude de todos os dados até aqui 

apresentados, não se puder afirmar, de forma peremptória, que o maior ou menor 

nível de encargos sociais é indiferente ao nível de emprego/desemprego de um país, 

por outro lado, pode-se afirmar, com uma grande margem de segurança, que um 

eventual maior nível de desemprego no Brasil, em comparação com os países 

citados (Dinamarca, Estados Unidos, França, Holanda e Itália), não poderá, jamais, 

ser creditado ao suposto elevado nível dos nossos encargos sociais (comumente 

denominado custo-Brasil), pois, em todos eles, o custo da mão-de-obra é muito mais 

elevado. 

Finalmente, como se está falando de lugares-comuns, cumpre destacar que, 

usualmente, os supostos altos encargos sociais trabalhistas no Brasil são utilizados 

como justificativa para o elevado índice de trabalho informal nas micro, pequenas e 

médias empresas, as quais, diferentemente dos grandes empreendimentos, teriam 

maiores dificuldades de arcar com aqueles encargos. Otávio Brito Lopes, por 

exemplo, entende que o fato de o “mercado informal brasileiro [absorver] metade da 

mão-de-obra nacional, sem garantias trabalhistas e previdenciárias” seria uma 

demonstração de “descompasso entre a legislação atual e a capacidade de 

absorção de seus custos por micro, pequeno e médio empresários.”322 

_____________ 

 

322 LOPES, Otavio Brito. Limites constitucionais à negociação coletiva. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 64, n. 6, jun. 2000, p. 715. 
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Há, de fato, pesquisas indicando que, entre 1992 e 2001, o emprego 

informal cresceu muito mais rapidamente do que o formal.323 Mas, naquele mesmo 

período, o crescimento do emprego formal foi inversamente proporcional ao tamanho 

dos estabelecimentos, ou seja, “quanto menor esse tamanho [dos estabelecimentos] 

maior foi o ritmo de absorção de trabalho formal pelas empresas”.324 Por isso, 

“somente nas empresas com 1.000 empregados ou mais houve queda no emprego 

formal”,325 e não nas micro, pequenas e médias empresas, como se costuma alegar. 

3.2.4 Uma frase feita: a qualificação profissional do trabalhador é 
uma das formas mais eficazes de combate ao desempre go 

Outra forma muito comum de transferência, para os próprios trabalhadores, 

da responsabilidade pela situação de desemprego por eles vivida é a associação 

dos altos níveis de desemprego à baixa qualificação profissional. Elabora-se, assim, 

o discurso: cada trabalhador é, de alguma forma, responsável pela dificuldade de 

absorção de sua mão-de-obra pelo mercado de trabalho, na medida em que, de uma 

_____________ 

 

323 CHAHAD, José Paulo Zeetano. O mercado de trabalho e a segurança de emprego e de renda no 
Brasil: estágio atual e sugestões a partir da experiência internacional. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 302. 
324 CHAHAD, José Paulo Zeetano; MACEDO, Roberto. A evolução do emprego no período 1992-2001 
e a ampliação do mercado formal brasileiro desde 1999. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 223 e 232-33. 
325 CHAHAD, José Paulo Zeetano; MACEDO, Roberto. A evolução do emprego no período 1992-2001 
e a ampliação do mercado formal brasileiro desde 1999. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
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forma ou de outra, é comum deparar-se com situações de disponibilidade de postos 

de trabalho para cujo preenchimento muitos trabalhadores não estão habilitados. 

Em virtude dos crescentes avanços tecnológicos, ressaltados na seção 1.4, 

reciclagem, aperfeiçoamento, desenvolvimento, treinamento, atualização 

profissional, formação contínua etc. tornaram-se as palavras e expressões da ordem 

do dia, todas possíveis de serem resumidas em um vocábulo em moda: 

empregabilidade. Se, antes, o antiquado adjetivo “empregável” designava, 

satisfatoriamente, aquele “que pode ser empregado”, o “indivíduo que está apto a 

entrar, e manter-se, no mercado de trabalho, graças à adequada qualificação 

profissional”,326 o moderno substantivo “empregabilidade”, designador, inicialmente, 

tão-só da “qualidade de empregável”,327 serve, hoje, para dizer algo mais, e poderia 

ser resumido como a qualidade daquele “que pode ser empregado, [...] que está 

apto a entrar, e manter-se, no mercado de trabalho, graças à adequada qualificação 

profissional”,328 em um momento histórico no qual são poucos os que têm emprego. 

Passa-se a insistir, portanto, que a tal empregabilidade “depende, cada vez 

mais, do grau de preparo específico, ou seja, da qualificação profissional”.329 Por 

esta razão, “a exigência atual é no sentido de admitir trabalhadores melhor 

_____________ 

 

PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 223 e 232-33. 
326 EMPREGÁVEL. In: HOLANDA, Aurélio Buarque de. Op. cit. 
327 EMPREGABILIDADE. In: HOLANDA, Aurélio Buarque de. Op. cit. 
328 EMPREGÁVEL. In: HOLANDA, Aurélio Buarque de. Op. cit. 
329 MOURA, Paulo Cavalcanti da Costa. A crise do emprego: uma visão além da economia . 4. ed. 
Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p. 86. 
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qualificados, ou [o que pode ser pior] de demitir (para trocar) aqueles menos 

qualificados”.330   

Acredita-se - e, por isso mesmo, prega-se - que “a melhor defesa contra o 

desemprego, e talvez a única, seja o efetivo preparo dos trabalhadores”,331 pois, 

assim, estes teriam condições de melhorar a tal empregabilidade.332 Isso não 

impede ao mesmo autor reconhecer que, de fato, “a educação não é uma garantia 

de defesa contra o desemprego”.333 Intui-se que “os programas de treinamento e 

qualificação profissional são a provável melhor resposta ao problema do 

desemprego”.334 

E, aqui, dois problemas se impõem. Primeiro, a expectativa de que se esteja 

diante da melhor resposta passar a ser uma mera esperança, uma simples 

probabilidade. Segundo, mesmo constatando-se, no futuro, que se estava, sim, 

diante da melhor resposta, ela pode, ainda, estar muito distante daquela que se 

desejava, e da qual se necessitava, em virtude do grave quadro de desemprego 

estrutural vivido nos dias atuais, do qual se tratou na seção 2.3. 

Em alguns momentos isolados, a intuição parece ser confirmada, na prática. 

Algumas pesquisas realizadas a partir dos dados da PNAD335 concluem que as 

_____________ 

 

330 Ibidem, loc. cit. 
331 Ibidem, p. 64. 
332 Ibidem, p. 67. 
333 Ibidem, loc. cit.. 
334 Ibidem, p. 156. 
335 “A Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios - PNAD é realizada anualmente em todo o 
território nacional, com exceção da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e 
Amapá. Esta área rural excluída da pesquisa abriga cerca de 2,5% da população do País. A 
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pessoas com educação superior “têm uma probabilidade cerca de 20,0% maior de 

participar do mercado do que trabalhadores com nível primário, [...] conseguem 

emprego seis vezes mais rapidamente e estão 38,0% menos propensas a se 

tornarem desempregadas.”336 Outras pesquisas demonstram que, ao longo das 

décadas de 1980 e 1990, “os choques de demanda têm sido favoráveis aos 

trabalhadores qualificados, quando comparados com os trabalhadores 

intermediários.”337 Mas os resultados das pesquisas, em geral, não são consistentes 

o suficiente para garantir a conclusão de uma vitória da qualificação profissional 

sobre o desemprego estrutural. 

Por um lado, os dados que demonstraram uma situação mais favorável para 

os trabalhadores qualificados, quando comparados com os intermediários, revelam 

que “os deslocamentos da demanda relativa de trabalho [dos mais qualificados] 

_____________ 

 

população pesquisada (que é chamada de "população em idade ativa") é constituída pelas pessoas 
de 10 anos ou mais de idade. Os temas permanentes da PNAD, desde que esta pesquisa teve início, 
em 1967, foram habitação e trabalho, associados a características demográficas e de educação. A 
PNAD permite que você conheça: as condições de moradia (forma de abastecimento de água, tipo de 
esgotamento sanitário, destino do lixo domiciliar, existência iluminação elétrica etc.) e a existência nos 
domicílios de geladeira, rádio, televisão, máquina de lavar roupa e outros;  a estrutura da população 
(idade, sexo, cor ou raça, composição familiar) e os movimentos migratórios internos; o nível de 
alfabetização, escolarização e instrução da população; a força de trabalho (por meio do conhecimento 
do trabalho exercido: ocupação, atividade econômica, posição na ocupação, horas trabalhadas, 
posse de carteira de trabalho assinada, contribuição para instituto de previdência etc.; e da procura 
de trabalho) e o nível do rendimento da população (captando as remunerações do trabalho e de 
outras fontes).” <http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/glossario/pnad.html> 
336 CHAHAD, José Paulo Zeetano. O mercado de trabalho e a segurança de emprego e de renda no 
Brasil: estágio atual e sugestões a partir da experiência internacional. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 290. 
337 FERNANDES, Reynaldo; MENEZES-FILHO, Naércio Aquino. Escolaridade e demanda relativa por 
trabalho: uma avaliação para o Brasil nas décadas de 80 e 90. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
MENEZES-FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e 
desemprego numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 214. 
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parecem ter sido mais intensos na década de 80 do que na década de 90”.338 Foi 

justamente na década de 1990 que os efeitos do desemprego estrutural, decorrente 

dos avanços tecnológicos, se fizeram sentir com mais vigor, conforme demonstrado 

nas seções 1.4, 2.2 e 2.3. Por outro lado, as mesmas pesquisas, ao indicarem “uma 

tendência de longo prazo de crescimento da demanda relativa entre trabalhadores 

qualificados e intermediários e da demanda relativa entre [estes e os] não 

qualificados”,339 revelam que, nos anos 1990, “a abertura econômica [...] teria 

contribuído para reduzir a magnitude da primeira e intensificar a segunda.”340 

Trocando em miúdos, os dados parecem indicar que, conquanto haja um 

significativo aumento da demanda por mão-de-obra de trabalhadores um pouco mais 

qualificados, em comparação com os não qualificados, este aumento não mantém a 

mesma linearidade quando se comparam os trabalhadores ainda mais bem 

qualificados com os de qualificação apenas intermediária. Isto significa que a tal 

empregabilidade pode, sim, melhorar quando um trabalhador totalmente não 

qualificado obtém uma qualificação intermediária, mas não há nenhuma relação de 

proporcionalidade direta entre as possibilidades de obtenção de emprego e a 

qualificação profissional quando esta atinge níveis mais elevados. 

_____________ 

 

338 FERNANDES, Reynaldo; MENEZES-FILHO, Naércio Aquino. Escolaridade e demanda relativa por 
trabalho: uma avaliação para o Brasil nas décadas de 80 e 90. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
MENEZES-FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e 
desemprego numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 216. 
339 Ibidem, loc. cit. 
340 Ibidem, p. 216. 
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Uma explicação para esse fenômeno seria a ocorrência de “um [possível] 

aumento da proporção de trabalhadores intermediários em tarefas simples, aquelas 

que podem ser realizadas, também, por trabalhadores não qualificados.”341 

O aprofundamento da análise dos resultados das pesquisas, porém, tende a 

desmanchar a festa da qualificação profissional como panacéia. Isso porque outros 

dados demonstram não só a inexistência de correlação direta entre a melhor 

formação do trabalhador e maiores chances de obtenção de emprego como, para 

espanto de muitos, uma correlação entre uma melhor qualificação profissional e a 

situação de desemprego. 

Em 2001, por exemplo, os trabalhadores encontrados em ocupações não 

agrícolas no Brasil apresentavam mais anos de estudos do que em 1992,342 mas 

isso não evitou o aumento do desemprego entre eles nesse período, de acordo com 

os dados apresentados na seção 2.3. Este resultado não implica dizer que a 

qualificação profissional dos ocupados não agrícolas estaria dificultando a obtenção 

de emprego por eles, pois poder-se-ia argumentar, perfeitamente, que eles poderiam 

_____________ 

 

341 FERNANDES, Reynaldo; MENEZES-FILHO, Naércio Aquino. Escolaridade e demanda relativa por 
trabalho: uma avaliação para o Brasil nas décadas de 80 e 90. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
MENEZES-FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e 
desemprego numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 220. 
342 CACCIAMALI, Maria Cristina. A desfiliação do estatuto do trabalho na década de 1990 e a 
inserção dos ocupados que compõem as famílias de menor renda relativa. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 265. “Em 2001, esses ocupados [os “não-
agrícolas”] apresentam mais anos de estudo do que em 1992, observando-se um aumento na 
participação dos trabalhadores com nível de escolaridade superior a 8 anos - que representavam 
54,14% do total, ou um aumento de 13,89 pontos porcentuais com relação a 1992. Mais de um terço 
dos ocupados não-agrícolas [sic] em 2001 possuíam anos de estudo equivalentes aos cursos de 
terceiro grau completo e incompleto.”   
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estar em um estrato que estivesse amargando índices de desemprego ainda 

maiores se não tivessem aumentado o nível de escolaridade. 

Há, porém, outros dados intrigantes, por revelarem uma aparente piora da 

situação dos trabalhadores mais qualificados, em relação aos de menor nível de 

formação. Ao analisar os resultados de uma pesquisa que tinha como objetivo o 

estudo dos “determinantes da duração do desemprego no Brasil metropolitano”,343 

relativos ao período de 1984 a 1998, Márcio A. Menezes-Filho e Paulo Picchetti 

concluem - para espanto de alguns, certamente - que “as durações maiores [do 

desemprego] estão associadas a ser estudante, mais educado, a ter tido um 

emprego anterior na indústria, no setor formal, ter sido demitido e recebido o 

FGTS”.344 Pode parecer surpreendente, mas, analisando os resultados da pesquisa, 

os autores citados asseveram: “entre as variáveis que tendem a aumentar a duração 

do desemprego” está, justamente, a educação.345 

Em outra pesquisa, por meio da qual foram comparados dados relativos ao 

período de 1991 a 2002, no Brasil, José Paulo Zeetano Chahad e Paulo Picchetti 

revelam - também para o espanto de muitos - que “os trabalhadores menos 

qualificados, com até quatro anos de estudo, possuem taxas de desemprego 

_____________ 

 

343 MENEZES-FILHO, Naércio Aquino; PICCHETTI, Paulo. Os determinantes da duração do 
desemprego no Brasil metropolitano: 1984-1998. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; MENEZES-
FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e d esemprego 
numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 62. 
344 Ibidem, loc. cit. 
345 MENEZES-FILHO, Naércio Aquino; PICCHETTI, Paulo. Os determinantes da duração do 
desemprego no Brasil metropolitano: 1984-1998. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; MENEZES-
FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e d esemprego 
numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 69 e 78. 
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menores que os semiqualificados, ou mesmo qualificados próximos da conclusão do 

nível universitário.”346 

Os resultados da mesma pesquisa mostram que, “enquanto as taxas [de 

desemprego] dos não-qualificados tendem a acompanhar o movimento cíclico da 

economia, as demais faixas educacionais têm aparentemente apresentado uma 

ligeira tendência ao crescimento.”347 A redução da participação dos trabalhadores 

menos qualificados na composição da taxa de desemprego foi demonstrada em 

números pelos pesquisadores acima citados: “de 31,0% em 1991 para 16,7% em 

2002”,348 bem como o relevante aumento da participação dos trabalhadores mais 

qualificados na composição daquela taxa: “de 23,7% em 1991 para 43,7% em 

2002”.349 

Em outro estudo, também já citado, Márcio A. Menezes-Filho e Paulo 

Picchetti concluíram, objetivamente, “que [no Brasil metropolitano, entre 1984 e 

1998] o desemprego passou a atingir uma parcela mais qualificada da população”.350 

A partir de dados relativos ao período de 1980 a 1997, Márcio Pochmann 

demonstrou que, apesar da elevação da escolaridade da população brasileira, as 

_____________ 

 

346 CHAHAD, José Paulo Zeetano; PICCHETTI, Paulo. A evolução da taxa de desemprego estrutural 
no Brasil: uma análise entre regiões e características dos trabalhadores. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 37. 
347 Ibidem, loc. cit. 
348 Ibidem, p. 39. 
349 Ibidem, loc. cit.. 
350 MENEZES-FILHO, Naércio Aquino; PICCHETTI, Paulo. Os determinantes da duração do 
desemprego no Brasil metropolitano: 1984-1998. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; MENEZES-
FILHO, Naércio Aquino (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: salário, emprego e d esemprego 
numa era de grandes mudanças . São Paulo: LTr, 2002, p. 61. 
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condições de acesso ao mercado de trabalho por trabalhadores mais jovens 

pioraram nos anos 1990.351 

O diagnóstico apresentado até aqui demonstra não haver nenhuma relação 

direta entre uma maior qualificação profissional dos trabalhadores e menores taxas 

de desemprego, maior empregabilidade ou menor duração da situação de 

desemprego. Com isso não se quer dizer que os trabalhadores não devam buscar 

uma maior e melhor qualificação profissional. Não é este o ponto. O que se está 

afirmando é que, se todos os desempregados de um determinado país, ou mesmo 

do mundo, fossem adequadamente qualificados - esta segunda hipótese é 

levantada, aqui, como simples exercício de imaginação, numa tentativa de facilitar 

um determinado raciocínio, pois se tem plena consciência da impossibilidade 

material de adequada qualificação de todos os desempregados do mundo -, 

continuaria sendo impossível a absorção de todos eles pelo mercado de trabalho.352 

Em resumo, a afirmação de que a qualificação profissional do trabalhador é 

uma das formas mais eficazes de combate ao desemprego não passa de uma 

simples frase feita. O valor a ser-lhe dado deve levar em conta uma série de 

variáveis, e analisado em cada caso concreto. A formação e qualificação 

profissionais podem, perfeitamente, funcionar como armas eficazes para o combate 

_____________ 

 

351 POCHMANN, Márcio. Emprego e desemprego no Brasil: as transformações nos anos 90. In: 
HORTA, Carlos Roberto; CARVALHO, Ricardo Augusto Alves de (Org.). Globalização, Trabalho e 
desemprego: um enfoque internacional . Belo Horizonte: C/ Arte, 2001. (Política & Sociedade), 
passim. 
352 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, p. 39. 
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a uma situação individual de desemprego, gerando benefícios específicos a 

determinada(s) pessoa(s), mas, em se tratando da necessidade de enfrentamento 

do desemprego estrutural, elas podem revelar-se simplesmente inócuas. 

3.3 O paradoxo do efeito tostines: a aplicação rígi da do Direito do 
Trabalho gera desemprego ou é o desemprego que impe de a 
aplicação rígida do Direito do Trabalho? 

Cumpre explicar, inicialmente, a origem do que se denominou paradoxo do 

efeito tostines. 

A referência, aqui, ao efeito tostines remete a um divertido comercial de 

televisão dos anos 1980 - coincidentemente, anos nos quais se iniciou, no Brasil, a 

fase de crise do Direito do Trabalho -, no qual vários personagens se referiam ao 

fato de os biscoitos tostines estarem sempre fresquinhos, e se perguntavam: 

“tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais?”.353 

Conquanto fosse possível dar uma resposta objetiva e, provavelmente, 

correta a essa pergunta, o que os criadores do comercial queriam, certamente, era 

semear a idéia de retroalimentação entre causa e efeito do frescor dos biscoitos 

tostines, gerando uma falsa dúvida no consumidor, que o levaria ao riso. 

_____________ 

 

353 ENIO Mainardi: o dna da polêmica. Go where SP? . Disponível em: 
<http://gowheresp.terra.com.br/57/people/mainardi.htm>. Acesso em: 12 ago. 2006.  
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Muitas pessoas propagam, atualmente, a idéia segundo a qual a legislação é 

uma das principais causas do quadro de desemprego crônico vivenciado em todo o 

mundo. 

No caso do Brasil, em particular, diante da crença de que a legislação 

trabalhista foi editada há mais de seis décadas - equivocada, como demonstrado na 

subseção 3.2.2 -, essa idéia se reforça. À suposta obsolescência da legislação e ao 

seu requinte de detalhes - certamente, decorrente daquela imaginada obsolescência 

-, acrescenta-se a sua aplicação rígida. O raciocínio, em síntese, é o de que 

“encargos altos e rígidos induzem as empresas a buscar automação ou trabalho 

informal”.354 Por isso, “a flexibilização da lei é fundamental para o sucesso 

econômico e social [de nosso] grande País.”355 

Em um ou outro momento, porém, a suposta certeza do quanto as regras da 

legislação trabalhista são, sim, muito rígidas e, por isso mesmo, responsáveis pelo 

quadro de desemprego parece pouco convincente. Tanto que é possível encontrar 

alguém defendendo ser necessário “manter as regras, mas [paradoxalmente] reduzir 

a tutela do Estado”.356 Como conseguir-se esta façanha, porém, não se sabe. 

_____________ 

 

354 PASTORE, José. Relações de trabalho numa economia que se abre. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 59, n. 1, jan. 1995, p. 20. 
355 Ibidem, p. 22. 
356 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Globalização & desemprego: mudanças nas relações 
de trabalho . São Paulo: LTr, 1998, p. 118. 



 

 

140 

É equivocado pensar que são somente - ou principalmente - os “encargos 

altos e rígidos [que] induzem as empresas a buscar automação”.357 Com efeito, 

conforme demonstrado nas seções 1.4 e 2.2, o nível de requinte dos avanços 

tecnológicos chega a tal ponto que se tornou impossível para o homem concorrer 

com a máquina. O trabalho humano, portanto, somente será utilizado nas situações 

nas quais ele, mais do que eficaz, revelar-se imprescindível.358 

Independentemente de quem esteja na condição de empregador - mesmo se 

tratando de um fervoroso defensor da importância social do caráter protetor do 

Direito do Trabalho -, tender-se-á a usar a tecnologia em substituição ao trabalho 

humano, quando ela se revelar mais eficaz. E isso, certamente, quaisquer que sejam 

o nível de proteção da legislação trabalhista e a sua menor ou maior rigidez. 

Os benefícios da legislação para os trabalhadores, por implicar custos, 

integrarão, sem dúvida, a equação por meio da qual se definirá se a tecnologia 

disponível será, ou não, mais eficaz que o trabalho humano. Mas a simples redução 

_____________ 

 

357 PASTORE, José. Relações de trabalho numa economia que se abre. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 59, n. 1, jan. 1995, p. 20. 
358 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos nívei s dos empregos e a 
redução da força global de trabalho . Trad. Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2001, passim. Nesta obra, Rifkin transcreve trechos do provocante artigo “Máquinas Sem 
Homens”, de J. J. Brown e E. W. Leaver, publicado na revista Fortune, há quase 60 anos (novembro 
de 1946), no qual os autores, em tom profético, afirmavam que “o dia da fábrica sem trabalhadores 
estava próximo”. Tratando das novas tecnologias em desenvolvimento, àquela época, os autores 
citados ressaltavam que elas “não estão sujeitas a quaisquer limitações humanas. Não se importam 
em trabalhar ininterruptamente. Jamais sentem fome ou cansaço. Estão sempre satisfeitas com as 
condições de trabalho e nunca exigem aumento de salário com base na capacidade da empresa de 
pagar. Não apenas causam menos dificuldades do que seres humanos executando trabalho 
equivalente, como também podem ser construídos [sic] para soar alarmes na sala de controle central, 
sempre que não estejam funcionando adequadamente” (p. 71). 
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dos custos da mão-de-obra não dará nenhuma garantia de que haverá maior 

demanda por esta e, em conseqüência, menores taxas de desemprego. 

Esta questão será abordada, de forma mais minuciosa, na seção 4.2. Aqui, 

porém, um exemplo poderá ajudar a tornar mais clara a idéia que se está 

defendendo. Imagine-se a grande demanda que havia por datilógrafos e a grande 

quantidade de postos de trabalho existentes em decorrência de suas atividades, nos 

anos 1970. 

Com a introdução dos primeiros editores de texto computadorizados, já nos 

anos 1980, relativamente mais eficazes do que as máquinas de escrever mais 

modernas da época, mas, de qualquer modo, de não muito fácil operação por boa 

parte das pessoas, até então, houve uma redução na demanda por mão-de-obra de 

datilógrafos. Mas, de alguma maneira, ao longo dos anos 1980, havia uma regular 

convivência entre o trabalho de datilografia e os caros (e pouco disponíveis) 

programas de edição de texto. Desse modo, o custo dos serviços de datilografia 

poderia ser um fator determinante para a escolha entre a realização, ou não, pelo 

próprio usuário, dos trabalhos de redação de textos, a transferência destes para um 

prestador de serviços especializado, ou a eventual aquisição de um 

microcomputador, para a utilização de um programa de edição de texto. 

Com a popularização do computador pessoal, nos anos 1990, e, mais ainda, 

com o advento de sofisticados (e, muitas vezes, gratuitos) programas de edição de 

texto, o custo da mão-de-obra de um profissional de datilografia tornou-se irrelevante 

para a decisão sobre a escolha da forma mais eficaz de elaboração de um texto 

acadêmico. 
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Provavelmente, ninguém, a partir daí, utilizaria a datilografia como forma de 

elaboração do texto de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado, 

mesmo que fosse editada uma norma legal estabelecendo o custo salarial mensal 

dos profissionais de datilografia no Brasil - incluindo-se todos os encargos sociais 

referidos na subseção 3.2.3 - em 50 dólares. 

Os avanços tecnológicos por meio dos quais os modernos editores de texto 

se inseriram na vida das pessoas determinaram uma efetiva mudança de estilo de 

vida. Em geral, é muito mais produtivo redigir-se um texto por meio de um editor 

eletrônico, ao mesmo tempo em que vão sendo elaboradas, mentalmente, as idéias, 

do que proceder-se ao registro manual do mesmo texto, para depois transferi-lo para 

outro papel, com o uso da datilografia. Na atualidade, a idéia de datilografar um texto 

não deve mais passar pela cabeça de nenhum dos estudantes das cidades urbanas 

brasileiras com um mínimo de desenvolvimento. 

A esta altura, poder-se-ia argumentar que o custo da mão-de-obra seria 

irrelevante para determinar a escolha entre a utilização de serviços de datilografia e 

a elaboração de um texto com o uso de um computador pessoal. Mas poderia 

determinar se a transferência de trechos de um livro para um arquivo específico, por 

meio de processos de digitalização, seria feita pelo próprio usuário ou se este 

contrataria um profissional especializado em digitação. 

Neste caso, que a situação não envolve a própria elaboração do texto, 

reconhece-se a possibilidade de o usuário vir a optar pela contratação dos serviços 

de um digitador, se os custos do trabalho forem significativamente baixos. Deixa-se 

claro com o exemplo, porém, uma das características do desemprego estrutural, 
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como aquele que atingiu uma grande quantidade de datilógrafos, quando da 

chegada dos modernos editores de texto. Além de alcançar, em geral, um grande 

número de pessoas, ele é irreversível, e a sua ocorrência pouco pode ser mitigada 

com a eventual redução dos custos da mão-de-obra. 

Trata-se de uma espécie de desemprego que não é conjuntural, temporário 

ou transitório,359 mas, ao contrário, parece que veio para ficar, pois se instalou em 

decorrência da introdução de meios tecnológicos de economia de mão-de-obra. E é 

justamente o desemprego estrutural que tem sido demonstrado pelos dados obtidos 

nas pesquisas que se referem aos últimos dez anos do século XX e primeiros anos 

deste século XXI. Enfim, um “desemprego de longa duração”.360 Como se trata de 

desemprego estrutural, parece simplismo defender que a aplicação rígida da 

legislação trabalhista seja a responsável por sua geração. 

Passa-se, agora, a refletir um pouco sobre a outra face da moeda do 

paradoxo do efeito tostines. Será que, em alguma medida, não é o desemprego 

estrutural que impede a aplicação rígida do Direito do Trabalho? 

Ao longo das seções 1.4, 2.2 e 3.1, quando se tratou das noções do efeito 

persuasório do desemprego e da idéia do mal menor, foram antecipadas algumas 

_____________ 

 

359 SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativ as. 6. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 138. 
360 CHAHAD, José Paulo Zeetano; PICCHETTI, Paulo. A evolução da taxa de desemprego estrutural 
no Brasil: uma análise entre regiões e características dos trabalhadores. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 41. 
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considerações sobre os possíveis efeitos do desemprego sobre a aplicação rígida do 

Direito do Trabalho - ou as dificuldades dela. Aqui, portanto, há pouco a acrescentar. 

Conforme demonstrado na seção 2.3, em virtude do desemprego estrutural, 

há, hoje, não um “exército industrial de reserva”,361 mas um verdadeiro “exército 

industrial de sobra”.362 

Mesmo havendo uma legislação trabalhista que muitos consideram copiosa, 

detalhista, rígida, excessivamente protetora, obsoleta; enfim, inadequada, o certo é 

que existe uma grande dificuldade em reclamar-se a aplicação desta legislação. No 

desenrolar da relação de trabalho, a eventual manifestação de insatisfação do 

trabalhador, em virtude do não-cumprimento, pelo empregador, das normas 

trabalhistas pode ensejar a substituição daquele por qualquer um dos numerosos 

integrantes do “exército de sobra”.363 “A mudança de uma empresa para outro país 

[ou outro Estado do mesmo país] é sempre utilizada como instrumento de pressão 

para rebaixar condições de trabalho”.364 

O desemprego estrutural exerce, assim, uma forte pressão mitigadora sobre 

o suposto excesso de proteção da legislação trabalhista, legitimando a exploração 

_____________ 

 

361 MARX, Karl. A lei geral da acumulação capitalista. In: ______. O capital: crítica da economia 
política: livro I, volume 2: o processo de produção  do capital . 17. ed. Trad. Reginaldo Sant’Anna. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, passim. 
362 HOFFMANN, Helga. Desemprego e subemprego no Brasil . São Paulo: Ática, 1977, p. 150-51. 
363 Ibidem, loc. cit. 
364 SOARES FILHO, José. A crise do direito do trabalho em face da globalização. Revista LTr , São 
Paulo: LTr, vol. 66, n. 10, out. 2002, p. 1180. 
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do trabalhador.365 Trabalhar, eventualmente, sem a proteção da legislação 

trabalhista não deixa de ser um mal. Trata-se, porém, de um mal menor, se 

comparado à idéia de viver sem trabalho. Ganha força, então, o argumento de que o 

bem maior é o emprego, e este argumento é utilizado como justificativa para a 

realização de alterações no contrato de trabalho prejudiciais ao trabalhador.366  

Retorna-se, assim, ao dilema de ter-se de fazer opção entre o Direito do 

Trabalho e o direito ao trabalho.367 E a escolha, ao que tudo indica, parece não ser 

tão difícil. Afinal, se o Direito do Trabalho revela-se abundante, no excesso de 

normas, de encargos sociais e de proteção, e o direito ao trabalho parece tão difícil 

de ser satisfeito, pode valer a pena agarrar-se a este, mesmo que ele se encontre 

desacompanhado daquele. Seguindo este itinerário, o desemprego, que, 

inicialmente, parecia ter sido decorrente da aplicação rígida do Direito do Trabalho, 

acaba por impedir, em alguma medida, esta aplicação, que, aparentemente, o tinha 

gerado. 

_____________ 

 

365 GIGLIO, Wagner D. Desemprego: causas, efeitos e perspectivas. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 65, n. 4, abr. 2001, p. 409; MAIOR, Jorge Luiz Souto. A fúria. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 
66, n. 11, nov. 2002, p. 1293 e 1296; VIANA, Márcio Túlio. A proteção social do trabalhador no mundo 
globalizado – o direito do trabalho no limiar do século XXI. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 63, n. 7, 
jul. 1999, p. 890 e 894. 
366 BARROS, Cássio Mesquita. A redução da jornada de trabalho como estímulo à ampliação dos 
empregos. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 67, n. 5, mai. 2003, p. 539; MAIOR, Jorge Luiz Souto. A 
fúria. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 66, n. 11, nov. 2002, p. 1290; VIANA, Márcio Túlio. A proteção 
social do trabalhador no mundo globalizado – o direito do trabalho no limiar do século XXI. Revista 
LTr , São Paulo: LTr, vol. 63, n. 7, jul. 1999, p. 893. 
367 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Flexibilização fair play?. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 
65, n. 9, set. 2001, p. 1046; MAIOR, Jorge Luiz Souto. A fúria. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 66, n. 
11, nov. 2002, p. 1291. 
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Como responder, agora, sem muito pensar: “tostines vende mais porque é 

fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais?”.368 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 - Definindo papéis: qual deve ser a cola boração do 
Direito do Trabalho na busca de soluções para o pro blema do 

desemprego? 

4.1 Gerar postos de trabalho é uma tarefa do Direit o do Trabalho? 

Conforme defendem alguns, o mundo ficou plano.369 E uma das 

conseqüências da planificação do mundo é o que Thomas L. Friedman chama de 

_____________ 

 

368 ENIO Mainardi: o dna da polêmica. Go where SP? . Disponível em: 
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“transtorno de identidade múltipla”.370 Em resumo, nada mais que um conflito  vivido 

por homens, empresas e comunidades em decorrência das tensões entre os 

diversos papéis exercidos por todos, ao mesmo tempo. No caso dos indivíduos, por 

exemplo, “num mundo plano, as tensões entre os nossos papéis como 

consumidores, funcionários, cidadãos, contribuintes e acionistas tendem a [crescer 

cada vez mais]”.371 Este conflito não é nenhuma novidade. O que Thomas Friedman 

quer destacar é a sua exacerbação atual, em virtude dos enormes avanços 

tecnológicos experimentados nos últimos anos, dos quais já se tratou, mesmo com 

superficialidade, nas seções 1.4 e 2.2. 

Os consumidores querem pagar os menores preços pelos melhores 

produtos. Os contribuintes, os menores tributos possíveis, o que não impede de, 

como usuários dos serviços públicos, exigirem a adequada atenção do Estado. Os 

empregados pretendem melhores salários, o que não impede de, na condição 

eventual de empregadores (como empregadores domésticos, por exemplo) exigirem 

os melhores serviços de seus empregados, pagando-lhes o mínimo possível e, de 

preferência, sem descumprir a legislação trabalhista. Isso, talvez, não por um 

desmedido amor ao próximo, mas para, de quebra, não correrem riscos de ter de 

arcar com multas pelo descumprimento daquela legislação. O transtorno de 

identidade se dá, então, porque as pessoas podem ser, ao mesmo tempo, 

_____________ 

 

<http://gowheresp.terra.com.br/57/people/mainardi.htm>. Acesso em: 12 ago. 2006. 
369 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI . Trad. Cristina 
Serra e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, passim. 
370 Ibidem, p. 246-49. 
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consumidores, contribuintes, usuários dos serviços públicos, empregados e 

empregadores. 

Vêem-se críticas pelo enorme volume da dívida pública e os altos juros que 

o governo paga aos seus credores, mas isso não impede os autores das críticas de, 

eventualmente, comprar títulos desta mesma dívida, cada vez que aplicam - mesmo 

que simbólicas centenas de reais, apenas - nos numerosos fundos de investimentos 

disponíveis em todos os bancos. Em resumo, todos querem o melhor dos mundos. 

Ampliando um pouco o leque dos acometidos pelo “transtorno de identidade 

múltipla” de que fala Thomas Friedman,372 acrescenta-se que, além de indivíduos, 

empresas e comunidades, as doutrinas tradicionais do Direito do Trabalho 

questionadas até aqui também podem sofrer desse mal nos dias atuais. 

Nos tempos de emprego abundante, não era difícil identificar a função do 

Direito do Trabalho, facilmente extraível das definições que lhe davam quaisquer 

manuais da disciplina: “[regular] as relações jurídicas oriundas da prestação de 

serviço subordinado, e excepcionalmente do autônomo, além de outros aspectos 

destes últimos, como conseqüência da situação econômico-social das pessoas que 

o exercem.”373 

_____________ 

 

371 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI . Trad. Cristina 
Serra e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, p. 246. 
372 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI . Trad. Cristina 
Serra e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, p. 246-49. 
373 MORAES FILHO, Evaristo de; MORAES, Antonio Carlos Flores de. Introdução ao direito do 
trabalho . 9. ed. São Paulo: LTr, 2003, p. 39. 
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Durante muito tempo, ficou claro que a função, o objetivo principal do Direito 

do Trabalho, assim como ocorre com diversos outros ramos do Direito, era 

disciplinar as relações jurídicas que constituem o seu objeto. Em tempos de 

desemprego estrutural, contudo, esta não parece ser mais a sua única função. Há 

algum tempo, começaram a atribuir-lhe outras tarefas. Se todos sofrem de 

“transtorno de identidade múltipla”,374 pode dar-se o mesmo com o Direito. Como a 

função tradicional do Direito do Trabalho era disciplinar as relações de emprego, e 

como estas têm-se revelado raras, caberia a ele, então, como forma de 

sobrevivência, contribuir para a criação daquilo que deveria apenas disciplinar. E, 

neste ponto, o Direito do Trabalho entra em conflito. 

Como os empregos são raros e não há trabalho para todos,375 passa-se a 

defender que “a criação de novos empregos [ou melhor, novos postos de trabalho] 

só pode ocorrer pela redistribuição e partilha dos empregos [já] existentes”.376 

Planta-se a idéia de que, como “o interesse na manutenção dos empregos é 

[principalmente] do trabalhador”,377 o Direito do Trabalho deve fomentar a formação 

das relações por ele disciplinadas. Tenta-se, então, promover a tal partilha dos 

_____________ 

 

374 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI . Trad. Cristina 
Serra e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, p. 246-49. 
375 CHAHAD, José Paulo Zeetano. O mercado de trabalho e a segurança de emprego e de renda no 
Brasil: estágio atual e sugestões a partir da experiência internacional. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 325; FORRESTER, Viviane. O horror 
econômico . Trad. Álvaro Lorencini. 7. reimpr. São Paulo: Editora da Universidade Paulista, 1997, p. 
13. 
376 SOARES FILHO, José. A crise do direito do trabalho em face da globalização. Revista LTr , São 
Paulo: LTr, vol. 66, n. 10, out. 2002, p. 1170. 
377 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Flexibilização fair play?. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 
65, n. 9, set. 2001, p. 1049. 
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empregos, partilha esta, quase sempre, viabilizada com desprezo das normas 

jurídicas de proteção social aos trabalhadores. Caminha-se, assim, para uma cilada, 

pois o Direito do Trabalho, a pretexto de sobreviver, alimenta uma situação que, em 

última análise, pode levá-lo à morte, pelo menos nos moldes tradicionais como se o 

conhece até hoje. 

Não se sabe se é possível curar-se do “transtorno de identidade múltipla” de 

que fala Thomas L. Friedman,378 mas a busca desta cura pode ser uma das poucas 

saídas vislumbradas para a enrascada na qual o Direito do Trabalho se meteu, em 

decorrência do grave quadro de desemprego estrutural. Tentar definir melhor os 

papéis de cada um, talvez seja o início da caminhada na busca de soluções. 

A propagação de condutas politicamente corretas talvez tenha impedido, 

ultimamente, a admissão da existência nítida de divergência de interesses entre os 

sujeitos, tão usual entre empregadores e empregados. Não se trata de imaginar a 

inexistência também de interesses comuns entre eles. Por isso, a convivência entre 

ambos devesse tornar-se belicosa. Não é este o ponto. Trata-se, ao contrário, de 

reconhecer, como já realçado, ser perfeitamente possível que um mesmo indivíduo 

viva diversos e conflituosos papéis - como consumidor, contribuinte, usuário dos 

serviços públicos, empregado, empregador etc. -, ou causar-se-ia espécie a 

constatação de conflitos de interesses entre indivíduos? 

_____________ 

 

378 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI . Trad. Cristina 
Serra e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, p. 246-49. 
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O trabalhador lutará, com todas as suas forças, para, em um primeiro 

momento, conseguir emprego e manter-se nele - tarefa difícil em tempos de 

desemprego estrutural. Em um momento seguinte, ele travará uma luta permanente 

e incessante para obter o melhor resultado possível do seu trabalho, o que 

significará, em última análise, buscar a melhor remuneração possível para sua força 

de trabalho. E que mal haverá nisso? 

O empresário, por sua vez, buscará sempre a técnica de produção que lhe 

permita maiores lucros,379 pois quem investe para produzir pretende obter o melhor 

resultado possível do seu investimento com o mínimo de despesas,380 já que o seu 

objetivo é aumentar a produtividade, e não expandir o nível de emprego.381 E, mais 

uma vez, a pergunta se impõe: que mal haverá nisso? 

A expansão do nível de emprego, muitas vezes, é um simples efeito 

colateral do investimento, e não o seu objetivo. Cabe ao Direito do Trabalho, 

portanto, disciplinar as relações jurídicas travadas em decorrência da prestação de 

serviços. Se é verdade que, nesta disciplina, ele não pode descurar das 

significativas mudanças pelas quais o mundo do trabalho passa, encontrando-se, 

quem sabe, na iminência de converter-se em um mundo do não-trabalho,382 não é 

_____________ 

 

379 HOFFMANN, Helga. Desemprego e subemprego no Brasil . São Paulo: Ática, 1977, p. 107. 
380 REALE, Miguel. A globalização da economia e o Direito do Trabalho. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 61, n. 1, jan. 1997, p. 11. 
381 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
84; SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativ as. 6. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 116. 
382 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, passim. 
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menos verdadeiro que ele não pode assumir para si a missão da geração de postos 

de trabalho, pois esta não é tarefa sua. 

Para adaptar-se aos novos tempos, o Direito do Trabalho pode e deve 

renovar-se. Esta renovação, porém, não se pode dar sob a pressão de que ele se 

tornou um “direito de elite”,383 pelo simples fato de não haver trabalho para todos, 

pois sua função não é gerar postos de trabalho, mas sim disciplinar as relações 

jurídicas que se desenrolam em virtude da existência deles. 

Aqui, não se defende que as normas do Direito do Trabalho não podem, de 

modo algum, ser adaptadas às situações concretas de incidência delas, devendo ser 

aplicadas de modo rigorosamente uniforme e rígido em todo o território de um país 

continental como o Brasil? Não é este o ponto. O que se está dizendo é que são 

graves os riscos de promover-se a flexibilização do Direito do Trabalho, com a ilusão 

de que, com ela, será possível reduzir as taxas de desemprego, pois não há nenhum 

indício seguro de que o desemprego estrutural seja sensível às mudanças na 

legislação trabalhista. 

Se aqueles que pregam a possibilidade de aumento dos postos de trabalho 

por meio da redução da proteção social do Direito do Trabalho estivessem de boa-fé, 

eles deveriam admitir esta redução por um período transitório. Caso não ocorresse 

aquele esperado aumento e, mais ainda, se não ficasse demonstrado que este 

aumento teria decorrido, de fato, da redução do nível de proteção da legislação 
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trabalhista, não só retornar-se-ia ao quadro legislativo anterior, como também 

deveria haver o ressarcimento dos prejuízos amargados pelos trabalhadores.384 

Poucos, porém, anuiriam a uma proposta desta natureza. Isso pelo simples fato de 

não existir nenhuma demonstração objetiva da correlação entre a diminuição dos 

direitos sociais dos trabalhadores e o aumento dos postos de trabalho.385     

Há um fato objetivo ao qual se deve acostumar. A oferta de empregos tem 

sido insistentemente menor, comparada ao número de pessoas que procuram 

trabalho.386 Pelos dados disponíveis - parte deles exibidos na seção 2.3 -, a 

tendência é uma queda crescente do volume total de ocupação.387 O fato de se 

constatar, eventualmente, que as relações de emprego tradicionais são privilégio de 

uma minoria não constitui motivo algum para se reduzir o nível de proteção da 

legislação trabalhista. Esta proteção, é claro, pode ser reduzida a qualquer 

momento, desde que a sociedade, com seus diversos estratos representativos, e 

dentro do confronto de interesses inerente ao processo legislativo, decida por sua 

redução, mas nunca sob o fundamento de que ela seria uma conseqüência natural 

do pouco alcance do Direito do Trabalho. 

_____________ 

 

383 SOARES FILHO, José. A crise do direito do trabalho em face da globalização. Revista LTr , São 
Paulo: LTr, vol. 66, n. 10, out. 2002, p. 1174. 
384 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Flexibilização fair play?. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 
65, n. 9, set. 2001, p. 1049. 
385 Ibidem, p. 1048. 
386 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O direito do trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
73. 
387 SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativ as. 6. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 17. 
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Neste sentido, soa como cilada, entre outras, a afirmação de que “a 

Constituição é uma conspiração dos já empregados contra os desempregados”.388 

Existem, por exemplo, no Brasil, atualmente, 75.663 embarcações de 

lazer.389 A população economicamente ativa (PEA), por sua vez, é de 79.315.287 

pessoas.390 Mesmo não havendo nenhuma pessoa possuidora de mais de uma 

embarcação, aquele número representa apenas 0,09% da PEA. Assim, seguindo o 

raciocínio acima desenvolvido, e considerando-se que o número de possuidores de 

embarcações de lazer é infinitamente menor do que o de possuidores de empregos 

formais, atualmente, 71.676.219391 (ou seja, os possuidores de embarcações de 

lazer representam pouco mais de 0,10% dos possuidores de emprego formal), seria 

o caso de abolir-se o direito à propriedade daquelas embarcações. Neste caso, a 

Constituição da República também seria uma conspiração dos possuidores de 

embarcações de lazer contra todos aqueles que não as possuem. Quem, no 

entanto, ousaria defender idéia tão estapafúrdia? Todavia, as teses que, em último 

_____________ 

 

388 PRADO, Ney. Entraves trabalhistas às relações capital-trabalho. In: WALD, Arnoldo; MARTINS, 
Ives Gandra da Silva; PRADO, Ney (Coord.). O direito brasileiro e os desafios da economia 
globalizada . Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 186 e 188. 
389 PAIVA, Sérgio Pache de. Embarcações de lazer no Brasil  [mensagem pessoal]. Mensagem 
recebida por <ramon.nomar@terra.com.br> em 3 ago. 2006.  Por meio desta mensagem, o Capitão-
de-Fragata, Sérgio Pache de Paiva, chefe do Departamento de Material da Diretoria de Portos e 
Costas da Marinha do Brasil, informou que as embarcações de lazer no Brasil atingem, atualmente, o 
total de 75.663.   
390 BNDES-Brasil em números. BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  e 
Social . Disponível em: 
<http://50anos.bndes.gov.br/servlet/CalandraRedirect@temp=1&proj=BNDES&pub=T&comp=Numero
s&db=Caldb>. Acesso em: 12 ago. 2006. 
391 BNDES-Brasil em números. BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  e 
Social . Disponível em: 
<http://50anos.bndes.gov.br/servlet/CalandraRedirect@temp=1&proj=BNDES&pub=T&comp=Numero
s&db=Caldb>. Acesso em: 12 ago. 2006. 
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caso, implicariam o fim da proteção social do Direito do Trabalho são defendidas 

com bastante ânimo. 

Pelas razões já expostas ao longo do capítulo 3, o desemprego e o 

subemprego não justificam a revogação da legislação trabalhista, pois esta não pode 

ser responsabilizada por eles,392 como pregam e defendem alguns doutrinadores. 

Dizer que a informalidade nas relações de trabalho seria uma “resposta dos atores 

sociais”393 à sua inadequação parece falácia. Como advertiu Otávio Brito Lopes, a 

concordância com a idéia da revogação do Direito do Trabalho, pelo fato de ele não 

estar sendo respeitado, implicaria que “em breve [estar-se-ia] também revogando o 

direito à saúde, à educação, dentre outros direitos sociais”,394 pois eles são 

desrespeitados todos os dias. 

 

_____________ 

 

392 LOPES, Otavio Brito. Limites constitucionais à negociação coletiva. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 64, n. 6, jun. 2000, p. 715. 
393 PRADO, Ney. Entraves trabalhistas às relações capital-trabalho. In: WALD, Arnoldo; MARTINS, 
Ives Gandra da Silva; PRADO, Ney (Coord.). O direito brasileiro e os desafios da economia 
globalizada . Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 181. 
394 LOPES, Otavio Brito. Limites constitucionais à negociação coletiva. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 64, n. 6, jun. 2000, p. 715. 



 

 

156 

4.2 Existe correlação entre o nível de proteção soc ial da legislação 
trabalhista e a disponibilidade de postos de trabal ho? 

Neste ponto, revelam-se de alguma utilidade as distinções feitas entre 

relação de trabalho e relação de emprego na seção 1.3. A primeira é uma expressão 

que designa todas as relações jurídicas possuidoras da prestação do trabalho 

humano como objeto. A segunda, por sua vez, serve para designar a relação cuja 

essência é o trabalho subordinado, de natureza não eventual e prestado mediante 

pagamento de um salário.395 Executado, portanto,  com as características previstas 

no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).396 Por esta razão, é 

importante não confundir a simples conversão de um posto de trabalho informal em 

emprego com a geração de uma nova vaga de trabalho. Do ponto de vista técnico, a 

formalização dos contratos de trabalhadores encontrados no mercado informal não 

constitui “geração de novos postos de trabalho”.397 

Dizendo de outro modo, “um aumento do emprego formal pode ocorrer 

apenas em razão da maior formalização das relações de emprego [já existentes], 

sem se constituir genuinamente num aumento de emprego”.398 

_____________ 

 

395 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 
285-286. 
396 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho . 32. ed. São Paulo: LTr, 2005. 
397 SOARES FILHO, José. A crise do direito do trabalho em face da globalização. Revista LTr , São 
Paulo: LTr, vol. 66, n. 10, out. 2002, p. 1172. 
398 CHAHAD, José Paulo Zeetano; MACEDO, Roberto. A evolução do emprego no período 1992-2001 
e a ampliação do mercado formal brasileiro desde 1999. In: CHAHAD, José Paulo Zeetano; 
PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 224. 
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Por outro lado, repita-se, o empresário buscará sempre a técnica de 

produção que lhe permita maiores lucros,399 pois ele investe “para produzir”.400 Nesta 

condição, pretende obter o melhor resultado possível do seu investimento com o 

mínimo de despesas.401 O seu propósito é, pois, aumentar a produtividade, e não 

expandir o nível de emprego.402 Ademais, conforme se demonstrou na seção 2.3, o 

desemprego que se vivencia não é conjuntural, temporário ou transitório.403 Ao 

contrário, trata-se de um desemprego estrutural, que veio para ficar, pois se instalou 

em decorrência da introdução de meios tecnológicos de economia de mão-de-obra. 

Trata-se de um “desemprego de longa duração”.404 

Tomando como exemplo a situação daqueles profissionais de datilografia, 

cujo trabalho foi suplantado pelos editores de texto computadorizados, já a partir dos 

anos 1980, é pouco provável que uma mudança na legislação trabalhista, que 

reduzisse significativamente os custos da mão-de-obra, tivesse o condão de trazer 

de volta o uso dos serviços de datilógrafos na elaboração de textos.  

_____________ 

 

399 HOFFMANN, Helga. Desemprego e subemprego no Brasil . São Paulo: Ática, 1977, p. 107. 
400 Ibidem, loc. cit. 
401 REALE, Miguel. A globalização da economia e o Direito do Trabalho. Revista LTr , São Paulo: LTr, 
vol. 61, n. 1, jan. 1997, p. 11. 
402 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O Direito do Trabalho e o desemprego . São Paulo: LTr, 1999, p. 
84; SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativ as. 6. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 116. 
403 Ibidem, p. 138. 
404 CHAHAD, José Paulo Zeetano; PICCHETTI, Paulo. A evolução da taxa de desemprego estrutural 
no Brasil: uma análise entre regiões e características dos trabalhadores. In: CHAHAD, José Paulo 
Zeetano; PICCHETTI, Paulo (Org.). Mercado de trabalho no Brasil: padrões de comportam ento e 
transformações institucionais . São Paulo: LTr, 2003, p. 41. 
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Como “o crescente mercado informal brasileiro absorve aproximadamente 

metade da mão-de-obra nacional”,405 é intuitivo pensar que tanto a redução dos 

encargos sociais trabalhistas - considerando-se, aqui, como encargos sociais as 

verbas que decorrem de uma relação formal de emprego, mas cujo pagamento não 

é efetuado diretamente ao trabalhador - quanto dos próprios direitos sociais dos 

trabalhadores levariam a uma formalização de parte das relações de emprego 

informais existentes no país. 

Não há, porém, demonstrações seguras de que aquelas mesmas reduções 

teriam o condão de gerar uma demanda por novos postos de trabalho, ou seja, pela 

ocupação de pessoas que, hoje, se encontram ociosas, por não integrarem nem o 

mercado de trabalho formal, nem o informal. 

Não se pretende, com esta argumentação, mitigar a importância de uma 

eventual discussão séria sobre os níveis de encargos sociais mais adequados para o 

país, nem, tampouco, sobre os direitos outorgados, atualmente, aos trabalhadores. 

Não é este o ponto. Está-se dizendo é que as pessoas não podem ser ludibriadas 

com a falsa promessa de que, com a redução da intervenção do Estado nas 

relações de trabalho, ter-se-á o melhor dos mundos em termos de ocupação, 

emprego e renda. 

Durante muito tempo, os sindicatos foram interlocutores eficazes da classe 

trabalhadora. Como esta possuía relativa segurança da imprescindibilidade de sua 

_____________ 

 

405 LOPES, Otavio Brito. Limites constitucionais à negociação coletiva. Revista LTr , São Paulo: LTr, 



 

 

159 

mão-de-obra para o sistema de produção industrial, em empresas estruturadas 

verticalmente, os sindicatos, igualmente verticalizados, limitavam sua atuação à 

reinvidicação de melhorias dos salários e das condições de trabalho, em favor dos 

empregados formais.406 

Todavia, ao longo dos últimos vinte anos do século passado e dos primeiros 

anos deste século XXI, conforme demonstrado nas seções 1.4, 2.2 e 2.3, a 

demanda por mão-de-obra tem sido sistematicamente inferior ao aumento da 

população economicamente ativa, em todo o mundo. E este é um quadro que tende 

a se agravar. 

É imperioso, portanto, buscar-se um diálogo permanente, com o objetivo de 

equacionar as complexas questões referentes ao mundo do trabalho. Sobremaneira 

neste momento histórico, de empreendimentos econômicos transnacionais, 

ciberespaço, deslocamentos frenéticos de mercadorias, valores e pessoas, 

desemprego estrutural, subemprego, trabalho precário, flexibilização da legislação 

trabalhista, miséria, fome, violência e tantos outros problemas relacionados à falta de 

renda que proporcione uma vida digna a todos. 

Para fazer sentido, porém, o diálogo pressupõe “uma ação comunicativa 

desencadeada [por] interlocutores válidos, através de um discurso mediado, 

_____________ 

 

vol. 64, n. 6, jun. 2000, p. 715. 
406 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, p. 79-95. 
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simétrico [e] direcionado ao consenso”.407 Pressupõe tudo isso, mas não apenas 

isso. A viabilização deste diálogo exige um “compromisso com a sociedade do 

trabalho como um todo”.408 E os sindicatos - catalisadores da ação coletiva - podem 

contribuir para ele, com uma “maior horizontalidade”,409 “uma maior intervenção fora 

do espaço da produção”.410 

Não se pode conceber a viabilidade de um diálogo sobre os problemas 

relacionados ao mundo do trabalho, do qual participem apenas os poucos que ainda 

o têm. Se “os novos atores sociais são maioria em relação à classe formal que vive 

do trabalho”,411 a insuficiência deste, ou, ao menos, a inexistência de meios de 

sobrevivência para todos, constitui um daqueles problemas a serem abrangidos pelo 

diálogo. 

Os sindicatos podem “erigir em patrimônio identitário a memória da 

experiência histórica [como] forma de recuperar a dignidade coletiva e procurar abrir 

os caminhos do futuro”.412 Nesta tarefa, poderão entabular “relações com outras 

_____________ 

 

407 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, p. 342. 
408 Ibidem, p. 95. 
409 Ibidem, loc. cit. 
410 ESTANQUE, Elísio. A reinvenção do sindicalismo e os novos desafios emancipatórios: do 
despotismo local à mobilização global. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Trabalhar o 
mundo: os caminhos do novo internacionalismo operár io . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005, p. 363-64. 
411 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, p. 315. 
412 ESTANQUE, Elísio. A reinvenção do sindicalismo e os novos desafios emancipatórios: do 
despotismo local à mobilização global. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Trabalhar o 
mundo: os caminhos do novo internacionalismo operár io . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005, p. 364. 
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estruturas associativas na esfera comunitária.”413 Tanto com as congregantes de 

protagonistas do trabalho precário e desprotegido (artesãos, autônomos, 

carregadores, donas de casa, malabaristas e vendedores nos semáforos, motoristas, 

pescadores, profissionais do sexo, trabalhadores em domicílio sem vínculo de 

emprego, trabalhadores rurais em regime familiar, vendedores ambulantes, enfim, 

trabalhadores autônomos em geral e todos aqueles sem proteção formal da 

legislação trabalhista),414 quanto com aquelas que reúnem pessoas de outros 

estratos sociais (adolescentes, crianças, desempregados, idosos), muitos dos quais 

vivendo “sem trabalho, sem teto, sem terra, sem liberdade, sem esperança”.415 

O diálogo que se vislumbra pode não resultar, necessariamente, em solução 

para os graves problemas vividos no mundo do trabalho. Entabular-se-o com a maior 

quantidade possível de participantes pode ser um passo decisivo para compreender- 

a tendência de, a cada dia, aumento do número de pessoas que não dispõem de 

trabalho e, com esta compreensão, fugir-se da armadilha de pensar que, contra elas, 

estão os poucos que o possuem. Desse modo, será mais fácil evitarem-se falsas 

promessas de geração de emprego às custas da redução da proteção social da 

legislação trabalhista. 

_____________ 

 

413 Ibidem, p. 378-79 e 390. 
414 ESTANQUE, Elísio. A reinvenção do sindicalismo e os novos desafios emancipatórios: do 
despotismo local à mobilização global. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Trabalhar o 
mundo: os caminhos do novo internacionalismo operár io . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005, p. 397. 
415 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, p. 343. 
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CONCLUSÃO 

O presente estudo procurou desencadear uma análise crítica a respeito do  

desemprego estrutural e do seu impacto sobre o Direito do Trabalho. 

Como tratou de estabelecer um vínculo entre desemprego estrutural e 

Direito do Trabalho, teria, necessariamente, de problematizar e rejeitar as principais 

vertentes da doutrina dominante que se debruçam sobre o tema flexibilização do 

Direito do Trabalho. 

A primeira delas, propriedade intelectual do discurso jurídico, tem como “a 

priori” a rigidez das normas trabalhistas como fator impeditivo da geração de 

empregos. Para ela, sem a flexibilização dessas normas, o caminho para a abertura 

de novos postos de trabalho estaria interditado. 

Este estudo desqualificou essa versão da doutrina, a partir de dados 

consistentes de que o desemprego vivenciado é estrutural, decorrente, portanto, dos 

avanços tecnológicos, e que, por isso, atinge um grande número de pessoas. Nestas 

circunstâncias, a rigidez ou a flexibilidade das normas trabalhistas são irrelevantes 

para a redução do quadro de desemprego. Ademais, também demonstrou que a 

alegada obsolescência da legislação trabalhista, supostamente causadora de sua 

inadequação para o fomento de postos de trabalho, é uma falácia. Na verdade, 

apenas 14,42% da redação original da CLT refere-se à execução dos contratos de 

trabalho. 
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A segunda vertente está centrada em uma concepção economicista, que 

vem sendo recepcionada pela doutrina trabalhista, e parte da idéia do custo-Brasil 

decorrente dos encargos sociais como fator inibidor da geração de postos de 

trabalho. 

Aqui, a refutação deu-se pela demonstração de que, mesmo considerando-

se todos os direitos sociais pagos diretamente ao trabalhador e as despesas com os 

“tempos não trabalhados”,416 o custo médio mensal de um trabalhador brasileiro 

remunerado com um salário mínimo não supera os 275 dólares. Bastante inferior, 

por exemplo, aos 500 dólares da Itália, 680 dos Estados Unidos, 1.000 da França, 

1.075 da Holanda e 1.325 dólares da Dinamarca.417 Países estes que possuem 

despesas de contratação sobre o salário inferiores às do Brasil.418 

Finalmente, vem a idéia da necessidade de adaptação constante dos 

trabalhadores às novas tecnologias, como forma de combate ao problema do 

desemprego. Um esforço doutrinário vinculado, especificamente, às modernas e 

sofísticas teorias organizacionais, das quais o tema flexibilização é uma das 

variáveis. 

Adaptar-se, constantemente, às novas tecnologias - tema absorvido pela 

doutrina trabalhista como  sinônimo de empregabilidade - implica a reprodução ainda 

_____________ 

 

416 À qual, como se demonstrou até aqui e como o próprio Pastore admite, podem ser feitas diversas 
objeções. 
417 MAIOR, Jorge Luiz Souto. A fúria. Revista LTr , São Paulo: LTr, vol. 66, n. 11, nov. 2002, p. 1295. 
418 PASTORE, José. A polêmica sobre os encargos sociais. In: ______. A modernização das 
instituições do trabalho: (encargos sociais, reform as trabalhista e sindical) . São Paulo: LTr, 
2005, p. 49-50. 
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mais contundente da neurose do trabalho; agora, em virtude da competitividade 

autofágica da sociedade globalizada e das empresas hipermodernas. 

Neste ponto, a contestação deu-se pela demonstração de não haver 

nenhuma relação direta entre uma maior qualificação profissional dos trabalhadores 

e menores taxas de desemprego, maior empregabilidade ou menor duração da 

condição de desempregado. A formação e qualificação profissionais podem, 

perfeitamente, funcionar como armas eficazes para o combate a uma situação 

individual de desemprego, gerando benefícios específicos a determinada(s) 

pessoa(s). Porém, em se tratando da necessidade de enfrentamento do desemprego 

estrutural, elas revelam-se simplesmente inócuas. 

Ao omitir, deliberadamente, o verdadeiro sentido da crise que envolve o 

trabalho humano na sociedade pós-moderna, as três correntes doutrinárias citadas 

desviam, ideologicamente, o foco do problema - desemprego estrutural - e reforçam 

o “sonho” de um futuro centrado no pleno emprego. 

Ao não se apropriar, verdadeiramente do seu objeto, essas doutrinas são 

inconsistentes e, sobretudo, dissociadas da realidade. Sofrem do “transtorno de 

identidade múltipla”, de que fala Thomas L. Friedman,419 ou, como prefere Everaldo 

Gaspar Lopes de Andrade, de “autismo dogmático”.420 

_____________ 

 

419 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI . Trad. Cristina 
Serra e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, p. 246-49. 
420 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, p. 17. 
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Para chegar ao desenho teórico desqualificador dessas doutrinas, o estudo 

percorreu um longo caminho. 

Problematizou a tensão entre Direito do Trabalho e direito ao trabalho. 

Discorreu sobre a cronologia do Direito do Trabalho, com abordagem das questões 

dos avanços tecnológicos e da mobilidade dos empreendimentos econômicos como 

fatores de geração de desemprego e, assim, fundadores da crise daquele ramo do 

Direito. Tratou das noções elementares e das possíveis classificações do 

desemprego. Versou sobre a questão dos sucessivos ganhos de produtividade como 

fator de aumento do desemprego e aprofundamento daquela crise. Apresentou 

copiosos dados sobre o desemprego nos últimos vinte anos do século passado e 

primeiros anos deste século XXI. Cuidou da integração da flexibilização das normas 

trabalhistas ao discurso da geração e manutenção dos empregos. Abordou, 

empiricamente, a alegação de obsolescência da legislação trabalhista, além 

daquelas que relacionam os supostos altos encargos sociais trabalhistas e a má 

formação dos trabalhadores às altas taxas de desemprego. Investigou a relação 

entre o desemprego a aplicação rígida do Direito do Trabalho. Finalmente, refletiu 

sobre o papel deste na busca de soluções para o problema da falta de postos de 

trabalho. 

A inquietação e a incerteza do autor sobre as possíveis soluções para a 

reparação dos danos irreversíveis causados pelo desemprego estrutural não 

permitem que se adotem propostas com identidades múltiplas e transtornadas, 

autistas e sem qualquer base epistemológica. 
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A Revolução Industrial desencadeou uma ruptura, uma passagem de um 

modelo de sociedade para outro. Mas desencadeou, também, o nascimento de 

novas propostas teóricas - o socialismo utópico, o socialismo científico, a doutrina 

social da Igreja, a social-democracia e práticas revolucionárias. A passagem da 

sociedade industrial para a sociedade pós-industrial marca uma nova ruptura e 

começa a forjar novas teorias, novas práticas sociais e novas estratégias de 

enfrentamento do problema do desemprego, sobretudo quanto à mobilidade 

globalizada extraterritorial.421 

Essas práticas sociais estão apenas começando, no subterrâneo das 

multidões de excluídos. A flexibilização do mercado de trabalho é somente uma 

conseqüência de um modelo de Estado, de sociedade, de organizações, de 

empresas, de pessoas, de tempos líquidos e flexíveis,422 e não a causa dele. E não 

se deve atacar o problema pela conseqüência, mas sim pela causa.  

Assim como o Direito do Trabalho surgiu das lutas operárias, que permitiram 

o desencadear de discursos simétricos, dirigidos à formação de consensos 

moralmente válidos,423 uma outra revolução pode estar em marcha. Mas a sua 

concretização depende do ajuntamento de todos os que vivem ou pretendem viver 

de um trabalho, além dos excluídos de todo gênero. Esta revolução poderá viabilizar 

_____________ 

 

421 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, passim. 
422 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade . Trad. Mauro Gama e Cláudia Martineli 
Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, passim. 
423 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, p. 342. 
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a existência de interlocutores válidos para, em condições simétricas, construir 

consensos424 que permitam o aparecimento de uma nova sociedade solidária.  
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424 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral . São Paulo: LTr, 2005, p. 342. 
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