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Nesta Edição #9 da Revista, trazemos um conjunto de 
especialistas para debater Desenvolvimento, Mercado de 
Trabalho, Proteção Social. Na história brasileira, os três 
temas aparecem altamente conectados.

Sob os regimes de cunho liberal-conservador na economia, 
durante e após a Ditadura Militar, o país viveu crescimento 
moderado com deterioração ou estagnação de indicadores 
importantes, como a desigualdade social e o poder de 
compra do salário mínimo. Na Constituição de 1988, não 
apenas a previdência passa a ser efetivamente universal, 
como ainda passa a ter financiamento estável, e o valor 
distribuído é atrelado aos reajustes do salário mínimo, 
garantindo a seguridade futura dos beneficiados conforme 
avança economicamente o país. Contudo, só na inauguração 
do século 21 é que se iniciam os esforços de reverter de fato 
o padrão de crescimento sem ganhos sociais significativos. 
Derrubar a ideia do bolo que deve primeiro crescer para 
depois distribuir (ou crescer indefinidamente, sem nunca 
ser dividido, se formos mais realistas) entra na esfera de 
possibilidades da sociedade brasileira.

É essa a linha que conduz o raciocínio do artigo que inicia 
nossas reflexões. Em Padrões de Desenvolvimento, Mercado 
de Trabalho e Proteção Social: a experiência brasileira entre 

apresentação
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as décadas liberal (1990) e desenvolvimentista (2000),José 
Celso Cardoso Jr. e Cláudia Satie Hamasaki reconstituem o 
movimento histórico da economia brasileira do último quartil 
do século 20 até hoje, trazendo uma grande quantidade de 
dados e apontamentos sobre os problemas-chave do trabalho 
no país, em cada passo histórico.

Em Para dobrar é preciso distribuir, por Clemente Ganz 
Lúcio, Paulo Jager e Frederico Melo, os autores debatem 
as possibilidades de conciliar a necessidade de elevar 
continuamente a produtividade nos setores-chave da 
economia brasileira com a também necessária redução das 
desigualdades estruturais da economia brasileira – em renda, 
indicadores sociais e também disparidades regionais.

Dentre os pontos centrais destes dois debates, os autores 
discutem a estagnação dos indicadores de desigualdade nos 
anos 90 e a sua relação com a sobrevalorização cambial 
e a expansão excepcional do setor de serviços ante o setor 
industrial, problemas que seriam carregados em períodos 
posteriores. Como os autores apontam, a situação do 
trabalho hoje conta com uma série de avanços, como o grau 
de formalização mais elevado e a redução da desigualdade; 
diversos desafios, contudo, seguem em aberto. O grau de 
rotatividade do emprego cresceu desde os anos 90 e ainda 
permanece em patamares elevados, os problemas de saúde, 
moradia e saneamento à população trabalhadora de baixa 
renda também precisam ser enfrentados, e a questão da 
moradia, embora esteja melhorando, ainda é um problema 
sério, com o país apresentando um grande déficit habitacional.

Seguramente, os dois artigos desta edição trazem muito mais 
contribuições, que não caberiam nesta modesta apresentação. 
Convidamos o leitor à explorá-los seguros de que encontrarão 
uma rica imagem da situação contemporânea do trabalho e 
do desenvolvimento no Brasil de 2014, e dos processos que 
nos trouxeram até aqui.

Boa leitura!
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1. Introdução.

A primeira década do novo milênio, 
mormente o período 2003-2013, cumpriu 
– dentre outras – função didática nos 
embates acadêmico e político brasileiros. 
Após praticamente 25 anos de dominân-
cia ideológica liberal e tentativas – em 
vários campos da vida social e econô-
mica – de implementação de diretrizes e 

soluções desregulamentadoras, privatis-
tas e internacionalizantes, com resulta-
dos pífios ou nefastos sobre indicadores 
clássicos do comportamento macroeco-
nômico, do mercado de trabalho nacio-
nal e da proteção social previdenciária, 
houve em período recente a contestação 
empírica e teórica da alegada supremacia 
daquelas formulações.

Padrões de Desenvolvimento, Mercado 
de Trabalho e Proteção Social:

José Celso Cardoso Jr.1

Cláudia Satie Hamasaki2
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Econômicas (FEA/USP), e com 
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em Economia (UFPE/PIMES). 
professora adjunta no curso 

de Economia da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e no 
curso de Economia da Facamp 

(Faculdades de Campinas).

A experiência brasileira entre as décadas liberal (1990)
e desenvolvimentiststa (2000).
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Embora grande parte das mesmas 
não tenha sido plenamente revertida, e 
considerando ainda a influência benéfi-
ca do cenário internacional (sobretudo 
entre 2000 e 2008) para os resultados 
domésticos favoráveis em termos macro-
econômicos e laborais, comprovou-se 
na prática que os binômios “padrão de 
desenvolvimento e mercado de trabalho”, 
e “trabalho-proteção social”, são alta-
mente dependentes – em termos de sua 
sustentabilidade institucional e finan-
ceira – de dinâmica produtiva pujante e 
virtuosa, praticamente impossível de ser 
obtida apenas por obra e graça das forças 
de mercado. Dito de outra forma, sem 
presença ativa do Estado como agente 
estruturador interno, dificilmente o País 
teria condições de garantir, simultanea-
mente, crescimento econômico, indica-
dores positivos de mercado de trabalho, 
sustentabilidade intertemporal e solvên-
cia financeira dos sistemas de proteção 
social em geral, e de proteção previden-
ciária em particular.

A razão para tanto decorre, funda-
mentalmente, do fato de que a categoria 
Trabalho é, em regime capitalista, a cate-
goria econômica e sociológica chave para 
explicar e garantir, sobretudo em contex-
tos ainda bastante desiguais e heterogê-
neos como o brasileiro:

(i) sustento individual ou familiar, além 
de sociabilidade básica, à população, por 
meio do acesso à renda e à esfera pública, 
que o trabalho propicia;

(ii) sustentação econômica mínima 
ao PIB, por meio da amplitude e 

profundidade potenciais do seu mercado 
consumidor interno; e

(iii) sustentabilidade financeira inter-
temporal a todo o sistema brasileiro de 
proteção social, em particular aos siste-
mas previdenciários públicos, direta ou 
indiretamente contributivos, pelo peso 
que as fontes de financiamento direto 
(ancoradas no trabalho) ou mesmo 
indireto (regressivamente ancoradas na 
tributação sobre o consumo, mas legal-
mente vinculadas ao orçamento da segu-
ridade social) possuem no Brasil.

Olhando em retrospectiva, acreditamos 
que os eventos econômicos e políticos 
deflagrados no Brasil ao longo do último 
quarto de século XX tenham sido respon-
sáveis pelo colapso do padrão histórico 
de desenvolvimento centrado na indus-
trialização e comandado pelo Estado. O 
mesmo conjunto de eventos engendrou 
novo formato de desenvolvimento ao longo 
da década de 1990, calcado em concepção 
internacionalizante e liberal de progresso 
econômico e social, mas cujos resultados 
concretos em pouco tempo mostraram-se 
perversos do ponto de vista da dinâmica 
econômica – com combinação de semies-
tagnação da economia e financeirização da 
riqueza – e inadequados do ponto de vista 
da natureza e da forma de funcionamento 
do seu mercado de trabalho, já que caracte-
rizado por combinação de heterogeneida-
des e desigualdades de várias ordens.

A primeira década de 2000, por outro 
lado, enseja possibilidades históricas para 
a nova fase de transição, cujos contornos – 
em delineamento – de um novo padrão de 
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desenvolvimento talvez ainda não permi-
tam vislumbrar o seu sentido histórico 
geral. Assim, com o objetivo de captar esse 
suposto novo sentido do desenvolvimento 
nacional e interpretá-lo à luz das transfor-
mações recentes, este texto elegeu como 
tema o estudo das relações entre os padrões 
de desenvolvimento liberal (década de 
1990, a rigor, a década entre 1992 e 2002), 
e desenvolvimentista (primeira década de 
2000, a rigor, a década entre 2003 e 2013), e 
os seus impactos sobre o mundo do traba-
lho e da proteção previdenciária em cada 
um dos respectivos períodos.

As diferenças entre ambos os períodos 
é um dos traços mais significativos do 
momento histórico de transição entre o 
modelo liberal parcialmente implementa-
do na década de 1990 e esta fase atual de 
novas – mas ainda incertas – possibilida-
des de desenvolvimento na qual se encon-
tra o país nos dias que correm. Assim, após 
esta breve Introdução, a seção 2 contextu-
aliza – em termos conceituais e históricos 
– a relevância da categoria Trabalho na 

experiência brasileira de desenvolvimento. 
A seção 3, por sua vez, discute aspectos da 
dinâmica macroeconômica das décadas de 
1990 e da primeira de 2000, com vistas a 
relacioná-los ao comportamento geral do 
mercado de trabalho. Por fim, a seção 4 
apresenta e interpreta dados empíricos de 
ambos os períodos, com base na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD)/Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) de 1992 a 2012, buscan-
do realçar determinantes, consequências e 
perspectivas em cada caso.

2. Contextualizando a Categoria 
“Trabalho” na Experiência Brasileira.

A literatura econômica dominante sobre 
mercado de trabalho se vale de algumas 
simplificações exageradas no trato de vari-
áveis cruciais para entendimento mais 
acurado acerca da natureza e do funciona-
mento desse mercado no Brasil. Mais espe-
cificamente, ela considera como categorias 
homogêneas tanto os trabalhadores como 
os postos de trabalho na grande maioria 
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dos modelos utilizados para analisar as 
dinâmicas de oferta e demanda por traba-
lho, em suas relações com o comporta-
mento macroeconômico subjacente. Ao 
se proceder desta maneira perdem-se 
especificidades muito importantes tanto 
da configuração histórica do trabalho no 
País como das relações que existem entre 
a dinâmica macroeconômica geral e as 
particularidades que se aplicam à determi-
nação da ocupação. Na literatura conven-
cional sobre o tema causa estranheza, por 
exemplo, o fato de praticamente todos os 
principais e mais difundidos modelos esti-
lizados computarem indiscriminadamen-
te como “ocupação” todo e qualquer posto 
de trabalho gerado pelo sistema econô-
mico. Esse procedimento – que visaria 
“meramente” à simplificação dos dados 
para o tratamento estatístico – traz conse-
quências teóricas e empíricas não despre-
zíveis, seja para o entendimento que dele 
deriva acerca da dinâmica de determina-
ção das quantidades e preços no merca-
do de trabalho, seja para a prescrição de 
políticas públicas no âmbito da geração de 
trabalho e renda.

Aqui, alternativamente, a proposta é 
reconhecer que o mundo do trabalho 
no Brasil é algo mais complexo do que 
supõem as teorias convencionais sobre 
o assunto, fato que suscita a necessidade 
de abordagens analíticas menos reducio-
nistas ao tema em pauta.3 Dentre as alter-
nativas existentes parece-nos adequado 
começar por distinguir os dois principais 
vetores de determinação da ocupação no 
País, cada qual responsável por fatia signi-
ficativa da ocupação total. São eles:

Vetor da demanda por força de traba-
lho: depende de fatores associados ao 
cálculo econômico privado e/ou a decisões 
de gasto real dos governos. Em ambos os 
casos, os postos de trabalho assim forja-
dos costumam tomar as seguintes formas: 
(i) (i) assalariamento direto com carteira, 
além de militares e estatutários; (ii) assa-
lariamento direto, mas sem carteira; e (iii) 
assalariamento indireto ou disfarçado 
(sem carteira): terceirização, cooperativas, 
pejotização etc.

Vetor da oferta de força de trabalho: 
depende de fatores ligados à sobrevivên-
cia individual ou familiar imediata. Esses 
postos de trabalho tomam, em geral, a 
forma de: (i) (i) trabalhadores autônomos 
ou por conta própria; (ii) trabalhadores 
no autoconsumo e/ou na autoprodução, 
tanto no campo como nas cidades; e (iii) 
trabalhadores não remunerados.

Essa diferenciação é especialmente rele-
vante de se fazer em contextos tais quais 
o brasileiro, marcado por padrão retar-
datário e insuficiente (ou incompleto) de 
desenvolvimento capitalista, onde grassa 
imensa heterogeneidade da estrutura 
produtiva (logo, com diferentes padrões 
de determinação da ocupação) e imensa 
precarização nas relações e condições de 
trabalho para a maior parte da popula-
ção, mesmo aquela inserida em regime de 
assalariamento típico.

Assim, ao diferenciar os fatores/vetores 
de determinação das ocupações no País, 
abre-se a possibilidade de, analiticamen-
te, identificar-se – e dimensionar-se, com 
maior clareza – as relações que o mundo 
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do trabalho no Brasil guarda tanto com os 
seus traços históricos de formação quanto 
com o nível e o ritmo de expansão econô-
mica propriamente capitalista e estatal de 
que dispomos.

Tal como disposto na Figura 1, pelo lado 
da oferta da força de trabalho está a ques-
tão de grande parte da ocupação desde 
sempre existente no País ter sido gerada 
por força do excesso de trabalhadores em 
idade ativa, em comparação com a capa-
cidade de o sistema econômico absorver 
tal contingente. Pelo lado da demanda por 
força de trabalho está a questão de que 
mesmo a dinâmica “modernizante” aqui 
instaurada (que envolve tanto a demanda 
ocupacional privada como a estatal) não se 
traduz, automática e necessariamente, em 
postos de trabalhos regulados pelo padrão 
formal-legal vigente de contratação.

Como consequência, o capitalismo 
aqui instalado e a atuação regulatória do 
Estado no campo trabalhista não logra-
ram universalizar o fenômeno do assa-
lariamento formal do trabalho, tornando 
incompleto o “processo civilizatório” de 
um capitalismo minimamente organiza-
do, tal qual levado a cabo na experiência 
de alguns países ocidentais. Deste modo, a 
inserção das pessoas no mundo da prote-
ção social pela via do trabalho, se já não 
havia sido a regra para cerca de metade da 
população ocupada até 1980, deixou de 
ser aspiração confiável ao longo dos vários 
anos subsequentes de crise econômica, 
estatal e social no Brasil. Dos movimen-
tos recentes de recuperação do emprego 
formal e de aumento da filiação previ-
denciária, registrados ao longo da década 

2003 a 2013, não se pode dizer que sejam 
fenômenos inscritos numa trajetória já 
virtuosa de longo prazo, presos que estão 
a ambientes econômicos e institucionais 
ainda cheios de riscos e incertezas. Prova 
disso são as oscilações dos grandes agre-
gados macroeconômicos, desde 2008, por 
conta da crise internacional em curso e 
dos descaminhos adotados pela gestão 
macroeconômica doméstica.

Este conjunto de observações feitas até 
aqui é importante para os objetivos de 
análise deste texto, basicamente porque 
ainda reina no Brasil a crença de que o 
emprego formal é pequeno no total da 
ocupação, e não cresce da forma como 
deveria nos momentos de recupera-
ção econômica por causa da existência 
de legislação trabalhista supostamente 
anacrônica, excessiva e rígida frente às 
necessidades dos empresários em meio à 
globalização em curso. Acontece que um 
aspecto pouco considerado nas análises 
correntes é a quase contínua redução do 
custo do trabalho no Brasil, verificada, por 
exemplo, ao longo do período 1995-2005, 
seja em termos da evolução dos rendimen-
tos médios reais da população ocupada, 
seja em função da distribuição funcional 
da renda, ou ainda como proporção dos 
custos empresariais totais.4

Da perspectiva teórica aqui adotada há 
que se considerar que, na atual quadra 
histórica de transformações patrimoniais, 
industriais e tecnológicas do capitalismo, 
o custo do trabalho não é nem o único 
nem provavelmente o mais importante 
dos parâmetros de decisão dos empresá-
rios para efetivarem novas contratações. 
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Diante do custo historicamente reduzido 
do trabalho no Brasil, é bem provável que 
este certamente não seja o principal fator. 
Na conjuntura brasileira atual importa-
riam muito mais: * Outros custos diretos 
de produção, como insumos industriais 
em geral e a disponibilidade energética 
em particular;

Outros custos diretos de produção, 
como insumos industriais em geral 
e a disponibilidade energética em 
particular; 

A situação dos mercados de ações e de 
crédito, bem como a combinação vigen-
te entre taxa de câmbio e taxa de juros de 
mercado;

A eficiência marginal do capital 
produtivo investido, ou seja, a taxa de 
rentabilidade corrente e as expectativas 

dos empresários com relação aos ganhos 
futuros de seu empreendimento; e

Tudo isso vis-à-vis inúmeras opções 
de alocação da riqueza líquida e de valo-
rização do patrimônio empresarial.

Daí que, além da clivagem feita até aqui 
diferenciando os dois principais vetores 
históricos de determinação da ocupação 
no País, é preciso proceder ainda à cliva-
gem entre os chamados mundos formal e 
informal do mercado de trabalho, também 
classificados em alguns casos como seto-
res estruturado e pouco estruturado (ou 
desestruturado) do mundo do trabalho.5 
A Figura 1, acima, busca clarear as rela-
ções entre os dois cortes analíticos presen-
tes no texto.

Valendo-se da clivagem formal/infor-
mal, esses conceitos devem ser trabalhados 

Figura 1: Clivagens entre Formal e Informal para o Estudo do Mercado de Trabalho no Brasil.

Fonte: Elaboração própria
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em dupla perspectiva. A primeira consi-
dera informais as atividades assalariadas 
desempenhadas fora do arcabouço institu-
cional legalmente estabelecido pelo Estado 
(vale dizer, trabalhadores assalariados 
sem carteira assinada). A segunda pers-
pectiva considera informais as atividades 
não assalariadas desenvolvidas por autô-
nomos, em que não há separação nítida 
entre a propriedade do empreendimento e 
a execução de suas atividades-fim (separa-
ção capital/trabalho). Em outras palavras, 
a concepção de setor informal sustentada 
aqui concilia, de um lado, o critério de 
demarcação proveniente da relação legal 
de trabalho, separando trabalhadores 
com e sem carteira assinada e, de outro, 
o critério oriundo da relação de produ-
ção existente no negócio, que, no caso dos 
trabalhadores urbanos por conta própria, é 
caracterizada por ser relação de produção 
não estruturada em moldes tipicamente 
capitalistas.6

A justificativa para esse corte analítico 
está ligada ao fato de que no interior das 
categorias ocupacionais assumidas como 
informais (trabalhadores sem carteira, 
trabalhadores autônomos, trabalhadores 
na produção para o autoconsumo e auto-
construção, trabalhadores não remunera-
dos) residem atividades de trabalho mais 
precárias, do ponto de vista do conteúdo 
ou da qualidade da ocupação, e de mais 
frágil inserção profissional, do ponto de 
vista das relações de trabalho. Isto não é, 
obviamente, o mesmo que dizer que não 
existem atividades de trabalho precárias 
ou frágeis também no seio das catego-
rias de assalariados com carteira, estatu-
tários e militares, mas sim que, nos casos 

apontados, a incidência de inserções de 
natureza ruim é bem menor, posto esta-
rem ligadas ao núcleo mais estruturado do 
mercado de trabalho.7

No caso brasileiro, embora até hoje não 
tenhamos atingido patamar de homo-
geneização e de equilíbrio social como o 
de alguns países europeus ocidentais, o 
modelo de sociedade salarial serviu de 
espelho aos processos de industrialização 
e de urbanização aqui adotados. É neste 
sentido que a possibilidade de fracas-
so da sociedade salarial e a proliferação 

“Assim, tendo em tela apenas 
o caso nacional, é preciso reco-
nhecer, antes de qualquer coisa, 
que essas categorias ocupacio-
nais chamadas informais foram 
quase sempre dominantes no 
padrão de (des)estruturação do 
mercado de trabalho domésti-
co, com características que as 
colocam, ainda hoje, em posi-
ção desfavorável frente à maior 
parte das ocupações considera-
das formais.”
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de formas ditas atípicas ou informais de 
trabalho rompem a trajetória pretérita de 
organização dos mercados

de trabalho, mundo afora, inclusive 
no Brasil, impondo que se estude sepa-
radamente cada uma dessas categorias 
ocupacionais em formação nas sociedades 
contemporâneas.8

Assim, tendo em tela apenas o caso 
nacional, é preciso reconhecer, antes 
de qualquer coisa, que essas categorias 
ocupacionais chamadas informais foram 
quase sempre dominantes no padrão de 
(des)estruturação do mercado de traba-
lho doméstico, com características que as 
colocam, ainda hoje, em posição desfavo-
rável frente à maior parte das ocupações 

consideradas formais. Em primeiro lugar, 
constata-se, particularmente junto aos 
assalariados sem carteira, que a ausência 
de mediação institucional pelo Estado 
torna mais frágeis e assimétricas as rela-
ções capital/trabalho, favorecendo uma 
flexibilidade quantitativa (dispensa e 
contratação de mão de obra) muito eleva-
da, que contribui para engendrar alta rota-
tividade de trabalhadores nessas ocupa-
ções.9 Em segundo lugar, a ausência ou 
precariedade dos mecanismos de proteção 
social conferidos pelo Estado a boa parte 
de seus cidadãos tende a transferir aos 
âmbitos familiar e individual as respon-
sabilidades pela sobrevivência numa 
sociedade marcada por crescente redun-
dância do trabalho vivo. Este aspecto 
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é particularmente dramático junto aos 
trabalhadores por conta própria de meno-
res rendas, que tendem a não recolher 
contribuição previdenciária, tampouco a 
ter registros nas administrações públicas 
dos seus pequenos negócios.

Como consequência mais direta dos 
aspectos mencionados acima, potenciali-
zam-se, tanto para assalariados sem cartei-
ra como para trabalhadores por conta 
própria, as chances de terem de conviver 
com níveis médios de remuneração infe-
riores e jornadas de trabalho superiores às 
observadas para postos de trabalho seme-
lhantes, porém pertencentes a segmentos 
formais e melhor organizados do merca-
do de trabalho. Esses aspectos concretos 
da realidade das categorias ocupacionais 
aqui chamadas informais trazem ainda 
outras consequências negativas sobre o 
ordenamento do mercado de trabalho. 
Não desprezível é a insegurança crescente 
que reina no interior de parcela significati-
va de trabalhadores ligados aos segmentos 
menos estruturados, nos quais se podem 
medir níveis inferiores para a produtivida-
de e para o bem-estar geral de suas famí-
lias. Em suma, todos os traços apontados 
para caracterizar a realidade das categorias 
ocupacionais dos autônomos e dos sem 
carteira conferem certa uniformidade a 
esse conjunto de trabalhadores, profun-
damente relacionada com a precarieda-
de das ocupações e com a fragilidade das 
relações capital/trabalho, motivo pelo qual 
este texto os trata em uníssono, integrantes 
do setor informal, sem perder de vista, no 
entanto, as especificidades próprias que as 
singularizam.

Por outro lado, a importância de discu-
tir o comportamento do emprego formal 
decorre basicamente de duas frentes. 
Em primeiro lugar, quando considera-
do apenas na perspectiva do mercado de 
trabalho sua importância reside no fato 
de que sobre esse tipo de relação se molda 
todo o arcabouço legal de regulamenta-
ção das condições de uso, remuneração 
e proteção social aos ocupados e àqueles 
eventualmente desempregados. Em outras 
palavras, é a partir da relação trabalhis-
ta formal/legal que se estabelece um tipo 
de mediação mais civilizada entre capi-
tal e trabalho, através da qual as relações 
laborais deixam de pertencer meramente 
à esfera privada dos negócios e passam a 
desfrutar de estatuto público. O respei-
to ao aparato e ao ordenamento jurídico 
que dali emana é condição necessária para 
funcionamento mais regrado, equilibrado 
e homogêneo desse mercado, condizente 
com parâmetros mínimos de civilidade e 
sociabilidade entre as partes.

Em segundo lugar, quando analisa-
do na perspectiva do modelo dominante 
de proteção social urbano do País, aqui 
chamado meritocrático-contributivo, a 
importância do emprego formal trans-
cende as fronteiras relativas ao ordena-
mento do mercado de trabalho, para se 
referir também às condições pelas quais as 
pessoas desfrutarão de proteção individual 
contra riscosclássicos do mundo do traba-
lho, isto é: (i) (i) para trabalhadores econo-
micamente ativos: proteção temporária 
contra a perda circunstancial de capacida-
de laborativa e de renda, como nos casos 
de desemprego involuntário, maternidade, 
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acidentes de trabalho, doenças, reclusão; 
e (ii) para aqueles em inatividade laboral 
permanente: proteção vitalícia através das 
pensões por morte e aposentadorias por 
tempo de serviço, tempo de contribuição 
ou invalidez definitiva para o trabalho. 
Nessa perspectiva, a informalidade está 
associada ao não cumprimento da legis-
lação previdenciária, garantidora daqueles 
direitos sociais.

Acontece que na origem do modelo 
brasileiro de proteção social pressupunha-
se, através da carteira de trabalho, total 
correspondência entre relação trabalhista 
assalariada e vinculação previdenciária 
compulsória, o que tornaria informais e 
sem direitos previdenciários quaisquer 
trabalhadores sem carteira assinada. 
Felizmente, no entanto, a Constituição 
de 1988 quebrou essa relação biunívoca, 
reconhecendo a existência de inúmeras 
outras formas de inserção das pessoas 
na estrutura produtiva, a saber: (i) como 
trabalhadores rurais, parceiros, meeiros e 
pescadores artesanais, todos em regime de 
economia familiar, eles podem se vincular 
ao sistema previdenciário como segurados 
especiais; e (ii) como trabalhadores sem 
carteira e autônomos por conta própria 
no meio urbano, estes podem se vincu-
lar voluntariamente à previdência como 
contribuintes individuais ou avulsos. Em 
ambos os casos, a filiação previdenciária 
dá acesso a um conjunto diferenciado de 
direitos temporários e aos direitos perma-
nentes acima mencionados.

A partir de então, embora quase toda 
relação de trabalho sem carteira ainda 
possa ser considerada informal, sobretudo 

do ponto de vista do mercado de trabalho 
urbano, apenas as que, além disso, não 
contribuem voluntariamente para o siste-
ma previdenciário público é que podem 
ser consideradas informais também do 
ponto de vista previdenciário. Dito de 
outra forma: pelas regras hoje vigentes, a 
maior parte das situações de trabalho sem 
carteira deve ser considerada informal do 
ponto de vista do mercado de trabalho, mas 
apenas uma parte dela, que não contribui 
voluntariamente para a previdência social, 
pode ser considerada informal também 
do ponto de vista previdenciário. Isto não 
significa que o emprego formal tradicional 
tenha perdido importância no conjunto da 
ocupação, pois, como dito acima, é através 
dele que se ordena de forma mais regrada, 
equilibrada e homogênea o mercado de 

“Acontece que na origem do 
modelo brasileiro de proteção 
social pressupunha-se, através 
da carteira de trabalho, total 
correspondência entre relação 
trabalhista assalariada e vincu-
lação previdenciária compul-
sória, o que tornaria informais 
e sem direitos previdenciários 
quaisquer trabalhadores sem 
carteira assinada.”
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trabalho em contexto predominantemente 
capitalista de produção. Além disso, é sobre 
o tipo de relação assalariada formal que 
incidem as principais fontes de financia-
mento da previdência social, situação que 
ainda deve perdurar por muito tempo no 
País, e que não cabe no escopo deste traba-
lho discutir. Por outro lado, ao se alargar o 
conjunto de situações ocupacionais alber-
gadas no regime de proteção previdenciá-
ria dá-se passo importante rumo ao reco-
nhecimento de que existem outras formas 
possíveis e sustentáveis de inserção das 
pessoas na estrutura econômica produti-
va, cuja consolidação, no entanto, ainda 
deve passar pela formulação de marco 
regulatório adequado para essas situações 

de trabalho não tipicamente capitalistas e 
pelo estabelecimento explícito de outras 
fontes de financiamento dos direitos previ-
denciários que não sejam preponderante-
mente calcados em tais atividades laborais.

3. Dinâmica Macroeconômica e 
Transformações no Mercado de Trabalho: 
contrapontos entre os anos 1990 e 2000.

A crise da economia brasileira nas 
décadas de 1980 e 1990 teve suas raízes 
históricas fincadas na segunda metade da 
década de 1970. Do ponto de vista inter-
pretativo, pode-se afirmar que essa crise 
foi fruto do desmonte do projeto nacio-
nal-desenvolvimentista fundado, grosso 
modo, nos anos 1930, aprofundado na 
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década de 1950, e rompido nos anos 1980. 
Durante esse período a economia brasilei-
ra havia conseguido transitar rapidamente 
da estrutura agrário-exportadora para a 
sociedade industrial, se bem que ampla e 
caoticamente urbanizada.

Com a crise econômica que tomou 
conta do País no bojo da implementação 
do II Plano Nacional de Desenvolvimento 
(PND) nos anos 1970, instalou-se, a um 
só tempo, o colapso do modelo políti-
co desenvolvimentista e a reversão das 
tendências de crescimento de sua econo-
mia. Assim, enquanto a década de 1980 foi 
representante da primeira fase da regres-
são industrial do País, os anos 90 podem 
ser vistos como palco da segunda fase da 
trajetória brasileira de regressão indus-
trial. Nesses 20 anos de desorganização 
do parque produtivo doméstico, os anos 
1980 representaram, portanto, o momen-
to de desarticulação do desenvolvimento 
industrial interno, enquanto os anos 1990 
simbolizariam o colapso daquela estratégia 
pretérita de crescimento industrializante, 
com consequências adversas para o futuro 
do País (CARDOSO JR.; POCHMANN, 
2000).

3.1.  Antecedentes: a década de 1980

A primeira fase, transcorrida ao longo 
da década de 1980, desenrolou-se em 
ambiente de intensa instabilidade macro-
econômica, em que baixas taxas de cresci-
mento do produto interno e altas taxas de 
inflação espelhavam, de um lado, a ruptu-
ra das fontes e fluxos de financiamento 
externos e, de outro, o esforço exportador 
visando à obtenção de expressivos saldos 

comerciais. A concepção a respeito dos 
descaminhos da economia brasileira nesse 
período procura enfatizar a ideia de que 
muito contribuiu, para o aprofundamento 
da crise, o padrão de ajustamento macroe-
conômico efetuado no período 1979-1983 
(BAER, 1993).

Após o período relativo ao ajusta-
mento externo, no início da década, a 
economia produziria grandes e seguidos 
superávits em suas contas externas, asso-
ciados ao baixo nível de absorção interna 
e às recorrentes desvalorizações cambiais. 
Entretanto, os superávits gerados tinham 
como principal finalidade a transferência 
de recursos reais ao exterior, devidos em 
sua maior parte ao pagamento de juros 
sobre a dívida externa contraída em perío-
dos anteriores. Pelo fato de a dívida externa 
brasileira encontrar-se, desde os primeiros 
anos da década de 1980, praticamente toda 
em mãos do Estado, e considerando ainda 
que os setores privados eram em grande 
parte os detentores dos saldos comerciais 
conquistados nesses anos, o setor público 
precisava adquirir as divisas em moeda 
estrangeira para enviá-las ao exterior. 
Valia-se, para tanto, de emissão de dívida 
pública interna, principal responsável pelo 
endividamento crescente do setor público 
ao longo da década de 1980 (CRUZ, 1984; 
CARNEIRO, 1993, 2002).

O caráter financeiro do déficit públi-
co fez com que taxas de juros crescentes 
e prazos cada vez mais curtos se tornas-
sem a regra, comprometendo seriamente 
a capacidade de financiamento do Estado 
brasileiro diante da crise. É no bojo desse 
quadro de desajustamento patrimonial 
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do setor público que a inflação viria a se 
constituir no principal problema macroe-
conômico da década de 1980, suscitando 
o deslocamento do eixo das discussões que 
antes girava em torno da problemática do 
“desenvolvimento econômico com endivi-
damento externo crescente”, para centrar-
se em torno das “causas e consequências 
da inflação em países de industrialização 
retardatária ou em contextos de subdesen-
volvimento crônico”. Na prática, o binômio 
“ajuste externo – desajuste interno” esta-
beleceu as condições para a perpetuação 
da crise e da inflação, e materializou, em 
grandes proporções, um tipo de apartheid 
social único em economias com o grau de 
urbanização e industrialização similar ao 
do Brasil.

Como consequência da alternativa 
seguida gerou-se um setor público alta-
mente endividado e imobilizado, ao 
mesmo tempo em que um setor privado 
financeiramente saneado. Com isso, na 
medida em que o setor público trans-
formou-se em depositário dos custos 
do ajustamento externo da economia, 
criou-se situação na qual o Estado foi 
perdendo o poder de outrora de condu-
tor do desenvolvimento, seguindo o País 
o rumo da estagnação. O capital privado, 
movendo-se por estímulos de mercado, 
notadamente rentáveis no curto prazo, 
transferiu e concentrou grande parte 
de sua riqueza em ativos financeiros ao 
invés de produtivos. Além disso, não foi 
capaz de ocupar o espaço do setor estatal 
com o objetivo de redirecionar o senti-
do do desenvolvimento, fundando um 
novo pacto político apto a dar conta da 

superação da crise (TAVARES; FIORI, 
1993; FIORI, 1995).

Nessa etapa inicial de desarticulação 
do modelo de desenvolvimento industrial 
houve também a ruptura do padrão de 
estruturação do mercado de trabalho, que 
se refletiu em basicamente cinco fenôme-
nos interligados. Primeiro, no perfil seto-
rial das ocupações urbanas localizadas no 
terciário (comércio e serviços). Segundo, 
no alargamento dos segmentos conside-
rados pouco estruturados do mercado de 
trabalho (trabalhadores sem carteira assi-
nada, pequenos empregadores, trabalha-
dores por conta própria e trabalhadores 
não remunerados). Terceiro, na tendên-
cia à precarização ou perda de qualidade 
dos postos de trabalho (desassalariamen-
to formal, perda de direitos trabalhistas e 
previdenciários, jornadas de trabalho mais 
longas, remuneração oscilante no tempo, 
múltiplas fontes de rendimentos etc.). 
Quarto, na estagnação das remunerações 
provenientes do trabalho, em particular 
dos segmentos assalariados da estrutura 
ocupacional. Quinto, na piora distributiva 
funcional (repartição da renda entre rendi-
mentos do capital e do trabalho), e pessoal 
(repartição dos rendimentos do trabalho 
entre a população economicamente ativa).

Outros dois elementos desestruturado-
res do mercado de trabalho – o aumento 
dos níveis de desocupação e desemprego 
aberto, e a mudança no padrão até então 
vigente de mobilidade social – viriam 
a se manifestar com maior intensidade 
somente nos anos 1990, incorporando-
se a partir daí ao conjunto de fatores a 
caracterizar empiricamente o fenômeno 
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da desestruturação do mercado de traba-
lho brasileiro (MEDEIROS; SALM, 
1994; MATTOSO; POCHMANN, 1998; 
CARDOSO JR., 2001).

Em suma, tem início no Brasil dos 
anos 1980, por decorrência geral da crise 
econômica, uma trajetória de desregula-
ção do mercado laboral que, nessa primei-
ra etapa, é marcada ainda por um movi-
mento contraditório: de um lado ocorre 
uma desregulação impulsionada pela 
tendência de desestruturação do mercado 
de trabalho; de outro, ocorre uma tenta-
tiva de regulação motivada pela regula-
mentação desse mesmo mercado. Em 
outras palavras, a regulação capitalista 
clássica do mercado de trabalho passa, no 
Brasil, por uma fase de amadurecimento 
que se dá basicamente entre as décadas de 
1930 e 1980. A partir daí tem início uma 

fase de reversão cíclica, dentro da qual se 
situaram, nas décadas de 1980 e 1990, os 
marcos da (des)regulação do trabalho no 
País.

3.2. A Desregulação do Trabalho na 
Década de 1990.

Nos termos propostos, a década de 1980 
representaria, então, a primeira fase da 
desregulação do trabalho no Brasil, fase 
esta marcada ainda por um movimento 
contraditório, em que se tem, de um lado, 
o início do processo de desestruturação 
do mercado de trabalho, mas, de outro, 
a tentativa de se ampliar o raio de abran-
gência da regulamentação do mercado 
laboral.

A (des)estruturação do mercado de 
trabalho, de um lado, e a sua regulamen-
tação, de outro, põem-se em antagonismo 

Quadro 1: Definições Gerais – a (Des)regulação do Trabalho como Síntese dos Processos de (Des)
estruturação e (Des)regulamentação do Mercado de Trabalho Brasileiro.

Fonte: Elaboração própria

Para que não pairem dúvidas ou confusões semânticas, é conveniente precisar melhor cada um destes termos: (des)
estruturação e (des)regulamentação do mercado de trabalho.  

O vetor da estruturação do mercado laboral é fundamentalmente dependente do padrão de desenvolvimento que se 
instaura na sociedade, ou mais especificamente, da natureza do capitalismo que constitui (e põe em operação) deter-
minadas bases produtivas de valorização do capital. 

Por sua vez, o vetor da progressiva regulamentação do mercado de trabalho depende do grau de organização política 
e social da nação e se apresenta como um conjunto de instituições públicas (estatais e civis) e normas legais que visam 
fornecer os parâmetros mínimos de demarcação e funcionamento deste mercado, notadamente no que diz respeito ao 
uso do trabalho (regulamentação das condições de contratação, demissão e da jornada de trabalho), sua remuneração 
(regulamentação das políticas e reajustes salariais em geral e do salário mínimo) e proteção ou assistência social aos 
ocupados e desempregados (regulamentação dos direitos sociais e trabalhistas, da política previdenciária, das práticas 
de formação e requalificação profissional, da ação sindical e da Justiça do Trabalho). 



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 0 9  ]

20

explícito ao final da década de 1980, de 
forma que o aprofundamento da desre-
gulação do trabalho nos anos 1990 surge 
como promessa de solução posta em 
marcha pelos governos de orientação libe-
ralizante. Enquanto vigente, a desregula-
ção do trabalho nos anos 1990 se deu no 
bojo do aprofundamento também da crise 
econômica geral daquele período.

A especificidade da trajetória de desre-
gulação do trabalho pela década de 1990 é 
que, sobretudo entre 1992 e 2002, os dois 
vetores de sua determinação caminharam 
na mesma direção. Ou seja, em paralelo 
à desestruturação do mercado de traba-
lho que se intensificou nos anos 1990 foi 
posto em marcha um processo de desregu-
lamentação do mesmo mercado, que veio 
como parte integrante e indissociável de 
ampla agenda de reformas ditas estruturais 
por seus formuladores, das quais a tenta-
tiva de reforma do Estado e do mercado 
de trabalho eram das mais importantes 
(CARDOSO JR., 2001).

Posteriormente, porquanto o conjunto 
de iniciativas legais deflagradas na década 
de 1990 tenha buscado se constituir em 
reforma ampla do aparato de regulamenta-
ção do trabalho no Brasil, apenas parcial-
mente elas foram de fato implementadas. 
Outras tantas jamais foram devidamen-
te regulamentadas e outras ainda foram 
revogadas ao longo da primeira década de 
2000, quando o jogo de forças políticas que 
comandam as deliberações cruciais nessa 
área virou de lado.

Pode-se mesmo dizer que o 
fracasso relativo das iniciativas 

desregulamentadoras tenha sido 
devido, entre outros motivos, à baixís-
sima adesão que tiveram por parte 
dos atores envolvidos, trabalhadores 
e empresários na linha de frente. Por 
outro lado, embora nos dez primeiros 
anos do novo milênio (como se verá 
adiante) essa agenda liberalizante de 
reformas trabalhistas tenha sido na 
prática contestada por resultados mais 
favoráveis da economia e do mercado 
de trabalho (crescimento da ocupação à 
frente do Produto Interno Bruto (PIB), 
redução do desemprego aberto, aumen-
to da formalização e dos rendimentos 
dos trabalhadores, melhora distributi-
va etc.), continuou presente o discur-
so retórico de parte dos empresários 
(sobretudo daqueles ligados ao comér-
cio exterior e às finanças especulativas), 
bem como de parte de integrantes do 
governo e de representantes do congres-
so, mas agora mais bem equilibrado por 
argumentos e evidências levantadas por 
setores em defesa da classe trabalhado-
ra (além dela própria).

Na década liberal, outro conjunto de 
reformas econômicas fundamentais (tais 
como a liberalização comercial e finan-
ceira irrestrita, a privatização abrangen-
te das empresas estatais, uma reforma 
tributária colada à disciplina fiscal, com 
redução e focalização dos gastos públicos, 
dentre outras) veio delimitar o destino 
do País, assegurando a efetivação do que 
aqui foi chamado de a segunda fase da 
trajetória brasileira de regressão industrial 
(CARDOSO JR.; POCHMANN, 2000). 
Essa segunda fase, que teve como palco a 
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década de 1990, foi um período no qual 
a trajetória descrita pela economia se deu 
em ambiente macroeconômico distinto 
daquele que havia caracterizado a crise 
geral dos anos anteriores. Três eventos 
econômicos particularmente importantes 
podem ser identificados como responsá-
veis pela alteração do cenário das decisões 
domésticas.

Em primeiro lugar, o retorno do Brasil 
ao circuito financeiro internacional como 
receptor de recursos externos, depois 
de longo período de estancamento dos 
fluxos na década de 1980, particular-
mente a partir da moratória mexicana de 
1982, com a crise das dívidas externas dos 
países em desenvolvimento. No entanto, 
ao contrário do movimento de capitais 
observado nos anos 1970, a onda poste-
rior de transnacionalização capitalista 
teve a característica de revelar de forma 
radical sua natureza predominantemente 

financeira, que potencializa os efeitos 
desagregadores dos processos de rees-
truturação produtiva em andamento e 
submete a capacidade de regulação insti-
tucional do sistema (CHESNAY, 1996, 
2005; TAVARES; FIORI, 1997; THÉRET; 
BRAGA, 1998). Em segundo, o processo 
de abertura comercial iniciado em 1990, 
depois de longo período sob a vigência de 
coeficiente relativamente baixo de impor-
tações, com política cambial ativa em 
favor da geração de superávits comerciais. 
Esse fenômeno é indicativo do processo 
desigual de difusão das mudanças tecno-
lógicas em curso, bem como dos efei-
tos desagregadores sobre as economias 
menos preparadas, que acabam ficando 
mais distantes do rol de países desenvol-
vidos (COUTINHO, 1995). Finalmente, 
mas não menos importante, a estabili-
zação relativa da moeda nacional, desde 
o segundo semestre de 1994, depois de 
longo período de vigência de regime de 
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alta inflação e inúmeras tentativas frustra-
das de estabilização.

Esse fenômeno, no entanto, contou 
com dois componentes que acompanha-
ram o sucesso do Plano Real desde sua 
implementação, a saber: (i) um diferen-
cial positivo de grande magnitude entre 
as taxas de juros domésticas relativamen-
te às praticadas no exterior, responsáveis 
pela entrada de grande parte da massa de 
recursos externos captados pela economia 
brasileira ao longo dos anos; e (ii) a sobre-
valorização relativa da moeda nacional, 
como consequência do anterior, e respon-
sável, em última instância, pelo déficit em 
transações correntes e pela criação de um 
ambiente interno pouco favorável ao cres-
cimento econômico, ao longo de toda a 
segunda metade da década de 1990.

Do ponto de vista do mercado de traba-
lho, por sua vez, as transformações econô-
micas, engendradas pelo movimento de 
abertura externa com recessão doméstica 
no início dos anos 1990, agiram no sentido 
de aprofundar as inserções setoriais ligadas 
aos serviços prestados às empresas (servi-
ços produtivos), ao comércio e transportes 
(serviços distributivos), aos serviços pres-
tados às famílias (serviços pessoais) e aos 
serviços não mercantis (serviços diversos). 
Ao mesmo tempo, acentuaram-se as inser-
ções ocupacionais dos assalariados sem 
carteira, trabalhadores autônomos e traba-
lhadores não remunerados (CARDOSO 
JR., 1999a, 1999b; DEDECCA, 1999; 
CARDOSO, 2013).

Esse panorama geral esconde, ademais, 
situação perversa em duplo sentido. Por um 

lado, as inserções setoriais típicas dos anos 
1990 foram fruto mais da perda de dina-
mismo econômico da estrutura produtiva 
brasileira do que de um reordenamento 
da mesma rumo ao padrão de desenvol-
vimento de fato includente e sustentável. 
Por outro lado, as inserções ocupacionais 
dominantes representaram, muito mais, 
estratégias de sobrevivência dos trabalha-
dores diante do colapso das alternativas 
de empregabilidade formal com proteção 
social do que livre escolha para alcançar 
ascensão profissional ou pessoal, ainda que 
muitas dessas novas atividades autôno-
mas possam redundar em certo prestígio 
ou mesmo em rendimentos médios mais 
elevados nas fases ascendentes dos ciclos 
(CASTRO; DEDECCA, 1998).

Tal como se verá na próxima seção, 
ambos os fenômenos – a terciarização das 
ocupações e a informalização das relações 
de trabalho – ajudam a explicar também a 
deterioração da qualidade da maioria dos 
novos postos de trabalho abertos durante 
a década de 1990, com reflexos perversos 
sobre a estrutura já bastante concentrada 
da renda, tanto em termos da distribuição 
funcional como da distribuição pessoal.

3.3. A Reestruturação do Trabalho na 
Primeira Década de 2000.

Desde quando o Brasil abandonou, em 
janeiro de 1999, a âncora cambial que servia 
de principal suporte à estabilização mone-
tária, a política econômica tem se ancorado, 
durante a maior parte do tempo, na seguinte 
combinação: câmbio semiflutuante, superá-
vits fiscais generosos, taxas de juros eleva-
das e metas rígidas de inflação.
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Embora não haja comprovação teórica 
nem evidência empírica definitiva sobre a 
necessidade de dito superávit fiscal, muito 
menos acerca do seu tamanho percentual 
no PIB, parece haver crença generalizada 
nos meios governamentais mais influen-
tes, empresariais e midiáticos de que ele 
é condição fundamental para a estabili-
dade, na medida em que isso aumenta-
ria a confiança dos investidores privados 
e (re)financiadores da dívida pública, 
na capacidade do governo federal em 
honrar, periodicamente, seus compromis-
sos financeiros. Portanto, a aceitação do 
superávit fiscal primário como condição 
para o controle inflacionário dependeria 
mais das convenções estabelecidas entre 
os agentes relevantes do que propria-
mente de algum fundamento macro ou 
microeconômico inerente ao sistema 
(KEYNES, 1988). De qualquer modo, 
com dito superávit fiscal estariam dados, 
na visão convencional e dominante sobre 
o assunto, os fundamentos macroeconô-
micos mínimos para a adoção do regime 
de metas de inflação, considerado pelos 
condutores da política econômica como o 
mais adequado à sustentabilidade da esta-
bilização monetária.

De acordo com muitos críticos do 
modelo que predominou sem grandes 
alterações até pelo menos o final de 2010, 
o uso à exaustão da política monetária 
com vistas a salvaguardar a estabilida-
de dos preços mostrou-se instrumento 
pouco eficaz para compatibilizar obje-
tivos tão díspares quanto complexos. A 
permanência de taxas de juros em pata-
mar elevado por longos períodos limita 

o potencial de crescimento da economia, 
ajuda a atrair capital estrangeiro especu-
lativo, valorizando em demasia a moeda 
nacional frente ao dólar, e faz crescer de 
forma abrupta o endividamento financei-
ro do setor público. Nesse quadro não é de 
se estranhar que em geral prevaleça rígida 
subordinação das condições de funciona-
mento do mercado de trabalho à prima-
zia de uma política econômica tal qual a 
descrita acima. Além do alto custo fiscal 
que advém de estratégia como essa de 
estabilização, que obriga o governo federal 
a esterilizar e transferir recursos do lado 
real da economia (como o são, por exem-
plo, os investimentos e os gastos sociais) 
para um tipo de gestão financeirizada da 
dívida pública, há efeitos perversos que 
se manifestam tanto na desaceleração do 
ânimo capitalista para novos investimen-
tos, como na valorização cambial que 
reduz o saldo exportador, dois dos moto-
res mais importantes para possível estra-
tégia de crescimento econômico e forma-
lização do mercado de trabalho, como se 
verá na sequência.

Em linhas gerais, pode-se dizer que, 
a despeito da combinação adversa de 
câmbio e juros, que por sinal está na raiz 
das baixas taxas de crescimento do PIB 
durante praticamente todo o ciclo do Real, 
houve um miniciclo de crescimento nos 
anos recentes (2004 a 2010), cujas causas 
estão na origem do movimento de recu-
peração do emprego formal.10 Dentre tais 
fatores, parece conveniente destacar ao 
menos cinco deles, sem a pretensão de 
esgotar outras possibilidades.11 Importante 
mencionar que, embora cada um desses 
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fatores tenha existência e contribuição 
independente dos demais para o fenô-
meno em tela, na prática eles devem ter 
agido em simultâneo e em mesma dire-
ção, ainda que em combinações diversas 
ao longo do tempo.

Ademais, todos esses fatores agiram 
explicitamente em direção contrária às 
restrições impostas pela combinação 
câmbio/juros apontada acima, de sorte 
que, na presença de arranjo mais favorá-
vel de política macroeconômica, as chan-
ces de crescimento do PIB e de intensifi-
cação do movimento de formalização do 
mercado de trabalho poderiam ter sido 
ainda maiores. Mas se não podemos ter 
clareza quanto à situação que teríamos 
em outro contexto de política macro, 
podemos afirmar que esses fatores agiram 
todos na contramão da política econômi-
ca restritiva da maior parte do período, 
contribuindo, de alguma maneira, para 
tornar melhor o cenário de crescimento e 
de formalização dos contratos de trabalho 
ao longo do período estudado.12

O acima citado é especialmente impor-
tante porque não é demais lembrar que 
todos os fatores aqui considerados sofrem 
influência direta de políticas governa-
mentais, estando, portanto, sujeitos à 
ação permanente do Estado, daí a impor-
tância de projetos consequentes e dura-
douros de desenvolvimento para a estru-
turação, entre outras coisas, de relações 
de trabalho mais sustentáveis do ponto de 
vista econômico e social. Senão, vejamos: 
aumento e desconcentração do gasto 
social, aumento e diversificação do crédi-
to interno, aumento e diversificação do 

saldo exportador, consolidação do regime 
tributário simplificado para microem-
presas e empresas de pequeno porte 
(SIMPLES) e maior eficácia das ações de 
intermediação de mão de obra e de fisca-
lização das relações e condições de traba-
lho nas empresas, foram fatores identifi-
cados como responsáveis principais pela 
trajetória de recuperação do emprego 
formal no período 2003-2013 no Brasil.13

O primeiro fator explicativo relevan-
te parece estar associado ao aumento e 
à descentralização federativa do gasto 
social, fenômenos que devem ter ajuda-
do de duas formas o processo em tela: (i) 
pela contratação formal direta de profis-
sionais em políticas sociais de orienta-
ção universalizante, como em educação 
fundamental e saúde pública; e (ii) pela 
ampliação dos volumes monetários trans-
feridos de forma direta aos milhares de 
portadores de direitos sociais espalhados 
pelo País. Em ambos os casos, compõe-se 
uma renda monetária de origem pública, 
caráter permanente, valor real indexado 
ao salário mínimo e perfil redistributi-
vo, cujo tamanho e relevância são tão 
mais expressivos quanto menores e mais 
pobres forem os municípios contempla-
dos. Dadas as características assinala-
das, essa massa monetária se converte 
em importante parâmetro de decisão do 
cálculo microeconômico, podendo dar 
segurança a muitos pequenos e médios 
negócios privados. Embora esse fenôme-
no tenda a ser mais relevante nos muni-
cípios menores e mais dependentes das 
políticas sociais (e de outras transferên-
cias constitucionais, como os fundos de 



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 0 9  ]

25

participação de Estados e Municípios), 
é justamente neles que está crescendo o 
emprego formal em atividades do comér-
cio e dos serviços. Quanto à sua susten-
tabilidade, é claro que há limites para o 
aumento e a descentralização federativa 
do gasto social, mas da sua permanência 
no tempo é que podem derivar mercados 
locais minimamente autossustentáveis, 
ainda que não imbatíveis frente a cená-
rios prolongados de baixo crescimento 
econômico geral.

Daí a importância do segundo fator 
apontado como parte da explicação para a 
retomada tanto do ciclo de crescimento do 
período recente quanto para os empregos 
formais gerados no País, ou seja, o aumen-
to e a diversificação do crédito interno. 
Em relação a esse ponto, depois de perí-
odo contínuo (1995 a 2003) de rebaixa-
mento do volume total de crédito no PIB, 
teve início processo vigoroso de recupera-
ção de novas operações de empréstimos a 
praticamente todos os setores da atividade 
econômica, com destaque para os seguin-
tes movimentos: (i) forte ampliação do 
volume e diversificação das modalidades 
de crédito a pessoas físicas; (ii) inversão de 
sinal em três setores econômicos de grande 
importância para a geração de empregos, 
como o são os setores público, habitacio-
nal e rural; e (iii) expressivos incrementos 
de crédito também aos setores comercial, 
de serviços e industrial. Em praticamente 
todos os casos, mesmo naqueles em que o 
objetivo primordial do empréstimo é ante-
cipar o consumo ou fazer girar o capital 
corrente, há o fato crucial de que o empre-
go mantido ou criado a partir desse vetor 

de demanda tem melhores chances de ser 
preservado do que uma ocupação qual-
quer gerada pelo mero instinto de sobre-
vivência, a partir da oferta própria de força 
de trabalho. Dito de outro modo: quando 
um emprego é criado para preencher um 
posto de trabalho (novo ou velho) que 
existe por força de demanda anterior, suas 
chances de se enraizar na estrutura produ-
tiva e de se formalizar são mais amplas. É 
claro que a sustentabilidade dessa ocupa-
ção estará a depender do sucesso da ação 
empresarial ao longo do tempo, fenômeno 
este que, por sua vez, está condicionado 
por uma miscelânea de fatores objetivos 
e subjetivos, tais como: a perspectiva de 
crescimento econômico geral e setorial, 
a combinação câmbio/juros esperada, o 
nível de confiança microeconômico no 
empreendimento etc.

Esse conjunto de fatores também afeta 
o desempenho do saldo exportador, o 
terceiro elemento aqui apontado como 
responsável por parte do crescimento do 
PIB e dos novos empregos formais gera-
dos na economia brasileira desde a desva-
lorização cambial de 1999, mas com espe-
cial impulso a partir de 2003. Neste caso, 
embora setores agrícolas e agroindustriais 
de exportação tendam mais a desempre-
gar que a empregar novos trabalhadores, é 
possível que a mão de obra remanescente 
esteja ficando empregada em relações de 
assalariamento com carteira assinada. Já 
nos setores comerciais, sobretudo indus-
triais exportadores, constatou-se incre-
mento líquido de empregos formais nas 
situações em que as empresas se mantêm 
no mercado externo por longos períodos. 
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Daí a importância, para o mercado de 
trabalho formal, de estratégia nacional de 
inserção exportadora crescente e sustentá-
vel, calcada em expansão e diversificação 
de produtos de maior conteúdo tecnológi-
co e maior valor agregado. Em tal contexto, 
a sustentabilidade das ocupações formais 
geradas poderá ser elevada sempre que 
refletir vetores de demanda internacional 
robustos ao longo do tempo.

Em termos do ambiente para negócios, 
encontramos como quarto fator explica-
tivo o regime tributário simplificado para 
micro e pequenas empresas, o SIMPLES. 
Em operação no País desde 1996, esse siste-
ma de incentivos tributários foi alargando 
o número de adesões e também facilitan-
do a criação de novos negócios à medida 
que os limites de faturamento anual bruto 
foram sendo revistos para cima. Isto acon-
teceu, até agora, em três oportunidades: 
primeiro, em 1998, quando foi elevado 
para R$ 1,2 milhão o limite de faturamento 
das pequenas empresas; depois, em 2005, 
quando os limites de faturamento foram 
duplicados para R$ 240 mil, no caso das 
microempresas, e para R$ 2,4 milhões 
no caso das empresas de pequeno porte; 
finalmente, em 2011, quando foi aprova-
da outra rodada de reajustes dos valores 
máximos de faturamento. Tendo entrado 
em vigor em 2012, alargaram esse subsis-
tema tributário a um leque ainda maior 
de micro e pequenas empresas, reforçan-
do, provavelmente, os efeitos aqui iden-
tificados no campo da formalização do 
emprego no Brasil. A partir daí, o fato 
relevante é que, entre 1999 e 2010, a taxa 
de crescimento observada para o número 

de estabelecimentos e de vínculos formais 
de trabalho cresceu proporcionalmente 
mais neste segmento das micro e peque-
nas empresas optantes pelo SIMPLES que 
no segmento das empresas não optantes. 
Isto sugere que esse regime simplificado 
de tributação favoreceu tanto a criação de 
novos empreendimentos como a forma-
lização de empreendimentos já existen-
tes e que antes operavam na ilegalidade. 
Se isto for verdade é possível supor que a 
sustentabilidade de parte relevante dessas 
ocupações possa ser mantida no tempo, 
enquanto durar tal regime diferenciado de 
tributação, tudo o mais constante. Outro 
aspecto interessante diz respeito ao fato 
de que tanto o estoque total de estabeleci-
mentos como o de vínculos empregatícios 
formais apresentaram tendência de cres-
cimento ao longo do período 1999-2010; 

“Em operação no País desde 
1996, esse sistema de incen-
tivos tributários foi alargan-
do o número de adesões e 
também facilitando a criação 
de novos negócios à medida 
que os limites de faturamen-
to anual bruto foram sendo 
revistos para cima.”
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neste caso, independentemente de a 
empresa ser optante ou não do SIMPLES. 
Esse fenômeno sinaliza para o fato óbvio 
de que estratégias de desoneração tribu-
tária talvez não sejam condição por si só 
suficientes para o crescimento econômico 
e a formalização dos postos de trabalho.

Igualmente importantes parecem 
ter sido as ações governamentais liga-
das à intermediação de mão de obra e 
à fiscalização das condições e relações 
de trabalho por parte do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), as quais 
tratamos aqui como quinto fator expli-
cativo de relevância, sobretudo para a 
retomada dos indicadores de formali-
zação do trabalho. Em ambos os casos, 
embora os percentuais de recolocação 
produtiva e de formalização sob ação 
fiscal ainda sejam pequenos frente ao 
tamanho do mercado de trabalho nacio-
nal, houve melhoras visíveis nos indica-
dores de desempenho desses programas. 
Este fato sugere haver ainda boa margem 
de manobra, no âmbito do MTE, para 
novos incrementos de pessoal e outros 
aprimoramentos de gestão, com vistas 
a uma ação estatal mais firme e abran-
gente em termos de fiscalização e inter-
mediação de mão de obra no país. Sem 
isso, a sustentabilidade das ocupações 
recém-formalizadas por força da ação 
desses programas de governo estará na 
dependência, na verdade, de um ou mais 
fatores aqui analisados.

Tudo somado, é claro que o ritmo 
de geração de ocupações formalizadas 
tende a se alterar no tempo (e talvez a se 
reduzir) conforme vá mudando a base 

técnico-produtiva da economia e a rela-
ção capital/trabalho que lhe corresponde, 
mas a correta identificação dos fatores que 
a cada momento concorrem para a aber-
tura de novas fronteiras de expansão e de 
sustentação do emprego em geral (e do 
emprego formal em particular) pode ser 
estratégia adequada para que os formu-
ladores e gestores de políticas públicas 
possam influenciar o processo de recom-
posição do mercado de trabalho nacional.

É com base nisso que, como conclu-
são geral, deriva a constatação de que 
os fatores aqui destacados – e outros a 
vigorarem sobretudo de 2007 em diante 
com a entrada em operação do PAC, por 
exemplo, e outras medidas de estímulo 
ao crescimento – são passíveis de algum 
tipo de atuação consciente e direcionada 
por parte do Estado. Ou seja, afirmamos 
haver instrumentos de ação e capacidade 
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Tabela 1: Distribuição das Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade, Ocupadas na Semana de 
Referência, segundo os Segmentos de Atividade do Trabalho Principal – Brasil: 1992-2012.

Tabela 2: Taxa Média de Crescimento Anual da Ocupação por Setor de Atividade (das Pessoas de 
10 Anos ou Mais de Idade, Ocupadas na Semana de Referência) – Brasil: 2001 a 2012.

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento.
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento.
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.

Nota: Exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Nota: Exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
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operativa suficientes nos aparelhos de 
Estado já existentes para ativação desses 
e de outros fatores em prol de estratégia 
mais robusta e duradoura de desenvolvi-
mento com inclusão social pelo trabalho.

4. Desestruturação do Trabalho nos anos 
1990, e Reestruturação nos anos 2000: o 
confronto empírico entre as décadas liberal 
e desenvolvimentista.

A partir da linha de argumentação 
esboçada acima, é possível finalmente 
promover uma separação objetiva entre 
os elementos que diferenciam o compor-
tamento do mercado de trabalho brasilei-
ro entre as décadas de 1990 (a rigor, entre 
1992 e 2002), e a primeira de 2000 (a rigor, 
entre 2003 e 2013), com vistas a demar-
car algumas relações entre os distintos 
padrões de desenvolvimento econômico 
observados em cada uma daquelas déca-
das e os respectivos movimentos de deses-
truturação e reestruturação do trabalho 
no Brasil.

Desse confronto emerge a tese central 
deste texto, segundo a qual em contexto 
macroeconômico recessivo (década de 
1990), tendo os agentes a percepção de 
se tratar de fenômeno duradouro, e na 
ausência ou ineficácia de amplas políticas 
públicas de garantia de renda e proteção 
social aos trabalhadores e desemprega-
dos, a dinâmica de geração das ocupa-
ções passa a depender relativamente mais 
das condições de oferta do que das de 
demanda por trabalho. Por outro lado, em 
contexto de combinação virtuosa de fato-
res que têm na ativação econômica favorá-
vel à estruturação do mercado de trabalho 

– em especial, favorável ao vetor de assala-
riamento contributivo que ele engendra – 
o seu substrato principal (primeira década 
de 2000), abrem-se ricas possibilidades 
de compatibilização entre crescimento 
econômico e estruturação do mundo do 
trabalho, com melhoria simultânea (e não 
contraditória ao crescimento) de variá-
veis como nível e perfil da ocupação total, 
formalização, rendimentos médios, distri-
buição da renda, combate à pobreza etc.

Tal como demonstrado pela experiên-
cia brasileira do período 2003-2013, não 
apenas foi possível compatibilizar certa 
retomada de crescimento econômico com 
reestruturação geral do mercado de traba-
lho e manutenção da estabilidade mone-
tária, como isto se deu sem que tivesse 
havido reforma profunda – “mantra libe-
ral” – do padrão de regulação do traba-
lho ou da proteção social no País. Com 
isso demonstramos a incompatibilidade 
intrínseca entre o modelo de estrutura-
ção do mercado de trabalho com prote-
ção social historicamente constituído no 
Brasil e os modelos de desenvolvimento 
de cunho liberal. Tal incompatibilidade se 
dá, fundamentalmente, pela inadequação 
que se estabelece entre a dinâmica econô-
mica de tipo liberal e a natureza hetero-
gênea e desigual do mercado de trabalho 
brasileiro. Modelos de tipo liberal são, 
assim, inadequados a economias de tipo 
periférico-tardias como a brasileira, e 
contraproducentes a mercados de traba-
lho delas derivados.

A partir desse aspecto é possível definir 
e caracterizar o quadro de desestrutura-
ção do mercado de trabalho na década 
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de 1990, bem como o de reestruturação 
na primeira década de 2000. A tendência 
à desestruturação do mercado de trabalho, 
iniciada na década de 1980, se aprofunda-
ria nos anos 1990, justamente no contex-
to de primazia da política liberalizante 
que guiou as ações de todos os governos 
brasileiros do período, tendo por base uma 
caracterização que ressalta alguns aspectos 
sintomáticos e estreitamente interligados, 
a saber:14

4.1 – Crescimento patológico do setor 
terciário (comércio e serviços) na década 
de 1990 e pequena recuperação relativa do 
setor industrial na primeira década de 2000.

A terciarização das ocupações, que já 
fazia parte do cenário econômico nacional 
desde princípios dos anos 1980, com quase 
50% de todo o pessoal ocupado no terci-
ário, continuou sua trajetória de absorção 
de mão de obra também nas décadas de 
1990 e primeira de 2000, ainda que a uma 
taxa média de crescimento decrescente, 
conforme dados das Tabelas 1 e 2, e visua-
lização panorâmica no Gráfico 1.15

O crescimento do terciário na década 
de 1990 combinou alta quantidade com 
baixa qualidade das ocupações, pois 
esteve concentrado em serviços pessoais 
e comércio ambulante, todos de baixís-
sima produtividade, baixos rendimentos 
médios, alta rotatividade e informalidade. 
Logo, pequena vinculação com os siste-
mas formais de proteção social (laboral e 
previdenciária) existentes.

Já na primeira década de 2000, mormen-
te no período 2004 a 2012, houve certa 
recuperação dos setores industriais, 

notadamente daqueles ligados à constru-
ção civil, e arrefecimento das taxas de cres-
cimento do setor terciário, que não obstan-
te permanecer como o principal setor 
empregador da economia, hoje o é com 
ocupações de melhor qualidade que antes. 
Ou seja: crescimento do emprego em servi-
ços sociais e produtivos (de apoio financei-
ro, logístico, de Recursos Humanos (RH) 
e tecnológico às empresas), com elevação 
dos rendimentos médios, maior taxa de 
assalariamento e formalização dos víncu-
los. Logo, com maior acesso aos sistemas 
de proteção laboral e previdenciário.

Ainda em termos de distribuição da 
ocupação, há uma queda na participação 
do setor primário, que tem por raiz a forte 
“modernização” poupadora de mão de 
obra. No caso da indústria, o crescimento 
do percentual de pessoas ocupadas pode 
ser explicado pelo boom do setor de cons-
trução civil na passagem da primeira para 
o início da segunda década dos anos 2000, 
cuja taxa de crescimento foi de 3,10% ao 
ano entre 2004-2007, e de 3,79% entre 
2008-2012.

4.2 – Crescimento substancial da informa-
lidade nas relações de trabalho durante toda 
a década de 1990, medida pelo peso crescente 
dos trabalhadores sem registro, sem remune-
ração e por conta própria no total da ocupa-
ção, com reversão expressiva das mesmas 
tendências na primeira década de 2000.

A informalização das relações de traba-
lho no Brasil, embora também já fizesse 
parte do cenário econômico da década de 
1980 (com nunca menos que 50% do total 
de pessoal ocupado localizado em núcleos 
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pouco estruturados do mercado de traba-
lho), apresentou tendência de aumento 
do seu peso relativo no total da ocupação, 
estacionando em torno dos 60% ao final 
dos anos 1990, conforme a Tabela 3 e o 
Gráfico 2.16

A explosão da informalidade na 
década de 1990, como decorrência da 
sobreposição entre os movimentos 
setoriais de reestruturação produtiva 
e organizacional forçados pela abertu-
ra ao exterior, e as políticas econômi-
cas domésticas de orientação recessiva, 
geraram um quadro de aprofundamen-
to da heterogeneidade do mercado de 
trabalho, fato este que se traduziu em 
deterioração das condições de inser-
ção ocupacional para a maior parte da 
classe trabalhadora no Brasil.

Enquanto nos anos 70 a heterogeneida-
de era vista como fruto de um crescimen-
to insuficiente das atividades modernas 
para absorver a disponibilidade existente 
de força de trabalho, na década de 1990 a 
heterogeneidade do mercado de trabalho 
pode ser analisada como produto da passa-
gem de trabalhadores formais para a situ-
ação de informalidade que se aguçou pela 
perda de dinamismo global do sistema 
econômico (BALTAR; DEDECCA, 1997).

Já a partir da virada para os anos 
2000, há crescimento da participação 
dos empregados com carteira de traba-
lho assinada, que chega a 40% em 2012. 
No entanto, a taxa de crescimento para a 
ocupação com carteira assinada, que era 
– conforme dados da Tabela 4 – de 1,8% 
a.a. entre 2001-2003, sobe para 3,9% a.a. 

entre 2003-2007, mas sofre uma ligei-
ra queda para 3,2% a.a. no período de 
2008-2012, que não é mais acentuada em 
função de medidas de política econômica 
para amortecer os efeitos da crise interna-
cional em curso desde então.

De toda sorte, o Gráfico 2 mostra que 
apenas em 2012 há a inversão de posições 
entre os núcleos estruturados e pouco 
estruturados do mercado de trabalho, 
demonstrando, simultaneamente, tanto a 

Chama-se aqui de núcleo estruturado do mercado 
de trabalho brasileiro a soma das seguintes cate-
gorias ocupacionais: assalariamento com carteira 
assinada (inclusive emprego doméstico com cartei-
ra), militares e estatutários. A soma dessas cate-
gorias oscilou de 36,9% em 1992 (auge da fase de 
desestruturação) para 49,3% em 2012 (auge da fase 
de reestruturação).17

Já o núcleo pouco estruturado do mercado de 
trabalho brasileiro corresponde à soma das se-
guintes categorias ocupacionais: assalariamento 
sem carteira assinada (inclusive emprego domésti-
co sem carteira), trabalhadores por conta própria 
(também chamados de autônomos), trabalhadores 
não remunerados, trabalhadores na produção para 
o autoconsumo e trabalhadores na construção para 
o próprio uso. A soma dessas categorias oscilou de 
59,4% em 1992 (auge da fase de desestruturação), 
para 46,8% em 2012 (auge da fase de reestru-
turação).18

Quadro 2: Definições Gerais – Os Núcleos Estruturados e 
Pouco Estruturados do Mercado de Trabalho Brasileiro.

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 3: Distribuição das Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade, Ocupadas na Semana de 
Referência, segundo a Posição na Ocupação e a Categoria do Emprego no Trabalho Principal. 
Brasil: 1992-2012.

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento.
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.

Nota: Exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
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Gráfico 1: Evolução e Composição da Ocupação Total segundo a Aglutinação das Categorias 
Ocupacionais entre Núcleo Estruturado e Núcleo Pouco Estruturado do Mercado de Trabalho 
Brasileiro. Brasil: 1992-2012

Tabela 4: Taxa Média de Crescimento Anual da Ocupação por Posição na Ocupação (das Pessoas 
de 10 Anos ou Mais de Idade, Ocupadas na Semana de Referência). Brasil: 2001 a 2012.

Fonte: Elaboração Própria do Autor a partir dos Dados do IBGE.

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento.
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.

Nota: Exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
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tese da reestruturação relativa do merca-
do laboral brasileiro nesta última década 
como o peso ainda imenso do núcleo 
pouco estruturado no total da ocupação.

4.3 – Aumento dos níveis de desocupa-
ção ao longo da década de 1990, e rever-
são significativa dos mesmos na primeira 
década de 2000.

Os anos 1990 também vieram acom-
panhados de mudança de patamar 
nos níveis médios de desocupação da 
Pesquisa Industrial Anual (PIA) e desem-
prego da População Economicamente 
Ativa (PEA), que praticamente dobram 
ao final da década em relação aos índices 
dos anos 1980 e começo dos 1990, mesmo 
considerando as estimativas conserva-
doras do IBGE. Já na primeira década de 
2000, as tendências se revertem e o país 
experimenta uma fase de taxas de deso-
cupação e desemprego bastante baixas, 
tanto se comparadas internacionalmente 
quanto se comparadas às suas próprias 
taxas históricas.

Alguns autores (AMADEO; 
CAMARGO, 1996; FRANCO, 1999) 
procuraram minimizar o fenômeno do 
desemprego no Brasil na década de 1990, 
atribuindo-o ao conjunto de transfor-
mações estruturais em âmbito mundial, 
resultado, portanto, dos processos de reor-
ganização produtiva e tecnológica e das 
novas formas de gestão empresarial, com 
rebatimentos inexoráveis no País, em sua 
fase – àquela altura – de crescente abertura 
e integração junto aos mercados centrais.

Ainda que se reconheçam os impac-
tos oriundos da esfera microeconômica 

sobre o emprego agregado, não é possível 
descartar o fato de o ambiente macroeco-
nômico interno ter estado muito pouco 
propício ao enfrentamento do desempre-
go como fenômeno econômico e social de 
grandes proporções, com consequências 
adversas sobre o conjunto da população 
e da própria economia (CACCIAMALI, 
1995; BALTAR; MATTOSO, 1997). Essa 
afirmação se mostra ainda mais verdadei-
ra quando se constata a reação positiva do 
mercado de trabalho – e a queda expres-
siva das taxas de desocupação e desem-
prego – frente à dinâmica econômica e ao 
contexto internacional mais favoráveis ao 
longo da primeira década de 2000, ou ao 
menos até a irrupção da crise financeira 
em 2008. Em outras palavras, constatam-se 
diferenças importantes de comportamen-
to da ocupação entre as décadas de 1990 
e a primeira de 2000. Há que se destacar 
a marcante piora durante a década liberal 
e a relativa recuperação durante a década 
desenvolvimentista. A taxa de ocupação 
(PO: população ocupada/PEA: população 
economicamente ativa) regrediu de forma 
mais acentuada que a taxa de participação 
(PEA/PIA) entre 1995-1999, fazendo a taxa 
de desemprego (PD: população desempre-
gada/PEA) crescer 62,6% no período, o 
que a elevou de 6,1% em 1995 para 9,9% 
em 1999. Já na década seguinte, apesar da 
forte recuperação da taxa de participação 
(PEA/PIA), a ocupação total teve desem-
penho bastante positivo, contribuindo 
para a manutenção da taxa de desemprego 
em patamar sempre inferior a 10% ao ano.

4.4 – Precarização ou piora na quali-
dade dos postos de trabalho na década 
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de 1990 e relativa melhora na primeira 
década de 2000.

Intimamente associada à informaliza-
ção e ao crescimento e diversificação dos 
tipos de desemprego (friccional, cíclico, 
sazonal, estrutural, oculto, de inserção, 
de exclusão), constata-se, nos anos 1990, 
uma precarização crescente das relações e 
condições laborais, com aumento da assi-
metria já existente entre capital e trabalho, 
especialmente para as categorias ocupa-
cionais tidas como informais, no interior 
das quais parece residir as atividades mais 
precárias, do ponto de vista da qualidade 
da ocupação – caso claro dos trabalhado-
res autônomos – e de mais frágil inserção 
profissional, do ponto de vista das rela-
ções de trabalho – caso evidente dos sem 

registro em carteira.19

Em estudos sobre a qualidade dos postos 
de trabalho, e embora reconhecendo a 
complexidade conceitual e empírica em 
definir e mensurar o fenômeno da precari-
zação, acreditamos que informações sobre 
cobertura previdenciária, tipo e quanti-
dade de benefícios recebidos pelos traba-
lhadores, jornada de trabalho, número 
de empregos praticados, permanência no 
emprego e filiação sindical, dentre outros, 
cobrem conjunto muito relevante de 
aspectos ligados à qualidade dos postos 
de trabalho. Esses aspectos são livres da 
dimensão exclusivamente monetária que 
costuma caracterizar a maioria dos estu-
dos a respeito dos postos de trabalho, mas 
deveriam ser considerados.20

Gráfico 2: Evolução das Taxas de Desocupação Agregada e por Gênero. Brasil: 1992-2012.

Fonte: Elaboração própria do autor a partir dos dados do IBGE.
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Neste texto, informações sobre a contri-
buição previdenciária e sobre a filiação 
sindical permitem fazer algumas infe-
rências sobre a qualidade dos postos de 
trabalho. Ao longo dos anos 1990, confor-
me a Tabela 5 se vê que o percentual de 
contribuintes do instituto de previdência 
no trabalho principal se manteve, segundo 
o IBGE, abaixo dos 45%, passando para 
mais de 50% já na primeira década dos 
anos 2000, e atingindo 60% em 2012.

Embora com valores diferentes, a 
mesma tendência se verifica no Gráfico 3, 
onde se destaca, com dados do Anuário 
Estatístico da Previdência Social, que a 
cobertura previdenciária é maior entre os 
homens relativamente às mulheres. Mas 
em qualquer dos casos, fica claro o movi-
mento de precarização do trabalho na 
década de 1990, aqui medida pela redução 
da cobertura previdenciária ao longo dos 
anos, e sua recuperação para níveis supe-
riores aos do início da série, ao longo da 
primeira década de 2000.

Este desempenho guarda relação com 
o processo de formalização dos contra-
tos de trabalho. Destaca-se, neste caso, o 

crescimento do número de contribuintes 
em alguns segmentos cujo desempenho 
está relacionado ao crescimento da impor-
tância do mercado interno, da indús-
tria da construção e dos esforços para a 
formalização dos contratos de trabalho 
doméstico. São esses os grupamentos de 
atividades que mantiveram a taxa média 
de crescimento de contribuintes do insti-
tuto de previdência no trabalho principal 
mesmo diante da crise em 2008. No caso 
do setor de construção, houve crescimen-
to de 6,1% a.a., no período de 2004-2007 
e de 7,8% a.a., entre 2008-2012. No setor 
de serviços, chama a atenção o segmento 
de alojamento e alimentação com cres-
cimento de 5,6% a.a., e de 8,8% a.a., nos 
períodos respectivos.

No entanto, ao se analisarem os dados 
sobre o percentual de pessoas sindicaliza-
das, na Tabela 6, alguns números se desta-
cam. O percentual de sindicalizados dentre 
o total de pessoas ocupadas está em torno 
dos 17%, o que esboça certa fragilidade 
na capacidade de organização do traba-
lho no que diz respeito à representação de 
classe. Não obstante isso, transformações 
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nas relações de trabalho em alguns setores 
determinaram crescimento do número de 
pessoas sindicalizadas, caso do setor agrí-
cola, o que reflete o assalariamento em 
atividades ligadas ao fortalecimento dos 
grandes complexos agroindustriais. Ainda 
assim, houve queda no percentual de 
pessoas sindicalizadas no início da segun-
da década dos anos 2000, exceção para a 
indústria de construção e alojamento, e 
alimentação no setor de serviços.

4.5 – Estagnação relativa dos rendimen-
tos médios oriundos do trabalho, na década 
de 1990, em particular dos trabalhadores 
assalariados com carteira, e recuperação 

dos mesmos ao longo da primeira década 
de 2000.

Depois de uma década – a de 1980 – 
marcada por bruscos movimentos de 
queda e recuperação dos níveis médios dos 
rendimentos dos trabalhadores ocupados, 
a década de 1990 foi palco de estagnação 
relativa dos rendimentos médios das prin-
cipais categorias ocupacionais. Os traba-
lhadores assalariados, notadamente os 
vinculados à indústria, tiveram seus rendi-
mentos reais praticamente congelados 
desde que a abertura comercial acirrou a 
competição nos mercados domésticos de 
bens transáveis internacionalmente.

Tabela 5: Percentual de Contribuintes da Previdência Social no Trabalho Principal, na Popu-
lação de 10 Anos ou Mais de Idade, Ocupada na Semana de Referência, segundo os Grupamentos 
de Atividade do Trabalho Principal – Brasil – 1992-2012.

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios e Atividade de 1992 a 2001 Harmonizada com a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)-Domiciliar.
Nota: Exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 0 9  ]

38

Por sua vez, os trabalhadores autô-
nomos, particularmente os ligados ao 
comércio e aos serviços, depois de curto 
período de euforia no biênio 1995/1996, 
viram seus rendimentos reais inverterem 
a trajetória de crescimento e também 
refluírem para os níveis observados antes 
da implantação do Plano Real. Em outras 
palavras, quando se observa a evolução 
dos rendimentos reais médios por posição 
na ocupação desde o início dos anos 1980, 
vê-se que há certa estagnação relativa 
ocasionalmente interrompida por efeitos 
não duradouros de algum plano de esta-
bilização, como no Cruzado, em 1986, ou 
mesmo no Real, entre a segunda metade 
de 1994 e a primeira de 1997.

Como resultado agregado da década de 
1990, no entanto, conforme indicam os 

dados da Tabela 7, houve queda real dos 
rendimentos dos assalariados com cartei-
ra, grupo ocupacional mais prejudicado 
pela década liberal, e algum crescimen-
to relativo das demais categorias. Já na 
primeira década de 2000, as taxas de cres-
cimento ponta a ponta do período 2001 
a 2012 não apenas foram positivas para 
todas as categorias ocupacionais listadas, 
como também foram sensivelmente maio-
res que as do período anterior.

4.6 – Estagnação relativa da situação 
distributiva, na década de 1990, tanto do 
ponto de vista da distribuição funcional 
da renda (repartição entre rendimentos do 
capital e do trabalho) quanto do ponto de 
vista da distribuição pessoal dos rendimen-
tos do trabalho, e certa melhora distributiva 
– funcional e pessoal – nos anos 2000.

Gráfico 3: Evolução das Taxas de Cobertura Previdenciária Agregada e por Gênero. Brasil: 1992-2012.

Fonte: Elaboração Própria do Autor a partir dos Dados de 
Anuário Estatístico da Previdência Social
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Do ponto de vista da distribuição 
funcional da renda, ou mais propriamen-
te da participação dos salários na renda 
nacional, esta se apresenta estruturalmen-
te reduzida no Brasil, em comparação com 
países desenvolvidos, por conta de pelo 
menos dois fatores que agem na mesma 
direção. Em primeiro lugar, a manuten-
ção de um peso elevado de trabalhadores 
em mercados de trabalho pouco estru-
turados que, marcados pela ausência de 
amplos movimentos sindicais organiza-
dos e políticas públicas de transferências 
de renda e proteção social, reproduzem 

distanciamento permanente entre ganhos 
de produtividade e repasses reais aos salá-
rios. Em segundo lugar, como reflexo 
do tipo de crescimento econômico que 
é imposto pela dinâmica capitalista no 
Brasil, o ritmo insuficiente de absorção 
de população ativa nos segmentos mais 
organizados do mercado de trabalho dá 
origem a uma massa reduzida de remune-
rações, tanto para os segmentos assalaria-
dos (com ou sem carteira) como para os 
autônomos, conforme pode ser visto no 
Gráfico 4.21

Tabela 6: Percentual de Pessoas Sindicalizadas, na População de 10 Anos ou Mais de Idade, 
Ocupadas na Semana de Referência, segundo os Grupamentos de Atividade do Trabalho Principal 
Brasil – 1992-2012

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios e Atividade de 1992 a 2001 Harmonizada com a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)-Domiciliar.
Nota: Exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
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Nos dois casos (remuneração dos 
empregados sobre o PIB; e remuneração 
dos empregados e dos autônomos sobre a 
renda total dos fatores), percebe-se certa 
estagnação relativa (com ligeira piora, 
na verdade) da distribuição funcional na 
década de 1990, e alguma recuperação do 
peso das remunerações dos empregados 
(e também dos empregados e dos autôno-
mos) ao longo da primeira década de 2000.

Já do ponto de vista da concentra-
ção pessoal dos rendimentos do traba-
lho, como a hierarquia de remunerações 
responde a características da estrutura 
produtiva preponderantemente vinculada 
aos segmentos estruturados dos mercados 
de trabalho, e como o peso e a dinâmica 
desse setor não conseguem absorver inte-
gralmente toda a oferta efetiva de mão de 
obra, tem-se um perfil altamente concen-
trado para a distribuição dos rendimentos 

provenientes do trabalho. Esse perfil é 
reforçado pela existência de um nível 
muito baixo de salários para a maior parte 
das pessoas pertencentes à base pouco 
estruturada do mercado laboral.

Desta maneira, analisando os indica-
dores da Tabela 8, vemos que a distribui-
ção pessoal dos rendimentos do trabalho 
mostra uma melhora consistente apenas 
quando o padrão liberal de desenvolvimen-
to, dominante na década de 1990, deixa 
de ser hegemônico na nova configuração 
de políticas públicas da primeira década 
de 2000. Ainda mais, pode-se dizer que a 
queda da desigualdade pessoal apenas se 
torna de fato virtuosa, dos pontos de vista 
econômico e social, quando associada – a 
partir de 2003 – a uma melhora simultânea 
da distribuição funcional da renda. Isso 
porque há, na primeira década de 2000, 
combinação positiva entre crescimento da 

Tabela 7: Evolução dos Rendimentos Médios Reais do Trabalho Principal, por Gênero e por Posição 
na Ocupação. Brasil – 1992-2012. Em R$ de set. 2012

Fonte: Elaboração Própria do Autor a partir de Dados do IBGE.
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massa global de remunerações do traba-
lho e sua melhor distribuição no interior 
da classe trabalhadora.

Se adicionarmos a isso o fato de que tal 
combinação se deu também com fatores 
positivos de reestruturação do mercado 
laboral, tais como crescimento da ocupa-
ção total à frente do crescimento do PIB, 
crescimento da formalização dos víncu-
los à frente do crescimento da ocupação, 
recuperação real – ainda que insuficiente 
– dos rendimentos médios para pratica-
mente todas as categorias ocupacionais, e 
crescimento mais que proporcional desses 

rendimentos para segmentos populacio-
nais da base da pirâmide social), tem-se, 
de fato, que se trata de um novo cenário 
na relação desenvolvimento – mercado de 
trabalho no Brasil.

4.7 – Elevados patamares de pobreza 
na década de 1990, e queda expressiva na 
primeira década de 2000, refletindo estan-
camento da mobilidade social intragera-
cional (de renda) na década liberal e certa 
retomada na década desenvolvimentista, 
mas de curta distância e concentrada nos 
estratos inferiores da escala social.

Gráfico 4: Evolução Distribuição Funcional da Renda – Participação da Renda do Trabalho Assal-
ariado (Com e Sem Carteira) + Vencimento dos Militares e Estatutários no PIB e na Renda Total 
dos Fatores. Brasil: 1995/2008.

Fonte: Elaboração Própria do Autor a partir dos Dados do Sistema de
Contas Nacionais/IBGE.
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Gráfico 5: Evolução da Distribuição Pessoal dos Rendimentos do Trabalho Principal. Brasil: 1992-2012.

Tabela 8: Indicadores Selecionados para a Distribuição Pessoal dos Rendimentos do Trabalho Prin-
cipal Brasil – 1992-2012.

Fonte: Elaboração Própria do Autor a prtir dos Dados do SCN/IBGE e PNAD

Fonte: Elaboração Própria do Autor a partir dos Dados do SCN/IBGE.
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Partindo da suposição de que o estudo 
da mobilidade intrageracional – ao invés 
do comportamento da mobilidade inter-
geracional – seja o mais indicado para 
se captarem os efeitos das transforma-
ções econômicas de curto/médio prazos 
sobre determinado grupo populacional 
dentro de uma escala social hierárquica, 
uma primeira observação importante é 
que, independentemente do tratamen-
to metodológico utilizado, a maior parte 
dos estudos sobre o assunto aponta para 
uma mudança no padrão de mobilidade 
social entre as décadas de 1990 e a primei-
ra de 2000, decorrente das transformações 
observáveis no próprio padrão de desen-
volvimento econômico nacional.22

Na fase de esgotamento do padrão preté-
rito de desenvolvimento nos anos 1980 e 
de gestação de um novo modelo de cres-
cimento econômico nos anos 1990, veri-
fica-se aumento do grau de imobilidade 
intrageracional e até mesmo aumento não 

desprezível do grau de mobilidade social 
descendente (PICANÇO, 2001). Segundo 
esse autor, em estudo que compara os tipos 
de mobilidade social entre os anos de 1988 
e 1996 para todas as pessoas ocupadas de 
dez anos e mais, a imobilidade intragera-
cional total saltou de 35,1% para 40,3% 
no intervalo considerado, o que equivale 
a dizer que, em 1996, percentualmente 
mais pessoas estavam presas ao mesmo 
estrato socio-ocupacional registrado no 
momento de sua entrada no mercado de 
trabalho.23

Outra informação relevante extraída do 
mesmo estudo (PICANÇO, 2001) indica 
que a mobilidade estrutural – comanda-
da pelo crescimento econômico – perdeu 
ímpeto entre os dois anos pesquisados 
(1988 e 1996), dando lugar a um tipo de 
mobilidade circular que decorre da troca 
de posições entre indivíduos na estrutura 
social, tal que para um indivíduo ocupar 
certa posição, outro tem de sair dela. Neste 
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contexto, as características da oferta de 
trabalho se sobrepõem às da demanda, 
motivo pelo qual os atributos pessoais dos 
trabalhadores adquirem maior importân-
cia na definição das ocupações.24

Infelizmente, não faz parte da tradição 
de estudos sobre mobilidade uma desa-
gregação dos estratos sociais por posição 
na ocupação. Este aspecto certamente 
ajudaria na compreensão do fenômeno 
de desestruturação do mundo do trabalho 
pela ótica da mobilidade intrageracional. 
Eventos tais como imobilidade e mobi-
lidade descendente devem possuir forte 
correlação com as outras dimensões aqui 
tratadas como terciarização patológica, 
informalização das relações de trabalho, 

perda de qualidade das novas ocupações, 
aumento da desocupação, queda nos 
rendimentos e piora distributiva, bem 
como com a dimensão da pobreza, tal 
como a apresentamos no Gráfico 6.

5. Considerações Finais

O mercado de trabalho nacional passou 
por modificações profundas entre as 
décadas de 1990 e a primeira de 2000, 
quase todas influenciadas diretamente 
pelo cenário macroeconômico geral, bem 
como pelo que aqui se chamou de padrão 
liberal (década de 1990) e desenvolvimen-
tista (década de 2000) de desenvolvimen-
to nacional. Na verdade, é perceptível a 
existência de três momentos claramente 
discerníveis, através dos quais se nota, de 

Gráfico 6: Percentual de Pobres, com e sem Transferências Previdenciárias. Brasil: 1992-2012.

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração: SPS/MPS
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fato, que o mercado de trabalho reflete, em 
grande medida, o comportamento ditado 
pelas políticas públicas do período, além 
dos referidos padrões de desenvolvimento.

Entre 1995 e o final de 1999, em ambien-
te macroeconômico marcado por sobre-
valorização cambial e diferencial positivo 
e elevado entre as taxas de juros domésti-
cas e internacionais, as principais variáveis 
do mercado de trabalho nacional sofre-
ram processo intenso de deterioração. Os 
níveis absoluto e relativo de desemprego 
aumentaram, bem como a informalidade 
das relações contratuais e a desproteção 
previdenciária para amplos segmentos do 
mercado de trabalho urbano, enquanto os 
níveis reais médios de renda do trabalho e 
a sua distribuição pioraram.

Já entre a desvalorização cambial de 
1999 e meados de 2005, apesar do arranjo 
de política econômica restritivo (câmbio 
semiflutuante, superávits fiscais genero-
sos, taxas de juros elevadas e metas rígi-
das de inflação), a economia brasileira 
operou em contexto de comércio inter-
nacional favorável, o que permitiu certo 
arrefecimento das tendências anteriores 
para as principais variáveis do mercado de 
trabalho. Os níveis absolutos e relativos de 
desemprego pararam de subir no mesmo 
ritmo que antes, a informalidade das rela-
ções de trabalho e o grau de desprote-
ção previdenciária arrefeceram (mas em 
patamares muito elevados). Enquanto os 
níveis médios de renda real do trabalho 
continuaram a cair para a maior parte das 
categorias ocupacionais, a distribuição dos 
rendimentos começou a esboçar pequena 
melhora, sobretudo depois de 2001.

Por fim, no período 2006-2013, a despei-
to de o arranjo de política macroeconômi-
ca manter-se praticamente inalterado, a 
pujança do comércio exterior até instalar-
se a crise internacional em 2008, combina-
da com reduções nos patamares de juros 
internos e com importante expansão das 
várias modalidades de crédito, aumentos 
do salário mínimo à frente da inflação 
e expansão das políticas sociais, houve 
reação positiva do mercado de trabalho a 
estímulos da política econômica.

Evidenciava-se – daí para a frente – tanto 
a relação de causalidade entre padrão de 
desenvolvimento e variáveis cruciais do 
mundo do trabalho e da proteção social, 

“O mercado de trabalho nacio-
nal passou por modificações 
profundas entre as décadas de 
1990 e a primeira de 2000, quase 
todas influenciadas diretamente 
pelo cenário macroeconômico 
geral, bem como pelo que aqui 
se chamou de padrão liberal 
(década de 1990) e desenvolvi-
mentista (década de 2000) de 
desenvolvimento nacional.”
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como o potencial multiplicador implícito 
entre essas dimensões. A taxa de desem-
prego aberto, o grau de informalidade das 
relações de trabalho e o grau de despro-
teção previdenciária esboçaram diminui-
ção, enquanto o nível de remunerações da 
base da pirâmide social parou de cair em 
2004, elevando-se a partir de 2005, o que 
contribuiu para prolongar o processo de 
redução das desigualdades de renda em 
bases mais virtuosas.

De todo modo não custa salientar que, 
a despeito da recomposição real do salá-
rio mínimo nos últimos anos, a maior 
parte (cerca de 90%) das novas ocupa-
ções formais geradas entre 2003/2013 
estiveram limitadas ao teto de até dois 
salários mínimos mensais, com o agra-
vante de que os índices de rotatividade 
da mão de obra aumentaram no mesmo 
intervalo de tempo. Por outro lado, houve 
mudança qualitativa importante no que 
diz respeito à distribuição dos rendimen-
tos do trabalho. A queda na desigualdade 
de rendimentos, ao menos entre 2003 e 
2013, passou a ser motivada por aumen-
to mais que proporcional dos rendimen-
tos inferiores da pirâmide distributiva, 
em contexto de valorização real do salário 
mínimo, ampliação da ocupação em geral 
e aumento mais que proporcional da filia-
ção previdenciária, aspectos que, soma-
dos, colocam em pauta a exequibilidade 
de políticas de crescimento econômico 
compatíveis tanto com a reestruturação e 
o reordenamento do mercado de trabalho 
quanto com trajetórias também benéficas 
de melhoria dos indicadores de desempe-
nho financeiro da previdência social.

Por tais motivos é bastante relevante a 
constatação obtida pela PNAD/IBGE (e 
demais fontes estatísticas e registros admi-
nistrativos) acerca da trajetória recente 
de recuperação do emprego assalariado 
formal no País. E apesar das dificuldades 
empíricas para estabelecer causalidades 
nem sempre diretas ou óbvias, cremos 
ter conseguido, como primeira aproxi-
mação ao tema, grau de conhecimento 
mais acurado sobre o assunto. Em outras 

“No caso brasileiro, a via liberal 
parcialmente implementada ao 
longo da década de 1990 provo-
cou, dentre outros problemas, 
desarticulação produtiva, finan-
ceirização da riqueza, precari-
zação do mercado de trabalho e 
desmonte do sistema de prote-
ção social, então em formação. A 
via liberal, portanto, inviabiliza 
trajetória sustentada de homo-
geneização econômica e social no 
País, não podendo se constituir 
em alternativa crível aos desafios 
da contemporaneidade colocados 
ao Brasil já nesta segunda década 
de século XXI.”
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palavras: aumento e desconcentração do 
gasto social, aumento e diversificação do 
crédito interno, aumento e diversifica-
ção do saldo exportador, consolidação 
do regime tributário simplificado para 
microempresas e empresas de pequeno 
porte (SIMPLES), e maior eficácia das 
ações de intermediação de mão de obra e 
de fiscalização das relações e condições de 
trabalho nas empresas foram determinan-
tes fundamentais para explicar a trajetória 
de recuperação do emprego formal no 
período 2003/2013 no Brasil (CARDOSO 
Jr., 2007, 2013).

Assim, os indícios levantados no texto 
apontam para a necessidade de uma 
agenda mais explícita, orgânica e sistêmica 

de desenvolvimento, ancorada nos seguin-
tes vetores de transformação positiva: 

Recuperação e sustentação do crescimen-
to econômico em bases mais sólidas e níveis 
mais elevados que os atuais. Vale dizer: 
indução deliberada do Estado rumo a uma 
revolução de base técnico-científica-produ-
tiva, que seja capaz de combinar estímulos 
à chamada economia verde e educação 
ambiental, com encadeamentos inovativos 
nas esferas produtiva e institucional, em 
processos e produtos;

Reestruturação institucional do padrão 
de financiamento público em geral, e das 
políticas sociais em particular. Vale dizer: 
reforma tanto tributária como fiscal que 
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seja capaz de combinar progressividade 
na arrecadação com redistributividade 
nos gastos;

Consolidação de mínimos civilizatórios 
para a regulação (estruturação e regula-
mentação) do mundo do trabalho. Vale 
dizer: aprofundamento de uma cultura de 
direitos, referenciada ao conjunto de direi-
tos humanos, econômicos, sociais, cultu-
rais e ambientais (a chamada Plataforma 
DHESCA);

Promoção politicamente deliberada da 
distribuição funcional e pessoal da renda;

Construção de novas institucionalidades 
na relação Estado/Sociedade para a promo-
ção da cidadania ampla e para a consoli-
dação democrática. Vale dizer: reforma 
ético-política nos sistemas de representação, 
participação e deliberação, com valorização 
da esfera pública e da cidadania em todos 
os níveis. 

Este conjunto de diretrizes estratégicas 
perfila-se, claramente, ao lado do debate 
político e acadêmico defendido por seto-
res do campo progressista da sociedade 
brasileira, dentro e fora das estruturas 
de governo. Em outros termos, acredi-
tamos não haver solução positiva dentro 
do caminho liberal. Defendido por seto-
res conservadores da sociedade, comu-
nidades da política (partidos, sindicatos 
e outras agremiações) e da própria buro-
cracia, além da mídia e setores do empre-
sariado, essa alternativa política, orienta-
da ao esvaziamento do papel do Estado, 
trouxe consequências nefastas em outros 
tempos, ao Brasil e ao mundo.

No caso brasileiro, a via liberal parcial-
mente implementada ao longo da década 
de 1990 provocou, dentre outros proble-
mas, desarticulação produtiva, financeiri-
zação da riqueza, precarização do merca-
do de trabalho e desmonte do sistema de 
proteção social, então em formação. A 
via liberal, portanto, inviabiliza trajetória 
sustentada de homogeneização econômi-
ca e social no País, não podendo se cons-
tituir em alternativa crível aos desafios da 
contemporaneidade colocados ao Brasil já 
nesta segunda década de século XXI.
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históricas em anos recentes (2003-2013), e feito crescer 
um pouco a massa salarial total da economia, são ambos 
movimentos ainda de curta duração no País, para que 
se possa vaticinar contra tendências e padrões de longo 
prazo.

5 Para uma discussão mais completa, ver Cardoso Jr 
(2001).

6 Segundo o critério demarcatório ligado à relação 
de produção vigente, o ideal seria excluir do conceito 
de informalidade tanto aquela parcela de trabalhado-
res agrícolas por conta própria, que estão inseridos, em 
essência, em situações de trabalho não capitalista, quanto 
a parcela de profissionais liberais do meio urbano que, 
além de auferirem rendas elevadas estão devidamente 
registrados nas administrações públicas, recolhendo 
contribuição previdenciária como autônomos (contri-
buintes individuais). Por outro lado, seria desejável 
incluir no conceito de informal aqueles trabalhadores 
classificados como empregadores, mas cujo grau de 
organização dos negócios é precário do ponto de vista 
da separação das categorias “lucro e remuneração do 
empregador” (pró-labore).

7 Não por acaso, o regime de trabalho predominan-
temente assalariado, que se consolidou com o advento 
e expansão do modo capitalista de produção, passou a 
ser tanto o canal de entrada dos indivíduos no mercado 
de trabalho, e daí no próprio sistema econômico, como 
também a forma a partir da qual as pessoas se inscreviam 
na estrutura social, com todos os rebatimentos passíveis 
de investigação em termos da hierarquização das clas-
ses e dos conteúdos culturais e simbólicos relacionados. 
Principalmente a partir do final da Segunda Guerra 
Mundial, a montagem (em alguns países) ou a conso-
lidação (em outros) dos respectivos estados de bem-es-
tar tinham como referência central para a concessão de 
benefícios sociais e transferências de renda a filiação 
assalariada formal dos trabalhadores, pois a primazia 
dessa condição de trabalho, mediada pela esfera públi-
ca, garantia a possibilidade de controle e avaliação dos 
programas e dos recursos governamentais envolvidos. 
O padrão de assalariamento formal permitia, ainda, 
organizar os fluxos do mercado de trabalho de modo a 
favorecer um tipo de convívio humano não disruptivo, 
na verdade homogeneizador da estrutura social. Para 

estudos das tipologias de modelos de proteção social 
no mundo, ver Esping-Andersen (1993, 2000). Já para 
a crítica dos modelos meritocráticos-contributivos, ver 
Rosanvallon (1997, 1998).

8 Um estudo crítico sobre a gênese e a crise atual da 
sociedade fundada no trabalho assalariado pode ser 
visto em Castel (1995). Já sobre a montagem históri-
ca e dilemas atuais do chamado Sistema Brasileiro de 
Proteção Social, ver Cardoso Jr. e Jaccoud (2005).

9 Como visto no capítulo 2 da Tese de Doutoramento 
de Cardoso Jr (2013, p. 70), “níveis muito altos de rota-
tividade produzem, de um lado, postos de trabalho de 
baixa qualidade e praticamente nenhum investimento 
tecnológico ou em recursos humanos e, de outro, traba-
lhadores sem especialização definida, que rodam inten-
samente por ocupações distintas, sem perspectivas de 
ascensão profissional nem salarial.”

10 Segundo Dedecca e Rosandiski (2006, p. 178), 
“são claros os sinais de relação positiva entre recupera-
ção econômica e recomposição do mercado de trabalho, 
que, por consequência, desfazem o mito da impossibili-
dade do país restabelecer capacidade de crescimento e 
de geração ponderável de novas ocupações. Refuta-se, 
inclusive, um dos pilares da tese da inempregabilida-
de defendida pelo presidente Fernando Henrique, que 
argumentava sobre a inevitabilidade do enxugamen-
to brusco da ocupação industrial pela modernização 
tecnológica da economia globalizada.”

11 Para os interessados em se aprofundar no assunto 
há outros trabalhos que procuraram descrever estatis-
ticamente esse fenômeno de formalização do emprego 
no Brasil. Em particular, ver IBGE (2005, 2006); Brasil 
(2005); Costanzi (2005) e Ramos e Ferreira (2006).

12 Também é importante salientar que alguns dos 
fatores abaixo elencados vêm agindo de forma perma-
nente já há alguns anos, enquanto outros trouxeram 
contribuição mais explícita em determinado momen-
to e contexto, daí a dificuldade em estabelecer relações 
causais diretas, e daí a necessidade de aprofundar os 
estudos sobre os determinantes do emprego formal, 
buscando, talvez, decompor a contribuição de cada fator 
à geração total de postos de trabalho formais, com vistas 
a uma mais eficaz atuação da política pública. Sobretudo 
a partir de 2007, com o lançamento do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), novos fatores entra-
ram em operação no campo da ampliação e diversifica-
ção dos investimentos produtivos setoriais, intensifican-
do sobremaneira os efeitos identificados e descritos neste 
capítulo. A respeito, ver Cardoso Jr. e Gimenez (2011).



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 0 9  ]

50

13 Um exame mais completo de cada um desses fato-
res pode ser visto em Cardoso Jr (2013).

14 Neste texto serão considerados tão-somente sete 
aspectos relacionados ao problema da desestruturação 
do trabalho, lembrando, no entanto, que uma oitava 
característica importante seria proceder a uma averi-
guação sobre os diversos tipos de segmentação – rural 
x urbano;

homem x mulher; branco x não-branco; jovem x 
idoso – que se fazem presentes no mercado de traba-
lho brasileiro, por meio dos quais se verificam graus de 
discriminação negativa que afetam as capacidades indi-
viduais de inserção setorial e ocupacional da força de 
trabalho.

15 A respeito, ver Cardoso Jr (2001), bem como 
Cardoso Jr (2005) para visualização em detalhe dos 
dados e das tendências do período.

16 A respeito, ver Cardoso Jr (2001), bem como 
Cardoso Jr (2005) para visualização em detalhe dos 
dados e das tendências do período.

17 A diferença para 100% se deve à não inclusão dos 
empregadores e demais categorias mal computadas pela 
PNAD. Nesta agregação, o ideal é que fiquem de fora 
os trabalhadores por conta própria agrícolas, os traba-
lhadores na produção para o autoconsumo e os empre-
gadores. Isto porque, do ponto de vista das relações de 
trabalho, tratam-se de relações laborais inscritas em 
lógica própria de não assalariamento da força de traba-
lho. Além disso, do ponto de vista da proteção previden-
ciária, tanto os trabalhadores por conta própria agrícolas 
como os trabalhadores na produção para o autoconsu-
mo podem ser considerados segurados especiais poten-
ciais da previdência rural, em regime de economia fami-
liar rural. Os empregadores, por sua vez, inscrevem-se 
na proteção previdenciária oficial como contribuintes 
individuais voluntários, sendo metodologicamente mais 
apropriado deixá-los de fora da classificação proposta 
neste texto. Para desenvolvimento mais completo desta 
temática, ver Cardoso Jr (2005).

18 Vide nota 17.

19 Isto não é, obviamente, o mesmo que dizer que 
não existem atividades de trabalho precário ou frágeis 
também no seio da categoria ocupacional de assalaria-
dos com carteira, mas sim que neste caso a incidência 
de inserções dessa natureza é bem menor, posto esta-
rem ligadas ao núcleo mais estruturado do mercado de 
trabalho.

20 A respeito, ver Reinecke (1999) e Cardoso Jr (2005) 
para visualização em detalhe dos dados e das tendências 
do período.

21 Reforçando ambos os aspectos acima menciona-
dos, tem-se no caso brasileiro que tanto a ausência de 
políticas salariais de orientação estruturante do mercado 
de trabalho quanto o poder restrito dos sindicatos na 
fixação dos salários nominais constituíram-se em fato-
res adicionais para manter reduzida a participação dos 
salários na renda nacional. A respeito, ver Pochmann 
(1994); Oliveira (1994) e Baltar e Proni (1995).

22 Historicamente, durante o longo ciclo de cresci-
mento do País (1930-1980), o movimento dominante 
de mobilidade intrageracional foi ascendente e de tipo 
estrutural, vale dizer, comandado não pelos atributos 
pessoais dos trabalhadores, mas sobretudo pela dinâ-
mica de incorporação de mão de obra que se verifica 
numa sociedade em processo de crescente industria-
lização e urbanização. O trabalho clássico de Pastore 
(1979), por exemplo, mostra que há movimento inten-
so de mobilidade social, mas de curta distância entre os 
estratos socio-ocupacionais e localizado sobretudo na 
base da escala social. Tal resultado é decorrência, basi-
camente, da intensa migração rural-urbana, que por si 
só foi contabilizada por Pastore como mobilidade social 
ascendente.

23 Este resultado geral, no entanto, foi especialmen-
te importante para os homens, cuja taxa de imobilidade 
passou de 31,2% para 40,1% entre 1988 e 1996. Já no caso 
das mulheres, embora tenha havido pequeno aumen-
to no grau de mobilidade total, esta foi basicamente de 
tipo descendente, fenômeno que também aconteceu 
com os homens, mas em menor intensidade. No caso 
das mulheres, o aumento da mobilidade descendente no 
período coincide com o aumento da taxa de participação 
– e desemprego – desse grupo populacional no merca-
do de trabalho. Os contextos de crescimento econômico 
pífio e concorrência exacerbada pelo lado da oferta de 
trabalho são favoráveis a situações de discriminação e 
segmentação nos mercados de mão de obra, o que pode-
ria explicar, em parte, o aumento da mobilidade descen-
dente das mulheres relativamente à dos homens.

24 Tomando-se em consideração outro estudo 
(JANUZZI, 2002) num intervalo mais longo de tempo 
(1982-1996), e usando como referencial os movimentos 
de mobilidade de chefes de domicílio homens de 15 a 
74 anos por estratos ocupacionais, chega-se praticamen-
te às mesmas conclusões. Neste caso, o fenômeno da 
imobilidade intrageracional total aparece como bastante 
significativo em ambos os anos de referência pelo fato 
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de não considerar a migração rural-urbana um fator 
em si mesmo de mobilidade social. Assim, o que surge 
como movimento relevante é o aumento expressivo da 
mobilidade descendente em todos os estratos socio-o-
cupacionais pesquisados. No intervalo de tempo consi-
derado a mobilidade ascendente apenas é percebida do 
último para o penúltimo estrato social, e, ainda assim, 
em magnitude bem modesta.

25 Aqui pesa a valorização do salário mínimo como 
piso dos benefícios previdenciários e dos salários-base 
do núcleo estruturado (trabalhadores com carteira assi-
nada), assim como o peso das transferências de renda 
tipo Bolsa Família.
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1. Introdução.

Para além de visar a elevar apenas a 
produtividade e a renda média, nosso 
projeto de desenvolvimento deve orien-
tar-se para a redução das desigualdades. 
O crescimento sustentado e em pata-
mares elevados do produto, dada nossa 
profunda desigualdade, é uma necessi-
dade de ordem material – ao alcance do 
objetivo de instituir novo padrão distri-
butivo – mas não o assegura mecanica-
mente. Do ponto de vista da estratégia 
para a implementação de tal projeto, é 

preciso considerar, como parte integran-
te e orientadora do processo, a promo-
ção da igualdade como fim, mas também 
como meio para viabilizar e sustentar 
um processo de crescimento econômico. 
Distribuir melhor os ganhos da produ-
ção deve ser uma meta, seja pela coesão 
social que tal processo pode promover, 
seja pela expansão da capacidade da 
força de trabalho num sentido lato, ou 
ainda, pela ampliação e consolidação 
do mercado interno consumidor brasi-
leiro, país de 200 milhões de habitantes, 
o que o coloca em um seleto grupo de 

Para dobrar é preciso distribuir
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países. Portanto, no caso brasileiro, cres-
cer de forma sustentada daqui para frente 
passa, inexoravelmente, pela promoção 
da distribuição da renda e pela redução 
das desigualdades.

A sociedade brasileira encontra-se 
frente à oportunidade e, ao mesmo 
tempo, ao desafio histórico de projetar e 
construir seu futuro. Oportunidade, na 
medida em que as circunstâncias inter-
nacionais, especialmente a crise econô-
mica e o enfraquecimento do ideário 
neoliberal e as circunstâncias nacionais 
– notadamente as descobertas das reser-
vas de petróleo e gás na camada pré-sal – 
têm permitido e até exigido um crescen-
te debate público acerca do modelo de 

desenvolvimento e do projeto de futuro 
que se deseja erigir assim como herança 
que se pretende deixar às futuras gerações 
de brasileiros. Desafio porque o proje-
to futuro exige construir caminhos para 
democratizar a distribuição da riqueza 
produzida, o que a história brasileira até 
hoje restringiu.

Um olhar sobre o médio e o longo 
prazo, impensável há alguns anos, quando 
estávamos presos à armadilha do “curto
-prazismo”, requer, dentre outros esfor-
ços, um resgate da atividade de planeja-
mento e, com ela, a discussão, ainda mais 
essencial, sobre o papel que o Estado 
deve desempenhar. O mercado, por si 
só, mostrou-se incapaz de promover o 
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crescimento sustentável bem como uma 
distribuição de renda mais equitativa.

Neste ano, a Presidenta Dilma 
Rousseff, numa reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, 
afirmou que o objetivo do nosso desen-
volvimento econômico é gerar emprego 
e renda e que deveríamos almejar dobrar 
a renda média em um prazo factível. Já 
a Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) apresenta o docu-
mento-proposta “Estratégia de potencial 
socioeconômico pleno para o Brasil”, 
no qual afirma o objetivo de dobrar a 
renda média em 15 anos. As Centrais 
Sindicais indicam objetivo semelhan-
te no documento “Agenda da Classe 

Trabalhadora para um Projeto Nacional 
de Desenvolvimento com Soberania, 
Democracia e Valorização do Trabalho”. 
Neste artigo, procuramos refletir sobre 
essa questão e, principalmente, sobre 
obstáculos e caminhos para se alcançar 
esse propósito.

Todo projeto de desenvolvimento de 
um grupo social representa uma visão de 
futuro em disputa na sociedade. Dobrar a 
renda é parte essencial do desenvolvimen-
to por nós concebido, com a intenciona-
lidade de promover simultaneamente sua 
equitativa distribuição, em condições de 
equilíbrio ambiental, gerando bem-estar 
e qualidade de vida a todos. A disputa 
pode gerar acordos caso existam sujei-
tos coletivos capazes de atuar em uma 
institucionalidade que favoreça o diálogo 
social capaz de pactuar objetivos, metas 
e compromissos com processos. Trata-se, 
em última instância, de acreditar e apos-
tar na democracia como espaço de cons-
trução de transformações sociais e como 
dimensão em si mesma do processo de 
desenvolvimento.

2. Elevar a produtividade e distribuir 
os ganhos de forma continuada: desafios 
históricos para o Brasil.

É certamente louvável a elaboração e 
discussão de propostas que visam apontar 
uma direção a seguir bem como metas a 
se atingir. O contexto atual do país, marca-
do pela desigualdade que sua trajetória 
histórica imprimiu, coloca alguns desa-
fios, entre eles o de viabilizar um proces-
so de desenvolvimento, mas, primordial-
mente, de lhe conferir um sentido que 

“Considerando que a 
meta proposta é lograrmos 
dobrar o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita no 
intervalo aproximado de 
15 anos, cabe alertar, desde 
já, que seria equívoco enca-
rá-la como o desafio em si, 
alçando-a a condição de 
objetivo último.”
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permita a coesão política e social, capaz de 
dar sustentação a tal processo.

Considerando que a meta proposta 
é lograrmos dobrar o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita no intervalo apro-
ximado de 15 anos, cabe alertar, desde 
já, que seria equívoco encará-la como o 
desafio em si, alçando-a a condição de 
objetivo último. Nem mesmo encará-la 
como melhor tradução de algo maior, 
isto é, do passaporte para o alcance de 
certo grau de desenvolvimento, assu-
mindo-se que o aumento da renda per 
capita leva, ou está fortemente associa-
do, a uma melhoria das condições de 
vida da população em geral. O desafio 
é, simultaneamente, crescer e distribuir. 
Ou seja, elevar a renda per capita e redu-
zir fortemente a dispersão em torno da 
média. Isso posto, pode-se recorrer à 
história econômica do país, e mesmo de 
outros países, para se avaliar a possibi-
lidade de êxito da proposta. Dobrar o 
PIB per capita num intervalo de quinze 
anos implica fazê-lo avançar à razão de 
4,7% a.a. Considerando as projeções 
demográficas mais recentes publicadas 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) , espera-se que a 
população brasileira cresça, no perí-
odo de 2014 a 2029, a uma taxa média 
geométrica anual superior a 0,6%, o que 
demandaria um avanço médio do PIB de 
aproximadamente 5,4% a.a. para atingir 
a meta de crescimento.

Não é pouca coisa, tomando-se em conta 
tratar-se de década e meia e não apenas de 
um par de anos. O Brasil, nas décadas de 
1950 a 70, especialmente no período do 

“milagre econômico”, conseguiu incremen-
tar a renda per capita em patamares eleva-
dos, como os sugeridos na atual proposta, 
mas em circunstâncias bastante diferentes. 
Para mencionar alguns aspectos, entre os 
mais relevantes, o país experimentava uma 
forte mudança em sua estrutura econômi-
ca, através dos processos vividos de urba-
nização e industrialização. Nesse período, 
em boa medida, a alta da produtividade 
decorria das mudanças estruturais associa-
das à recomposição do produto vinculada 
à urbanização e à industrialização. Além 
disso, tal período foi caracterizado, em 
termos gerais, por um elevado e prolon-
gado crescimento econômico dos países 
centrais, formando um ambiente externo 
bastante favorável. Ademais, no período 
posterior ao golpe de 1964, e que compre-
ende o referido “milagre”, estavam suspen-
sas as liberdades civis e políticas, o que, 
entre outras consequências, resultou no 
enfraquecimento, quase paralisia, da ação 
sindical dos trabalhadores e de sua luta 
por maior participação no produto social. 
Foi um período de crescimento econômi-
co acelerado, mas sem democracia e com 
concentração da renda. Por outro lado, a 
resposta da política econômica dos então 
mandatários do país aos dois choques de 
preço do petróleo da década de 1970 e, 
depois, à elevação da taxa de juros dos 
empréstimos internacionais gerou a crise 
da dívida externa brasileira, que impôs 
profundo desarranjo da economia interna 
no período subsequente.

Nas duas décadas posteriores, de 
1980 e 90, arejadas, no plano político, 
pelo processo de redemocratização, a 
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economia brasileira viveu um longo perío-
do de alta inflação, crescente instabilidade 
no nível de atividade e baixo crescimento 
médio. Foi um período em que o PIB per 
capita teve variação próxima a zero e em 
que o crescimento da atividade econô-
mica mostrou-se incapaz de absorver o 
aumento da População Economicamente 
Ativa (PEA). Assim, embora com maior 
liberdade política para se organizarem, 
os trabalhadores e suas representações 
foram levados a travar, fundamentalmen-
te, uma luta por manutenção de direitos 
e empregos. Foi um período de amplia-
ção dos direitos democráticos, mas de 
baixo e instável crescimento econômico. 
O revés foi significativo, especialmente no 
que tange à distribuição pessoal e funcio-
nal da renda e à construção da estrutu-
ra que servisse de base ao crescimento 
futuro. Mesmo com a relativa estabilida-
de monetária alcançada depois de 1995, a 
desigualdade da renda domiciliar iniciou 
trajetória de queda apenas depois do ano 
2000 e o desemprego continuou elevado 
até 2004. O fracasso econômico e social 
dos anos 1990, em que se buscou adotar 
uma nova estratégia, baseada na aber-
tura econômica e na chamada “integra-
ção competitiva”, com a crença de que 
se daria um “choque de produtividade” 
na economia do país por meio de maior 
exposição à concorrência, tampouco 
inspira uma tentativa de resposta à ques-
tão de como, simultaneamente, expandir 
e distribuir a produtividade.

Nos anos 2000, principalmente no 
quinquênio 2004-2008, há uma retoma-
da do crescimento econômico, em níveis 

mais expressivos, permitindo uma evolu-
ção positiva do PIB per capita. Foi um 
período de aprofundamento da experi-
ência democrática brasileira combinada 
a um maior dinamismo econômico. O 
contexto internacional vivenciado nos 
anos 2000, até fins de 2008 – momento 
a partir do qual eclodiu a crise financei-
ra internacional – trouxe considerável 
mudança nos termos de troca, em favor 
dos países exportadores de produtos 
primários. Isso lhes permitiu obter a 
margem de manobra necessária para a 
gestão de suas contas externas, de modo 
a assegurar a elevação do crescimento 
econômico sem o estrangulamento que 
seria provocado pela decorrente elevação 
das importações. Ainda assim, o PIB per 
capita cresceu a uma taxa média anual 
pouco acima de 2%, isto é, equivalente a 
menos da metade da taxa necessária ao 
alcance da meta proposta, de sua dupli-
cação em 15 anos.

Assim, mesmo num cenário de susten-
tação dos preços das commodities rele-
vantes para a pauta exportadora do 
país, deve-se ressaltar que a indústria de 
transformação nacional enfraqueceu-se 
neste período, apesar de toda a expan-
são econômica observada e da ampliação 
significativa de nosso mercado interno. 
A expansão de nossa demanda agregada 
foi crescentemente atendida por importa-
ções e, na melhor das hipóteses – ou seja, 
naquela em que as cotações das commo-
dities impediriam uma crise futura do 
nosso balanço de pagamentos no período 
em análise – caso prevaleça o padrão da 
década de 2000, estaríamos promovendo 
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uma reespecialização econômica em 
torno da extração/produção de produtos 
primários.

No que se refere ao mercado de traba-
lho, é bastante discutível a hipótese da 
conquista do pleno emprego, consideran-
do-se a taxa de participação, especialmen-
te da força de trabalho feminina, o desem-
prego ainda existente, principalmente o 
oculto pelo desalento ou pelo trabalho 
precário, a expressiva informalidade e sua 
forte associação com atividades menos 
produtivas. Entretanto, não é razoável 
pretender basear, fundamentalmente, o 
crescimento econômico num aumento 
substantivo do nível de ocupação apenas. 
Nos anos 2000, tal expansão do nível de 
ocupação parece ter desempenhado papel 
relevante na sustentação do crescimen-
to econômico . E, apesar do baixo nível 
de produtividade, a geração de milhões 
de empregos no comércio, na constru-
ção civil, entre outros setores, foi muito 
importante do ponto de vista da redução 
do desemprego, da distribuição da renda, 
da redução da informalidade e do conse-
quente fortalecimento do ator sindical.

O padrão recente de crescimento 
econômico brasileiro promoveu a inclu-
são nos mercados de trabalho e de consu-
mo de grandes massas de trabalhadores 
brasileiros, além de ter colaborado para 
melhorar outros indicadores sociais. Esse 
modelo, porém, baseado na expansão 
da demanda, em boa medida suprida 
pelo aumento das importações (bara-
teadas pelo real valorizado), sem eleva-
ção expressiva dos investimentos, não é 
capaz de sustentar, no longo prazo, um 

desenvolvimento do tipo que se almeja, 
com maior homogeneidade social e 
expansão das possibilidades individuais 
e coletivas no país.

Os dados e fatos sumariamente lembra-
dos nos parágrafos anteriores, embora 
sinalizem uma dificuldade, não permitem 
concluir que a meta pretendida é inatin-
gível. Assim, mesmo supondo seu alcan-
ce pleno ou quase pleno, resta a questão, 
central em nosso ponto de vista, sobre 
a razoabilidade de colocarmos tal meta 
como eixo para construção do sentido de 
um projeto de desenvolvimento. Crescer 
não implica distribuir, necessariamente. 
Nosso referencial histórico, ao contrário, 
demonstra uma situação em que no geral 
se deu o oposto. Entre 1968 e 1973, por 
exemplo, ocorreu, concomitantemente, 
um crescimento forte do PIB per capita 
e um aumento da concentração da renda.

Tomado sob qualquer aspecto, o 
Brasil é um país que ostenta eleva-
díssimos índices de desigualdade de 
oportunidades e de condições, seja na 
apropriação da renda, ou no acesso à 
educação, à moradia, ao saneamento 
básico, à saúde, ao lazer, à cultura, à 
justiça, à informação, à representação 
política etc. E ainda que tenha havido 
uma melhora em vários indicadores 
nos últimos anos, como, por exem-
plo, no índice de Gini da distribuição 
de renda, há um longuíssimo cami-
nho a ser percorrido para se conseguir 
padrões equitativos aceitáveis.

Assim, remanesce a questão: como 
promover o crescimento econômico 
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sustentado por tão longo período de 
tempo?

3. O papel do aumento da produtividade 
para a sustentação de um processo de cres-
cimento com distribuição de renda.

A desigualdade existente na sociedade 
brasileira associa-se à heterogeneidade 
presente na própria estrutura econômi-
ca do país. A desigualdade influencia a 
heterogeneidade e é por ela produzida 
e recriada. Por um lado, a desigualdade 

social induz a uma estrutura produtiva 
desigual na medida em que subsistem 
grandes contingentes que têm baixo nível 
de escolaridade, formação frágil e pouca 
preparação para o trabalho mais qualifi-
cado, ao lado de estreitos segmentos bem 
preparados, com altos níveis de escolari-
dade e formação de boa qualidade.

Por outro lado, a desigualdade social 
reflete a heterogeneidade produtiva. De 
fato, as diferenças acentuadas de níveis 
de produtividade entre unidades de 
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produção atuam no sentido de reforçar 
as disparidades relacionadas ao poder 
de negociação, ao acesso à proteção 
social, às oportunidades de mobilida-
de ocupacional, entre outros aspectos. 
Consequentemente, as disparidades de 
produtividade reforçam as desigualda-
des sociais, através da maneira pela qual 
as pessoas se inserem no mercado de 
trabalho. Como efeito da inter-relação 
dos dois fenômenos, a sociedade brasi-
leira parece refém da armadilha de uma 
economia de empregos pouco produti-
vos e de baixos salários que se reproduz 
ao longo do tempo.

Pode se perceber tal heterogeneidade 
estrutural por intermédio da compara-
ção dos níveis de produtividade entre os 
setores de atividade econômica. Como se 
nota na Tabela 1, há uma forte diferen-
ciação do valor agregado médio entre os 
diversos setores de atividade econômica.

A maior parte dos setores de atividade 
agrega valor, por ocupação, em patamares 
muito abaixo da média geral. Por sua vez, 
as distâncias intersetores são acentuadas, 
com vários setores figurando com níveis 
de produtividade muitas vezes superiores 
aos demais. Além disso, poucos setores 
atingem níveis elevados de produtividade.

Ocorre que, por meio da mesma Tabela 
1, pode-se notar que quase 80% das 
ocupações estão alocadas em setores com 
níveis de produtividade abaixo da média 
geral. E que os setores com produtividade 
correspondente a duas vezes ou mais que 
a média são responsáveis por menos de 
4% das ocupações.

Mas, a forte heterogeneidade na estru-
tura econômica que, provavelmen-
te, se reproduz intrassetorialmente, 

“O padrão recente de cres-
cimento econômico brasilei-
ro promoveu a inclusão nos 
mercados de trabalho e de 
consumo de grandes massas 
de trabalhadores brasilei-
ros, além de ter colaborado 
para melhorar outros indi-
cadores sociais. Esse modelo, 
porém, baseado na expan-
são da demanda, em boa 
medida suprida pelo aumen-
to das importações (barate-
adas pelo real valorizado), 
sem elevação expressiva dos 
investimentos, não é capaz de 
sustentar, no longo prazo, um 
desenvolvimento do tipo que 
se almeja, com maior homo-
geneidade social e expansão 
das possibilidades individu-
ais e coletivas no país.”



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 0 9  ]

62

Ta
be

la
 1

: V
al

or
 a

di
ci

on
ad

o 
br

ut
o 

e o
cu

pa
çõ

es
 se

gu
nd

o 
o 

se
to

r d
e a

tiv
id

ad
e.

 B
ra

sil
 - 

20
09

Fonte: IBGE. Contas Nacionais.
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Tabela 2: Produto Interno Bruto per capita a preços correntes segundo as Unidades da Federação - 
2010

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais 
de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa

Nota: Dados sujeitos a revisão 
Obs: Inclui dados do Distrito Estadual de Fernando de Noronha e do Distrito Federal
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manifesta-se também através das dife-
renças de produtividade observadas por 
tamanho das empresas. A heterogeneida-
de produtiva também se reflete na dimen-
são geográfica. Uma forma indireta de se 
observar a escala do desbalanceamento 
regional dos níveis de produtividade é 
através do PIB per capita das Unidades da 
Federação (UF). Como ilustra a Tabela 2, 
os valores estimados pelo IBGE para o ano 
de 2009 fazem saltar aos olhos as profun-
das diferenças na capacidade de agregar 
valor das economias regionais . E uma 
análise do PIB municipal concluiria que o 
mesmo se dá em nível intrarregional.

Portanto, é forçoso dizer que qualquer 
esforço de elevação do PIB per capita deve 
objetivar, também, a redução das hetero-
geneidades na estrutura econômica e no 
território brasileiro de sorte a permitir 
uma elevação importante na capacidade 
de geração de valor não apenas em alguns 
setores eleitos, mas sim no sistema econô-
mico, no seu todo.

Contudo, permanece a questão: como 
fazê-lo? Que mudanças devem ser opera-
das de maneira que se viabilize a amplia-
ção significativa da renda e uma distri-
buição mais equitativa do produto social? 
Obviamente, é condição necessária uma 
política macroeconômica que favoreça o 
crescimento. É preciso assegurar maior 
previsibilidade quanto ao comportamen-
to da demanda agregada e maior atrativi-
dade que permitam o cálculo econômico 
favorável em largo horizonte, estimulando 
o investimento produtivo. São elementos-
chave, desta forma, uma taxa de câmbio 
bem menos volátil e em patamares mais 

competitivos; uma taxa de juros real 
próxima à média internacional e compa-
tível com a implementação de projetos de 
longo prazo e desestimuladora do rentis-
mo. Politicamente, a redução das desigual-
dades tem mais chances de prosperar num 
ambiente macroeconômico mais favorável.

Ainda assim, não se pode esperar que 
a política macroeconômica favorável vá, 
por si mesma, assegurar a duplicação do 
PIB per capita no horizonte de tempo 
pretendido. O enfrentamento do desafio 
de elevar significativamente a capacidade 
de agregação de valor pelas firmas, em 
geral, não passa apenas por um ambien-
te macro apropriado. Crescer apenas, 
sem aumentar a capacidade de competir 
do conjunto da economia, pode levar ao 
transbordamento de boa parte de nossa 
demanda para outros países. Nestas 
circunstâncias, corre-se o risco de acirrar 
a heterogeneidade produtiva, promoven-
do a elevação da produtividade em poucos 
setores, notadamente aqueles voltados à 
exportação de produtos primários, seto-
res tipicamente de capital intensivo e que 
pouco difundem o progresso técnico , o 
que não constitui base adequada à redu-
ção pretendida das desigualdades.

Com base em maior “normalidade” 
macroeconômica (em particular com 
taxas de câmbio e de juros mais ajustadas), 
a elevação da produtividade, no contex-
to atual, deve fundar-se na habilidade de 
inovar tecnologicamente de forma contí-
nua. O Brasil deve ser capaz de, ao mesmo 
tempo, reduzir as diferenças de produti-
vidade frente aos seus competidores no 
âmbito internacional, para se reposicionar 
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na divisão internacional do trabalho, 
aumentando a participação do empre-
go nos setores mais dinâmicos, como 
também, ser capaz de reduzir acentuada-
mente as diferenças internas, sejam elas 
setoriais, regionais, segundo o tamanho 
das empresas etc., melhorando potencial-
mente a qualidade dos empregos, em geral. 
E, para além de eleger setores com maior 
potencial de inovar, é preciso considerar 
sua capacidade de difundir tais inova-
ções como também de se encadear o 
mais amplamente possível com outros 
ramos de atividade econômica. Além 
disso, é preciso estimular a cultura da 
inovação de maneira mais ampla, o que 
requer uma atenção especial às pequenas 
e médias empresas, dada sua importân-
cia na geração do emprego. Lidar com 
esta questão é fundamental, sob pena 
de não conseguirmos um crescimento 
sustentável e forte e, em conseguindo, 
não atingirmos o objetivo fundamental 
de reduzir as desigualdades.

Mas, os estímulos da política industrial 
devem ser acompanhados de um proces-
so de qualificação empresarial. As firmas 
brasileiras devem mudar consideravel-
mente a relação que mantêm com a inova-
ção tecnológica. Os atuais investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento e mesmo 
nas demais atividades inovativas são insu-
ficientes . As firmas, quando muito, adqui-
rem tecnologias desenvolvidas externa-
mente, por meio da compra de máquinas 
e equipamentos. Mas, ainda assim, são 
a menor parte das empresas e os valores 
investidos, em geral, pouco expressivos. 
Dentre os principais casos de exceção 
estão, sintomaticamente, as empresas 

pertencentes ao Estado, como Petrobras 
e Embrapa. Como regra geral, os postos 
de trabalho gerados na economia brasi-
leira nos últimos 30 anos têm baixíssimo 
conteúdo tecnológico, o que constitui um 
impedimento à geração de valor agregado 
em patamares elevados, independente-
mente do nível de qualificação profissio-
nal de seu ocupante. As empresas devem 
aprender a correr o risco de investir não 
só em ampliação de capacidade, mas em 
inovação. Para desenvolver a capacida-
de de inovação do país, as empresas 
devem, entre outras iniciativas, apro-
ximar-se das universidades e de outros 
centros de pesquisa.

A qualificação empresarial aqui aludida 
passa, também, por outra mudança, ainda 
mais relevante, de modo a viabilizar uma 
estratégia de crescimento com distribui-
ção que seja baseada em ganhos progressi-
vos de produtividade ancorados na inova-
ção. Trata-se da necessidade de alterar o 
padrão de relações de trabalho vigente 
no país, de sorte a permitir a constituição 
de uma força de trabalho mais engaja-
da e mais qualificada. A reorientação do 
dinamismo da economia na direção da 
obtenção de maiores e contínuos ganhos 
de produtividade e da redução da lacuna 
existente entre os diversos setores, regiões, 
tipos de empresas etc., requer, para sua 
efetivação, outro padrão de relações que 
tenha como espinha dorsal a valorização 
do trabalho. Além de ser um requerimen-
to de uma nova estrutura produtiva, é 
uma condição necessária para a pretendi-
da redução das desigualdades. Este será o 
objeto da próxima seção.
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4. O padrão de relação de trabalho no 
Brasil e o desenvolvimento.

A obtenção de ganhos contínuos de 
produtividade e, com estes, do aumento 
da competitividade das empresas nacio-
nais, em particular daquelas localizadas 
na indústria de transformação, não pode 
se constituir em objetivo que baste a si 
mesmo, como já mencionado. Tais resulta-
dos só interessam ao conjunto da socieda-
de se contribuírem para minorar as acen-
tuadas desigualdades que a caracterizam.

O fato de uma firma não só utilizar mas 
desenvolver tecnologia de ponta e agre-
gar muito valor em suas atividades não 
significa que vá empregar e remunerar de 
maneira correspondente. O lucro extraor-
dinário obtido com a inovação pode ser 
quase que integralmente apropriado pelos 
donos do negócio. É preciso regulação 
estatal e sindical adequadas para levar ao 

compartilhamento dos resultados obtidos.

Um exemplo, não tão hipotético, de 
risco associado à introdução da inovação 
desvinculada da regulação social adequa-
da pode ser dado tomando-se como supo-
sição sobre uma empresa com atuação em 
escala mundial, que seria das mais concei-
tuadas quando o assunto é tecnologia. 
Assuma-se que tal empresa tem uma traje-
tória invejada de sucessivos bons resulta-
dos, do ponto de vista do valor que agrega, 
exatamente por uma estratégia agressiva 
de introdução quase contínua de novos 
produtos. Entretanto, por trás da imagem 
difundida desta empresa, de sinônimo de 
modernidade, há sérios problemas relacio-
nados às condições de trabalho presentes 
em empresas terceiras, localizadas num 
país do sudeste asiático, que de fato fabri-
cam os aparelhos objeto de desejo em nível 
internacional. Há, ainda, baixíssimo nível 
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de contribuição fiscal, devido ao planeja-
mento tributário adotado pela firma, que 
a faz localizar formalmente seus negócios 
em paraísos fiscais. Assim, gera poucos 
excelentes empregos em seu país de 
origem, muitíssimos péssimos empregos 
em outro país e não paga impostos em 
montante correspondente ao que era de se 
esperar dada a renda gerada.

A necessidade e a viabilidade de regula-
ção expandem-se na medida em que são 
crescentes os estímulos governamentais, 
através das políticas industriais, para o 
desenvolvimento de um sistema nacional 
de inovações bem como de uma cultura 
empresarial de inovações. A legitimidade 

na aplicação de recursos, em muitos casos 
a fundo perdido, bem como uma políti-
ca direcionada de compras governamen-
tais, entre diversas outras iniciativas, só 
podem estar assentadas, em última instân-
cia, nos benefícios que vão proporcionar 
ao conjunto da sociedade. A perspectiva 
deve ser a da construção de uma sociedade 
desenvolvida material e socialmente.

Sob esta ótica, os indicadores que atual-
mente caracterizam o mercado de traba-
lho brasileiro não autorizam a elaboração 
de projeções otimistas. Não se discute o 
fato de que houve melhoras importantes 
na maioria dos indicadores de desempe-
nho do mercado de trabalho brasileiro nos 

Tabela 3: Ocupados segundo posição na ocupação Brasil - 2011. Em mil

Fonte: IBGE. PNAD
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anos 2000.

No entanto, há uma extensa jornada à 
frente. Conforme a Tabela 3, existe uma 
grande quantidade de trabalhadores inse-
ridos no mercado de trabalho de forma 
precária, além dos desempregados e inati-
vos que poderiam vir a se tornar economi-
camente ocupados.

Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), em 
setembro de 2011 havia 14,0 milhões 
(15,0% dos ocupados) de trabalhado-
res assalariados sem carteira assinada, 
isto é, sem a proteção social que a cartei-
ra assegura. Outros 6,7 milhões (7,1%) 
de trabalhadores (majoritariamente do 
sexo feminino) ocupados em empregos 
domésticos e 19,7 milhões (21,0%), como 
trabalhadores por conta própria – na sua 

maioria, em postos de trabalho que prove-
em reduzida remuneração e, também, sem 
a cobertura da previdência social. Isso 
para não mencionar os trabalhadores que 
se ocupam na produção / construção para 
seu próprio consumo / uso e os trabalha-
dores não remunerados. São enormes 
contingentes de trabalhadores que vivem 
em condições de insegurança, quanto à 
ocupação, à renda, à saúde no trabalho, à 
aposentadoria etc.

Contudo, devido ao propósito central 
deste texto que é chamar a atenção para a 
incompatibilidade entre o padrão de rela-
ções de trabalho que vigora atualmente e 
a construção de uma sociedade substanti-
vamente menos desigual, lastreada numa 
economia mais pujante, deve-se analisar 
mais detidamente as características dos 
empregos formais ofertados. Para tanto, 

Tabela 4: 10 ocupações mais frequentes no mercado formal de trabalho - Brasil - 2012.

Fonte: MTE. Rais
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serão utilizadas as informações mais 
recentes da Relação Anual de Informações 
Sociais – Rais, do Ministério do Trabalho 
e Emprego – MTE.

De acordo com a Rais, havia no país 
47,5 milhões de empregos formais, em 31 
de dezembro de 2012. Conforme se depre-
ende da Tabela 4, das dez famílias ocupa-
cionais mais frequentes (num universo 
de 597), que representavam a terça parte 
do total, apenas a família ocupacional de 
Professores de nível superior do ensino 
fundamental (primeira a quarta séries) 
poderia ser classificada como demandante 
de um nível de qualificação mais elevado.

Tabela 5: Remuneração média no mercado formal em 
salário mínimo - Brasil - 2012.

Tabela 6: Movimentação no mercado formal Brasil - 2012

Fonte: MTE. Rais

Fonte: MTE. Rais

E, do conjunto de 47,5 milhões de 
empregos formais, 72,9% remuneravam 
seus ocupantes em valores corresponden-
tes a até 3,0 salários mínimos, sendo mais 
da metade, a até 2,0 salários mínimos 
(Tabela 5). Se uma parte da explicação 
para este quadro pode ser encontrada no 
próprio baixo potencial gerador de valor 
dos postos de trabalho, parte certamente 
está relacionada à institucionalidade que 
organiza tal mercado de trabalho. E essas 
duas dimensões se retroalimentam.

Estes números são eloquentes, mas, 
talvez, o mais forte sintoma de que há um 
problema no padrão de relações de traba-
lho predominante no Brasil é revelado 
pelos dados sobre a duração dos víncu-
los de emprego e sobre a rotatividade no 
trabalho. Segundo a mesma fonte, em 
2012, foram admitidos 27,0 milhões de 
trabalhadores e desligados 25,9 milhões 
. O saldo positivo de 1,15 milhão signi-
fica que para cada emprego novo criado 
e remanescente ao final do ano, foram 
realizadas pouco mais de 23 admissões 
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(Tabela 6). Além de ser uma manifestação 
da enorme flexibilidade para se contratar 
e desligar, dado que estes números relati-
vos a 2012 estão longe de se apresentarem 
como exceção, os mesmos revelam um 
modo de funcionamento do mercado de 
trabalho brasileiro.

Resulta desse padrão que o tempo de 
duração dos vínculos de emprego é muito 
curto. Em 2012, segundo os dados da 
Rais, os vínculos tinham tão somente 4,9 
anos de duração em média. Conforme 
a Tabela 7, 34,1% tinham menos de um 
ano de duração; 50,6% até dois anos; e, no 
outro extremo, apenas 27,9% dos empre-
gos duravam cinco anos ou mais. Segundo 
o DIEESE (2011), mesmo considerando 
apenas os desligamentos por iniciativa do 
empregador, a taxa de rotatividade atingia 
em média 37,3% dos postos de trabalho 

formais em 2010. Vale frisar que não se 
trata de situação excepcional e, sim, de um 
modo de funcionamento.

Do ponto de vista dos trabalhadores 
atingidos por essa movimentação, tal 
padrão leva a um acúmulo de dificuldades, 
que vão se acentuando ao longo de sua 
vida laboral. Por exemplo, são crescentes as 
limitações ao seu desenvolvimento profis-
sional e à construção de uma carreira; 
são grandes as dificuldades para acumu-
lar o tempo de contribuição necessário à 
aposentadoria, são várias as consequências 
negativas em decorrência da instabilidade 
de renda para si e sua família associadas à 
rotatividade etc.

Do ponto de vista do Estado (e da socie-
dade), esse padrão também tem uma série 
de consequências negativas, na medida 

Tabela 7: Tempo de emprego no mercado formal - Brasil - 2012.

Fonte: MTE. Rais
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em que impacta negativamente os fundos 
públicos relacionados à previdência social 
e à proteção ao desempregado; enfraque-
ce as políticas de formação profissional, 
de intermediação de mão de obra, entre 
tantos outros aspectos nocivos.

Assim, como compatibilizar este padrão 
de relações de trabalho com a qualifica-
ção profissional? No caso da qualificação 
obtida com treinamento específico, isto é, 
na firma, a contradição é direta. Ou seja, 
o trabalhador não ganha experiência e 
formação no posto porque permanece 
pouco tempo no emprego. Mas, mesmo 
no caso da qualificação de ordem mais 
geral, que estímulos o trabalhador teria 
para buscar obtê-la, se a perspectiva é ficar 
num eterno “entra e sai”? Como compati-
bilizar esse padrão de relações de trabalho 
com a obtenção contínua de ganhos de 
produtividade? Como compatibilizar esse 
padrão com a redução das desigualdades? 
Como esperar uma população jovem com 
melhor formação (em termos de esco-
larização e saúde) se o contexto social 
de onde provém e sua trajetória indivi-
dual são marcados pela pobreza, exclu-
são, violência de diversos tipos, trabalho 
precoce e pela história de exclusão de 
seus familiares? Não é possível contor-
nar este debate: afinal, como promover a 
duplicação do PIB per capita e a redução 
das desigualdades sociais sem a promo-
ção simultânea do status do trabalho no 
país? Se a opção for, mais uma vez, pela 
“modernização conservadora”, a exemplo 
da empresa fictícia aqui enunciada, não há 
como funcionar.

Embora se possa admitir, numa 

economia cada vez mais internacionali-
zada, a importância de alguma flexibili-
dade no aparelho produtivo, em razão da 
necessidade de adaptação aos frequen-
tes impactos provocados por modifica-
ções nas condições de demanda e oferta, 
não é razoável nem aceitável tomá-la 
como a necessidade de estabelecer rela-
ções de trabalho cada vez mais precárias. 
Seria uma forma de “flexibilidade espú-
ria”, conforme o enunciado de Prochnik 
(1991).

Nestes termos, cabe a crítica a propostas 
que advogam, por exemplo, a supressão 
de uma série de direitos trabalhistas ou 
a transferência da prerrogativa de nego-
ciação das entidades sindicais aos traba-
lhadores individuais em relação a vários 
aspectos da relação de trabalho .

E também cabe a crítica à defesa da 
aprovação do PL 4.330, que dá cobertu-
ra legal à terceirização potencial de todas 
as atividades da empresa contratante. Há, 
aqui, uma contradição flagrante em rela-
ção ao propósito de avançar na produtivi-
dade do trabalho que alavanca a agrega-
ção de valor, uma vez que a precarização 
e a intermitência das relações de trabalho 
solapam a possibilidade de formação e 
desenvolvimento de uma força de traba-
lho qualificada e aplicada.

Tal estratégia pode, sem dúvida, promo-
ver alguns “ganhos” de curto prazo, mas 
tem seu limite econômico – como fonte 
de ganhos adicionais – muito próximo. 
Tais mudanças, se levadas a cabo, são 
incompatíveis com a construção de uma 
economia de alto valor agregado e com a 
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promoção de mais igualdade social.

5. Considerações finais: Diretrizes para 
repartir e dobrar.

O objetivo de dobrar a renda média, 
distribuindo-a de forma equitativa, diante 
dos obstáculos indicados anteriormente, 
é um desafio-meta ousado. Mas pode ser 
um desafio-meta que coloca uma nação 
em movimento. Como?

Uma diretriz, entre outras, que conside-
ramos essencial para o sucesso de estraté-
gias de aceleração do crescimento capaz 
de dobrar a renda média com distribuição 
equitativa exigirá, como requisito econô-
mico, o envolvimento dos trabalhadores 
como produtores e beneficiários e, como 
requisito político, a constituição de sujeitos 
coletivos e de instituições capazes de articu-
lar sentidos e significados às ações de incre-
mento e distribuição da produtividade.

Estamos de acordo com o requisito do 
incremento da produtividade. A produti-
vidade requerida será alcançada pela inte-
ração entre ciência, tecnologia e inovação 
aplicada em cada contexto e processo pelo 
trabalho de sujeitos concretos, que, em 
situações concretas, promoverão a agre-
gação de valor, o padrão de qualidade e a 
expansão da quantidade.

O investimento público e privado 
capaz de mobilizar a força de trabalho 
que gerará a riqueza, em cada contexto 
territorial especifico, deve, intencional-
mente, ser acompanhado do fortaleci-
mento, da criação e do envolvimento 
de sujeitos coletivos capazes de animar 
circuitos econômicos locais de produção 
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e distribuição, articulados em cadeias de 
agregação de valor nacionais e interna-
cionais. Cabe ao Estado, por meio dos 
governos e instituições, e à sociedade, por 
meio de suas organizações – sindicatos, 
associações e partidos – animar conexões 
que deem novo significado ao pensamen-
to local e nacional sobre desenvolvimento, 
bem como promover e ampliar espaços 
públicos de debate sobre as estratégias de 
desenvolvimento. É fundamental debater 
publicamente as escolhas, os resultados 
que se quer alcançar, as metas, avaliar 
o alcançado a cada momento e corrigir 
erros. A construção do sentido de coleti-
vo deve animar a democracia e esta deve 
sustentar o debate público sobre escolhas 
e resultados.

A base dessa estratégia considera que 
essa possibilidade será alcançada se formos 
capazes de dar qualidade política às esco-
lhas econômicas, bem como se houver 
capacidade de pactuação relacionada aos 
investimentos, à mobilização da força de 
trabalho necessária – quantidade e quali-
dade – e aos resultados a serem alcançados. 
Ao mesmo tempo, as condições de partida 
devem estar articuladas com os elemen-
tos de chegada, ou seja, a igualdade será 
o resultado alcançado se for negociada e 
estabelecida como condição de partida. 
Algumas das condições de partida são as 
apostas no investimento geral em educa-
ção, em infraestrutura produtiva e social – 
inclusive pelo caráter que têm de ampliar 
e sustentar a demanda e animar o investi-
mento – nos sistemas de proteção univer-
sais – saúde, assistência e previdência – e, 
ao mesmo tempo, no fortalecimento de 
representação coletiva capaz de pactuar, 

desde o local, a solução dos conflitos que 
emergem em cada nível. No espaço do 
trabalho e da produção de bens e serviços, 
há que se fortalecer mecanismos de solu-
ção de conflito desde o local de trabalho, 
com organização sindical capaz de fazê-lo 
a partir da negociação e pactuação em 
cada contexto. Esse esforço deve favorecer 
olhares para setores e cadeias produtivas 
que sejam capazes de imaginar os circuitos 
de agregação de valor e da sua distribui-
ção. Nacionalmente, devem ser promovi-
dos acordos macro capazes de orientar os 
investimentos estratégicos que promovam 
a homogeneização e disponibilização dos 
fatores essenciais, base para a produção e 
a distribuição.

Aqui, consideramos que além da educa-
ção como valor universal, será fundamen-
tal definirmos metas para o incremento do 
salário mínimo, da formalização, da redu-
ção da rotatividade, da proteção social 
durante e pós-vida laboral, das condições 
de moradia (habitação e saneamento), de 
saúde e de mobilidade.

Há que se investir nos territórios – local 
e situação concreta – na formulação de 
estratégias econômicas associadas ao 
desenvolvimento social e cultural, consi-
derando-se, inclusive, que essa é uma das 
diretrizes estruturantes do investimento 
em educação e condição para a percepção 
de um pensamento nacional. É funda-
mental, pelo tamanho do país, investir 
para articular o local com o nacional. 
Nesse aspecto, há que se ressignificar e 
revalorizar a produção cultural, o espor-
te e o convívio social como bem coletivo 
e público, capazes de animar estratégias 
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econômicas de produção econômica local 
e de promoção de bem-estar e qualidade 
de vida, necessários para reequilibrar valo-
res de produção material e cultural/social 
em cada contexto.

A hipótese considera que uma socieda-
de de 200 milhões de pessoas, com alto 
padrão de desigualdade é uma situação a 
ser transformada e, ao mesmo tempo, uma 
oportunidade de mudança, se considerada 
a capacidade econômica que essa socieda-
de tem, ao distribuir o produto gerado, de 
sustentar e ampliar a demanda pelo incre-
mento do emprego e da renda . Distribuir, 
neste contexto histórico concreto é, além de 
objetivo político, uma estratégia inteligente 
de constituir demanda e, ao mesmo tempo, 
animar a produção para acessar seus resul-
tados. Nesse sentido, abre-se espaço para 
novas pactuações transformadoras.

O tamanho do território, a diversida-
de das riquezas e dos recursos naturais 
e o padrão de desenvolvimento mate-
rial já alcançado indicam ser adequada e 
necessária uma estratégia que sustente a 
nossa “inteligente reindustrialização”, ou 
reindustrialização em novas bases, seja 
ampliando a capacidade de produção de 
produtos alimentícios e seus insumos, de 
biofármacos, de componentes nacionais 
voltados para ampliação da infraestrutura 
social e produtiva, da indústria de petró-
leo e gás, de bens de transporte coletivo, 
entre outros. Os efeitos do desenvolvimen-
to industrial devem vazar para o aumen-
to da produtividade do setor de serviços, 
bem como para o incremento da enorme 
capacidade e diversidade do setor de turis-
mo; para as inúmeras possibilidades de 

expressões culturais em todas as esferas 
das artes; das atividades esportivas capazes 
de vocacionar a juventude e integrá-la com 
horizontes sociais coletivos. O processo de 
elevação da produtividade social deve ser 
fruto de uma transformação que promo-
va a elevação da produtividade de todo o 
sistema econômico. Isso implica discutir e 
articular câmbio, juros, tributação, infra-
estrutura, inovação. A produtividade, em 
sentido amplo, deve ser instrumento para 
o viver bem.

A produtividade almejada ultrapassa a 
produção material. Há que se observar o 
desafio de se conceber um circuito econô-
mico, com produção material e circulação 
de bens e pessoas, cuja produtividade seja 
capaz de considerar e resolver, nos proces-
sos e resultados, os limites impostos pelo 
exacerbado desequilíbrio ambiental a que 
chegou a humanidade. Há que se construir 
a noção dos limites da produção e circu-
lação material, impondo severas restrições 
e, ao mesmo tempo, inventar um modo de 
viver bem. Temos esse desafio e a opor-
tunidade, pelas características do país, 
pelos ativos ambientais, materiais e cultu-
rais que aqui existem, de construir novas 
respostas que interessam ao mundo, da 
relação entre crescimento econômico e 
equilíbrio ambiental.

Cabe ainda indicar a necessidade de 
se conceber processos tributários não 
regressivos e que, ao contrário, promo-
vam maior igualdade tanto na forma de 
arrecadar quanto na de gastar. Os recur-
sos tributários, além de sustentar o inves-
timento em sentido amplo, devem ser 
capazes de proteger universalmente a 
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vida e as pessoas, distribuindo a rique-
za gerada pela oferta de bens e serviços 
coletivos, colocando limites à riqueza 
individual e à sua acumulação. Aqui, o 
efeito sobre a renda média poderá ser o 
de reduzir o custo de vida individual e 
elevar a qualidade de vida pelo acesso aos 
bens e serviços públicos de qualidade.

A hipótese prospectiva de estratégias de 
desenvolvimento considera que a compe-
titividade, como valor e sentido para as 
relações sociais, é causa de inúmeros 
males que afligem a humanidade, e uma 
das fontes do individualismo e consumis-
mo exacerbados. Não há projeto coletivo 
com base nesses valores. Nossa hipóte-
se afirmativa concebe que a estratégia de 
desenvolvimento deve estar sustentada 
pela aposta de que a cooperação é o modo 
de constituir relações para desenvolver 
projetos, porque parte de outros valores 
e constitui novos sentidos e significados 
para as relações sociais e econômicas. A 
cooperação concebe que um projeto é 
necessariamente fruto e resultado da rela-
ção com o outro, diverso e diferente. O 
desafio é criar sujeitos vocacionados para 
promover transformações com base na 
cooperação, para a qual uma humanida-
de diversa e diferente seja a base para uma 
humanidade socialmente igual.
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