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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo interpretar o comportamento do mercado de trabalho 

durante o período entre 2011 e 2014, que compete o primeiro mandato da presidenta Dilma 

Rousseff. A disparidade entre desaceleração econômica e a melhora sistemática nos resultados 

de contratações e formalização das vagas foi o objeto da pesquisa. Foi produzido um relato 

histórico da economia brasileira a partir de 1990 que deu ênfase para as consequências sobre o 

mercado de trabalho. Ademais, foram resgatadas as teorias marxista, utilitarista e keynesiana 

para contribuir na interpretação dos fatos históricos. O estudo mostra que o mercado de trabalho 

foi beneficiado pelo desenvolvimento acumulado da renda, que garantir fomento da demanda 

apesar do reduzido investimento privado, e por desonerações fiscais, que inibiram o volume de 

desligamentos apesar da desaceleração econômica.  
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to interpret the labor market behavior during the period between 2011 and 

2014, comprising the first term of President Dilma Rousseff. The gap between economic 

downturn and the systematic improvement in the results of hiring and formalization of jobs was 

the objective of the research. A historical account of the Brazilian economy was produced from 

1990 on which emphasized the consequences on the labor market. In addition, the marxist, 

utilitarian and keynesian theories to contribute to the interpretation of historical facts have been 

rescued. The study shows that the labor market has benefited from the development of 

accumulated income, ensure that promotion of demand despite the reduced private investment, 

and tax exemptions, which inhibited the volume of dismissals despite the economic downturn.  

Key-words: labor, Dilma, formalization 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação procura investigar o período entre 2011-2014, vigência do 

primeiro governo Dilma Rousseff, com foco no desempenho e transformações do mercado de 

trabalho brasileiro. O objeto da pesquisa é oportuno à medida que uma expressiva desaceleração 

econômica que não gerou a reversão nos avanços qualitativo e quantitativo da situação do 

público empregado no país foi constatada no Brasil durante esses anos. Por melhoras 

quantitativas observou-se redução sistemática no número de desempregados de acordo com a 

metodologia considerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

considera desempregada a pessoa em idade ativa malsucedida na procura por alocação 

profissional. Como avanços qualitativos, foi considerado o crescente ganho de 

representatividade do número de pessoas alocadas em atividades formais, respaldadas pela 

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), que lhes garantem benefícios previdenciários, 

facilidades no acesso ao financiamento de bens duráveis, além de inibir a rotatividade 

empregatícia induzida pelo empregador. Ademais, houve aumento real dos salários e 

diminuição do número de pessoas alocadas em vagas informais, o que reforça a compreensão 

de ganho do bem-estar do trabalhador no período. 

Contudo, a alta complexidade do cenário econômico brasileiro exigiu um 

acompanhamento minucioso dos anos de análise, afim de identificar os motivos para a 

existência de tamanha disparidade entre atividade produtiva e mercado de trabalho. Para tanto, 

foram analisados objetivos e condutas do governo, que se mostrou comprometido em adotar 

mudanças profundas no funcionamento vigente da economia nacional, sintetizada na 

estruturação da nova matriz econômica. Esse termo representa a intenção do Estado de transferir 

à iniciativa privada o protagonismo da agenda de investimento nacional, o que representaria 

uma nova etapa do capitalismo brasileiro, tradicionalmente dependente das ações de 

investimentos diretos do governo ou das grandes empresas estatais remanescentes. 

A análise do período não deixa dúvida quanto ao fracasso dessa iniciativa, que acarretou 

em queda da formação bruta de capital fixo, retrocesso industrial e degradação das contas 

públicas. Apesar da expressiva perda de confiança da população sobre a sua situação no 

emprego para o futuro a partir de 2013, o mercado de trabalho seguiu resistente aos 

desencontros econômicos até o final de 2014, quando já havia se consolidado a expectativa de 

dificuldades nesse setor para o futuro próximo. 
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Com a finalidade de compreender adequadamente esse descompasso atípico entre 

atividade econômica e emprego, a presente dissertação ocupa seu primeiro capítulo com a 

revisão das três principais teorias econômicas: marxista, utilitarista e keynesiana. Embora o 

objetivo do capítulo seja ilustrar o mercado de trabalho dentro dessas teorias, foi considerado 

prudente resgatar os principais elementos que as compõem, tendo em vista a posição central do 

trabalho. O capítulo cumprirá sua função ao passo que a leitura substancie a análise da 

conjuntura do período 2011-2014, acrescentando uma visão ampla de mundo que cada uma das 

teorias é capaz de oferecer. Assim, o mercado de trabalho torna-se o eixo da análise pela força 

que o tema apresenta, sem ser necessário destacá-lo da alta complexidade proposta pelas 

diferentes leituras de mundo. 

O segundo capítulo procura introduzir a pesquisa ao ambiente do mercado de trabalho 

no Brasil a partir do processo de redemocratização. Contudo, as grandes transformações sociais 

ocorridas a partir dos anos de 1990 exigem a contextualização econômica consistente para a 

melhor compreensão das mudanças vividas pelo mercado de trabalho. Para tanto, o capítulo 

trata distintamente as décadas de 1990 e 2000, com o intuito de construir um desencadeamento 

lógico que culmina no mercado de trabalho que se apresenta em 2011, destacadas as suas 

características históricas e suas transformações em curso. 

Passadas as etapas de apoio teórico e de contextualização histórica, o terceiro capítulo 

se preocupa em apresentar números e situações que justifiquem o comportamento do mercado 

de trabalho diante de novas rodadas de transformação do ambiente econômico encarado pela 

sociedade brasileira. Para tanto, o capítulo se separa em: detalhamento do mercado de trabalho 

de 2010, a fim de mapear o ponto de partida do objeto da pesquisa; análise macroeconômica do 

período, que não se exime de abordar a conduta da política econômica do governo em exercício; 

e detalhamento do desempenho do mercado de trabalho entre 2011 e 2014. 

Por fim, as considerações finais procuram resgatar preceitos teóricos apresentados ao 

longo do primeiro capítulo para relacioná-los à realidade do mercado de trabalho apresentada 

no terceiro capítulo. Sem intencionar esgotar o debate, essas considerações demonstram como 

cada teoria ganha poder explicativo para determinados acontecimentos e comportamentos de 

acordo com o arranjo criado entre os agentes econômicos – Estado, empresários e trabalhadores 

– e sob qual perspectiva os eventos são considerados.  
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1 O TRABALHO INTERPRETADO PELAS TEORIAS MARXISTA, 

UTILITARISTA E KEYNESIANA 

 

1.1 VISÃO MARXISTA SOBRE O TRABALHO 

1.1.1 Dualidade da mercadoria decorrente da dupla função do trabalho 

A teoria marxista procura dissecar a sociedade capitalista em seu nível celular, ambiente 

em que seus elementos fundamentais – mercadoria, trabalho e capital – interagem e se 

transformam, muito embora se fundam ou percam suas próprias características. 

 Ao longo do primeiro livro da obra O Capital, Marx procura examinar o mecanismo por 

trás da chamada “mercadoria” que, diferentemente de um produto qualquer, carrega a essência 

do funcionamento do sistema capitalista. A mercadoria difere de um produto porque, além de 

atender a uma necessidade humana, é responsável por transmitir e mensurar a riqueza de uma 

sociedade. Implica-se, necessariamente, que a mercadoria conte com um duplo caráter para 

atender à sua função social, isto é, é preciso que ela sacie necessidades humanas e, também, 

seja objeto de desejo para outros indivíduos que não necessariamente venham a utilizá-la. Logo, 

para tornar-se mercadoria, é necessário que o produto seja portador de valor, além de utilidade. 

 Marx apresenta, portanto, a ideia de valor de uso contido na mercadoria, que se refere à 

funcionalidade de elementos naturais transformados em objetos para necessidades humanas, 

que, por sua vez, são geradas de acordo com o processo histórico. 

Cada coisa útil, como ferro, papel, etc., deve ser encarada sob duplo 

ponto de vista, segundo qualidade e quantidade. Cada uma dessas coisas é um 

todo de muitas propriedades e pode, portanto, ser útil, sob diversos aspectos. 

Descobrir esses diversos aspectos e, portanto, os múltiplos de usar as coisas é 

um ato histórico. Assim como também o é a descoberta de medidas sociais 

para a quantidade das coisas úteis. A diversidade das medidas de mercadorias 

origina-se em parte da natureza diversa dos objetos a serem medidos, em parte 

pela convenção. (MARX, 1996, p. 165). 

Essa convenção, fruto de um processo histórico, se transforma no elemento que, 

aplicado às meras “coisas”, as transforma em mercadorias capazes de sustentar o tecido social 

por unir intenções de diferentes indivíduos sob um parâmetro comum. Contudo, a criação dessa 

referência interpessoal não pode se sustentar no campo subjetivo que permeia a necessidade do 

indivíduo, como ilustra a afirmação “meu reino por um cavalo” da obra shakespeariana. É 

preciso que a mercadoria conte com algo mensurável e comparável por todo o acervo de outras 
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tantas, com utilidades ou valores de uso distintos. Cria-se, portanto, a necessidade de 

interpretação da outra face da mercadoria, seu valor de troca. 

Marx mostra que a utilidade de “coisas materiais” produzidas pelo homem se transforma 

em valor de uso à medida que são convertidas em mercadorias passíveis de troca expondo, 

assim, seu diferencial: o valor de troca. Mas a relação entre diferentes mercadorias deve se valer 

de algo em comum que extrapole seus valores de uso.  

Temos ainda duas mercadorias, por exemplo, trigo e ferro. Qualquer 

que seja sua relação de troca, poder-se-á, sempre, representá-la por uma 

equação em que dada quantidade de trigo é igualada a alguma quantidade de 

ferro, por exemplo, 1 quarter de trigo = a quintais de ferro. Que diz essa 

equação? Que algo em comum da mesma grandeza existe em duas coisas 

diferentes, em 1 quarter de trigo e igualmente em a quintais de ferro. Ambas 

são, portanto, iguais a uma terceira, que em si e para si não é uma nem outra. 

Cada uma das duas, enquanto valor de troca, deve, portanto, ser redutível a 

essa terceira. (MARX, 1996, p. 167). 

Portanto, além de sua composição física, as mercadorias contam com um elemento 

comum que possibilita a troca. Esse elemento é o trabalho humano, fruto do esforço intelectual 

e físico de um indivíduo, que combinou e transformou matérias-primas extraídas da natureza 

em objetos detentores de utilidade e valor de troca, tornando-se, a partir daí mercadoria. 

A composição da mercadoria entre capital e trabalho inicia o debate a respeito deste 

último na teoria marxista. De acordo com sua lógica, ambos os elementos são, em última 

instância, trabalho, visto que o capital pode ser compreendido como ciclos passados do esforço 

produtivo que se valeu de matéria-prima e mão-de-obra, da mesma forma que a mercadoria 

atual decorre de um esforço produtivo semelhante. Assim, Marx atribui o termo “trabalho 

morto” para o capital, visto que se trata do trabalho objetivado em uma mercadoria planejada 

na rodada produtiva anterior. Consequentemente, a mão-de-obra empregada no ciclo atual é 

chamado de “trabalho vivo”, composto esforço de “cérebro, músculos, nervos, mãos etc. 

humanos” (MARX, 1996, p. 173). 

O trabalho vivo deve apoderar-se dessas coisas, despertá-las dentre os 

mortos, transformá-las em valores de uso apenas possíveis em valores de uso 

reais e efetivos. Lambidas pelo fogo do trabalho, apropriadas por ele como 

seus corpos, animadas a exercer as funções de sua concepção e vocação, é 

verdade que serão também consumidas, porém de um modo orientado para 

um fim, como elementos constitutivos de novos valores de uso, de novos 

produtos, aptos a incorporar-se ao consumo individual como meios de 

subsistência ou a um novo processo de trabalho com meios de produção 

(MARX, 1996, p. 302). 
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A passagem ilustra a grande relevância do trabalho humano sobre a geração de valor no 

modo de produção capitalista, que se baseia na mercadoria e sua dupla função social, isto é, 

contentora de utilidade socialmente validada (valor de uso) e cambiável (valor de troca). 

Naturalmente, o trabalho, para fazer frente à composição da mercadoria, também conta com um 

duplo caráter, denominado “trabalho concreto” e “trabalho abstrato”. O trabalho deve conter 

significância social, que será constatada por meio da capacidade de a mercadoria decorrente do 

processo ser relevante para atender a necessidades humanas objetivas.  

A característica menos óbvia do trabalho é o seu papel como elemento que possibilita a 

comparação de valores de diferentes tipos de mercadorias produzidas em contextos sociais 

variados. Machado (2002, p. 106) afirma que “Marx constata que também o caráter material, 

concreto, do trabalho deve ser abstraído para que cheguemos ‘igual trabalho humano’, a 

‘trabalho abstrato’”. Isso significa que o trabalho abstrato se trata de uma síntese do trabalho 

humano, isento de todas as especificidades das diversas atividades humanas, possível, em tese, 

de ser comparado, tornando-se a métrica de valor das mercadorias. 

[O trabalhador] agrega valor, portanto, mediante seu trabalho não por 

ser trabalho de fiação ou de marcenaria, mas por ser trabalho abstrato, social 

geral, e agrega determinada grandeza de valor não por ter seu trabalho um 

conteúdo particular, útil, mas porque dura determinado (MARX, 1996, 

p. 318). 

O trecho acima apresenta necessidade de mensurabilidade por meio da contagem do 

tempo desprendido no trabalho, elemento fundamental para o desencadeamento da dialética 

marxista por estruturar o conceito de trabalho pago e não pago para a reprodução capitalista. A 

diferença entre trabalho qualificado (complexo) – ou seja, aquele que conta com necessidades 

técnicas elevadas – e o simples – que não necessita maiores especializações da mão-de-obra – 

é vista por Marx (1996, p. 173) simplesmente como o primeiro sendo o segundo potencializado, 

ou multiplicado, de maneira que um pequeno quantum de trabalho complexo é igual à um 

grande quantum de trabalho simples. Portanto, o valor intercambiável em diversas mercadorias 

consiste no tempo de trabalho simples aplicado em sua produção. 

Contudo, a lógica do valor baseada no tempo de trabalho abstrato empregado incorre na 

conclusão equivocada de que trabalhadores menos eficientes em seus ofícios teriam a 

capacidade de agregar maiores valores a suas mercadorias. Para tal questionamento, Marx 

explicita o conceito de “trabalho socialmente necessário”. 
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Poderia parecer que, se o valor de uma mercadoria se determina pela 

quantidade de trabalho que se inverte na sua produção, quanto mais 

preguiçoso ou inábil seja um operário, mais valiosa será a mercadoria por ele 

produzida, pois que o tempo de trabalho necessário para produzi-la será 

proporcionalmente maior. Mas aquele que assim pensa incorre num 

lamentável erro. Lembrai-vos que eu empregava a expressão “trabalho social” 

e nessa denominação de “social” cabem muitas coisas. Ao dizer que o valor 

de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho incorporado ou 

cristalizado nela, queremos referir-nos à quantidade de trabalho necessário 

para produzir essa mercadoria num dado estado social e sob determinadas 

condições sociais médias de produção, com uma dada intensidade social 

média e com uma destreza média no trabalho que se emprega (MARX, 1996, 

p. 94).   

Fica claro, portanto, que o trabalho abstrato socialmente necessário para a produção de 

determinada mercadoria consiste no valor de troca ou, simplesmente, valor desta no mercado. 

Contudo, o preço dessa mercadoria, via de regra, oscila ao longo do tempo, mesmo com a 

estabilidade do trabalho socialmente necessário, desde que avanços tecnológicos não sejam 

aplicados. 

Para justificar essa aparente incoerência com sua teoria do valor, Marx demonstra suas 

referências clássicas sobre o pensamento econômico, que, por sua vez, já apontava a 

importância do trabalho como determinação do valor – tratado como preço, diretamente – em 

A Riqueza das Nações.  

O trabalho foi o primeiro preço, o dinheiro de compra original que foi 

pago por todas as coisas. Não foi por ouro ou por prata, mas pelo trabalho, que 

foi originalmente comprada toda a riqueza do mundo; e o valor dessa riqueza, 

para aqueles que a possuem, e desejam trocá-la por novos produtos, é 

exatamente igual à quantidade de trabalho que essa riqueza lhes dá condições 

de comprar ou comandar (SMITH, 1996, p. 87). 

A oscilação dos preços para Marx, assim como para Smith, é tratada como um fenômeno 

de curto prazo, restrito à esfera de circulação das mercadorias, isto é, sob a lógica da oferta e 

demanda, que pouco tem a ver com alterações de seus valores. A similaridade do argumento 

pode ser constatada nos trechos a seguir. 

Se, então, falando de um modo geral e abarcando períodos bastante 

longos, todas as espécies de mercadorias se vendem pelos seus respectivos 

valores, é absurdo supor que o lucro – não em casos isolados, mas o lucro 

constante e normal de diversas indústrias – brota de uma majoração dos preços 

das mercadorias, ou do fato de vendam por um preço que exceda 

consideravelmente o seu valor. (Marx, 1996, p. 97) 

Se em algum momento a quantidade posta no mercado superar a 

demanda efetiva, algum dos componentes de seu preço deverá ser pago abaixo 

de sua taxa natural. Se for a renda da terra, o interesse dos proprietários de 
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terra imediatamente os levará a desviar dessa aplicação uma parte de suas 

terras; e se forem os salários ou o lucro, o interesse dos trabalhadores, num 

caso, e o dos seus empregadores, no outro, imediatamente os levará a deixar 

de aplicar uma parte de seu trabalho ou de seu capital ao negócio. Dentro em 

breve a quantidade colocada no mercado não será a estritamente suficiente 

para suprir a demanda efetiva. Todos os componentes do preço chegarão à sua 

taxa natural, e o preço integral será o preço natural. (SMITH, 1996, p. 111) 

Em ambas as concepções, os valores das mercadorias, ou seus preços naturais, são 

determinados pela quantidade de trabalho empregado, muito embora Marx considere apenas o 

trabalhador como gerador de valor, enquanto Smith expande a compreensão também para renda 

de terra e capital. Salva essa diferença – que se mostra de fundamental importância para as 

conclusões posteriores e divergentes entre os autores – ambas as visões contemplam a ideia de 

que, dado o tempo necessário para a adaptação do mercado, as mercadorias sempre serão 

negociadas pelo seu valor de acordo com o tempo de trabalho empregado em sua confecção. 

Feita a devida investigação do valor contido nas mercadorias, que é determinado pelo 

trabalho para diversas linhas de pensamento acadêmico – Keynes, em sua Teoria Geral, também 

considera o trabalho humano como a melhor referência de riqueza de uma sociedade – faz-se 

necessário resgatar a outra faceta deste objeto social que, segundo Marx, trata do salto mortal 

da mercadoria, que faz com que seu valor passe de seu corpo para o corpo do outro. 

1.1.2 Valor transformado em preço e o modo de produção capitalista 

O processo de produção da mercadoria envolve naturalmente a utilização de trabalho 

humano, que transforma elementos naturais, por meio, na maioria das vezes, de ferramentas ou 

máquinas, em mercadorias detentoras de valor de uso para a sociedade que, por sua vez, lhes 

atribuem valores de troca perante o universo de mercadorias existentes. Tal passagem de 

materialização do valor de uso em valor de troca da mercadoria consiste no “salto mortal” que 

Marx apresenta como necessário para que uma mercadoria justifique sua existência no modelo 

de produção capitalista. 

Isso ocorre porque existe um arranjo novo de produção sob a ótica histórica, inaugurado 

pela predominância do modelo capitalista, que consiste na desapropriação do fruto do trabalho 

de seu gerador para outro agente social, relacionado apenas indiretamente no processo de 

produção. Esse agente é o capitalista que contrata força de trabalho, remunera seu possuidor 

com uma quantidade fixa por hora contratada e se apropria das mercadorias e seus valores 

originados desse esforço produtivo. Tais valores de uso gerados, contudo, não são o objetivo 

final do capitalista, visto que ele não pretende usá-los para atender a necessidades pessoais; o 
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objetivo é lançá-los todos ao julgamento da sociedade, que lhes atribuirão valores de troca de 

acordo com a construção histórica dela mesma. Dessa forma, o capitalista utiliza o trabalho 

alheio, única mercadoria capaz de gerar novos valores de uso, para transferir e ampliar sua 

riqueza, alcançando lucros na esfera comercial. 

O valor de uso nunca deve ser tratado, portanto, como meta imediata do 

capitalismo. Tampouco o lucro isolado, mas apenas o incessante movimento 

do ganho. Esse impulso absoluto de enriquecimento, essa caça apaixonada do 

valor é comum ao capitalista e ao entesourador, mas enquanto o entesourador 

é apenas o capitalista demente, o capitalista é o entesourador racional. A 

multiplicação incessante do valor, pretendida pelo entesourador ao procurar 

salvar o dinheiro da circulação é alcançada pelo capitalista mais esperto ao 

entregá-lo sempre de novo à circulação. (MARX, 1996, p. 273) 

Mas como surge o lucro? Justamente do impulso capitalista de entregar o dinheiro 

sempre de novo à circulação. Para tanto, seu dinheiro, via a contratação de trabalho, se funde 

ao valor da mercadoria, que, pelos motivos tratados adiante, devolve a seu proprietário um valor 

superior ao original, após interagir com a esfera de circulação. Mas, como já foi constatado, o 

valor é gerado apenas pelo trabalho, logo, como o capitalista não emprega o seu próprio na 

atividade produtiva, é necessário que se aproprie do valor gerado pelo trabalho alheio. 

O enigma é resolvido quando recuamos o raciocínio para o contrato firmado entre 

capitalista e trabalhador. O primeiro se propõe a adquirir certas horas de trabalho que, ao 

executá-las, seu possuidor, o trabalhador, acrescenta valor à mercadoria que se origina do 

processo. Logo, esse trabalho concreto torna-se expressão do trabalho humano abstrato 

(MARX, 1996), transformando-se em valor para seu contratante, que se materializa em dinheiro 

após o “receptáculo” mercadoria passar pelo teste de fogo do processo de circulação. A fim de 

honrar o compromisso com seu “parceiro” trabalhador nesse processo de valorização das 

mercadorias, o capitalista paga determinado salário em troca do trabalho. 

Fica clara a diferença entre salário pago pela jornada de trabalho e o valor gerado por 

ela, lacuna em que se aloja o lucro da atividade, síntese entre investimentos e trabalho não pago 

ao trabalhador contratado pelo capitalista. Os salários, isto é, a quantidade do valor gerado 

destinada ao trabalhador, representa a quantidade de recursos necessários para manter e 

reproduzir a capacidade produtiva ao longo de sua vida, o que difere do valor gerado por seu 

trabalho no processo produtivo. Sem tal diferença, “a finalidade de sua produção [da 

mercadoria] seria a mera subsistência [do trabalhador], e não a multiplicação da riqueza, e esta 
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última está pressuposta na produção capitalista” (MARX, 1996, p. 422). Apresenta-se o modelo 

de reprodução ampliada do valor, ou reprodução capitalista, sintetizado por Marx como: 

D – M – D’ 

Onde D representa o dinheiro investido pelo capitalista em salários, insumos, 

ferramentas e máquinas; M a mercadoria originada pelo processo; e D’ a riqueza aumentada 

pelo valor gerado pelo trabalho, materializada em dinheiro, após a passagem da mercadoria 

pelo processo de circulação. 

A parte de D’ devolvida em forma de salário ao seu gerador, o trabalhador, consiste no 

valor mínimo da força de trabalho, ao restante dá-se o nome de mais-valia absoluta, ou 

sobretrabalho, ou trabalho não-pago. O lucro, por sua vez, decorre da relação entre mais-valia 

e o investimento em ferramentas e maquinário disponibilizado ao trabalhado pelo capitalista.  

O investimento em capital fixo, ou seja, maquinaria e ferramentas, de acordo com o 

processo dinâmico de geração de mercadorias no sistema capitalista, consiste na materialização 

em mercadorias do trabalho contratado por outros capitalistas em momentos produtivos 

anteriores em que, assim como ocorre no ciclo da mercadoria atual, houve apropriação do 

trabalho não pago durante a jornada de trabalho contratada. Em outras palavras, os meios físicos 

da produção atual decorrem do modelo de reprodução ampliada D – M – D’ aplicado no 

momento econômico anterior. Marx dá a esses bens o nome de trabalho morto – visto que já 

ocorreu a apropriação do valor gerado durante o ciclo de produção anterior – em contraponto 

ao trabalho vivo, rico em valor, que será empregado no processo produtivo presente. 

A carga dramática dos termos “vivo” e “morto” serve para determinar os limites da 

geração de valor ao sistema de reprodução capitalista ou ampliada, dando exclusividade ao 

primeiro tipo de trabalho ao processo de valorização da riqueza social. Ao trabalho morto cabe 

a função de apenas transferir uma pequena parcela de valor à nova unidade de mercadoria 

gerada por meio de sua depreciação e, concomitantemente, transformar-se em uma ferramenta 

poupadora de trabalho vivo. Não há, portanto, geração de novo valor com o trabalho morto, 

corporificado em máquinas e ferramentas, apenas a transmissão de fragmentos à mercadoria 

gerada. Assim como o gelo, que transfere seu frio a outro objeto enquanto desaparece, o 

trabalho morto não é capaz de acrescentar novo valor, apenas distribuí-lo.  
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Uma passagem em O Capital (1996, p.144) ilustra claramente a diferença entre taxa de 

mais-valia, que responde à proporção entre trabalho pago e não pago ao trabalhador, e taxa de 

lucro, que trata do retorno financeiro final alcançado pelo capitalista, que relaciona a 

composição entre trabalho vivo e morto, adicionado ao nível de mais-valia extraído ao final do 

ciclo da mercadoria. Como exemplo, foi apresentado que uma taxa de mais-valia de 20% não 

significa um lucro ao capitalista da mesma proporção, como acreditava John Stuart Mill. O 

cálculo deve levar em consideração o total de dinheiro adiantado para o pagamento de 

maquinário e salários. Assim, para um investimento de 500 libras esterlinas com uma taxa de 

mais-valia de 20%, o lucro sob a ótica marxista é de 4%, ou seja, uma relação de 20:500. 

1.1.3 Modo de reprodução simples, capitalista e a concorrência entre capitais 

 Com a compreensão da origem do valor e sua distribuição entre as classes sociais, por 

meio da taxa de mais-valia, cumpre apresentar o processo de reprodução na sociedade 

capitalista, com características distintas de outras formas aplicadas em arranjos produtivos 

passados ou daqueles não alinhados à ótica do capital. 

 Marx trata como forma de reprodução simples aquela aderente ao pensamento clássico, 

que considera as rendas dos fatores produtivos – isto é, salários, lucros e rendas da terra – como 

a justa remuneração dos esforços individuais para produção, com a mais-valia apropriada pelo 

capitalista sendo utilizada estritamente para financiar seu consumo cotidiano. Em outras 

palavras, a reprodução simples daria conta da necessidade de manutenção do capital variável 

aplicado à produção, isto é, a subsistência do trabalhador envolvido, contudo, existe a segunda 

parcela do processo que culmina na geração da mercadoria, o capital constante, os meios 

produtivos “emprestados” ao trabalhador e propriedade do capitalista. 

 O capital constante representa o trabalho morto que, como já dito, não gera novo valor, 

mas amplia a produtividade do trabalho vivo. Do capital constante desdobra-se o capital fixo, 

efetivamente o maquinário empregado à produção, e o circulante, que trata das matérias-primas 

consumidas na produção. Sob os novos termos, a produção de uma mercadoria pode ser descrita 

da seguinte forma: capital constante, composto por capital fixo e circulante, somado ao capital 

variável, que responde ao trabalho vivo aplicado, de onde se extrai a reprodução da mão de obra 

mais o sobretrabalho. De acordo com a ótica clássica, o sobretrabalho, ou mais-valia, 

responderia ao lucro, que financiaria o consumo de bens e serviços do capitalista, 

caracterizando o modo de reprodução simples da mercadoria.  
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 No entanto, como já observado, a função da mercadoria na sociedade capitalista envolve 

um duplo sentido, que abarca a satisfação de necessidades humanas e a transmissão da riqueza 

ao longo do tempo. Por meio da reprodução simples, a sociedade capitalista não atenderia esta 

segunda função da mercadoria, havendo destruição da riqueza à medida que o valor de uso de 

determinada “coisa” fosse utilizado pelo indivíduo. Para superar a depreciação da riqueza, parte 

da produção deve ser desviada do consumo imediato para atender a necessidade de reprodução 

das mercadorias. 

Permanecendo constantes as demais circunstâncias, ela [sociedade] só 

pode reproduzir ou manter sua riqueza na mesma escala substituindo os meios 

de produção, isto é, meios de trabalho, matérias-primas e matérias auxiliares, 

consumidores, por exemplo, durante um ano, in natura, por um quantum igual 

aos novos exemplares, separados da massa anual de produtos e incorporados, 

de novo, ao processo de produção. Determinado quantum do produto anual 

pertence, portanto, à produção. Destinado desde a origem ao consumo 

produtivo, esse quantum existe, em grande parte, sob formas naturais que por 

si mesmas excluem o consumo individual. (MARX, 1996, p. 199) 

 Tal necessidade de orientar parte da produção para a reprodução transforma o modelo 

de produção simples para o capitalista, que procura ampliar a riqueza presente, em detrimento 

do consumo imediato, que atenderia a necessidade social dos valores de uso das mercadorias. 

O sistema capitalista procura, portanto, geral o valor que se valoriza (MARX, p. 199). 

 Os meios de produção compõem o capital constante, que representa o dinheiro adiantado 

da personagem econômica que se torna capitalista por transformá-lo em capital, onde reside a 

possibilidade de valorização. Identifica-se assim, a ideia da incerteza no processo produtivo por 

meio da aposta do capitalista de que sua escolha em destinar parte da mais-valia apropriada do 

sobretrabalho à reprodução dos meios produtivos, dos quais é exclusivo detentor, se reverta em 

manutenção de sua riqueza atual mais a promessa de seu incremento no futuro. Com esse 

objetivo em mente, o processo produtivo se completa por meio da contratação do trabalho, 

chancelando o modelo: 

c + v = m 

 Onde c representa o valor empenhado em forma de capital constante – fracionado em 

capital fixo, ou maquinaria, e circulante, ou matérias-primas – e v como capital variável, isto é, 

mão de obra empregada na produção. A interação de ambos acarreta na geração de m, as 

mercadorias. Seguindo, para que tal dinâmica seja identificada como produção capitalista, é 

necessário que se respeite a máxima 
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D – m – D’ 

 Exigindo da mercadoria e do trabalho vivo nela incorporado, a obrigação de valorizar a 

riqueza inicialmente empenhada, dando sentido à suposta abstinência do capitalista de seu 

“direito” ao consumo imediato. Por trás do D’ encontra-se a relação produtiva entre matéria-

prima, trabalho morto e trabalho vivo, chamada composição orgânica. 

Da perspectiva da matéria, como ela funciona no processo de produção, 

cada capital se reparte em meios de produção e força de trabalho viva; essa 

composição é determinada pela proporção entre, por um lado, a massa dos 

meios de produção utilizados e, por outro lado, o montante de trabalho exigido 

para seu emprego. Chamo a primeira de composição-valor e a segunda de 

composição técnica do capital. Entre ambas há estreita correlação. Para 

expressá-la, chamo a composição-valor do capital, à medida que é 

determinada por sua composição técnica e espelha suas modificações, de: 

composição orgânica do capital. Onde se fala simplesmente de composição do 

capital, deve-se entender sempre sua composição orgânica. (MARX, 1996, 

p. 245) 

 Em última instância, portanto, a composição orgânica do capital, determinada pela 

necessidade de meios de produção (composição-valor) e pela necessidade de trabalho 

(composição técnica), determina o nível de riqueza ampliada (D’) alcançado no modelo de 

produção capitalista. Como pano de fundo, a capacidade do capitalista em se apropriar da maior 

parte possível do sobretrabalho, seja decorrente da ampliação da mais-valia relativa – 

adensamento do trabalho numa quantidade fixa de horas trabalhadas – ou da mais-valia absoluta 

– maior número de horas trabalhadas não pagas ao trabalhador – será a medida da ampliação 

da riqueza conquistada por ele ao final do processo produtivo. 

 Identificados forma e objetivo da produção deu um capitalista, cabe inseri-lo na 

dinâmica do grupo que compõe o processo produtivo geral da sociedade. Superado o período 

histórico da produção manufatureira, o sistema capitalista moderno abarca o período da grande 

maquinaria, sem, contudo, negar a essência do sistema, com ênfase da exploração do trabalho, 

na aposta do capitalista sobre a valorização futura de sua riqueza e, cada vez mais, a 

concorrência entre capitalistas em determinado mercado. 

 Dentro do processo de produção, o capitalista lida com a necessidade de aumento dos 

lucros, a fim de se manter competitivo diante da concorrência crescente estimulada pelo 

desenvolvimento tecnológico, que altera a composição técnica do capital, transformando capital 

variável em constante.  
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 Durante esse processo, ocorre a ampliação dos mercados consumidores, que se valem 

do menor valor unitário na mercadoria produzida para viabilizarem a demanda. Para tanto, o 

capitalista necessita aplicar crescentes investimentos em capital constante, a fim de elevar sua 

produtividade, medida pelo trabalho vivo poupado. Esse processo eleva fortemente a escala de 

investimentos, característica do período da grande indústria moderna, que subjuga o processo 

manufatureiro e contribui para a concentração e ganho de escala produtiva o capital. 

 Portanto, o desenvolvimento do modo de produção capitalista acarreta no aguçamento 

da competição, que utiliza a tecnologia para tanto, o que altera a composição técnica da 

produção, determina a menor utilização de trabalho vivo, incorpora menor quantidade de valor 

em cada unidade produzida, reduz preços e lucros unitários e estimula o surgimento de grandes 

clusters produtivos na sociedade. Marx aponta o desdobramento da Leis Fabris inglesas, 

colocadas em prática entre 1819 e 1846: 

 Vê-se que o Parlamento inglês, a quem seguramente ninguém há de 

acusar de genialidade, chegou por meio da experiência à convicção de que 

uma lei coercitiva pode simplesmente eliminar todas as assim chamadas 

barreiras naturais da produção contrárias à limitação e regulamentação da 

jornada de trabalho. Com a introdução da lei fabril num ramo industrial, é 

concedido, por isso, um prazo de 6 a 18 meses, dentro do qual é problema do 

fabricante eliminar os obstáculos técnicos. Para a tecnologia moderna, vale 

literalmente o dito de Mirabeau: Impossible? Ne me dites jamais ce bête de 

mot! Se, porém, a lei fabril acelera assim a maturação dos elementos materiais 

necessários à transformação da empresa manufatureira em fabril, apressa, ao 

mesmo tempo, pela necessidade de maior dispêndio de capital, a ruína dos 

pequenos mestres, bem como a concentração do capital. (MARX, 1996, 

p. 106) 

 A competição entre capitais e as regulamentações trabalhistas reforçam a necessidade 

de novas tecnologias poupadoras de trabalho vivo que, se não forem compensadas pelo aumento 

da mais-valia relativa, acarretam no achatamento das taxas de lucro em geral. À medida que o 

valor das mercadorias decorre do trabalho vivo aplicado em sua produção, o aumento da 

produtividade decorrente de imobilizações do capital variável reduz a possibilidade de extração 

de mais-valia.  

 Esse suposto contrassenso decorrente do avanço tecnológico não altera em nada o desejo 

do capitalista, individualmente, de procurar reduzir seus custos com salários por meio da 

alteração da composição técnica da produção em prol do capital constante. Isso se dá pela já 

citada característica do sistema de disponibilizar o lucro de acordo com o valor compreendido 

pela sociedade para cada mercadoria. Por conta desse fenômeno, o capitalista que aplica novas 
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tecnologias, mesmo incorporando menos valor por unidade que produz, continua fazendo parte 

de uma sociedade que valora tal mercadoria de acordo com as práticas tradicionais de produção, 

o que lhe garante o lucro extra por seu vanguardismo. Contudo, quando a inovação tecnológica 

se dissemina – processo inexorável, podendo ser apenas atrasado por leis de patentes – o valor 

social atribuído à mercadoria se reduz, depurando do mercado aqueles que não investiram em 

capital constate e eliminando o lucro extra alcançado pelo primeiro capitalista desse exemplo. 

O processo poupador de trabalho vivo ganha novos estímulos, que alimentam e são alimentados 

pelo avanço tecnológico, o que acarreta, depois de determinado período, novos achatamentos 

do valor unitário das mercadorias. 

Como a massa de trabalho vivo empregado diminui sempre em relação 

à massa de trabalho objetivado, posta por ele em movimento, isto é, o meio de 

produção consumido produtivamente, assim também a parte desse trabalho 

vivo que não é paga e que se objetiva em mais-valia tem de estar numa 

proporção sempre decrescente em relação ao volume de valor do capital global 

empregado. Essa relação da massa de mais-valia com o valor do capital global 

empregado constitui, porém, a taxa de lucro, que precisa, por isso, cair 

continuamente. (MARX, 1986, p. 164) 

 Nas palavras de Machado (2003), a concorrência entre capitalistas cria a imagem de 

uma esteira rolante, com “velocidade” equivalente ao nível de progresso técnico vigente, mas 

que acelera à medida que agentes aplicam aprimoramentos. Aqueles que não o fazem, ficam 

para trás no processo e a esteira, agora, aplica uma velocidade ajustada à nova realidade 

tecnológica. 

 A resposta natural do sistema capitalista para preservar sua taxa de lucro é a 

intensificação da mais-valia relativa sobre o trabalho, visto que a maioria das sociedades 

procura inibir ampliações significativas da mais-valia absoluta – via redução de salários 

nominais e/ou aumento das horas trabalhadas – por meio de leis trabalhistas. Com isso, 

aprimoramentos técnicos nas linhas de produção aos moldes fordistas e tayloristas conseguem, 

apenas, adiar o aguçamento das contradições que a forma de reprodução ampliada aplica a si, 

que necessita desta relação contraditória entre capital e trabalho, com o primeiro em inexorável 

amor e repúdio com a única fonte geradora de significado de sua existência. 

1.1.4 Superpopulação relativa e exército industrial de reserva no processo de 

determinação dos salários 

 A fim de superar a ruidosa esfera da atividade econômica cotidiana para compreender o 

real mecanismo no processo de expropriação de valor gerado pelo trabalhador pelo capitalista, 
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Marx consolida o princípio da superpopulação relativa, responsável pelo atendimento das 

necessidades mutantes da acumulação capitalista. 

 O conceito de superpopulação relativa agrupa a compreensão de mais-valia relativa e 

absoluta, assim como define os níveis de salários, que são reflexo da taxa de exploração do 

trabalho. À medida que a concorrência entre capitais reforça a alteração da composição orgânica 

a favor de investimentos em tecnologia produtiva, que “imobiliza” capital e por isso mesmo 

“libera trabalhadores” (MARX, 1996, p.269), são criadas mudanças na oferta de trabalho na 

sociedade. 

 Torna-se necessário definir que oferta de trabalho não significa oferta de trabalhadores, 

tendo em vista inúmeras formas de se adensar o valor gerado por cada hora trabalhada por meio 

da mais-valia relativa. Com isso, o conceito de “relativo” para a superpopulação se apresenta, 

visto que, diferentemente da visão clássica, Marx não se prende mais às possibilidades de 

reprodução da população trabalhadora como único meio de se aumentar a oferta de trabalho na 

sociedade capitalista. Pelo contrário, o sistema não seria capaz de adequar as necessidades do 

sistema de produção ampliada se dependesse do avanço geracional da massa trabalhadora, 

tendo em vista que as demandas por trabalho variam respeitando um ciclo decenal de negócios, 

perpetrado por oscilações cada vez mais constantes (MARX, 1996, p. 263). 

 Portanto, fica constatada quão insuficiente e irrealista a “lei” da oferta e demanda 

clássica para determinar as relações de trabalho, visto que se trata de uma mercadoria especial, 

única geradora de valor novo, e incapaz de adequar ciclos geracionais às necessidades da 

reprodução ampliada. A ótica neoclássica, como será tratado à frente, considera a contratação 

de mão-de-obra sob o mecanismo da escassez, com os salários representando simplesmente o 

preço contratual entre trabalhadores e capitalistas.  

O salário mais elevado atrai uma parte maior da população trabalhadora 

para a esfera favorecida, até que ela esteja saturada de força de trabalho e o 

salário novamente caia para o nível médio anterior ou abaixo do mesmo, caso 

o afluxo tenha sido demasiado grande. Então não só cessa a imigração de 

trabalhadores para o ramo de atividades em questão, mas ela inclusive dá lugar 

à sua emigração. Aí o economista político crê avistar “onde e como”, com o 

acréscimo do salário, ocorre acréscimo absoluto de trabalhadores e, com o 

acréscimo absoluto de trabalhadores, um decréscimo do salário, mas de fato 

ele só enxerga a oscilação local do mercado de trabalho de uma esfera 

específica da produção, só enxerga fenômenos da distribuição da população 

trabalhadora nas diferentes esferas de investimento do capital, de acordo com 

suas mutáveis necessidades. (MARX, 1996, p.269) 
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 A superficialidade da interpretação do fenômeno pelo economista político Marx é 

apresentada, sendo necessário avançar a investigação para além da movimentação das esferas 

de atuação do capital, responsável pela realocação dos trabalhadores de acordo com as 

oportunidades esporádicas de negócios, com o salário como fiel da balança na relação entre 

trabalhadores e capitalistas. 

 Para Marx, a contração de mão-de-obra não ocorre em um suposto ambiente de iguais 

em negociação, mas sim por meio de uma construção histórica onde a influência do capitalista 

excede decididamente à do trabalhador, enquanto indivíduo e classe. 

 Na medida em que há evolução tecnológica “imobilizadora” de trabalho, para cada 

incremento no montante de capital cria-se uma demanda positiva decrescente de trabalho, visto 

que a produtividade se eleva e é mensurada pela quantidade de trabalho vivo poupada. 

Além disso, se o progresso da acumulação diminui a grandeza relativa 

da parte variável do capital, não exclui, com isso, de modo algum, o 

crescimento de sua grandeza absoluta. Suponhamos que um valor de capital 

se divida inicialmente em 50% de capital constante e 50% de variável, mais 

tarde em 80% de constante e 20% de variável. Se, entrementes, o capital 

original, digamos 6 mil libras esterlinas, aumentou para 18 mil libras 

esterlinas, sua componente variável cresceu também em 1/5. Era de 3 mil 

libras esterlinas e monta agora a 3 600 libras esterlinas. Mas se, antes, um 

crescimento de 20% de capital teria bastado para elevar a demanda de mão-

de-obra em 20%, isso agora exige triplicação do capital original. (MARX, 

1996, p. 255) 

 O mecanismo exemplificado acima demonstra como a geração de valor pelo 

trabalhador, revertida em capital, acarreta em última análise nos motivos de sua própria 

obsolescência ou sua abundância relativa (MARX, 1996). Seguindo o raciocínio, essa 

abundância relativa – relativa porque não se refere ao número de trabalhadores disponíveis, mas 

ao quantum de trabalho passível de ser expropriado – é fundamental para o modelo de 

reprodução capitalista por duas formas: a primeira se refere à possiblidade de se ampliar a mais-

valia relativa do trabalho do indivíduo, ainda visto como indispensável para a atividade, ao 

passo que o capital fixo, ou trabalho objetivado, é capaz de gerar crescente quantidade de 

mercadorias com o mesmo número de horas trabalhadas, produzindo superlucros enquanto há 

exclusividade sobre a tecnologia empregada. 

 O segundo ponto leva em consideração os efeitos sobre o comportamento do trabalhador 

que, presenciando a “liberação” de mão-de-obra tão qualificada quanto ele para o exercício de 

suas atividades diárias, se torna complacente para a superexploração do trabalho, via 
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adensamento de suas atividades (mais-valia relativa) e, também, da contenção dos salários 

pagos pela hora trabalhada ou aumento da carga horária diária (mais-valia absoluta). 

 Para o capitalista, a geração desse exército industrial de reserva, pronto para atender 

suas necessidades futuras, decorre do funcionamento do modelo de reprodução ampliada, que 

determina que um aumento do investimento em capital acarrete no emprego de mão-de-obra 

em menor escala e na geração de superpopulação relativa. Assim, o sistema supera as limitações 

e condicionantes demográficas que a visão clássica apresenta sobre o mercado de trabalho. 

Portanto, os salários não poderiam responder simplesmente à “mão invisível” do mercado, 

tendo em vista a grande relativização que Marx acrescenta à oferta de trabalho, muito distante 

da ideia de disponibilidade de trabalhadores. 

Não basta à produção capitalista de modo algum o quantum de força de 

trabalho disponível que o crescimento natural da população fornece. Ela 

precisa, para ter liberdade de ação, de um exército industrial de reserva 

independente dessa barreira natural. (MARX, 1996, p.265) 

 O exército industrial de reserva é de fundamental importância para o processo de 

acumulação capitalista que, comparado ao sistema respiratório animal, precisa aspirar mão-de-

obra para sua sobrevivência e, de tempos em tempos, expira parte dela, de acordo com o ciclo 

de negócios, as oportunidades comerciais e o ambiente concorrencial. Desse modo, o sistema 

reforça a relativização da oferta de trabalho diante da mão-de-obra disponível, visto que, de 

acordo com suas conveniências, são convocados trabalhadores menos qualificados como 

jovens, crianças e, na ótica da primeira revolução industrial, mulheres. Ainda assim o processo 

não se esgota, visto que o exército industrial é também composto por trabalhadores qualificados 

expulsos pelo avanço tecnológico prontos para serem empregados na atividade produtiva por 

aqueles liberados pela implementação de maquinaria na agricultura e por aqueles sem 

qualificação alguma, sempre ansiosos para ingressarem no efetivo desse contingente à 

disposição do capital. 

 Assim, a visão dos salários como reguladores entre oferta e demanda de trabalho troca 

sua pretensa natureza de igualdade para ganhar novos contornos, mais profundos e capazes de 

explicar o fenômeno da acumulação capitalista além da simples movimentação de fatores 

produtivos em diferentes ramos de atuação. Isso ocorre porque os conceitos de mais-valia e de 

superpopulação relativa destroem o conceito clássico de “oferta de trabalho” por meio do 

exército industrial de reserva. Portanto, salários não seriam determinados pela escolha do 

detentor desse bem em ofertá-lo pela remuneração proposta pelo capitalista que vislumbra 
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maior riqueza futura com seu emprego, mas sim pela pressão que o volume e qualidade que o 

exército industrial de reserva aplica sobre o trabalhador empregado, que lida com a constante 

expulsão de trabalho vivo na composição orgânica do capital. 

 Fica evidente a disputa desigual de interesses entre as classes trabalhadora e capitalista, 

com a última sendo detentora dos meios de produção e sustentada por um modelo de produção 

que lhe garante ampla gama de artifícios para relativizar a posse do trabalhador de sua 

mercadoria, tão distinta das demais. Ao trabalhador, obrigado a conviver com a insegurança da 

incapacidade de sobreviver e de constituir família – direito tratado friamente como “meios de 

reprodução da massa trabalhadora” – resta defender-se da concorrência com seus iguais, além 

de se submeter à intensificação da atividade de trabalho ao limite terrivelmente elástico imposto 

pela mais-valia relativa.  

 Apesar dessa dinâmica evidenciar as contradições insuperáveis do modelo capitalista, a 

tensão se eleva apenas às custas do intenso sofrimento da maioria da população trabalhadora, 

pertencente ao exército industrial efetivo ou de reserva. Para sustentar tamanha contradição, o 

capitalista procura respaldo de agentes validadores, como o economista político clássico, e 

aplica a “lei de mercado” apenas quando lhe convém, como ilustra o trecho de O Capital (1996, 

p. 270) em que Marx reforça o despotismo do capital e a expectativa de que os trabalhadores 

concluam que a organização de sua classe é a forma de superar o problema da superpopulação 

relativa, responsável pelo empobrecimento dos trabalhadores mesmo com o aumento dos lucros 

e da produção. Por fim, o capital e seus representantes – capitalista e o economista político – 

afirmam que a solidariedade entre trabalhadores fere a “sagrada” lei de oferta e demanda. 

1.2 VISÃO UTILITARISTA SOBRE O TRABALHO 

1.2.1  Alternativa para a teoria do valor trabalho 

 Seguindo a investigação sobre o trabalho, após a contribuição dos pensadores clássicos 

houve no início do século XIX o ganho de importância das escolas francesa e austríaca para a 

compreensão dos fenômenos econômicos, com destaque para autores como Jeremy Bentham, 

John Stuart Mill, William Stanley Jevons, Jean-Baptiste Say, Léon Walras, Alfred Marshall, 

Carl Menger, entre outros. 

 O desenvolvimento teórico a respeito do valor das mercadorias acarretou em duas 

grandes frentes, a primeira consiste no valor trabalho, tendo como principais defensores Marx 
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e Ricardo, supondo que a criação do valor se dá pela quantidade de trabalho humano dedicado 

para a produção de determinada mercadoria. A segunda, com adaptação dos conceitos 

desenvolvidos por Smith, defende a proposta do valor de uso como determinante do valor, isto 

é, as transações comerciais se dariam pela necessidade que os agentes envolvidos demonstram 

para a mercadoria a qual não possuem. Assim, procurava-se responder as discrepâncias dos 

preços por meio da escassez do produto. 

 A nova proposta de pensamento sobre o valor deriva da compreensão de Smith a respeito 

das flutuações de curto prazo dos preços, que as denominava de preços de mercado e se 

contrapunha aos preços naturais de acordo com o horizonte de tempo estudado. Para Smith, os 

preços de mercado decorriam da alocação inadequada da oferta de bens e serviços em 

determinada sociedade, que acarretava em super ou sub-atendimento da demanda. Assim, os 

preços praticados no mercado sempre desviavam do preço natural de uma mercadoria – aquele 

capaz de remunerar os fatores capital, salários e renda da terra – no curto prazo, visto que o 

atendimento da mutante da demanda provinha de decisões de produção, que levam tempo para 

efetivamente se transformarem em novas mercadorias, além de exigirem a amortização dos 

investimentos.  

 Contudo, maiores preços de mercado em comparação aos preços naturais acarretam no 

grande afluxo de investimentos para o setor produtivo em questão, o que, diante da lenta 

adaptação da oferta, culmina na produção excessiva de determinado bem, direcionando os 

preços novamente para o nível tido como natural. Adicionalmente, as necessidades de escala 

produtiva normalmente determinam que o esforço de ampliação da oferta conduza os preços de 

mercado para níveis inferiores ao tido como normal, estimulando o refluxo de investimento 

deste setor para outro menos abastecido por mercadorias. As oscilações produtivas 

intersetoriais culminariam na convergência do agregado econômico para os níveis de preços 

naturais em um longo prazo necessariamente inalcançável. 

 A nova linha de pensamento econômico, desenvolvida concomitantemente por Jevons, 

Walras e Menger, enfatiza a proposta do valor de uso como determinante das trocas entre 

mercadorias, se valendo da visão smithiana de preços de mercado, ou de curto prazo, que já 

trazia o embrião da utilidade e do bem-estar como referências para os preços. Como apresentado 

por Smith (1996, p. 87) “O valor real de cada coisa, para a pessoa que a adquiriu e deseja vendê-

la ou trocá-la por qualquer outra coisa, é o trabalho e o incômodo que a pessoa pode poupar a 

si mesma e pode impor a outros”. 
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1.2.2 Revolução Marginalista 

 A chamada revolução marginalista consiste na incorporação da visão de curto prazo de 

Smith para a determinação do valor, ressaltando a necessidade do indivíduo com pedra 

fundamental para as relações de troca. Para tanto, Jevons se vale do princípio utilitarista, 

derivado do direito, que afirma que a natureza colocou ao homem o domínio de dois senhores 

soberanos: dor e prazer (Bentham, 1984). Logo, as ações no ambiente de mercado – como 

preços, oferta, demanda, lucro, salários e rendas – deveriam respeitar a dicotomia entre 

sentimentos de prazer e dor, por se tratar da síntese do comportamento humano defendida pelos 

utilitaristas. 

[...] toda pessoa escolherá o maior bem aparente; que as necessidades 

humanas são mais ou menos rapidamente saciáveis; que o trabalho prolongado 

se torna cada vez mais penoso, são algumas das poucas induções simples a 

partir das quais podemos continuar a raciocinar dedutivamente com grande 

confiança. A partir desses axiomas podemos deduzir as leis da oferta e da 

procura, as leis daquele difícil conceito, o valor, e todos os intricados 

resultados do comércio, desde que os dados estejam disponíveis. (Jevons, 

1996, p. 56) 

 Esta grande simplificação do comportamento humano é a base dos desdobramentos 

econômicos na ótica marginalista, que encontra nas premissas do livre mercado a possibilidade 

de libertar o espírito humano das amarras impostas pelas leis e normas sociais conduzidas pelos 

Governos. Entende-se como livre mercado a possibilidade de a sociedade determinar seus 

interesses sobre todos os bens e serviços atribuindo preços que representam, além do próprio 

interesse, o nível de escassez da oferta desses artigos. Portanto, a mão invisível smithiana seria 

o instrumento regulador das relações mais justo possível para se alcançar o bem-estar comum. 

 A concepção de riqueza também respeita o princípio da utilidade, fundamentada na 

leitura da escassez como determinante do valor, visto que coisas úteis não necessariamente 

possuem valor pelo fato de serem abundantes na natureza, enquanto outras não imprescindíveis 

para a vida humana contam com grande valoração pela sociedade – ou para a totalidade dos 

indivíduos, que para os marginalistas trata-se da mesma entidade – por serem raras. 

Digo que as coisas existem à nossa disposição apenas em quantidade 

limitada desde que elas não existam em quantidade tal que cada um de nós 

possa encontrá-las ao alcance e à vontade para satisfazer inteiramente a 

necessidade que tem delas. Há no mundo certo número de utilidades que, 

desde que não faltem completamente, existem à nossa disposição em 

quantidade ilimitada. Assim, o ar atmosférico, a luz e o calor do sol, quando 

o sol brilha, a água às margens dos lagos, dos rios e dos riachos são 

encontrados em tal quantidade que não podem fazer falta a ninguém, cada um 
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podendo mesmo deles tomar tanto quanto queira. Essas coisas, que são úteis, 

não são em geral raras e não fazem parte da riqueza social; excepcionalmente 

podem passar a sê-lo e então passam a fazer parte dessa riqueza. (Walras, 

1996, p. 46) 

 Portanto, a discussão gira em torno de algo mensurável, isto é, a quantidade e 

disponibilidade de bens, para justificar o interesse individual de se prolongar o prazer e/ou 

minimizar o sofrimento cotidiano, naturalmente difícil de ser quantificável. Contudo, para 

ordenar níveis de satisfação, a visão utilitarista/marginalista adota o princípio da saciedade, ou 

a utilidade marginal decrescente, que determina que o indivíduo é mais feliz à medida que 

dispõe de maiores quantidades de bens e serviços, porém, o acréscimo de felicidade para cada 

nova unidade adquirida é menor do que aquela alcançada pela obtenção imediatamente anterior. 

 O conceito de utilidade marginal decrescente procura ordenar níveis de satisfação que 

respeitam a premissa de que os indivíduos são mais felizes quando são detentores de mais 

quantidades de bens e serviços. É reconhecida a subjetividade da satisfação individual, contudo, 

à medida que o ser humano se resume em uma criatura maximizadora de prazer e minimizadora 

de dor as peculiaridades que podem ser postas de lado para a interpretação da concepção do 

valor. Logo, em uma mente humana, um impulso é comparado apenas em relação a outros 

impulsos na mesma mente (Jevons, 1996), mas continua capaz de interpretar o comportamento 

da sociedade como um todo. 

 O pano de fundo para tamanha simplificação do comportamento humano refere-se ao 

grande interesse por parte dos utilitaristas marginalistas, também intitulados neoclássicos, em 

superar debates de disputa de classe intrínsecos à visão de valor do trabalho e em matematizar 

fenômenos econômicos. Para tanto, o exercício mental baseia-se na compreensão da demanda 

individual por pares de produtos que, de acordo com uma restrição orçamentária com a qual o 

agente maximizador deve lidar, culmina em arranjos de compras que respeitam sua maior 

satisfação possível (Varian, 2003). Isto é, em linha com a premissa da utilidade marginal 

decrescente, o indivíduo irá destinar recursos para a obtenção de determinado bem em 

detrimento de outro na medida em que a satisfação de se obter a nova unidade supere o 

desprazer da ausência de uma unidade da outra opção de compra. Assim, é possível traçar 

curvas de indiferenças em um plano cartesiano que justificam a taxa de substituição de um bem 

por outro e respeitam o princípio da saciedade, ou utilidade marginal decrescente, com suas 

inclinações determinadas por fatores subjetivos, particulares do agente econômico em questão. 
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Finalmente, quanto mais bens a capacidade de orçamentária do indivíduo for capaz de adquirir, 

respeitando suas curvas de indiferença, mais satisfeito ele se encontra sob a ótica utilitarista. 

 Baseando-se no princípio de preços e mercado smithiano, adeptos da concepção 

utilitarista marginalista concluem que existe o equilíbrio entre oferta e demanda de bens e 

serviços em uma sociedade, visto que a soma das utilidades identificadas para determinada 

mercadoria é a linha condutora para sua produção. Trata-se do desdobramento da Lei de Say, 

que afirma surgir uma demanda para cada mercadoria ofertada, o que respeita a distinção de 

Walras entre bens úteis sem valor e bens valorizados, visto que esta valoração decorre da 

procura, que, por sua vez, tem sua intensidade determinada pela raridade do artigo em questão. 

Para Jevons, a Lei de Say é traduzida da seguinte forma na atividade econômica: 

Todo fabricante sabe e sente com que exatidão precisa antecipar os 

gostos e necessidades de seus clientes: todo o seu sucesso depende disso; e, 

da mesma forma, a teoria econômica deve começar por uma teoria correta do 

consumo. (JEVONS, 1996, p.70) 

 Assim, o indivíduo maximizador de prazer e minimizador de dor que lida com taxas 

decrescentes de utilidade de cada bem adquirido é o verdadeiro campo de estudo da economia, 

que se baseia de fato nas leis do prazer humano (Jevons, 1996). Os critérios da definição de 

prazer e seu oposto são, segundo Bentham: intensidade, duração, incerteza, proximidade, 

fecundidade, pureza e amplitude. Por meio deles, é possível ordenar economicamente a 

utilidade derivada do consumo de bens – visto que quantificar se torna impossível diante da 

subjetividade das decisões do indivíduo – transformando-se na força motriz da produção, em 

linha com a Lei de Say. 

1.2.3 Interpretação do trabalho sob a ótica utilitarista/marginalista 

A leitura do mercado de trabalho sob a ótica utilitarista consiste no desdobramento do 

racional argumentativo elementar da teoria: a relação entre prazer e dor. Tal raciocínio ganha 

forma pelo conceito de utilidade marginal do trabalho, que consiste em afirmar que o indivíduo 

desprende forças em uma atividade produtiva que lhe garanta recompensas materiais superiores 

àquelas supostamente perdidas com a abstenção de seu ócio. Contudo, à medida que as horas e 

o esforço de trabalho aumentam, o julgamento do indivíduo quanto às recompensas obtidas por 

esse acréscimo também se transforma, fazendo com que reconsidere ampliar a dedicação tempo 

à atividade produtiva. Logo, existe a utilidade decrescente do trabalho e, como antagonismo, a 

desutilidade marginal do trabalho. 
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Deve-se considerar que um homem ganha durante todas as horas de 

trabalho um excesso de utilidade; o que ele produz não deve ser considerado 

apenas o equivalente exato do trabalho que ele faz por isso, pois nesse caso 

seria uma questão de indiferença se ele trabalha ou não. Enquanto ganha, ele 

trabalha, e quando para de ganhar, cessa de trabalhar. (JEVONS, p. 113) 

O trecho acima ilustra a premissa de que a motivação do trabalhador em acrescentar 

mais horas em sua jornada está relacionada ao comparativo de valor que este considera para seu 

tempo livre, de acordo com sua avaliação subjetiva dos benefícios que a atividade lhe oferece, 

transmitida em forma de salário, para seu bem-estar diário, mensurado em forma de bens e 

serviços adquiridos por meio de salários. Logo, o trabalho é colocado como uma questão de 

equações ordinárias de troca (JEVONS, p. 20).  

A opção por não adotar a premissa de valor trabalho, substituída pelo conceito de 

utilidade, a teoria marginalista abre mão da leitura de classes sociais, colocando em mesmo 

patamar de autonomia todos os indivíduos atuantes no campo produtivo. Dessa maneira, a 

imagem do trabalhador perde substância, o resumindo como simples detentor de força vital, 

que será destinada à atividade produtiva de acordo com a recompensa que lhe é oferecida em 

forma de salários. Essa quantidade de recurso é determinada pela escassez desse recurso, 

variando a capacidade de obtenção de satisfação pessoal via obtenção de bens e serviços, que, 

em última instância, orienta a obtenção de prazer do indivíduo. Diferentemente da concepção 

marxista e smithiana, a questão da subsistência do indivíduo orientado à atividade produtiva 

não altera sua capacidade de decidir sobre a oferta de força de trabalho, ou, melhor dizendo, a 

mantém no maniqueísmo levado ao extremo entre a opção de viver sob total privação ou a 

resiliência para se submeter à uma atividade que lhe garanta algum retorno material. Segundo 

Jevons (p.145) “O trabalho é o esforço penoso a que nos submetemos para evitar sofrimentos 

de maior intensidade, ou para obter prazeres que deixam um saldo a nosso favor”. 

O desdobramento dessa concepção de trabalho é a existência de uma curva de oferta e 

outra de demanda por trabalho, culminando em um ponto de equilíbrio oriundo da utilidade 

marginal geral do trabalho com sua consequente desutilidade marginal, balizadas pelos salários 

praticados, capazes de suprir necessidades humanas, ao mesmo tempo generalizadas, do ponto 

de vista social, como únicas sob a ótica do indivíduo.  

Procura-se superar, assim, questões de exploração exercidas por grupos sociais 

exatamente porque o campo teórico se restringe aos limites impostos pela resiliência e a 

interpretação particular de gozo. Ao mesmo tempo, a urgência para se interpretar o 
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funcionamento da sociedade exige elevado grau de generalização do comportamento humano, 

gerando um “agente representativo” maximizador da utilidade que determinaria a construção 

de uma curva positivamente inclinada com taxas marginais decrescentes de oferta de trabalho. 

1.3 VISÃO KEYNESIANA SOBRE O FUNCIONAMENTO DA 

MACROECONOMIA 

1.3.1 Princípio da demanda efetiva 

O método de análise econômica desenvolvido por Keynes em sua Teoria Geral 

apresenta como característica a adoção do modelo interpretativo aberto, capaz de aglutinar 

modelos estanques sobre juros, investimento, emprego e renda para o desenvolvimento de uma 

análise mais ampla, que supera simplificações da realidade características de modelos fechados, 

a fim de orientar políticas públicas de estímulo econômico (CHICK, 2003). Tal proposta 

interpretativa confronta-se com modelos fechados neoclássicos, que trazem consigo a 

matematização da leitura dos fenômenos econômicos que, se por um lado garantem a priori 

resultados prospectivos objetivos, por outro distanciam o esforço acadêmico em seu 

compromisso de interpretar a complexidade da dinâmica encarada na vida real. 

Keynes parte, de início, dessa superação das restrições interpretativas dos modelos 

fechados, pautando seu raciocínio do princípio da imprecisão dos resultados das políticas 

econômicas, que antes de reduzir a relevância de sua análise, determina o resgate da ciência 

econômica para seu objeto, que se refere à interpretação agregada dos fenômenos, situação em 

que a matematização que referencia os modelos fechados não é preparada para interpretar. 

Dessa forma, Keynes apresenta, com base argumentativa, o princípio da demanda 

efetiva, elemento determinante para a interpretação do comportamento de emprego, renda e 

investimentos. Demanda efetiva se refere ao ponto em intersecção entre oferta agregada e 

demanda agregada em um futuro indeterminado, porém levado em consideração na estratégia 

de ação dos empresários. A noção de incerteza quanto à ocorrência desse encontro de ambas as 

curvas é o que diferencia a leitura de Keynes na síntese do fenômeno econômico em contraste 

com a defesa da escola clássica baseada na chamada Lei de Say, que defende a relação direta 

entre a geração da demanda por meio da criação de uma oferta. Assim, é abandonado o suposto 

equilíbrio natural, visto que a convergência entre oferta e demanda agregada trata de apenas 

uma das infinitas possibilidades de arranjo econômico, não sendo, por tanto, o caso geral 

(KEYNES, P. 43). 
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A superação da Lei de Say abre espaço para o desenvolvimento do conceito de demanda 

efetiva, que abarca a leitura dinâmica da tomada de decisão de investir. Para tanto, Keynes 

apresenta a existência da crônica defasagem entre a renda destinada ao consumo e o 

investimento feito pelo empresário, que varia de acordo com o nível de renda total de uma 

sociedade, e que precisa ser compensada por novas rodadas de investimentos. A crítica aos 

clássicos se localiza na constatação de que existem diversos fatores que eliminam a igualdade 

entre oferta e demanda agregada, como a propensão a consumir e a interpretação de que a moeda 

não é simplesmente um meio de troca, mas sim um ativo financeiro desejado pelos agentes em 

resposta aos desafios e perspectivas do ambiente econômico. 

 A propensão a consumir deriva do nível de renda e de emprego que compõem a demanda 

efetiva de uma sociedade, que é determinada pelas decisões de gasto dos empresários 

(BELLUZZO, 1989). A decisão de investir acarreta na contratação de trabalho e na consequente 

geração de renda via salários e lucros. Contudo, Keynes indica que parte desses recursos não é 

direcionada ao consumo – isto é, a propensão a consumir conta com um índice inferior à unidade 

– sendo cada vez menor ante a renda recebida à medida em que esta mais facilmente atende às 

necessidades de manutenção do padrão de vida dos trabalhadores e empresários. Portanto, cria-

se um gap entre consumo e produto, maior à medida que a renda se eleva, que deve ser sanado 

por novas rodadas de investimentos geradores de renda. A propensão a consumir é 

relativamente estável no curto prazo por se basear em comportamentos sociais enraizados, 

impedindo que haja geração de emprego sem novos incrementos de investimentos (KEYNES, 

p.64). 

 O outro determinante para a defasagem entre produto e consumo reside na concepção 

de não neutralidade da moeda, que é vista como reserva de valor pelos agentes e sustenta o 

conceito de preferência pela liquidez. Segundo Keynes, todos os indivíduos, 

independentemente de se encontrarem na posição de trabalhador ou empresário, optam por reter 

moeda de acordo com suas interpretações do cenário econômico para fazer frente a i) 

imprevistos; ii) alterações futuras de suas rendas e as demandas por recursos; iii) possibilidade 

de maiores rendimentos por meio de alterações da taxa de juros; iv) estratégia de incremento 

do consumo futuro; v) possibilidade de aproveitar oportunidades de negócios que possam 

ocorrer; vi) intenção de gerar herança; e vii) avareza do indivíduo (KEYNES, p.127). A 

interpretação desses motivadores possibilita sintetizarmos os grandes motivos para a retenção 

de moeda pelo público, sendo eles: motivo transação, motivo precaução e motivo especulação. 
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A incerteza não pode ser calculada. Sob tais circunstâncias, uma vez 

que não se pode emitir apólices de seguro contra as incertezas da vida 

econômica, é necessário desenvolver outras estratégias defensivas. Reter 

moeda, disse Keynes, é a mais comum delas. (CARVALHO, 1999) 

Em continuidade com o raciocínio, a decisão de investir por parte dos empresários 

acontecerá de acordo com as perspectivas de lucratividade futura que um investimento no 

presente oferece, chamada eficiência marginal do capital. Sobre a ótica da decisão operacional 

de investir, o conceito suporta “a relação entre a renda esperada de um bem de capital e seu 

preço de oferta ou custo de reposição” (KEYNES, p.149). Em linha com as possiblidades 

propostas pelos modelos abertos, a eficiência marginal do capital consegue unir a interpretação 

das expectativas de retorno do investimento, de preferência pela liquidez, da propensão a 

consumir, que culminam na ação do empresário em apostar em uma determinada demanda 

efetiva futura calibrando sua oferta agregada. 

Mas essa aposta deve ser separada sob duas perspectivas: a de curto e a de longo prazo. 

A primeira situação responde às decisões dos empresários sobre o planejamento operacional de 

sua unidade produtiva, o que determina o emprego de bens intermediários e de trabalho, ponto 

este que será tratado no item seguinte. As decisões de longo prazo levam em conta a perspectiva 

de eficiência marginal do capital, por se tratar da conclusão subjetiva sobre os rendimentos 

futuros com o acréscimo de novos bens de capital à produção. As perspectivas de longo prazo 

são influenciadas pelo resultado contínuo das estratégias de curto prazo colocadas em prática 

pelos empresários, respeitado o devido tempo de interpretação e de consolidação de uma 

tendência do negócio. A complementariedade das expectativas de curto e longo prazos no 

mesmo período, interferindo nas decisões de investir, culminam no elevado grau de 

complexidade das decisões empresariais, que reforçam a compreensão de Keynes de que o 

ponto de equilíbrio clássico se trata de uma possibilidade remota. 

Um processo de transição ininterrupto, como o anterior, até chegar a 

uma nova posição de longo prazo, pode complicar-se nos pormenores. Mas o 

curso real dos acontecimentos é mais complicado ainda, pois o estado de 

expectativas está sujeito a variações constantes, surgindo uma nova 

expectativa antes que a anterior haja produzido todo o seu efeito, de tal modo 

que o mecanismo econômico está sempre ocupado com numerosas atividades 

que se sobrepõem, cuja existência se deve aos vários estados anteriores das 

expectativas. (KEYNES, p.80) 

A influência das taxas de juros sobre a decisão de investir cumpre um caráter 

complementar na visão keynesiana tradicional, visto que responde à preferência pela liquidez 

dos agentes, com destaque para o motivo especulação. Esta não seria suficiente para a 
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determinar o investimento porque é parte integrante de um grande número de variáveis que 

influenciam a eficiência marginal do capital. À medida que as expectativas alteram a intenção 

do público em reter moeda, seja por qualquer um dos três motivos básicos – transação, 

precaução ou especulação – a taxa de juros se adapta para a estabilização do movimento, em 

linha com a oferta monetária determinada pelo Banco Central. Logo, a taxa de juros é um fator 

balizador dos investimentos, embora a eficiência marginal do capital continue sendo seu 

determinante. 

Com relação à poupança, a utilização da Lei de Say como explicação de sua igualdade 

ante o investimento é reformulada por Keynes. Mesmo validando tal equiparação, a 

característica dinâmica do princípio da demanda efetiva aumenta sua complexidade por levar 

em consideração o hiato entre consumo e produto, assim como a expectativa de longo prazo 

dos empresários. Como é identificado na realidade da sociedade capitalista, o empresário 

investidor vislumbra uma demanda efetiva, pondera sua preferência pela liquidez e, caso os 

dois elementos sejam favoráveis, coloca em prática sua estratégia de captação de crédito no 

mercado financeiro, que também compactuou com sua projeção de maiores lucros. Assim, o 

investimento se sustenta pela confiança entre os agentes e pela geração de poupança de outro 

empresário que investiu em um momento anterior, que gerou produto e renda, segmentada em 

consumo e poupança. 

O investimento atual após sua maturação e rentabilização gera um novo fluxo de produto 

e renda que, de acordo com o nível de salários e com o efeito multiplicador sobre o restante da 

economia, garante um fluxo de poupança que dará suporte financeiro a uma nova rodada de 

investimentos. A poupança, de fato, não passa de um simples resíduo (KEYNES, p.91). Logo, 

sob o ponto de vista dinâmico, a poupança se mantém determinada pela decisão de quanto o 

indivíduo pretende consumir de sua renda, mas foi o investimento prévio que gerou tais 

recursos, isto é, salários e lucros, que, por sua vez, serão separados entre consumo e poupança 

de acordo com a propensão a consumir. Para Keynes, portanto, o investimento, guiado 

essencialmente pela eficiência marginal do capital e pela perspectiva de demanda efetiva, é que 

determina a poupança. 

Keynes mostrou-se adepto do princípio do valor trabalho como determinante da riqueza 

de uma sociedade, com a Teoria Geral se valendo da unidade de salário como medida de 

incremento do produto, como será apresentado a seguir. Outro elemento fundamental para o 

processo de acumulação está nas características do arranjo produtivo que determinam o efeito 
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multiplicador, sendo ele de emprego, que mede a relação do aumento do emprego total derivado 

de determinado incremento do emprego primário nas indústrias de investimento (KEYNES 

p.134), e de investimento, que nos indica o estímulo gerado sobre a decisão de investir diante 

de uma decisão de investimento inicial. Ambos os multiplicadores respondem à propensão de 

consumir em diferentes setores de uma economia, o que determina a proporção que a renda 

gerada pelo investimento anterior se traduzirá em aportes produtivos subsequentes. 

Por ora, o princípio da demanda efetiva foi mapeado da seguinte forma: o empresário 

leva em conta sua propensão a consumir, pautada em sua preferência pela liquidez, e vislumbra 

possibilidades de incremento de sua riqueza por meio de um investimento de longo prazo, que 

se baseia na eficiência marginal do capital determinada pela leitura do mercado e por razões 

particulares do agente em questão; suas intenções passam pelo crivo do sistema financeiro, que 

estando de acordo com as projeções lhe adianta capital para investir; esse investimento absorve 

trabalho e gera produto e renda; para que a demanda efetiva se concretize, o produto resultante 

necessita ser comprado pela renda que ele próprio gerou, somada a uma fração de outra criada 

por investimentos anteriores, que será da mesma magnitude do nível de poupança pelo 

investimento presente.  

Cabe iniciar a discussão da relevância do trabalho na Teoria Geral, elemento 

fundamental para consolidar o caráter macroeconômico do arcabouço teórico apresentado por 

Keynes.  

1.3.2 A importância do trabalho na Teoria Geral 

A compreensão da Teoria Geral de Keynes ganha a magnitude na teoria econômica 

quando dedica posição de destaque para o trabalho em sua dinâmica da demanda efetiva. Além 

da concepção monetizada da economia, onde a moeda não é neutra e sua relevância como ativo 

financeiro sustenta a intepretação a respeito dos juros e do efeito dinâmico do investimento, a 

posição central do trabalho garante ao arcabouço teórico sua amplitude macroeconômica, 

determinando o objetivo das políticas econômicas, a mensuração de seus resultados e a 

distribuição da riqueza pelo tecido social. 

De início, Keynes se posiciona contra o postulado clássico da existência de uma taxa 

natural de desemprego, que garantiria crescimento econômico sem inflação e, também, da ideia 

de haver uma curva de oferta de emprego, determinada pela disposição dos trabalhadores em 
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ofertar mão de obra até o limite da desutilidade marginal do trabalho, isto é, momento em que 

o salário se iguala ao benefício de não desprender esforços para recebê-lo.  

Keynes refuta a proposta interpretativa da escola neoclássico de que o desemprego 

poderia se apresentar apenas de duas maneiras, como voluntário ou friccional, que são 

consequências dos dois fatores citados, que na Teoria Geral são apresentados como os seguintes 

postulados: i) o salário é igual ao produto marginal do trabalho e ii) a utilidade do salário, 

quando emprega determinada quantidade de trabalho, é igual à desutilidade marginal desse 

mesmo volume de emprego (KEYNES, p.46). De acordo com o primeiro postulado, haveria o 

desemprego friccional, decorrente da rigidez dos salários em se adaptarem ao ciclo de negócios, 

em que a lucratividade da atividade econômica conta com oscilações. Segundo os neoclássicos, 

se os trabalhadores estivessem dispostos a reduzir seus salários de acordo com a queda dos 

lucros durante as recorrentes crises a economia sempre atuaria na situação de pleno emprego, 

sem desrespeitar o nível considerado natural. O caráter voluntário do desemprego decorreria do 

livre arbítrio dos trabalhadores em se recusarem a ofertar mão de obra à medida que os salários 

reais não alcançassem a remuneração socialmente adequada. A defesa do livre mercado e da 

desregulamentação do mercado de trabalho ganha, portanto, sustentação teórica por meio desse 

raciocínio e procura justificar as dificuldades recorrentes enfrentadas pelos trabalhadores. 

A grande contribuição de Keynes para esse tema foi a defesa de que o pleno emprego 

se trata da exceção e não da regra do arranjo econômico no modelo neoclássico, que defende a 

ideia do equilíbrio intertemporal entre oferta e demanda de trabalho. 

No último capítulo da Teoria Geral, Keynes identificou como sendo 

dois os principais males do capitalismo moderno: o excessivo grau de 

concentração de renda e a incapacidade do sistema de sustentar o pleno 

emprego de trabalhadores e da capacidade produtiva. Ele considerou o último 

como o mais grave, uma vez que há várias de redução de desigualdades. 

(CARVALHO, 1999) 

Como apresentado no item anterior, o grau excessivo de concentração de renda eleva o 

hiato entre consumo e produção devido à relação negativa entre nível de rendimentos e 

propensão a consumir. O segundo ponto se refere à concepção de Keynes da existência de outra 

modalidade de desemprego, o involuntário. A defesa desse argumento consiste na constatação 

de sempre haver trabalhadores dispostos a ofertar mão de obra ao salário nominal vigente. 

Keynes aprofunda a análise sobre o comportamento do trabalhador despido da ideologia 

do laissez faire, visto que o poder de negociação do trabalhador comparado ao do empresário é 
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reduzido, tanto para equalizar interesses com os demais empregados quanto na defesa de 

posições da categoria sobre a repartição da renda entre salários e lucros. Isso não quer dizer que 

havia simpatia do autor com as ideias socialistas porque, “assim como Schumpeter, Keynes não 

tinha na perfeita equidade social uma meta, pois diferentes recompensas são devidas a 

diferentes esforços, desempenho, aversão ao risco, etc.” (CARVALHO, 1999). Por fim, mesmo 

reconhecendo a rigidez dos salários, esta não seria a responsável pelo desemprego involuntário 

e nem pelas flutuações econômicas, característica de economias onde a moeda não é neutra 

(FILHO, 2003). 

A leitura do desemprego involuntário keynesiano refuta a proposta de que o equilíbrio 

do mercado de trabalho abaixo do pleno emprego se daria pela rigidez dos salários. Para tanto, 

é colocada a constatação de que mesmo com as greves de trabalhadores representando a 

indisposição de se aceitar menores salários nominais, a posição do trabalhador quanto ao 

comportamento dos salários reais, isto é, aquele medido em termos de bens salários, é mais 

tolerante. Isso significa que se torna inconsistente a defesa de que a luta pela manutenção dos 

salários nominais representa a existência do equilíbrio entre salários reais e a desutilidade 

marginal do trabalho. 

Suponhamos, por enquanto, que a mão-de-obra não esteja disposta a 

trabalhar por um salário nominal menor e que uma redução desse nível 

conduza, através de greves ou por qualquer outro meio, a uma saída do 

mercado de trabalho de uma parte da mão-de-obra atualmente empregada. 

Pode-se, a partir disso, deduzir que o nível presente dos salários reais equivale 

exatamente à desutilidade marginal do trabalho? Não necessariamente, pois, 

embora uma redução do salário nominal em vigor leve à saída de certa 

quantidade de mão-de-obra, isso não quer dizer que uma redução do salário 

nominal medido em termos de bens de consumo de assalariados produza o 

mesmo efeito, caso resulte de uma alta de preços desses bens. Em outras 

palavras, pode acontecer que, dentro de certos limites, as exigências da mão-

de-obra tendam a um mínimo de salário nominal e não a um mínimo de salário 

real. A escola clássica presumiu, tacitamente, que este fato não traria uma 

mudança significativa de sua teoria. Mas isso não é exato, pois, se a oferta de 

trabalho não for uma função dos salários reais como sua única variável, seu 

argumento desmorona-se por completo, deixando totalmente indeterminada a 

questão do que será o nível efetivo de emprego. (KEYNES, p.48) 

A citação acima desmonta parte da justificativa teórica a respeito do desemprego 

voluntário clássico, que sustenta a ideia de que “pessoas no momento desempregadas, embora 

desejosas de trabalhar ao salário corrente, deixariam de oferecer os seus serviços no caso de 

uma pequena elevação do custo de vida” (KEYNES, p.52). No entanto, a refutação ocorre 

também no pressuposto de que, do ponto de vista agregado, os trabalhadores teriam condições 

de harmonizar alguma redução de seus salários reais, para equalizar salários com produto 
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marginal, ou reduzir a desutilidade do trabalho, por meio de acordos com empregadores. 

Ademais, acordos de classes de trabalhadores, seja para aumentar ou diminuir salários 

nominais, alteram a posição relativa sobre outras categorias, mas não o montante médio por 

unidade de emprego (KEYNES, p.53). 

Consequentemente, a Teoria Geral aceita o pressuposto marxista sobre a inexistência de 

uma curva de oferta de trabalho, havendo outros motivos por trás da alocação de recursos 

humanos para a produção. Nesse ponto, é resgatado o conceito de demanda efetiva, que coloca 

as expectativas no centro das decisões de investimento: as projeções de longo prazo dos 

empresários acarretam em ações no presente de ampliação das atividades, alocando-se maior 

quantidade de trabalho. Com a economia fora do pleno emprego, os salários são determinados 

pelo consenso da sociedade. 

Desconsiderada a funcionalidade de um exército industrial de reserva para o mercado 

de trabalho, as teorias marxistas e keynesianas a respeito do mercado de trabalho são evidentes, 

com aderências no que se refere ao parâmetro de salário, a incapacidade do trabalhador de 

defender plenamente suas conquistas e o protagonismo do empresário, chamado de capitalista 

por Marx, nas decisões quanto ao nível de contratações. Seguindo as similaridades, Keynes 

também defende a teoria do valor trabalho na leitura da riqueza de uma sociedade, sendo a 

unidade de salário médio a alternativa mais adequada para acompanhar macroeconomicamente 

os resultados da produção em determinado período. 

O preceito neoclássico de produto marginal decrescente do trabalho é mantido na Teoria 

Geral, com ênfase em seu caráter de curto prazo. Contudo, a conclusão de que a redução dos 

salários reais diverge do princípio da demanda efetiva, que coloca o investimento como solução 

para a superação da queda dos rendimentos do trabalho. Ademais, demandas efetivas de 

diversas indústrias acarretam na alocação de trabalho que, de forma aditiva, traçam a direção 

de uma demanda efetiva agregada (KEYNES, p.268). 

Diferentemente do visto em O Capital, a teoria da demanda efetiva considera suficiente 

a concepção de unidades de trabalho e unidades de salários, não levando em consideração a 

distribuição do valor gerado sob a ótica de trabalho não pago. As similaridades consistem na 

superação do problema entre trabalho qualificado e seus salários diferenciados, sendo lido 

apenas como um múltiplo de uma atividade simples de referência, de acordo com a 

compreensão de trabalho simples de Marx. Keynes considera uma aproximação adequada do 
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fenômeno econômico a utilização do a informação das horas de trabalho pagas e aplicadas ao 

equipamento existente (KEYNES, p.74). 

Dessa maneira, resgatando a premissa da existência do desemprego involuntário, a 

teoria da demanda efetiva ganha o caráter propositivo, dentro da ótica do capitalismo, em 

contraponto as propostas não intervencionistas da economia neoclássica. 

1.3.3 Propostas de Estímulo ao Pleno Emprego 

Como já apresentado, a teoria da demanda efetiva procura superar o que Keynes 

considerou como um grande equívoco da proposta interpretativa neoclássica, que considerava 

com regra o pleno emprego dos fatores produtivos, com destaque para o trabalho. A ótica 

keynesiana contempla uma economia não regida pela Lei de Say, com os desequilíbrios entre 

oferta e demanda sendo a prerrogativa o que acarreta em decisões empresariais de investimentos 

pautadas na incerteza dos resultados, transformadas de acordo com as sobreposições de 

perspectivas de curto prazo que reforçam ou frustram planejamentos de maior alçada 

(KEYNES, p.80). 

Como a interação de diversos agentes privados pode não culminar na obtenção do pleno 

emprego das forças produtivas, especialmente o trabalho, o pensamento de Keynes ganha 

destaque por suas teorias propositivas de política macroeconômica, em que o Governo é capaz 

de interferir na composição das expectativas dos agentes privados, sejam consumidores ou 

empresários. Por exemplo, a propensão a consumir, que em última instância responde pelas 

alterações da taxa de juros, naturalmente se elevaria por meio de uma política de impostos 

favoráveis à distribuição de renda – como a tributação de lucros, heranças, etc (KEYNES, 

p.117). Políticas monetárias, por sua vez, também alteram os juros, transformando os motivos 

pelos quais os agentes optam por reter moeda. Assim, políticas fiscais e monetárias contam com 

grande poder para a construção das expectativas dos empresários, poupança, taxa de juros e 

consumo, tornando-se um campo de atuação dos policy makers. 

[...] um elemento essencial da teoria econômica de Keynes é a 

impossibilidade de separação entre fatores reais e monetários. Objetivos não 

podem ser formulados para um “lado” da economia isoladamente. Muito 

embora recomendações específicas sejam feitas para cada um desses campos, 

é a natureza abrangente da gestão macroeconômica a característica da 

abordagem de Keynes, mais do que o uso de uma política econômica 

particular. (CARVALHO, 1999) 
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Fica claro que modelos fechados para a interpretação e conduta da política econômica 

são ineficientes, tendo em vista a complexidade das inter-relações dos fenômenos, exigindo que 

o agregado de propostas de intervenção não seja visto estritamente como políticas fiscais ou 

monetárias, mas sim keynesianas (CARVALHO, 1999). 

A política fiscal é considerada a mais eficiente para estimular a atividade econômica 

pelo Estado, fazendo com que recursos ociosos decorrentes de uma poupança excessiva – fruto 

de baixas expectativas de lucro, que reduzem a eficiência marginal do capital e, 

consequentemente, elevam a preferência pela liquidez pelo motivo precaução – sejam 

direcionados para investimentos produtivos em outros setores, elevando a atividade em nível 

macroeconômico. Esses investimentos direcionados, ou mesmo aqueles feitos diretamente pelo 

Governo e suas reservas monetárias – supondo não ser necessária a elevação de impostos no 

futuro em decorrência deles –, são capazes de elevar a demanda agregada, dando suporte para 

projeções mais positivas da demanda efetiva dos agentes, guiando novas rodadas de 

investimentos privados. As características dos setores beneficiados por políticas fiscais – como 

sendo ou não intensivos em mão de obra ou sua posição na cadeia produtiva – determinam a 

magnitude do efeito multiplicador gerado pelos investimentos, com reflexos sobre o nível de 

emprego e renda da sociedade como um todo. 

A principal contribuição da política monetária é reconhecer a vigência de uma economia 

monetária, isto é, um ambiente em que a moeda é tratada como um ativo financeiro com 

atratividade variando de acordo com as expectativas dos agentes. Dessa forma, alterações na 

quantidade de moeda em circulação postas em prática pela autoridade monetária teriam a 

capacidade de alterar a preferência pela liquidez dos indivíduos, no curto e no longo prazo.  

Por exemplo, um maior volume de moeda em circulação contribui para a redução dos 

juros praticados, o que reduz a preferência pela liquidez pelo motivo transação. Contudo, se os 

agentes interpretarem que a queda dos juros é passageira, o comportamento se inverte devido à 

expectativa de ganhos maiores quando a taxa se elevar. O motivo precaução também se altera 

como uma medida monetária ao passo que a percepção de estabilidade dos preços no presente 

e no futuro muda. Quando se elevam as perspectivas inflacionárias, o indivíduo considera 

demandar mais moeda pelo motivo transação. 

O desdobramento dos exemplos citados coloca em cheque a eficácia da política 

monetária para se alcançar o objetivo do pleno emprego, visto que seus resultados dependem 
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de conjecturas dos agentes altamente subjetivas, criadas pelo prisma histórico de uma 

sociedade. Ademais, como Keynes afirma que os investimentos são determinados pela 

eficiência marginal do capital e apenas influenciado de forma secundária pela taxa de juros, a 

política fiscal se mostra mais eficaz na defesa do estímulo econômico, além de menos perigosa, 

por não incidir diretamente sobre os preços relativos. 

Assim como um acréscimo moderado na quantidade de moeda pode 

exercer uma influência inadequada sobre a taxa de juros a longo prazo, um 

aumento excessivo pode neutralizar, pelos seus efeitos perturbadores sobre a 

confiança, as outras vantagens que apresenta. (KEYNES, p.254) 
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2 AS MUDANÇAS DO MERCADO DE TRABALHO NAS DÉCADAS DE 1990 E 

2000 

 

2.1 Introdução 

A interpretação do mercado de trabalho brasileiro abre espaço para compreensões 

profundas sobre esta sociedade diante das peculiaridades da população empregada que tentou 

se adaptar às profundas transformações trazidas pelo processo de redemocratização ao final da 

década de 1980. 

Os desafios representam a necessidade de a sociedade brasileira revisitar o modelo de 

crescimento econômico vigente entre os anos de 1930 e 1980, em que o insuficiente 

desenvolvimento social passou a influenciar, além da expansão da informalidade identificada 

ao longa daquele período, o crescimento do desemprego aberto (DEDECCA, 2005).  

O ganho de relevância do desemprego aberto na década de 1990 reflete distorções 

originadas desde a formação do mercado de trabalho assalariado que, somadas aos novos 

desafios brasileiros decorrentes do modelo de inserção internacional, acarretaram na alteração 

das relações trabalhistas em direção à informalidade, à segmentação, à estagnação dos salários 

reais e à flexibilização do modelo de contratação, o que, segundo Pochmann (1998), culminou 

em uma crescente insegurança da massa trabalhadora. 

Grande parte da deterioração do mercado de trabalho se deu ao longo dos dois mandatos 

de Fernando Henrique Cardoso, beneficiando o ingresso da oposição nas eleições presidenciais 

em 2002. No mandado de Luis Inácio Lula da Silva, o mercado de trabalho recuperou seu 

dinamismo, decorrente do maior crescimento econômico e fundamentado no incremento da 

demanda interna e na valoração do segmento de commodities da pauta exportadora nacional. 

Isso se deu em paralelo ao contínuo processo de desindustrialização doméstica, explicitada pelo 

menor do valor adicionado do setor manufatureiro sobre o PIB, entre outros indicadores 

(MORCEIRO, 2012). 

Embora apresentem profundas diferenças no que tange o mercado de trabalho, as 

décadas de 1990 e 2000 contam com o elemento em comum da cadente representatividade da 

indústria de transformação sobre a geração de riqueza, fundamental para a melhoria das relações 

trabalhistas nas sociedades de desenvolvimento intermediário, ampliando precocemente a 



49 
 

 

participação dos serviços na geração no volume total de contratações, setor mais propenso à 

informalidade e com menor proteção sindical. 

As consequências são claras na observação dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD) e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) ao longo de todo o período observado, reforçando que, tanto no 

período crescimento quanto no de queda do desemprego aberto, as relações trabalhistas 

essencialmente se deterioraram – especialmente quando se observa a queda na 

representatividade dos salários sobre o PIB, não sendo compensada pelo modesto incremento 

da participação dos rendimentos dos trabalhadores autônomos sobre o índice, como será 

apresentado à diante – sob a justificativa da adaptação interna aos novos desafios da 

globalização, relativizando benefícios adquiridos pela categoria ao longo da história brasileira. 

2.2 Década de 1990 

No início da década de 1990, a sociedade brasileira lidava com as profundas 

transformações internas materializadas na constituição de 1988, que carregava em seu bojo 

conceitos baseados na universalidade dos direitos sociais, que refletiam a resposta da sociedade 

civil ao fim do regime ditatorial, que colocara em prática um modelo de crescimento econômico 

desatrelado ao desenvolvimento social, especialmente ao longo da década de 1970. Tal cenário 

transformou a participação das centrais sindicais na elaboração da nova Constituição, em certa 

medida comprometendo a capacidade de defender posições favoráveis aos trabalhadores de 

forma definitiva. 

O peso da tradição autoritária na trajetória política do país induziu a 

reconstituição de um movimento sindical mais politizado, com demandas que 

não se circunscreveram às modificações no modelo de regulação do mercado 

e das relações de trabalho. Essa característica da ação sindical foi 

violentamente reprimida pelo governo militar autoritário da época, induzindo 

uma resposta dos trabalhadores em favor de uma representação política 

própria. (DEDECCA, 2005) 

Neste contexto, a Constituição de 1988 contou com forte objetivo de consecução do 

bem-estar social, necessariamente pró-trabalho e aos moldes da Europa pós-guerra, visto que o 

diagnóstico defendia que os problemas enfrentados neste mercado se concentravam em 

limitações na esfera regulatória, não em supostas distorções oriundas do modelo de absorção 

que remeteria à década de 1930.   
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Ademais, a massa trabalhadora brasileira era fortemente heterogênea ao longo da década 

de 1990. Esse fenômeno respondia às características do processo de industrialização incompleto 

colocado em prática no país, que acarretou na sobrevivência de setores atrasados 

tecnologicamente, absorvedores de mão de obra de baixa qualificação. Apesar de incompleta, 

a evolução do parque produtivo se deu de forma acelerada, estimulando a maciça movimentação 

de trabalhadores rurais para os centros urbanos. Esses dois fatores determinaram a característica 

do desemprego estrutural brasileiro até a abertura comercial dos anos de 1990, composto por 

trabalhadores desqualificados, alocados precariamente nas grandes cidades, permanecendo à 

margem dos polos dinâmicos da indústria em desenvolvimento. Tal dinâmica exigia que esse 

volume de trabalhadores se concentrasse no atendimento da demanda por mão de obra de 

setores arcaicos, provedores de baixos salários e incapazes de financiar o aprimoramento 

profissional do indivíduo. 

Neste contexto, o Brasil ingressava no período de abertura comercial acelerado dos anos 

1990 sem superar a discrepância da qualificação de sua massa de mão de obra, por isso apenas 

parcialmente absorvida por segmentos estruturados do mercado de trabalho. Essa massa de 

trabalhadores não foi beneficiada pela consistente implementação de reformas ao longo das 

décadas anteriores que, segundo Pochmann (1998), garantiram aos países centrais a superação 

da heterogeneidade de sua mão de obra, sendo elas: a fundiária, urbana e rural; a social, voltada 

para a construção de uma Estado de bem-estar; a tributária, com estrutura progressiva sobre a 

renda; e a trabalhista, voltada para a democratização de atividades estruturadas que garantissem 

os diretos da população alocada. 

Assim, à medida que o processo de abertura comercial iniciado no ano de 1990 veio 

substituir a proposta de desenvolvimento econômico nacional – de um parque industrial 

fechado, concentrado no processo de substituição das importações, para um exposto à 

competitividade externa, via redução de barreiras comerciais – grande parte da massa 

trabalhadora se viu conduzida para uma maior precarização das atividades, à margem de direitos 

garantidos pela Lei Trabalhista e com menor remuneração, características do mercado informal 

em franco desenvolvimento. Segundo Curi e Menezes-Filho (2004), especialmente entre 1990 

e 1999 houve a generalização da informalidade, do desemprego e do trabalho por conta própria, 

antes concentrados em nichos do mercado de trabalho.  

A abertura comercial foi amplamente desfavorável para a produção de bens 

industrializados nacionais, que se originam de um arranjo produtivo em que sindicatos mais 
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bem estruturados garantiram conquistas aos trabalhadores adquiridas ao longo das décadas. Nos 

anos de 1990, especialmente após a estabilidade inflacionária com a implementação do Plano 

Real em 1994, houve grande ganho de participação do setor de serviços no PIB nacional, muito 

influenciado pelo aumento de renda real da população com o fim do chamado imposto 

inflacionário. Como apresentado por Wasques e Trintin (2014), os dados do IBGE apontaram 

uma representatividade de 15,5% da indústria de transformação sobre o total de pessoas 

empregadas no Brasil em 1990, chegando a 12,1% em 1999. No mesmo período, o setor de 

serviços avançou 6 pontos percentuais, fechando a década com participação de 57,2% do 

emprego.  

No que se refere à inserção internacional da economia brasileira, a década de 1990 foi 

decisiva. O enfraquecimento da indústria de transformação, com os desdobramentos dramáticos 

sobre o mercado de trabalho, foi justificado como um mal necessário para o avanço 

modernizatório do parque produtivo. Segundo Barros e Goldenstein (1997), a reserva de 

mercado gerada pela economia fechada da década anterior desobrigou as empresas a investir, 

problema que deveria ser mitigado no novo período de abertura econômica. Tal diagnóstico 

conflita em parte com a constatação de Dedecca (2005), que apontava que no ingresso da década 

de 1990 o Brasil essencialmente importava apenas petróleo e trigo, com a demanda por bem 

manufaturados sendo atendida pela produção local. Posteriormente, grande parte da demanda 

por bens intermediários passou a ser atendida produção estrangeira, enfraquecendo 

decididamente a geração de empregos de qualidade oriundos da indústria. 

A mudança de paradigma na condução da economia apresentou o seguinte saldo sob a 

ótica do emprego: de 1990 a 1999, a População Ocupada (PO) na indústria de transformação 

recuou 30,6%, de acordo com a PME; no mesmo período, a alocação no setor de serviço cresceu 

10,9% e, no comércio, recuou 0,9%. Não houve migração setorial satisfatória de postos de 

trabalho, como defendia o Governo Federal, visto que o índice de desemprego aberto 

apresentado pelo IBGE passou de 4,7% em 1990 para 8,3% em 1999, avançando 

ininterruptamente de 1996 a 1999. 

Qualitativamente, o aumento do desemprego veio acompanhado pela perda de qualidade 

dos postos de trabalho gerados. Ainda de acordo com o IBGE, a população empregada com 

carteira assinada recuou 22,0% ao final da década de 1990, enquanto aquela alocada sem 

carteira avançou 35,2% e aquela que atuava por conta própria cresceu 16,1%. Uma visão mais 
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completa da situação foi também constatada em esforços econométricos, como apresentados no 

trecho a seguir: 

Os dados da Pesquisa Mensal de Emprego evidenciam forte redução da 

porcentagem de trabalhadores no setor formal da economia, a partir de 1990, 

e aumento contínuo da parcela de indivíduos no setor informal e trabalhando 

por conta-própria neste mesmo período. Além disto, esta mudança na 

composição do mercado de trabalho parece ter afetado principalmente os 

trabalhadores com nível educacional intermediário (4 a 11 anos de estudo), 

que passaram cada vez mais a trabalhar por conta-própria e procurar emprego. 

Além disto, aumentou muito a parcela de trabalhadores mais educados 

trabalhando no setor informal da economia. 

[...] Além disto, os trabalhadores mais educados apresentam uma 

tendência maior de transitar e permanecer no setor informal da economia, 

talvez o resultado mais surpreendente deste estudo. Ao longo do tempo, houve 

um processo de generalização da informalidade, do desemprego e do trabalho 

por conta-própria, que no começo da década de 80 era restrito a grupos 

demográficos específicos. (CURI e MENEZES-FILHO, 2004) 

Ou seja, antes de se tornar um ambiente dinâmico, rico em oportunidades para a atuação 

em novas atividades substitutivas às formas de trabalho e contratações tradicionais, o mercado 

de trabalho brasileiro imprimiu grande insegurança para todos os estratos sociais, com a classe 

média nacional ingressando fortemente à insegurança com sua renda, tradicionalmente 

enfrentada pela base da pirâmide social. 

Apesar da assertividade dos dados, o discurso do governo central, que implementou o 

Plano Real com grande apoio popular, mas que se deparava com a intensa degradação das 

condições de trabalho, era que a metodologia de análise do mercado de trabalho se mostrava 

inadequada para refletir os novos tempos, visto que parte considerável de pessoas agora atuantes 

em atividades não estruturadas eram tidas como desempregadas (DEDECCA, 2005). Ou seja, 

a informalidade – e seus efeitos correlatos, como a alta rotatividade e a perda de direitos de 

classe – não deveria ser vista pela sociedade necessariamente como um mal – segundo 

Hirschman (1970), muitos trabalhadores, empresas e famílias consideram o benefício líquido 

associado a informalidade, o comparando com a segurança e ineficiência atrelados oriundos do 

funcionamento do Estado. Contudo, quando analisada a participação do rendimento dos 

trabalhadores sobre o PIB, constata-se que os salários passaram de uma representatividade 

32,0% em 1991, para 26,5% em 1999. Diferentemente do que se pressupõe com o argumento 

defendido pelo governo da época, a participação da renda dos autônomos foi de 1,9 ponto 

percentual no período, alcançando 5,1% em 1999 (DEDECCA, 2003). 
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Por fim, se considerarmos que o crescimento do PIB brasileiro ao término da década de 

1990 foi de apenas 22,3%, a perda representatividade dos salários sobre o produto culmina na 

forte redistribuição da renda desfavoravelmente aos trabalhadores acompanhada, como visto, 

pela degradação das condições contratuais. Consequentemente, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) demonstrou que o índice Gini – que procura mensurar a 

desigualdade social, sendo o país mais desigual quanto maior o número alcançado – ao final da 

década de 1990 foi de 0,60, virtualmente igual ao alcançado na chamada década perdida (o 

índice foi superior em uma fração quatro casas após a vírgula, ante o alcançado na década de 

1980). 

Os problemas sofridos pelo mercado de trabalho brasileiro naqueles anos não deixaram 

de alcançar o contexto da evolução da renda, também de maneira nociva à massa trabalhadora 

em geral. A constatação de Curi e Menezes-Filho (2006) de que o diferencial de salários 

recebidos por trabalhadores nos setores formal e informal passou de 10% na década de 1980 

para apenas 5% no período seguinte antes de indicar melhores salários para aqueles que abriram 

mão dos benefícios atrelados ao regime CLT demonstra que o maior risco de se cair na 

informalidade inibiu maiores reajustes para as oportunidades formais. Segundo o IBGE, o 

rendimento médio real da população avançou 21,2% entre 1993 e 1999, 4,7 pontos percentuais 

acima da variação do PIB do período, mas acompanhado pelo aumento do desemprego, 

informalização. Mas, ao término dos efeitos do fim do imposto inflacionário devido ao controle 

dos preços, os rendimentos reais da média de 1999 foram apenas 3,0% superiores aos resultados 

de 1995. 

Pochmann (1998) sintetiza a realidade do mercado de trabalho brasileiro nos anos de 

1990 como um período de metamorfose dos velhos dilemas enfrentados até a década anterior – 

como a ainda pequena parcela de trabalhadores assalariados, os baixos salários daqueles que os 

recebem, a alta informalidade e a grande representatividade do subemprego – por meio de novas 

discussões e métodos de abordagem sem avanços significativos para superar esses antigos 

problemas. A primeira nova concepção seria a desestruturação do mercado de trabalho 

decorrente, como já visto, pelo aumento das taxas de desemprego aberto, pelo 

desassalariamento e pela precarização das vagas geradas no período. O segundo ponto consiste 

em um novo desemprego estrutural, que ganha espaço sobre o tradicionalmente aceito, que 

decorre do grande fluxo migratório entre regiões brasileiras e do campo para as regiões 

metropolitanas: 
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A primeira [das três características que compõem o novo desemprego 

estrutural] diz respeito ao desemprego recorrente, que atinge principalmente a 

inserção do jovem e atua sobre a instabilidade dos postos de trabalho 

ocupados, em grande medida, pela mulher. Em geral, é o segmento da 

população ativa que se encontra frequentemente na situação de desemprego, 

pois está a ocupar postos de trabalho temporários e parciais, com elevada 

instabilidade e descontinuidade de renda e emprego.  

A segunda característica está associada ao desemprego de 

reestruturação, que, geralmente, envolve os trabalhadores adultos nos setores 

econômicos que passam por processos de reestruturação produtiva ou de 

desintegração de parte das cadeias produtivas (substituídas por produtos 

importados). Em síntese, o desemprego recorrente refere-se tradicionalmente 

aos trabalhadores chefe de família e que possuem experiência ocupacional 

anterior.  

Por fim, a terceira característica refere-se ao desemprego de exclusão, 

que tende a se concentrar sobre a parcela da população ativa com faixa etária 

mais elevada. Geralmente, o desemprego de exclusão atinge os trabalhadores 

com mais de 50 anos, que passam a ser substituídos por empregados com 

menor faixa etária e escolarizados. (POCHMANN, 1998)  

Conclusão 

A década de 1990 foi caracterizada pela degradação de forma generalizada do mercado 

de trabalho nacional, sob qualquer ótica que se observe. A justificativa do governo da época foi 

que o Brasil enfrentava as inevitáveis dificuldades decorrentes de um mundo globalizado, além 

de que os direitos trabalhistas vigentes até então – interpretados como indesejáveis 

regulamentações deste setor – geravam distorções e clientelismos que deveriam ser superados 

por uma sociedade moderna. 

Essa visão sobre o mercado de trabalho refletia a concepção neoliberal pós Consenso de 

Washington, que prosseguiu sobre a concepção de crescimento econômico e inserção do país 

na economia internacional, o que internacionalizou grande número de elos da cadeia produtiva 

doméstica, gerando uma substituição imperfeita da geração de empregos via indústria de 

transformação, ambiente em que o histórico sindical garantia vagas mais estruturadas em 

termos de direitos ao trabalhador, por aquelas criadas pelo setor terciário e para atividades 

autônomas.  

Assim, concomitantemente à consistente perda de representatividade da indústria de 

transformação sobre o PIB, presenciou-se aumento do desemprego aberto, maior informalidade, 

baixa expansão dos rendimentos reais e expressiva perda de participação dos salários sobre o 

produto gerado, chancelando uma distribuição de renda em favor do empresariado doméstico e 

estrangeiro. Não é por menos que, após a chamada década perdida, reconhecida como um 
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período de estagnação da competitividade nacional (WASQUES e TRINTIN, 2014), os anos 

de 1990 foram caracterizados pelo aumento da desigualdade na sociedade brasileira. 

2.3 Década de 2000 

O ingresso do Brasil ao novo milênio foi acompanhado pelo ganho de força do 

questionamento da sociedade civil quanto à eficácia da doutrina neoliberal aplicada ao longo 

da década de 1990, que culminou no agravamento da desigualdade social e na perda de espaço 

dos salários sobre o produto. Contudo, a reorganização produtiva garantiu ao parque industrial 

remanescente, analisado em conjunto, ganhos significativos de produtividade. Segundo Bonelli 

(2002), a modernização da indústria nacional nos anos de 1990 pode ser explicada pela 

influência de dois fenômenos. O primeiro, chamado de efeito estrutural, significa a realocação 

do pessoal ocupado em atividades com baixa produtividade para aquelas mais dinâmicas, 

mantendo-se constante o nível de produtividade geral. O segundo trataria do efeito tecnológico, 

que significa o esforço de modernização do capital mantendo constante a quantidade de pessoas 

ocupadas. A conclusão do autor foi que o ganho de produtividade da indústria brasileira, 

especialmente entre 1990 e 1997, decorreu em cerca de 1/3 pelo efeito estrutural e 2/3 pelo 

tecnológico. No mesmo período, Carvalho (2000) argumenta que o ganho de produtividade se 

deu pela racionalização dos processos industriais, via novos métodos de gestão. 

A passagem para os anos 2000 foi caracterizada pela recuperação do crescimento das 

economias exportadoras de commodities, especialmente as latino-americanas, diante da 

valorização expressiva dos preços internacionais. Assim, o mundo do trabalho nessas nações 

também presenciou uma recuperação da qualidade, e, no caso brasileiro, especialmente a partir 

de 2004, quando foi intensificada a geração de trabalho formal. Consequentemente, houve 

elevação do poder de compra, à medida que a inflação também se encontrava sob controle e em 

baixo patamar (BALTAR, 2015). 

De acordo com dados do FMI, os preços do petróleo bruto cresceram a 

uma taxa anual de 17,84% de 1999 a 2002, e a 18,14% ao ano de 2003 a 2010. 

Os preços dos metais decresceram a uma taxa de -0,2% ao ano de 1999 a 2002, 

mas então passaram a crescer muito rápido, a 20,36% ao ano de 2003 a 2010. 

Os preços dos alimentos cresceram de 1999 a 2002 à taxa de 0,28% ao ano, 

mas cresceram a 4,3% ao ano entre 2003 e 2010. (SERRANO, 2013) 

Mesmo com o contexto de aumento dos custos via encarecimento das commodities – 

segundo o Banco Mundial, o período de 2003 e 2008 foi o mais longo de valorização desses 

produtos, além do mais intenso desde 1900, acumulando alta de 131% em dólares – não houve 
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surto inflacionário, com os preços em países desenvolvidos permanecendo na ordem de 2% ao 

longo da década, enquanto no bloco de nações em desenvolvimento no patamar de 8,2% entre 

1999 e 2002 e de 6,7% entre 2003 e 2010 (SERRANO, 2013).  

O bloco asiático, capitaneado pelo crescimento chinês, foi o protagonista da dinâmica 

de preços internacionais: enquanto estimulava as cotações dos produtos básicos devido a sua 

demanda aquecida, devolvia bens manufaturados baratos, contendo a inflação e, 

consequentemente, os juros globais. Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), os 

preços em dólares dos manufaturados recuaram cerca de 2% ao ano entre 1999 e 2002, 

evoluindo para um crescimento anual de 4,9% até 2010 (SERRANO, 2013). Paralelamente, a 

economia chinesa, que contava com as exportações de bens industrializados como eixo 

dinâmico de seu desenvolvimento, vivenciou crescimento e seu PIB – sob a ótica da paridade 

de poder de compra do dólar de 2005 – de 171%, passando de um patamar de US$ 3,4 trilhões 

para US$ 9,1 trilhões, segundo o Banco Mundial (in IPEADATA). 

O grande dinamismo da economia chinesa gerou, como contrapartida para o Brasil, a 

forte ampliação de seus resultados comerciais ao longo da década, embora tenha determinado 

a perda de valor agregado da pauta exportadora. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior 

(Secex), as exportações nacionais passaram de US$ 55,2 bilhões em 2000, para US$ 153,0 

bilhões, alta de 177,6%. Paralelamente, a representatividade dos produtos básicos na pauta 

saltou de 27,8% para 58,8% no período. O saldo comercial acumulado na década de 2000 foi 

de US$ 255,7 bilhões, cerca de 6 vezes superior ao alcançado nos dez anos anteriores.  

Tal desempenho, somado ao continuo superávit do balanço de pagamentos nacional, 

determinou prolongado período de valorização cambial. Segundo dados do Banco Central do 

Brasil (Bacen), após apresentar cotações médias crescentes de 1994 até 2003, com depreciação 

de 377% e alcançando o patamar de R$ 3,07/US$, o período entre 2003 e 2009 acumulou 

valorização de 35,1%, fechando 2009 com a média de R$ 1,99/US$, após alcançar a mínima 

em oito anos em 2008, R$ 1,83/US$. 

Em grande parte da década de 2000 o Brasil acelerou sua política de aumento das 

reservas internacionais, a fim de reforçar a estabilidade macroeconômica diante da ocorrência 

de eventos internacionais adversos – dados do Bacen indicaram que o volume de recursos ao 

término de 2009 chegou a US$ 228,6 bilhões, seis vezes superior ao saldo de dezembro de 

2000.  
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Enquanto o cenário internacional se mostrava positivo, o Governo Federal colocou em 

prática a política de valorização do salário mínimo, além de ampliar a abrangência de programas 

sociais, voltados para a redução da miséria. De acordo com o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Econômicos (Dieese), a mudança do patamar do salário mínimo de R$ 

200 a partir de abril de 2002, para R$ 465 desde fevereiro 2009 representou ganho real de 45,0% 

no período; transformados em dólares, o salário mínimo se valorizou 133,3%, alcançando US$ 

201 em fevereiro de 2009.  

O Dieese apresenta também o salário mínimo adequado para atender os direitos 

garantidos pela Constituição Federal, amplamente superior ao aplicado pelo Governo Federal 

historicamente. O salário mínimo médio da década de 2000 respondeu por 19% dessas 

necessidades, passando de 15% em 2000 para 23% em 2009; o mesmo exercício para o período 

de 1994 a 1999 alcançou a média de 13,3%, passando de 10% para 15% em 1999. O ganho de 

poder de compra do salário mínimo naturalmente serviu de gatilho para o maior rendimento de 

aposentados e pensionistas que, somados às receitas das diferentes modalidades da população 

ativa, elevou a massa de salários. De acordo com o Bacen, a massa de salário ampliada, que 

considera também os rendimentos de aposentados e pensionistas avançou 70,7% no período de 

2004 a 2009, ao passo que a massa de rendimentos do trabalho, composto pelo salário nominal 

multiplicado pela PO, cresceu 64,9%. 

Completando o cenário favorável para a demanda interna, o programa de renda mínima 

Bolsa Família, inaugurado em outubro de 2003, tratou de aglutinar benefícios anteriores e 

substituir vales por transferência direta de dinheiro, além de ampliar a abrangência sócio-

demográfica. Essas ações beneficiaram a população que compõe a base da pirâmide social, 

grupo que destina virtualmente a totalidade da renda em consumo. 

O Programa tem uma despesa global baixa (de apenas 0,4% do PIB) e 

seus benefícios podem ser considerados modestos (o valor médio das 

transferências por família é de R$ 95/mês). Mesmo assim, as transferências 

do Bolsa respondem por 16% da redução da desigualdade de renda ocorrida 

entre 1999 e 2009, por 1/3 da queda da extrema pobreza e por outros 16% da 

queda da pobreza no mesmo período. O fato de o Programa estar, de fato, 

atingindo seu público-alvo, as famílias mais pobres, explica seus impactos 

significativos sobre a desigualdade e a pobreza (CASTRO e 

MODESTO, 2010) 

Pelo lado do crédito, a década de 2000 presenciou a grande disponibilização de recursos 

para o consumo, fazendo com que a relação dos recursos disponíveis sobre o PIB passasse de 
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26% em 2002 para 45% em 2009, de acordo com o Ministério da Fazenda. Nesse período, o 

volume de recursos livres passou de R$ 240 bilhões, para R$ 955 bilhões, alta de 297,9%. 

Portanto, o cenário descrito ao longo da década de 2000 foi favorável para o fomento 

da demanda interna, via valorização do salário mínimo, ampliação de benefícios sociais e 

disponibilidade de crédito. Isso se deu em meio ao cenário externo favorável aos países com 

vantagens comparativas na produção de bens básicos, que se valorizaram fortemente, mas sem 

contaminar em proporção semelhante os preços dos produtos industrializados, graças aos 

baixos custos de produção da economia chinesa, grande provedora de artigos ao restante do 

mundo. 

Ainda assim, a primeira metade da década contou com crescimento econômico 

beneficiado pela produção industrial, visto que o cenário externo favorável ocorreu enquanto a 

taxa de câmbio continuava depreciada. Porém, o combate à inflação e as facilidades de ingresso 

de capitais alterou essa realidade e já em 2007 a expansão da atividade doméstica ocorria com 

resposta menos intensa da produção industrial, situação inédita desde o início da 

industrialização nacional, na década de 1930 (BALTAR, 2015). 

Na ótica do trabalho, a década de 2000 contou com forte recuperação dos empregos 

formais após o recuo decorrente da abertura comercial. Isso se deu porque, em linha com o 

caráter pró-cíclico do PIB brasileiro com a economia mundial, o excepcional desempenho do 

mercado externo contribuiu para que as grandes empresas voltassem a contratar. Como ressalta 

Baltar (2015), tais companhias – que foram responsáveis por grande parte da perda de 

participação dos empregos formais na década de 1990 devido à desativação de linhas de 

produção expostas à concorrência da oferta estrangeira e ao redirecionamento da força de 

trabalho para empresas menores, prestadoras de serviço ao longo da cadeia produtiva – 

ampliaram as contratações diante da recuperação econômica e, à medida que esse modelo de 

negócio lida com maiores dificuldades para a contratação de mão de obra informal, o mercado 

de trabalho brasileiro contou com ganho de espaço de celetistas. Ademais, o bom momento das 

contas públicas acelerou a contratação de pessoas concursadas, reforçando a formalização via 

Estatuto do Servidor Público. 

O terceiro ponto a favor da formalização decorreu do ganho de eficiência das políticas 

que regem o mercado de trabalho, gerando o aumento da fiscalização das práticas contratuais e 

a desoneração e simplificação do cumprimento das leis trabalhistas. 
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A partir de 1996, simplificou-se a formalização aos pequenos negócios 

e reduziram-se os encargos mediante o Sistema Integrado de Pagamentos de 

Impostos e Contribuições Sociais das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte (Simples). A eficácia deste estímulo é muito maior quando se fiscaliza 

com mais rigor o cumprimento das normas. Outros órgãos públicos também 

mudaram de atitude. O Ministério Público do Trabalho (MPT) cuidou mais de 

denunciar as fraudes nos contratos de trabalho. Os ministérios do Trabalho e 

Emprego (MTE) e da Previdência Social (MPS) fiscalizaram com mais rigor 

a assinatura da carteira profissional e a arrecadação do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

A Justiça do Trabalho criou jurisprudência acerca da responsabilidade 

compartida, obrigando o contratante de serviços de terceiros a fiscalizar o 

cumprimento dos encargos do trabalho e da Previdência Social pela 

contratada. (BALTAR, 2015) 

Baltar (2015) ressalta que o estímulo à maior fiscalização decorreu da grande 

necessidade do Governo Federal de sustentar elevados superávits fiscais que, após a aprovação 

da Desvinculação de Receita da União (DRU) – que autorizou o uso de 20% da arrecadação de 

impostos e contribuições para o pagamento de juros – mostrou necessário maior rigor 

arrecadatório para atender à demanda por recursos do Sistema Nacional de Seguridade Social.  

De fato, no primeiro período da década de 2000, em que o crescimento do PIB 

respondeu à produção industrial beneficiada pelo câmbio depreciado, o IBGE apontou o 

aumento da representatividade dos trabalhos celetistas de 44,3% da PO da média de 2003 para 

46,1% em 2006. No momento seguinte, em que a absorção interna se acelera 

concomitantemente à perda de dinamismo industrial devido ao novo patamar cambial favorável 

às importações, o processo de formalização perdurou com a representatividade dos celetistas 

alcançando 49,4% na média de 2009. Considerado militares, aposentados e pensionistas, a 

representatividade da formalização foi de 51,6% em 2003, 53,4% em 2006 e 57,0% em 2009. 

De acordo com o Registo Anual de Informações Sociais (Rais), a geração de postos 

formais no mercado de trabalho foi expressiva durante a década. Enquanto o período 1996-

1999 contou com uma geração média de 309 mil postos de trabalhos formais, o número passou 

para 1,28 milhão entre 2000-2004 e para 1,96 milhão em 2005-2009. Ainda segundo o Rais, o 

saldo gerado na primeira metade da década de 2000 contou com 20,6% de responsabilidade da 

indústria de transformação, passando para 14,6% no período seguinte, em linha com a 

argumentação de Baltar (2015). O fomento do mercado interno e o incremento do expressivo 

do crédito direcionado à compra de imóveis – de acordo com o Bacen, essa modalidade contou 

com a expansão de 72,0% entre 2000 e 2009, alcançando R$ 87,4 bilhões – a representatividade 

da construção civil na geração de vagas formais passou de 1,1% em 2000-2004, para 10,3% em 
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2005-2009. O comércio respondeu por 25,7% e o setor de serviços por 29,9% do saldo de 

contratações no primeiro período, passando para 21,5% e 34,0% em 2005-2009, 

respectivamente. Portanto, ao longo da década houve forte aceleração do saldo de vagas formais 

no Brasil, com destaque para a construção civil, comércio e serviços, ao mesmo tempo em que 

a indústria de transformação perdia representatividade na absorção de mão de obra. 

O desemprego aberto, isto é, a relação entre o número de pessoas desocupadas 

(procurando trabalho) e o número de pessoas economicamente ativas, num determinado período 

de referência, sob a nova metodologia aplicada pelo IBGE aplicada à PME, computou queda 

de 3,6 pontos percentuais entre a média de 2002 com a de 2009, que chegou a 8,1% e contou 

com a mínima histórica da série em dezembro, 6,8%. Paralelamente, o período entre empregos 

se reduziu sistematicamente ao longo da década. A população desocupada que aguardou até 30 

dias por uma nova posição passou de uma representatividade de 21,0% dos desempregados de 

2002 para 25,8% em 2009. Aqueles que aguardaram até um semestre passou de 40,8% do total 

de desempregados para 49,7% no mesmo período. Para aqueles que aguardavam até 11 meses, 

houve queda de 0,9 ponto percentual, para 8,9%. Por fim, os trabalhadores desocupados há mais 

de um ano tiveram a participação reduzida de 28,5% para 15,6%, ainda de acordo com o IBGE. 

A combinação de formalização do trabalho com queda do desemprego garantiu elevação 

dos rendimentos reais da PO, independentemente da formalidade. Contudo, confrontando-se os 

triênios 2003-2005 e 2007-2009, houve menor expansão real da renda para os trabalhadores 

celetistas, 2,7%, ante as atividades por conta própria, 9,2%, sem carteira assinada, 11,9%, e dos 

servidores públicos, 16,8%, dando suporte à conclusão de que a baixa segmentação constatada 

por Curi e Menezes-Filho (2004) ao longo da década de 1990 persistiu no período seguinte. 

Quando analisados os rendimentos de trabalhadores com e sem carteira de trabalho assinada, a 

primeira categoria contava com valores superiores em 58,4% aos recebidos pela segunda em 

2002; em 2009, a diferença havia caído para 44,1%. Contratados via CLT também contavam 

com salários reais superiores aos dos trabalhadores por conta própria ao longo da década, mas, 

diferentemente do ocorrido na comparação anterior, a diferença avançou de 12,8% para 14,1% 

entre 2002 e 2009 (IBGE-Sidra). 

A fim de interpretar a desigualdade social na década de 2000, foi considerado o 

desempenho do índice Gini. Houve melhora contínua do coeficiente, que passou de 0,596 em 

2001, para 0,543 em 2009. Em temos médios, o coeficiente alcançado ao longo da década de 

1990 foi de 0,6 e no período seguinte, 0,569. A política de valorização do salário mínimo, o 
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aumento da escolaridade da mão de obra e os benefícios sociais, como o Bolsa Família, foram 

decisivos para reduzir a desigualdade social ao longo da década, deixando, porém, em aberto o 

nível de responsabilidade de cada um desses elementos sobre as mudanças (Dieese, 2012). 

Características importantes no comportamento do mercado de trabalho ao longo da 

década, especialmente na segunda metade do período, permeiam o ganho de relevância do setor 

de serviços na atividade econômica e no volume de vagas abertas. Na investigação da PNAD, 

com dados de 2003, elaborada por Castilho (2007), para que fosse gerado R$ 1 milhão de 

receita, o setor de serviços exigia a contratação de 29,8 trabalhadores, sendo mais intensivo em 

mão de obra que a indústria, que necessitava apenas de 6,1 trabalhadores para a mesma geração 

de recurso. 

O setor agrícola é o setor mais intensivo em mão-de-obra (coeficiente 

de 49,8), sendo a mão-de-obra predominantemente de baixa qualificação. O 

setor industrial é aquele com menor intensidade em trabalho – o multiplicador 

de emprego é de 6,1 trabalhadores para cada R$ 1 milhão produzido. Os 

coeficientes referentes à mão-de-obra de baixa e média qualificação são 

idênticos, sendo o de alta qualificação bem inferior. Enfim, o setor serviços 

apresenta um coeficiente intermediário entre os dois precedentes – de 29,8 –, 

com um perfil diferente em termos de qualificação, em que a categoria mais 

importante é a de qualificação intermediária, porém com um peso maior para 

a categoria de maior qualificação relativamente à agricultura e à indústria. Dos 

três setores, a indústria é o setor que gera relativamente menos emprego, fato 

que é válido para todos os níveis de qualificação. (CASTINHO, 2007)   

  Logo, a exacerbação do setor de serviços ao longo da década encontra-se em linha com 

o incremento da qualificação profissional da massa trabalhadora, com a redução da diferença 

de remuneração entre celetistas e trabalhadores sem carteira – visto que o setor é mais flexível 

quanto aos modelos de contratação – e pela contínua queda do desemprego aberto, mesmo após 

a perda de competitividade da indústria de transformação ante a desvalorização cambial na 

segunda metade do período, tendo em vista sua expressiva intensidade do uso de mão-de-obra. 

Conclusão 

Ao término da primeira década do novo milênio, a sociedade brasileira, em linha com o 

restante da América Latina, vivenciou um momento amplamente benéfico no comércio 

internacional. O novo arranjo produtivo global apresentou a China como grande provedora de 

artigos baratos e de qualidade crescente, o que garantiu níveis de inflação reduzidos mesmo 

com esse processo exercendo pressão de alta sobre as commodities, utilizadas para a confecção 

de tais produtos e para materializar a crescente riqueza mandarim em seu território por meio de 

investimentos expressivos em sua infraestrutura. Com a estrutura de custo altamente 
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competitiva, a eficiência industrial chinesa contribuiu para que o restante das nações, 

especialmente o bloco desenvolvido, pudesse afrouxar controles monetários, garantindo juros 

baixos e grande liquidez aos mercados. 

Essa liquidez elevada foi conduzida para investimentos rentáveis, tendo em vista a 

menor aversão ao risco diante de expectativas positivas de crescimento econômico mundial, o 

que elevou os aportes nos mercados domésticos – com destaque para o crédito imobiliário dos 

EUA, que seria o deflagrador da inversão do cenário ao final da década – e nas próprias 

negociações de produtos básicos. Desta maneira, o mercado de commodities lidou com uma 

espiral ascendente de preços sem precedentes na história recente, impulsionando as economias 

de países com vocação exportadora desses produtos, situação em que o Brasil conta com 

elevado destaque. 

Desta forma, o novo governo eleito em 2002 encontrou espaço para colocar em prática 

um modelo de crescimento econômico com características de sociais mais evidentes, com 

ênfase na redução das conhecidas desigualdades enraizadas na história brasileira e exacerbadas 

pelas transformações no modelo de crescimento nacional ao longo da década de 1990. Para 

tanto, foram aplicadas ações de mitigação da miséria, por meio de programas de renda mínima 

e pela política de valorização do salário mínimo, medida com forte impacto sobre a capacidade 

de consumo da população ativa e inativa. 

Respeitando o comportamento pró-cíclico do mercado de trabalho brasileiro, 

especialmente para a criação de vagas formais, a recuperação econômica garantiu forte 

expansão do saldo de vagas ofertadas, embora as influências tenham se transformado nas duas 

metades da década. Até 2004, o cenário internacional positivo contribuiu para uma recuperação 

da indústria nacional, que contava com o Real desvalorizado após anos de turbulências 

financeiras, decorrentes das crises asiática, russa, argentina e brasileira, que enfrentou 

dificuldades de abastecimento do setor elétrico. Nesse contexto, o mercado de trabalho pôde 

recuperar a relevância das ocupações formais, tendo em vista a significativa participação das 

grandes corporações na aceleração econômica, mais tradicionais quanto ao modelo de 

contratação adotado. 

Um eixo dinâmico externo robusto e uma ampla valorização da pauta exportadora, além 

de uma política clara de valorização da renda interna, garantiram ao Brasil grande projeção 

internacional, tornando-se um dos protagonistas na nova rodada de expansão global, agora 
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capitaneada pelos países em desenvolvimento, especialmente aqueles que continham as 

características em comum dos BRIC. Portanto, o país naturalmente se tornaria destino de 

recursos financeiros que, adicionados a vultosos saldos comerciais, garantiriam pressão de 

queda do dólar diante de um câmbio flutuante alinhado com o conceito de tripé econômico. 

Contudo, a apreciação do Real foi exacerbada pela continuidade da política de juros elevados, 

que carregava dupla função, como inibidora dos preços internos e como acumuladora de 

reservas internacionais, a fim de garantir estabilidade macroeconômica em eventuais 

turbulências externas. 

Dessa forma, o perfil do acelerado crescimento brasileiro em meados da década de 2000 

substituiu o desempenho industrial pela grande elevação da absorção doméstica de produtos 

importados, com competitividade exacerbada pelos baixos preços dos bens vindos da China e 

pela consistente valorização cambial favorecida pelo grande ingresso de recursos estrangeiros. 

Paralelamente, a demanda interna foi reforçada pelo crédito em franca expansão, tanto no que 

se refere a recursos livres como direcionados, com papel decisivo para a aceleração da 

construção civil.  

Com inflação sob controle, desemprego em queda e ganhos reais de renda, a população 

acelerou a modernização de seu estilo de consumo que, além de atender demandas reprimidas 

por bens duráveis, acrescentou valor ao mix demandado por bens não duráveis e acelerou o 

ganho de importância dos serviços sobre os gastos totais. Assim, o cenário mais desafiador para 

a indústria doméstica e o forte desempenho da demanda interna alterou o padrão de crescimento 

brasileiro durante a segunda metade da década, retirando o protagonismo industrial sobre o 

avanço do PIB, que se deu desde 1930, alocando-o sobre o setor de serviços. 

Na ótica do emprego, tal contexto determinou novos recuos do desemprego aberto, 

tendo em vista a maior absorção de mão de obra do setor de serviços, que aumentou sua 

importância na criação de novos postos de trabalho. Ademais, esse setor é demandante de 

trabalhadores com qualificação média e alta, estimulando o aprimoramento profissional da 

população economicamente ativa, elemento reconhecido como grande responsável por reduzir 

desigualdades sociais. 

Devido a sua maior receptividade por contratos de trabalho não formais, o setor de 

serviços contribuiu para que houvesse maior expansão da renda dos trabalhadores sem carteira 

assinada ante a dos celetistas, embora os últimos tenham mantido uma ampla vantagem sobre 
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o nível de salários, além de contar com a totalidade dos direitos trabalhistas e sofrerem menos 

com a rotatividade de emprego (Dieese, 2012). 

Portanto, o mercado de trabalho foi beneficiado por ambos os momentos da dinâmica 

econômica brasileira, contando com formalização, aumento da renda e da capacidade de 

consumo, aprimoramento profissional e queda do desemprego aberto, garantindo ao país a 

possibilidade de retomar o processo de redução da desigualdade social – materializado na 

redução do coeficiente Gini – o que não se viu durante a década de 1990. 
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3 PRIMEIRO GOVERNO DILMA ROUSSEFF: NOVA ORIENTAÇÃO 

ECONÔMICA E O DESAFIO DA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO 

MERCADO DE TRABALHO. 

 

 Os anos de 2011-2014 apresentaram diversas fases na conduta da política econômica 

que, ao contrário do que prega o senso comum, foram constituídas por ações voltadas para o 

controle das contas públicas, objetivando reduzir a importância do Estado como indutor dos 

investimentos. Contudo, mudanças de percurso ao longo do processo inibiram o protagonismo 

da iniciativa privada, acarretando em dificuldades nas contas públicas, potencializadas, porém 

não determinadas, pelo recrudescimento do cenário externo. 

 O mercado de trabalho neste período apresentou expressivos resultados positivos, 

aprofundando o processo de formalização, elevando a renda real e reduzindo a taxa de 

desemprego para níveis historicamente baixos. 

 Sem a intenção de esgotar o tema, o objetivo do capítulo é de construir elementos que 

justifiquem a ocorrência do descompasso entre a expressiva desaceleração econômica do 

período com os resultados positivos do mercado de trabalho brasileiro, quantitativa e 

qualitativamente. Para tanto, o capítulo é composto por i) uma descrição do cenário 

macroeconômico do primeiro governo Dilma Rousseff, seguida pela ii) breve contextualização 

do mercado de trabalho em 2010, afim de ilustrar o patamar em que se iniciam os desafios 

vividos a partir de 2011, iii) pelo aprofundamento dos dados do mercado de trabalho do período 

e iv) pela conclusão da análise. 

3.1. Posicionamento do primeiro Governo Dilma: do ajuste fiscal à nova matriz 

econômica 

Após a deflagração da crise mundial, o governo brasileiro reforçou a demanda interna 

por meio do estímulo ao crédito à pessoa física. Dessa maneira, o consumo das famílias, de 

acordo com o IBGE, recuou apenas durante o quarto trimestre de 2008, retomando sua trajetória 

de alta ao longo de 2009. No entanto, quando se avalia o desempenho do consumo das famílias 

com o desenvolvimento do PIB, a partir de 2009 houve uma inversão de tendências, com a 

absorção interna superando a produção, como ilustra o Gráfico 1. 
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Gráfico 1– Evolução do PIB e do consumo das famílias, dados dessazonalizados, 2002-

2010 

 

Segundo Teixeira e Pinto (2012), esse descompasso entre produção e consumo 

doméstico refletiu o baixo dinamismo da indústria de transformação, que enfrentou o passivo 

acoplamento da cadeia à produção internacional. Isso fez com que o efeito multiplicador de 

uma demanda interna aquecida vazasse para o exterior, o que, somado à manutenção dos juros 

elevados, comprometeu o volume de investimentos da produção privada nacional. Esse modelo 

de crescimento pautado em juros elevados e demanda interna aquecida foi identificado em 2006 

e, ao término de 2010, já demonstrava traços de esgotamento, o que exigiu do novo governo a 

revisão da estratégia. 

Segundo Cagnin et al. (2013), até 2012 o governo Dilma apresentou três fases distintas: 

i) o primeiro semestre de 2011 foi caracterizado pelas políticas fiscal e monetária restritivas; ii) 

entre agosto de 2011 e junho de 2012, período em que as ações foram influenciadas pelo 

aguçamento da crise europeia – desdobramento da crise financeira de 2008 – induzindo ações 

anticíclicas voltadas à sustentação da demanda interna; iii) diante do aprofundamento da 

desaceleração econômica, foram reforçadas ações anticíclicas, com destaque para a atuação dos 

bancos públicos na oferta de crédito à pessoa física. 

O primeiro período destacado foi caracterizado pela intenção por parte do novo governo 

de assegurar o compromisso com o tripé macroeconômico, embora as visões sobre política 

monetária e cambial tenham sido revistas. De acordo com o grupo Focus-Bacen, a expectativa 

dos agentes econômicos para a inflação dos 12 meses seguintes avançou da mínima de 5,39% 
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em 07/01/2011 para 5,65% no último dia daquele mês, estimulando o Comitê de Política 

Monetária (Copom) a elevar a meta da taxa Selic a partir de janeiro de 2011, passando de 

10,75% para 11,25%, encerrando o ciclo de alta na 160ª reunião, julho de 2011, em 12,50%. 

Os 2,25 p.p. foram distribuídos ao longo de cinco encontros, o que ilustra certa moderação nos 

ajustes, em linha com a intenção de não sobrecarregar a política monetária, esperando os efeitos 

defasados das medidas macroprudenciais adotadas em dezembro de 2010 e abril de 2011 

(Cagnin et al., 2013). 

O foco no controle inflacionário durante o período de elevação da taxa Selic foi 

acompanhado pela austeridade fiscal apresentada pela equipe econômica, que procurou conter 

a necessidade de maiores altas dos juros (Cagnin et al., 2013). Dessa forma, foi anunciada a 

elevação da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), de 1,5% para 3,0%, em 

abril de 2011, além do anúncio, em agosto, do aumento em R$ 10 bilhões no superávit primário. 

Assim, o governo Dilma procurou demonstrar a sintonia entre Bacen e Ministério da Fazenda, 

que deveriam trabalhar em conjunto para ancorar as expectativas inflacionárias com o menor 

impacto recessivo para a atividade doméstica. 

Muito embora as ações nesse período tenham sido abrangentes, o cenário internacional 

comprometeu os resultados sobre o controle das expectativas de preço. Como citado por Singer 

(2015), durante o segundo semestre de 2011 houve o aguçamento da crise europeia, com 

ataques especulativos sobre as economias da Itália, Espanha e França, acarretando no fluxo de 

capitais para papéis das dívidas da Alemanha e dos EUA, mesmo com a agência Standard & 

Poor’s tendo rebaixado a nota norte-americana, fato inédito na história. No mesmo período, o 

acompanhamento das safras de EUA e Brasil indicavam problemas diante de uma expressiva 

seca, o que elevou os preços dos alimentos em todo o mundo até meados de 2012 – segundo o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), o preço da soja em grãos avançou 26,7% em dólares e 

62,9% em reais ao final de 12 meses, até agosto de 2012. 

Em meio às pressões inflacionárias advindas da demanda interna aquecida, da alta dos 

alimentos e do aprofundamento da crise financeira, agora com a Europa como protagonista, a 

conduta da política econômica brasileira ingressou em uma nova etapa. Mesmo sem conseguir 

ancorar as expectativas inflacionárias – de acordo com o boletim Focus, a expectativa para o 

IPCA passou de 5,36% para 5,47%, ao final de agosto – o governo optou por medidas 

anticíclicas aos moldes daquelas de 2008/09, embora em menor intensidade (Cagnin et al., 

2013), sendo elas: redução da taxa básica de juros, estímulos ao crédito e desonerações 
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tributárias. Entre agosto de 2011 e outubro de 2012, o Bacen reduziu a Selic em 5,5 p.p., 

alcançando 7,25%. Houve diminuição para 2,5% da IOF, o controle do crédito via aumento do 

compulsório bancário contido nas medidas macroprudenciais de 2010 foi afrouxado e os bancos 

públicos foram estimulados a ampliar o crédito ante a redução de recursos ofertados pelo 

sistema financeiro privado. 

Contudo, o já agressivo plano de sustentação da atividade interna não garantiu maior 

dinamismo à economia brasileira, fazendo com que o país apresentasse crescimento de apenas 

1,9% em 2012, enquanto as contas públicas se deterioravam em consequência das desonerações 

fiscais – segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), as desonerações fiscais em 2012 

somaram R$ 172,6 bilhões, sendo R$ 46,5 bilhões destinados à redução dos custos da folha de 

pagamento (O Globo, 21/06/2014). Dessa forma, enquanto a meta para o superávit primário de 

2011 foi elevado de R$ 125,5 para R$ 135,5 bilhões, encerrando em R$ 128,7 bilhões, ou 3,1% 

do PIB, o ano seguinte contou com uma economia de 2,4%, ou R$ 105,0 bilhões. Para a 

obtenção desse resultado, levou-se em conta a antecipação de dividendos de bancos públicos à 

União e a transferência do Fundo Soberano do Brasil (FSB) para o Fundo Fiscal de 

Investimento e Estabilidade (FFIE), ações que somaram cerca de R$ 36 bilhões e foram 

conhecidas como “contabilidade criativa” (Valor Econômico, 30/01/2013). 

Apesar da degradação das contas públicas ao término de 2012, o governo Dilma 

sustentou o mecanismo anticíclico no ano seguinte, acarretando em renúncias tributárias da 

ordem de R$ 203,7 bilhões, de acordo com ao TCU (O Globo, 21/06/2014). Contudo, os efeitos 

negativos sobre a confiança dos agentes oriundos da “contabilidade criativa” e o fraco 

desempenho econômico de 2012, especialmente para a produção doméstica, reforçaram as 

projeções de inflação, o que pressionou a política monetária para elevação dos juros. A inflação 

de 2012 fechou em 5,8%, patamar considerado inadequado pelo Bacen. 

Cabe uma pausa para contemplar as ações do governo Dilma até o início de 2013. Como 

apresentado por diversos intelectuais, de Pessôa (2013) a Bresser-Perreira (2012) e Singer 

(2015), a ampliação do leque de atuação na política monetária com claro objetivo de redução 

da taxa de juros, as medidas de direcionamento da taxa de câmbio para um nível menos 

apreciado e a revisão do superávit primário para baixo geraram questionamentos por parte dos 

agentes econômicos sobre a intenção do governo em sustentar o conceito de tripé econômico. 

Contudo, quando se somam a esses pontos as desonerações tributárias, a redução do custo do 

crédito ao investimento via Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), o reforço da política de 
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conteúdo nacional e a revisão dos contratos das concessionárias de energia é possível 

vislumbrar a denominada nova matriz econômica. Dessa sorte, os elementos citados procuraram 

atender a reinvindicações antigas da indústria nacional que, sob a ótica desenvolvimentista, são 

pré-requisitos para a superação dos problemas estruturais brasileiros. Isso ocorreu porque o 

objetivo final da nova matriz seria transferir ao investimento privado o protagonismo do 

crescimento econômico, ao contrário do ocorrido entre 2004-2010 (Serrano e Suma, 2015). 

Contudo, no início de 2013, o presidente do Bacen vem à mídia apresentar a 

preocupação da instituição com a resiliência da inflação brasileira, o que reforçou as apostas 

dos agentes econômicos para um novo ciclo de alta dos juros, comprometendo definitivamente 

a sustentação da Nova matriz econômica (Singer, 2015), tendo em vista os limites para ações 

anticíclicas por parte do governo e a baixa resposta da produção doméstica.  

Assim, houve efeitos retardados das medidas de estímulo à produção interna aplicadas 

em 2012 que contribuíram para a maior expansão do PIB em 2013, que fechou em 3,9%. E as 

medidas restritivas aplicadas em 2013 justificam em grande parte o fraco desempenho de 2014, 

com alta de apenas 0,1%. A partir da 174ª reunião do Copom, em abril de 2013, a taxa de juros 

naquele ano passou de 7,25% para 10,0% em novembro, seguindo sua trajetória de alta até 

14,25%, em julho de 2015. 

O superávit primário de 2013 foi de 1,9% do PIB, ou R$ 91,3 bilhões, o menor da série 

histórica iniciada em 2002, e abaixo da meta estipulada pelo governo, de 2,3%. De acordo com 

o TCU, as desonerações fiscais alcançaram R$ 203,7 bilhões naquele ano. Ainda assim, o ano 

fechou com aumento real da arrecadação de impostos de 4,0%, reflexo da moderada aceleração 

do PIB, após lidar com alta de apenas 0,7% no ano anterior, que interrompeu dois anos de 

avanços reais em torno de 10%. 

No entanto, a forte elevação dos juros a partir de abril corroeu o crescimento econômico 

de 2014 essencialmente por meio do encarecimento do crédito à pessoa física, comprometendo 

o consumo das famílias. Segundo o IBGE, esse indicador apresentou taxa de crescimento de 

3,5% para 2012 e 2013, após a média de 5,5% dos quatro anos anteriores. Consequentemente, 

as vendas no varejo reduziram sua taxa de expansão anual a partir em 2013, ficando em 4,3%, 

o menor crescimento desde 2003. Os juros médios praticados à pessoa física responderam ao 
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novo ciclo de alta da taxa Selic, passando da mínima histórica de 88,8%/a.a.1 em dezembro de 

2012 para 92,3% no mesmo mês de 2013. Paralelamente, os gastos do governo avançaram 

apenas 1,5% naquele ano, a menor expansão desde 2000.  

Com consumo das famílias, gastos do governo e exportações comprometidos pelas 

ações de controle inflacionário e baixo desempenho do comércio exterior, o ano de 2014 não 

contaria com efeitos multiplicadores adequados para contribuir com o crescimento e ainda 

padeceria dos efeitos defasados do ciclo de alta dos juros-base além do efeito sazonal negativo 

da Copa do Mundo sobre produção e vendas de bens duráveis, especialmente veículos. 

A estagnação daquele ano desdobrou-se em: i) aumento de apenas 1,3% do consumo 

das famílias; ii) alta de 1,2% dos gastos do governo; iii) queda real de 1,8% da arrecadação de 

impostos; iv) queda de 3,2% da produção industrial; v) alta de 2,2% das vendas no varejo; vi) 

déficit de US$ 3,9 bilhões na balança comercial; vii) déficit primário de R$ 32,5 bilhões; viii) 

depreciação cambial de 9,1%, chegando a 40,5% no triênio. O quadro de intensa desaceleração 

não conseguiu aproximar a inflação para o centro da meta do Bacen, encerrando o ano em 6,4%, 

especialmente devido ao desajuste fiscal. 

Segundo Serrano e Summa (2015), mesmo que a desaceleração do comércio 

internacional tenha prejudicado o desempenho da economia brasileira ao longo do primeiro 

governo Dilma, não foi ele o determinante para a forte desaceleração do PIB no período. Desde 

o final de 2010, o governo procurou reorientar o crescimento do protagonismo estatal para a 

iniciativa privada, sendo a premissa da Nova matriz econômica. Para que isso ocorresse, foi 

constatada a necessidade de se corrigir dois preços fundamentais da economia, juros e câmbio, 

com o reforço da austeridade fiscal vista ao longo de 2011 abrindo espaço para que houvesse 

condições de queda da taxa Selic e ações de controle de capitais procurando reorientar as 

cotações do dólar (Cagnin et al., 2013). 

Em linha com a premissa da Nova matriz econômica, Serrano e Summa (2015) 

concluem que o fracasso econômico do governo Dilma se deu pelas ações de esfriamento da 

demanda nos anos de 2011 e 2013, o primeiro para dar sustentação à redução dos juros e 

realinhamento cambial e o segundo para conter pressões inflacionárias. Com isso, a intenção 

de se transferir o protagonismo do Estado sobre os investimentos para a iniciativa privada não 

                                                           
1 Média dos juros das categorias apresentadas pela Anefac: crediário, cheque especial, cartão de crédito, CDC 

bancário, empréstimo pessoal e empréstimos por financeiras. 
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foi bem-sucedido, resultando em queda na atividade industrial, forte desaceleração nas vendas 

no varejo e recuo na formação bruta de capital físico sobre o PIB. 

Tabela 1- Síntese dos Resultados Econômicos, 2010-2014, em % 

 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB 7,5 3,9 1,9 3,0 0,1 

Consumo das Famílias 6,2 4,7 3,5 3,5 1,3 

Gastos do Governo 3,9 2,2 2,3 1,5 1,2 

Resultado Primário 2,8 3,1 2,4 1,9 -0,6 

Arrecadação Real 9,9 10,1 0,7 4,0 1,8 

Produção Industrial (Transformação) 10,0 0,3 -2,4 2,8 -4,1 

FBKF 17,9 6,7 0,8 5,8 -4,5 

Taxa de Câmbio 11,9 4,8 -16,7 -10,4 -9,1 

Inflação 5,9 6,5 5,8 5,9 6,4 

Reajuste Real do Salário Mínimo 6,0 0,4 7,6 2,6 1,2 

Selic (média do período) 10,0 11,8 8,5 8,4 11,0 

Exportações 32,0 26,8 -5,3 -0,2 -7,0 

Vendas no Varejo 10,9 6,7 8,4 4,3 2,2 

Desemprego 6,7 6,0 5,5 5,4 4,8 

Fontes: IBGE, Dieese Ministério da Fazenda, Ipeadata, Secex. 

Como apresentado na Tabela 1, quando analisado o primeiro governo Dilma em sua 

totalidade, fica evidente um ambiente de inflação elevada e não convergente para a meta, 

redução do investimento público e privado, redução do superávit primário, desaceleração do 

consumo das famílias, queda na atividade industrial, depreciação cambial, queda nas 

exportações, desaceleração do consumo das famílias e da atividade varejista. Fica, portanto, 

evidente a falta de êxito no projeto da Nova matriz econômica e a intenção do governo em 

transferir de forma inédita na história brasileira contemporânea o protagonismo da atividade 

econômica do Estado para a iniciativa privada. 

Contudo, o desempenho do mercado de trabalho destoa do restante dos principais 

indicadores macroeconômicos, apresentando quedas consistentes da desocupação ao longo de 

todo o período analisado, gerando a necessidade de uma análise aprofundada de sua 

participação nesse cenário econômico desfavorável que será tratada a seguir. 

3.2. Panorama do emprego e rendimento em 2010. 

Ao final das eleições presidenciais de 2010, a popularidade em alta do presidente Lula 

garantiu a vitória de Dilma Rousseff, até então pouco conhecida pelo geral da nação brasileira 

– de acordo com o Instituto Datafolha, o então presidente contava com 42% dos entrevistados 
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que consideravam seu governo “bom” ou “ótimo” às vésperas das eleições de 2006, chegando 

a 80% ao final de 2010.  

 Muito da avaliação positiva do segundo governo Lula se deu pelos movimentos 

anticíclicos aplicados após o aguçamento da crise financeira internacional, deflagrada em 

setembro de 2008, que garantiu bons resultados para a economia brasileira – segundo o IBGE 

o país encarou resultados trimestrais negativos, ante o período imediatamente anterior, apenas 

no quarto trimestre de 2008, -4,1%, e no primeiro trimestre de 2009, -1,9%, reingressando na 

trajetória de crescimento desde então. 

 Sob a ótica do emprego, o governo Dilma se inicia, em 2010, com uma desocupação 

média de 6,7%, o menor patamar desde o início da nova série, em 2002. Paralelamente, a 

crescente capacitação feminina e o mercado de trabalho aquecido determinaram a menor 

diferença das desocupações entre os gêneros, com os homens alcançando a taxa de 5,2% e as 

mulheres, 8,5%. 

 Estimulado pelo crédito imobiliário crescente, o desemprego da construção civil foi de 

2,9% em 2010, ante o pico de 8,9% de 2003. A indústria alcançou um nível de desocupação de 

3,2% e o comércio, 3,6%, ambos com mínimas históricas. 

 Os rendimentos reais pagos aos trabalhadores também acumulavam resultados 

positivos, alcançando em 2010 R$ 2.116/mês, novamente recorde histórico. Abrindo o 

indicador global, a população trabalhadora por conta própria alcançou naquele ano o 

rendimento médio de R$ 1.707; os empregados do setor privado com carteira assinada 

alcançaram rendimentos de R$ 1.704. Os salários medianos pagos os trabalhadores passaram 

de uma fração de 52,2% da média em 2002, para 56,4% em 2010, o que denota redução da 

discrepância entre salários.  

 Quanto à formalização, 2010 contou com a maior representatividade de empregos com 

carteira assinada sobre o total de empregados desde 2002, alcançando 51%. Trabalhadores sem 

carteira assinada e autônomos contaram com representatividades de 18% e 16,4%, 

respectivamente, mínimas do período de vigência da nova metodologia do IBGE.  

Dessa maneira, os resultados econômicos positivos trouxeram consigo a formalização 

do emprego, incremento da mediana de rendimentos sobre a média e a maior participação 

feminina no mercado de trabalho. Paralelamente, a parcela da população que contava com 
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ensino superior passou de 8,0% em 2002, para 11,9% em 2010, com destaque para as mulheres, 

que passaram de 9,1% para 13,6% no período. 

Portanto, o desafio para o novo governo seria o de consolidar a evolução qualitativa do 

mercado de trabalho, em linha com o aumento da competitividade econômica, em meio a um 

cenário de distensão da crise mundial, o que dificultaria a decisão de desmonte dos estímulos 

econômicos aplicados em 2009-2010. 

3.3. Dinâmica do mercado de trabalho no período 2011-2014 

Após o bom desempenho do mercado de trabalho brasileiro no ano de 2010, logo em 

seu início o governo Dilma impõe à economia o pacote de contenção da demanda interna 

(Serrano e Summa, 2015), o que desacelerou drasticamente a atividade doméstica em 2011, 

sem, contudo, interromper a trajetória de queda do desemprego computada pelo IBGE. Naquele 

ano, a parcela da população economicamente ativa frustrada na busca de uma posição no 

mercado de trabalho alcançou a média de 6,0%, 0,7 p.p. abaixo da média alcançada em 2010. 

O processo de formalização do trabalho seguiu sua trajetória de ganho de 

representatividade iniciada em 2005 e alcançou 53,0% do total de trabalhadores ativos, 

acarretando na redução da representatividade dos autônomos e aqueles sem carteira assinada, 

com as parcelas de 16,2% e 16,7%, respectivamente, indicando mínimas históricas desde 2002. 

Em termos absolutos, o emprego formal absorveu 22,5 milhões de trabalhadores em 2011, alta 

de 6,2%, ante a expansão de 2,1% da massa trabalhadora. Paralelamente, o número de 

trabalhadores sem carteira assinada recuou 5,3% e aqueles atuando por conta própria cresceu 

0,6%, em crescimento contínuo desde 2003. Os 696 mil novos empregados via CLT vieram 

essencialmente da redução do número daqueles sem carteira (-209 mil) além dos novos 

ingressantes no mercado de trabalho (453 mil). 

Diferentemente do trabalho autônomo, o volume de trabalhadores informais está 

relacionado às oportunidades por alocações pautadas pela CLT, especialmente no caso de 

economias em desenvolvimento (Mattos e Lima, 2015). Assim, o contínuo crescimento 

econômico acarreta na migração de trabalhadores informais para o segmento formal. Isso 

ocorreu em 2011 na economia brasileira, embora a geração de vagas formais tenha 

desacelerado, em linha com o menor crescimento do PIB. De acordo com o Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged), foram criados 1,57 milhão de postos formais em 2011, 

o que representou queda de 26,7% sobre a geração do ano anterior. Embora o aguçamento da 
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crise mundial tenha sido a justificativa oficial para a desaceleração da geração de postos 

formais, o que fica claro nos estudos de Mattos e Lima (2015) e de Serrano e Summa (2015) é 

que esse fenômeno está relacionado à desaceleração econômica em si, com a segunda pesquisa 

ilustrando a importância das ações governamentais de contenção da demanda interna, e não o 

recrudescimento do cenário externo, como determinante para a perda de dinamismo da 

atividade interna. 

No geral da massa trabalhadora empregada, houve acréscimo real de 3,2% dos 

rendimentos habitualmente recebidos, de acordo com o IBGE, alcançando R$ 2.183/mês. 

Embora a evolução tenha sido 0,6 p.p. abaixo da alcançada em 2010, houve aumento de 6,6% 

da mediana dos salários – ante a alta de apenas 1,5% do ano anterior – o que denota valorização 

superior dos rendimentos da base da pirâmide social. Os trabalhadores informais contaram com 

uma defasagem de 8,9% sobre os rendimentos obtidos pelos formais, que contaram com o 

rendimento de R$ 1.958/mês, alta anual de 3,4%. 

Em um cenário de acomodação do consumo das famílias e das vendas no varejo 

(Tabela 1), o IBGE apontou que em dezembro de 2011, o acréscimo de 1,3% da massa 

trabalhadora se deu pela contribuição positiva dos setores: i) “intermediação financeira e 

atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas”, com alta de 10,5% sobre 

no número de empregados de dezembro de 2010, com acréscimo de 358 mil empregados; ii) 

“construção”, alta de 7,7% ou 126 mil novos trabalhadores; iii) “outros serviços”, alta de 0,9%, 

ou 37 mil; iv) “administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços 

sociais”, alta de 0,8%, ou 29 mil. As contribuições negativas ficaram para: i) “indústria extrativa 

e de transformação e produção e distribuição de eletricidade, gás e água”, com queda anual de 

2,5%, ou 92 mil empregados a menos; ii) “comércio, reparação de veículos automotores e 

objetos pessoais e domésticos”, recuo de 2,1% ou 91 mil; iii) “serviços domésticos”, queda 

5,0%, ou 81 mil.  

Naquele ano, a população economicamente ativa (PEA) avançou 1,3% e atingiu 41,9 

milhões de pessoas, com as mulheres representando 53,7% do total – a população masculina 

enquadrada na PEA cresceu 1,4% sobre 2010 e a feminina, 1,1%, de acordo com o IBGE. 

Assim, o recuo do desemprego em 2011 contou com o benefício da baixa evolução da PEA, a 

menor desde o início da nova metodologia de análise, em 2002.  
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Dentre os grandes setores considerados pelo IBGE, em relação à criação de vagas 

formais apresentada pelo Caged, o setor de serviços respondeu por 50,7% das novas posições, 

apesar da queda de 8,3% na geração; o comércio representou 23,5% do total, com recuo de 

29,1% sobre a geração de 2010; a indústria geral, 12,8% e queda de 61,9%; construção civil, 

por 9,5% e queda de 41,4% sobre o ano anterior. 

 Em suma, ao final do ano de 2011, o mercado de trabalho sustentou seu trajeto de 

formalização e ganho de renda real da população empregada, em linha com a premissa da 

relação positiva dessas variáveis com o crescimento econômico. Contudo, a premissa do 

impacto negativo do cenário externo para a atividade interna não condiz com os dados oficiais 

da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) que indicaram um resultado agregado das 

exportações 26,8% superior ao obtido em 2010. O desmembramento entre categorias de uso 

indicou evolução para todas: bens de capital, +19,7%; bens de consumo, +7,9%; combustíveis 

e lubrificantes, +34,6%; matérias-primas e produtos intermediários, +32,2%; operações 

especiais, +34,1%.  

Por outro lado, as desacelerações do consumo das famílias em 1,5 p.p. e dos gastos do 

governo em 1,7 p.p. foram determinantes para a desaceleração da formação bruta de capital 

fixo, de 17,9% para 6,7% em 2011, influenciando a virtual estagnação da indústria de 

transformação naquele ano, como apresentado na tabela 1. Além da alta taxa Selic, em 2011, o 

governo optou pelo menor reajuste real do salário mínimo desde o início da política vigente, 

em 2002, que, segundo o Dieese, foi de apenas 0,37%. Os dados corroboram com o 

posicionamento de Serrano e Summa (2015) de que a ação deliberada em direção à maior 

austeridade fiscal por parte do novo governo foi a real determinante para o expressivo 

desaquecimento econômico, com reflexos sobre o mercado de trabalho. 

Tendo em vista o recrudescimento da crise internacional e a expressiva resposta da 

demanda interna ante o ajuste fiscal, o governo lança a medida provisória MP 540 em agosto 

de 2011, transformada em lei em dezembro do mesmo ano, colocando em prática a desoneração 

da folha de pagamento, fazendo com que 22 setores econômicos – majoritariamente industriais, 

mas também prestadores de serviço de TI, comércio e transporte – pudessem optar pela 

substituição da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento por uma parcela da receita 

bruta entre 1 e 2%. Assim, segmentos intensivos em mão-de-obra contemplados na nova lei 

contaram com estímulos fiscais para a manutenção do quadro de funcionários em meio à 

desaceleração econômica. 
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De acordo com a metodologia de Cavalcante e Negri (2014), a produtividade do trabalho 

foi captada pela relação entre PIB e PO. Em 2011, houve alta de 1,8% do produto gerado por 

cada trabalhador ativo, o que representou uma desaceleração de 2,1 p.p. sobre o resultado do 

ano anterior.  

A conclusão para os resultados do mercado de trabalho é que o ano de 2011 foi positivo, 

com redução da desocupação, maior formalização das oportunidades de emprego, aumento real 

da renda apesar da estabilidade real do salário mínimo e ganho de produtividade do pessoal 

empregado. Apesar disso, como foi apresentado na seção anterior, o ano foi marcado pela ação 

de contenção da absorção doméstica por parte do governo, medida bem-sucedida quando 

analisadas as variáveis em conjunto, mas não comprometeu totalmente o desempenho do PIB 

também pelo efeito positivo decorrente dos resultados de 2010 (carry over). 

O aguçamento da crise mundial, concentrado no bloco europeu, e os efeitos defasados 

das medidas restritivas adotadas em 2011 incidiram fortemente no desempenho do PIB de 2012, 

que aprofundou a desaceleração econômica, gerando um crescimento real de apenas 1,9%. O 

mercado de trabalho foi afetado por esse cenário, especialmente no que se refere ao número de 

abertura de vagas formais. 

De acordo com o Caged, 2012 contou com a abertura de 868,2 mil postos de trabalho, 

uma expansão 44,6% inferior ao observado no ano anterior. O menor crescimento no número 

de vagas foi generalizado para os macrossetores considerados pelo IBGE, com o movimento 

mais expressivo na indústria, que apresentou recuo de 74,4% e uma representatividade de 

apenas 5,9% sobre o total, a segunda menor desde 2004 – a menor ocorreu em 2009, com o 

setor respondendo por 1,9% das novas vagas. A construção civil apresentou a segunda maior 

queda na geração de vagas, 52,4%, contudo, os 70,9 mil novos postos, superior apenas ao 

resultado de 2004, garantiu ao setor uma representatividade superior à atribuída à indústria, 

8,2%. O setor de serviços, responsável por 57,6% dos novos postos, recuou em 37,3% a 

geração. Já o varejo, com representatividade de 31,1% na geração de vagas, desacelerou esse 

volume em 26,6%. 
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Gráfico 2– Resultado dos macrossetores na geração de postos de trabalho, 2004-2014 

 

Contudo, a menor abertura de postos de trabalho em 2012 não veio acompanhada por 

um aumento dos desligamentos, o que garantiu a continuidade do recuo do desemprego, captado 

pelo IBGE. De acordo com a PME, aquele ano fechou com a média de desocupação de 5,5%, 

a menor da série iniciada em 2002. A PO avançou 2,2%, taxa superior àquela alcançada pela 

população economicamente ativa, 1,2%, o que denota a redução do estoque do público disposto 

a trabalhar que não encontra uma posição do mercado de trabalho. De acordo com os dados do 

IBGE, a importância da PO sobre a economicamente ativa alcançou 53,7%, alta de 0,5 p.p. 

sobre o ano anterior, além de ser a maior relação desde 2002, que alcançara 48,9%. 

O processo de formalização continuou em andamento, embora em menor velocidade 

que aquela alcançada em 2011. De acordo com o IBGE, houve recuo de 3,1% da população em 

atividades informais e alta de 3,5% daqueles alocados em vagas regidas pela CLT. Apesar do 

aumento de 0,8% na quantidade de pessoas que trabalhavam por conta própria, sua 

representatividade sobre o total seguiu a trajetória de perda de representatividade iniciada em 

2003, alcançando 16,0% em 2012. Mesmo em desaceleração, o crescimento econômico e os 

menores custos envolvidos nas contratações contribuíram para o ganho de qualidade do 

emprego, materializado no processo de formalização, em linha com o funcionamento das 

economias em desenvolvimento (Mattos e Lima, 2015). 

Os rendimentos do trabalho apresentaram elevação real de 4,1%, alcançando 

R$ 2.274/mês, contudo, a mediana dos valores contou com expansão inferior, 3,9%, ou 

R$ 1.343/mês, o que denota inversão do movimento de aproximação dos valores visto em 2011. 
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Naquele ano, a indústria nacional ainda gerou saldo positivo na oferta de emprego, 

embora a produção da de transformação tenha recuado 2,4% ante 2011. Os efeitos do cenário 

externo adverso se fizeram sentir nas exportações, que recuaram 5,3%, de acordo com a Secex. 

Mesmo com o modesto avanço das vendas de bens de capital, de 3,5%, a queda das exportações 

de bens duráveis, -2,4%, e não duráveis, -10,2%, comprometeu os resultados industriais. 

Ademais, o consumo das famílias voltou a desacelerar, 1,2 p.p., avançando 3,5% sobre o 

consumo de 2011. Paralelamente, os gastos do governo mantiveram o desempenho do ano 

anterior, com crescimento de 2,3%. Neste cenário, os investimentos produtivos perderam 

dinamismo drasticamente, passando de um avanço de 6,7% para 0,8%. 

O retrocesso industrial em 2012 foi o grande responsável pelo recuo de 0,2% da 

produtividade do trabalho, somando-se a contenção das encomendas por bens manufaturados, 

reduziu a utilização da capacidade instalada da indústria de transformação em 0,5 p.p., para 

72,1%, e comprometeu as expectativas de demanda, de acordo com o levantamento da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), o que justifica a expressiva desaceleração dos 

investimentos. 

Além da sustentação do emprego industrial em meio à crise no setor, o consumo foi 

estimulado pelo barateamento do crédito, via redução dos juros capitaneado pelos bancos 

públicos, o que garantiu aceleração de 1,7 p.p. das vendas no varejo, que fechou 2012 com 

expansão de 8,4%. A demanda interna foi ainda estimulada pelo reajuste real de 7,6% do salário 

mínimo, o que garantiu também o bom desempenho do setor de serviços. Desta sorte, mesmo 

com o fraco desempenho do PIB, o emprego encontrou sustentação pelo aumento da absorção 

interna. 

O ano de 2013 se inicia com o recrudescimento das expectativas de inflação, o que 

induziu o Bacen a iniciar nova rodada de alta dos juros, com a Selic passando de 7,25% em 

março, para 10,0% em novembro. A reação do consumo no ano anterior amparada pelo 

barateamento do crédito não foi repetida em 2013, visto que as instituições financeiras 

aplicaram juros médios ao consumidor de 92,3%, alta de 3,5 p.p. ante a realidade de 2012, 

segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade 

(Anefac). Ocorreu também a maior seletividade na disponibilidade de crédito, especialmente 

para veículos, o que acarretou na queda de 0,9% nas vendas de automóveis, de acordo com a 

Anfavea, e de 2,4% de motocicletas, como anunciado pela Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). 
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No entanto, a fraca atividade industrial de 2012 desovou estoques indesejados na 

indústria de transformação e a aceleração dos investimentos para atender as demandas da Copa 

do Mundo de 2014 garantiram a recuperação industrial, que encerrou 2013 com expansão de 

2,8%, apesar da perda de sustentação das vendas no varejo, que alcançou um crescimento de 

4,3%. Neste cenário, os investimentos em formação bruta de capital fixo avançaram 5,8%, ante 

a virtual estagnação vista em 2012. 

A reação da indústria de transformação garantiu que a produtividade do trabalho em 

2013 crescesse 2,3%, dando sustentação para um novo recuo do desemprego, que fechou na 

média de 5,4%, segundo o IBGE. No entanto, a evolução do número de pessoas ocupadas 

cresceu apenas 0,7%, a menor expansão desde 2003, mas que não veio comprometer o processo 

de formalização em prática desde 2005. De acordo com o IBGE, houve recuo de 7,6% no 

número de trabalhadores sem carteira assinada e expansão de 2,6% daqueles contratados pelo 

regime da CLT. 

Os rendimentos do trabalhador apresentaram crescimento real de 2,1%, alcançando 

R$ 2.321/mês. Apesar de se tratar da menor expansão desde 2005, a mediana voltou a 

apresentar crescimento superior à média, 6,7%, ou R$ 1.411/mês. 

Porém, como apresentado no Gráfico 2, a geração de vagas formais apresentou nova 

perda de dinamismo, agora concentrada nas desacelerações de comércio e serviços, 

influenciados pelo reduzido aumento real do salário mínimo, 2,6%, e, como já apresentado, 

pelo encarecimento e maior seletividade na oferta de crédito. Dessa maneira, o saldo de criação 

de postos formais foi de 730,7 mil, 15,8% inferior ao ano de 2012. A geração de vagas pela 

indústria passou de 51,2 mil para 90,7 mil, elevando sua representatividade sobre o total para 

12,4%. A construção civil reduziu o número de vagas abertas em 50,5%, para 35,1 mil, 

reduzindo sua representatividade para 4,8%. O comércio abriu 208,0 mil postos formais, 

redução de 23,1%, com queda de participação sobre o total de 2,6 p.p., para 28,5%. O grande 

porte do setor de serviços fez com que, mesmo apresentando recuo de 14,8% no número de 

novas vagas, resultando em 426,2 mil, sua participação passou de 57,6% para 58,3%. O 

panorama que se consolidou foi o de que, à medida que o avanço real da renda foi mitigado e o 

crédito encarecido, a cadeia relacionada ao varejo e aos serviços prestados às famílias perdeu 

dinamismo no âmbito das contratações, enquanto a indústria se recuperou por meio da reação 

dos investimentos. 
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Contudo, o mercado de trabalho começou a demonstrar desgaste, indicado pela menor 

velocidade recolocação profissional. De acordo com o Guia Salarial, produzido pelo (Insper) 

em parceria com a consultoria Hays, o ano de 2013 indicou mudanças no motivo dos 

desligamentos e a racionalização na quantidade de colaboradores no nível gerencial e de 

coordenação, além do aumento generalizado do período entre empregos. 

Quem procura recolocação no mercado precisa de mais paciência: os 

prazos estão mais dilatados em relação a 2012. Se, no ano passado, 64,5% 

estavam desempregados havia menos de três meses, na pesquisa de 2013 esse 

percentual caiu para 42,2%. No levantamento deste ano, praticamente um em 

cada quatro respondentes (23%) está sem emprego há entre quatro e seis meses 

(em 2012, o percentual era praticamente a metade: 12,5%). E quase um em 

cada cinco (18,8%), entre sete e 12 meses (eram 9,8% no ano anterior). Mudou 

também o motivo pelo qual essas pessoas estão sem emprego: em 2012, quase 

metade (47,9%) pediu demissão; em 2013, 55,3% foram demitidos. Boa parte 

desses profissionais ocupava cargos de gerência (33%) ou coordenação 

(17%), e apenas 2,4% são técnicos. Como 60,6% das empresas consideram 

elevar o número de colaboradores, com foco prioritário (68,5%) em cargos 

técnicos e médias gerências, é possível antecipar que os poucos técnicos fora 

do mercado não terão dificuldade para se recolocar. (Guia Salarial 2013, p. 22) 

Assim, embora o nível historicamente baixo para a desocupação, a população começou 

a vislumbrar dificuldades no que se refere à sua renda futura, o que, associado às dificuldades 

na obtenção de crédito, conteve o consumo em 2013, especialmente para bens duráveis. O 

Índice de Consumo das Famílias (ICF), apresentado pela Confederação Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo (CNC), indicou, ao final do ano, redução generalizada do otimismo 

da população brasileira, especialmente no que se refere à perspectiva profissional (-6,1%), da 

intenção de efetuar compras a prazo (-11,9%) e da compra de bens duráveis (-11,5%). 

O último ano do governo Dilma se inicia com inflação ascendente, dificuldades nas 

contas públicas, juros elevados e um cenário de esfriamento no número de contratações no 

mercado de trabalho, embora os benefícios oriundos de desonerações fiscais tenham em alguma 

medida contido os desligamentos, além do baixo crescimento da PEA incutir menor pressão 

sobre o nível de desemprego no país – de acordo com o IBGE, enquanto a PO avançara 0,7% 

em 2013, a PEA expandira apenas 1,0%, a menor evolução desde 2003. 

Porém, a modesta recuperação da indústria de transformação vista no ano anterior 

passou por uma queda de 4,1%, em decorrência do retrocesso de 4,5% nos investimentos e do 

esfriamento da demanda interna. Fatores atípicos contribuíram para os maus resultados da 

atividade produtiva, como o grande número de feriados decorrentes da Copa do Mundo, o que 
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reduziu o número de dias úteis, e a ocorrência das eleições fenderias e estaduais em outubro, 

que se mostravam pouco previsíveis quanto aos resultados para a presidência. 

O desempenho do mercado interno foi o mais fraco dos anos de presidência de Dilma 

Rousseff, que não encontrava espaço para novas medidas fiscais de estímulo ante a degradação 

das contas públicas, acarretando no crescimento de 1,2% dos gastos do governo, o menor desde 

2000.  

O consumidor respondeu às incertezas de sua renda futura – o indicador coincidente de 

emprego elaborado pela Fundação Getúlio Vargas que procura captar a impressão do 

trabalhador sobre sua situação indicou aumento ininterrupto do receio da população desde abril 

de 2014 – e ao encarecimento do crédito – de acordo com a Anefac, os juros médios praticados 

à pessoal física alcançou 108,2% a.a. em dezembro de 2014, a maior taxa desde março de 2012 

– fazendo com que o consumo das famílias evoluísse apenas 1,3% em 2014, o menor nível 

desde 2003. 

Nesse cenário, o ano apresentou a abertura líquida de postos de trabalho de apenas 

152,7 mil vagas, queda de 79,1% sobre o resultado de 2013. Como apresentado no Gráfico 2, 

indústria e construção civil apresentaram contribuições negativas, eliminando 185,1 mil e 

145,3 mil postos formais de emprego, respectivamente. O comércio apresentou saldo positivo 

de 124,3 mil vagas, o que representou queda de 40,0% sobre o resultado de 2013. O setor de 

serviços abriu 379,2 mil colocações, resultado anual 11,0% inferior. 

O desemprego em 2014 alcançou a menor média histórica, 4,8% da população 

economicamente ativa. No entanto, o ano apresentou o primeiro recuo da quantidade de pessoas 

empregadas, -0,1%. Paralelamente, a PEA avançou 1,2%. Segundo o IBGE, menos pessoas 

procuraram emprego, o que contribuiu para a redução do volume de desempregados, tendo em 

vista a metodologia aplicada, que considera no cômputo apenas aqueles que procuraram uma 

posição no mercado de trabalho e não obtiveram sucesso. Ademais, o fenômeno do público que 

nem estuda nem trabalha – chamada geração “nem nem” – alcançou 20% dos jovens entre 15 

e 29 anos. 

De fato, o ano apresentou alta de 0,7% da quantidade de pessoas alocadas em empregos 

formais e queda de 8,3% daquelas alocadas em atividades informais, o que indica maior 

resistência por parte da população para aceitar posições menos estruturadas. O rendimento 

manteve sua trajetória de alta, 3,4% sobre 2013, alcançando R$ 2.400/mês, com evolução 



82 
 

 

semelhante para a mediana dos valores. Mesmo com crescimento da renda e recuo do 

desemprego, a expressiva queda na abertura de vagas e as dificuldades em se efetivar após 

contratações temporárias ampliavam a resistência da população em sustentar seu consumo, o 

que acarretou na evolução de apenas 2,2% no volume de vendas no varejo – de acordo com o 

Ministério do Trabalho, foram abertas menos de 400 mil vagas temporárias no final de ano de 

2014, número 64,0% abaixo do resultado do ano anterior, e apenas 3,0% desses empregados 

foram efetivados posteriormente, ante 12,0% visto em 2013. 

De acordo com a CNC, pela primeira vez desde o início do acompanhamento, a intenção 

de consumo das famílias ingressou no campo negativo – de acordo com a metodologia, abaixo 

dos 100 pontos – para seu consumo atual e para adquirir bens duráveis, fruto das dificuldades 

de absorção do mercado de trabalho, maior endividamento e inadimplência, além da restrição 

e encarecimento do crédito. 

Considerando o retrocesso industrial e a nova desaceleração da demanda agregada – 

menores gastos do governo e das famílias, queda dos investimentos e das exportações – o PIB 

nacional fechou estável e a produtividade do trabalho avançou modestos 0,2%. 

O ano de 2014 se encerra com grandes dificuldades nas contas públicas – com déficit 

primário de 0,6%  – perda  de apoio político da presidência – após a disputa acirrada no segundo 

turno das eleições para presidente, a nova constituição da Câmara Federal indicava grandes 

dificuldades na construção da base de apoio para o segundo governo Dilma – expressivo 

pessimismo quanto ao futuro próximo para indústria e comércio, encarecimento do crédito – 

em linha com a taxa Selic em 11,75% e maior seletividade na liberação de financiamento do 

consumo. Dessa maneira, os participantes do mercado de trabalho interpretavam como iminente 

a reversão dos bons resultados dos anos anteriores, especialmente a partir do segundo semestre, 

momento em que a economia brasileira já indicava recuos trimestrais – de acordo com o IBGE, 

o PIB livre de efeitos sazonais não retrocedeu apenas durante o último trimestre, com a evolução 

pouco expressiva de 0,1%. 

Conclusão 

Os resultados econômicos do período entre 2011 e 2014 foram pouco expressivos, 

passando de um crescimento médio do PIB de 4,7% entre 2007-2010, para 2,2%. Contudo, o 

mercado de trabalho indicou redução sistemática da quantidade de desempregados, situação 

motivadora desta pesquisa. 
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Observando no detalhe, é possível concluir que o governo Dilma Rousseff foi 

caracterizado por quatro momentos macroeconômicos distintos, com os efeitos defasados das 

ações interferindo nos objetivos em cada período seguinte. O primeiro seguiu a premissa da 

necessidade do esfriamento da demanda interna, após o crescimento de 7,5% do PIB, com o 

pano de fundo de dar início à Nova matriz econômica, que procurava substituir o protagonismo 

estatal nos investimentos. Para tanto, o governo reforçou a austeridade fiscal – por meio do 

aumento do superávit fiscal, baixo reajuste do salário mínimo e contenção dos gastos públicos 

– a fim de garantir meios para corrigir dois preços relativos essenciais para o reforço da 

iniciativa privada sobre o crescimento econômico: juros e câmbio. O mercado de trabalho 

seguiu aquecido em 2011, com expressivo aumento no número de vagas formais, que estimulou 

a expansão real da renda média e mediana da população, muito embora tais resultados 

demonstrassem desaceleração do desempenho ante 2010, interpretado como razoável para um 

crescimento sustentado da economia. 

Contudo, o crescimento de 3,9% de 2011 representou expressiva desaceleração, 

levando-se em conta o efeito carry over no ano anterior. A equipe econômica, alinhada com os 

objetivos de realinhamento dos preços relativos, considerou oportuna uma nova rodada de ações 

anticíclicas em 2012, com o posicionamento oficial de fazer frente aos desafios do 

recrudescimento da crise internacional, concentrada no bloco europeu. Dessa maneira, foram 

lançados inúmeros estímulos fiscais para reaquecer a absorção interna – reajuste elevado do 

salário mínimo, desoneração da folha de pagamento e redução da taxa de juros de longo prazo 

– sem colocar o Estado como motivador dos investimentos, tendo em vista a baixa evolução 

dos gastos do governo. Além disso, o alinhamento entre Bacen e Ministério da Fazenda 

contribuiu para um agressivo processo de diminuição da taxa de juros Selic concomitante à 

orientação dos bancos públicos em reduzir o spread bancário, barateamento do crédito à pessoa 

física. 

As duas frentes de crescimento, consumo interno e investimentos, apresentaram 

desempenhos opostos. O primeiro garantiu reaquecimento das vendas no varejo ante o aumento 

da renda real e barateamento do crédito, enquanto o segundo padeceu pelo recuo das 

exportações e contenção dos gastos públicos, acarretando em virtual estagnação do 

investimento e queda na atividade da indústria de transformação. Contudo, os principais 

elementos para o funcionamento da Nova matriz econômica estavam em andamento com a taxa 

Selic em patamar historicamente baixo e uma depreciação cambial acumulada de 16,7%, o que 

sustentou o discurso otimista do governo para os resultados de 2013. 
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O mercado de trabalho constatou em 2012, assim como na análise do biênio, a 

desaceleração das contratações industriais, reforçando o protagonismo de comércio e serviços 

na abertura de novos postos de trabalho. A construção civil ganhou também espaço, beneficiada 

pelo ciclo positivo do mercado imobiliário gerado pelo processo de formalização do trabalho e 

maior disponibilidade de crédito direcionado. Outra característica favorável para o setor de 

serviços foi o significativo reajuste real do salário mínimo daquele ano, assim como as 

consequências da trajetória de alta do benefício desde 2003, o que elevou a capacidade de 

consumo especialmente da base da pirâmide social, assim como aposentados e pensionistas, o 

que contribuiu para o aumento das contratações de serviços relacionados ao bem-estar – como 

saúde e educação privadas, cuidados pessoais, telefonia e internet banda larga. Houve ganho de 

representatividade do setor de serviços na cesta de consumo total da população e os reajustes 

estipulados em contrato garantiram contínuo aumento dos preços e da renda dos prestadores de 

serviço. 

O ano de 2013 se inicia com pressões inflacionárias e a percepção negativa por parte 

dos agentes econômicos diante da adoção da contabilidade criativa para a obtenção do superávit 

primário. Assim, embora investimentos destinados à adequação da infraestrutura para a 

acomodação da Copa do Mundo no ano seguinte mais os efeitos defasados da expressiva queda 

dos juros tenham garantido moderada reação do PIB e da indústria de transformação, o 

esfriamento da demanda interna, muito sustentado pelo maior endividamento da população e 

pelo encarecimento do crédito à pessoa física, bem como a degradação das contas públicas, 

comprometeram as expectativas de crescimento para o período seguinte. 

O mercado de trabalho seguiu sua trajetória de queda do desemprego, embora a abertura 

de novas vagas tenha novamente reduzido, especialmente concentrada nas contratações de 

comércio e serviços, em resposta à redução da intenção de consumo da população e da pouco 

robusta reação industrial. Ademais, o benefício do menor crescimento da população 

economicamente ativa, decorrente de fatores demográficos e do contínuo aumento da renda da 

PO, ganhou relevância sobre os resultados finais do mercado de trabalho. Mesmo assim, o 

processo de formalização do trabalho seguiu em andamento com contínua perda de integrantes 

alocados em posições sem carteira assinada, fato majoritariamente influenciado pelo ganho de 

renda da população em posições formais, que inibia o ingresso de membros da família em 

atividades menos adequadas. Avolumou-se também o número de indivíduos que protelaram o 

ingresso ao mercado de trabalho – muito influenciado também pelas mudanças na Previdência, 
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que desestimulavam a atuação de jovens abaixo de 24 anos, devido à nova idade mínima para 

se aposentar – além do maior número de jovens que nem estudavam, nem trabalhavam.  

A estagnação econômica de 2014 e a penúria da indústria de transformação – 

prejudicada, ainda, pelo menor número de dias úteis devido à ocorrência da Copa do Mundo – 

se somaram ao aumento dos juros à pessoa física, ao maior receio quanto ao desemprego futuro 

e ao elevado endividamento da população, acarretando na fraca evolução do consumo das 

famílias, dos gastos do governo e na queda dos investimentos. Assim, indústria e construção 

civil contribuíram negativamente para a formação de novos postos formais de emprego, 

enquanto a fraca expansão das vagas nos setores de comércio e serviços garantiram um aumento 

geral de postos de trabalho apenas um décimo daquele visto em 2011. Com as vendas no varejo 

com fraco desempenho, o nível de efetivação de temporários e a dilatação do período de 

recolocação profissional consagraram o expressivo esfriamento da absorção interna. 

Contudo, novamente houve queda na média do desemprego, que alcançou a mínima 

histórica em 2014. Mas o ambiente carregado de incerteza econômica – deprimido pela 

incidência defasada do longo ciclo de alta dos juros-base e pela aceleração da inflação – 

consolidou o esfriamento da demanda interna, o que chancelou o estado de estagflação da 

economia brasileira. 

Como apresentado por Singer (2015), o ciclo de alta dos juros no segundo trimestre de 

2013 abortou os resultados da Nova matriz econômica almejada pelo governo, imprimindo a 

necessidade de rever suas estratégias em meio ao ambiente externo pouco favorável, mas, 

especialmente, pelo vácuo gerado com o não engajamento do empresariado para capitanear os 

investimentos e pela incapacidade fiscal do Estado de suprir essa necessidade. Segundo Serrano 

e Summa (2015), o esfriamento da demanda interna adotado no início do governo Dilma foi o 

principal responsável pelos maus resultados do período, dando ao aguçamento dos problemas 

da economia mundial um caráter secundário no processo. 

Ao longo de 2011-2014, o PIB brasileiro cresceu 9,2%, enquanto que a produtividade 

do trabalho, computada pela relação entre produto e PO (Cavalcante e Negri, 2014), avançou 

apenas 4,1% – muito influenciado pela intermitência do investimento privado no período – o 

que contribuiu para que o governo perdesse o apoio da elite industrial brasileira, existente em 

2011 e ao longo dos governos Lula (Singer, 2015). Dessa maneira, ganhou força na sociedade 
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a ideia de que uma rodada mais intensa de ajuste fiscal seria a saída para a melhora do cenário 

econômico para os próximos anos, reduzindo a importância dos salários sobre o produto. 

Apesar de ainda ficar em aberto a plena compreensão dos motivos do descolamento do 

desempenho do mercado de trabalho com o crescimento econômico, alguns indicativos podem 

ser traçados: i) as mudanças da conduta econômica, que comprometeram o desempenho do PIB, 

vieram acompanhadas por ações objetivas pró-emprego formal, com destaque para a 

desoneração da folha de pagamento; ii) os principais problemas no mercado de trabalho 

residiram na indústria de transformação, havendo sustentação do resultado total pelos setores 

de comércio e serviços e, ao menos durante o primeiro biênio no período, pela construção civil, 

grande absorvedora de mão de obra de baixa qualificação; iii) o contínuo processo de ganho de 

renda da população, pautada pela política de reajuste do salário mínimo, e as mudanças na 

previdência social contribuíram para o protelamento do ingresso do jovem no mercado de 

trabalho, reduzindo sistematicamente o crescimento da PEA até o início de 2014; iv) a soma 

entre aumento da renda real e formalização do trabalho reduziu número de brasileiros alocados 

em atividades informais, que oferecem salários cerca de 10% inferiores aos das vagas regidas 

pela CLT, além de não garantirem benefícios sociais; v) o aumento das incertezas quanto ao 

emprego futuro, especialmente ao longo de 2013 e 2014, fez com que o consumo das famílias 

não respondesse ao nível esperado para uma situação de mínima histórica da desocupação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a revisita das três principais teorias econômicas, do mapeamento das 

transformações do ambiente social brasileiro a partir dos anos de 1990 e do aprofundamento a 

respeito do período entre 2011 e 2014, cabe localizar pontos de aderência entre teoria e prática 

durante o primeiro governo Dilma Rousseff. O presente capítulo não pretende consolidar 

compreensões, ao contrário, convida o leitor a ponderar as consequências das convicções dos 

diversos agentes – governo, trabalhadores e empresários – que tecem a trama da sociedade 

democrática brasileira.  

Categorizando as teorias econômicas selecionadas, a marxista possui um caráter 

estruturante na compreensão de sociedade, apresentando aquilo que são consideradas 

contradições fundamentais ao sistema capitalista que justificariam as dificuldades de se 

alcançar o bem-estar para toda a comunidade. Os utilitaristas/neoclássica, ingressantes no 

processo histórico posteriormente à concepção do pensamento marxista, consideram o 

capitalismo, que conta como pedra fundamental a propriedade privada, o modelo mais 

adequado para representar o Estado Democrático, à medida que sejam garantidas condições 

para que os indivíduos procurem alcançar seus próprios interesses. Dessa maneira, a teoria 

neoclássica procura aprimorar o modelo de produção vigente no sentido de “despolitizar” a 

economia, isto é, reduzindo a importância do Estado o arranjo social, visto que ele é interpretado 

como clientelista e inibidor de práticas maximizadoras dos indivíduos. 

Por fim, a teoria keynesiana completa o arcabouço teórico ao cumprir a função de se 

contrapor à convicção não intervencionista status quo, sem chegar à conclusão da existência do 

fracasso inerente ao modelo capitalista. Assim, a teoria keynesiana ganha poder explicativo 

expressivo, especialmente em sociedades de capitalismo tardio como a brasileira, que carrega 

o histórico na necessidade de indução do Estado na conduta econômica. 

Uma primeira constatação é a de que cada uma das teorias atende à necessidade 

metodológica de grupos específicos da sociedade havendo, porém, situações de intersecção. O 

marxismo, com sua teoria do valor-trabalho, tendência decrescente das taxas de lucro e, 

especialmente, o conceito de exército industrial de reserva, dá mais subsídios para 

compreendermos as profundas diferenças sociais identificadas no Brasil, que são expostas na 

análise da realidade da classe trabalhadora e dos aspirantes a ingressar no mercado de trabalho. 

Se tratando de uma economia diversificada, cada vez mais integrada ao mercado internacional 
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e com grandes vantagens comparativas, o combate à desigualdade é prejudicado por interesses 

de determinadas classes sociais, que se aproximam do Estado para garantir distinção de 

tratamento.  

Porém, como apresentado por Singer (2015), a complexidade da sociedade brasileira é 

representada pelo jogo de poder inserido na composição do Estado, com grupos econômicos 

intercalando o nível de influência sobre as estratégias desenhadas e que se valem de princípios 

teóricos essencialmente neoclássicos e keynesianos – levando em conta as diversas variações 

dessas teorias – para defender suas posições. 

Do ponto de vista do trabalho, o período entre 2011 e 2014 foi essencialmente positivo, 

com os grandes números indicando queda no desemprego, ganho de renda e formalização das 

atividades. Paralelamente, o nível educacional avançou no período. A fim de analisarmos 

apenas as categorias extremas, os dados da PNAD indicaram que a representação da população 

com nível superior alcançou 13,1% em 2014, ganho de 2,5 p.p. sobre a participação de 2009. 

No mesmo período, a representação daqueles sem instrução ou com ensino fundamental 

incompleto passou de 49,9% para 43,7%. 

A demanda interna, aquecida no decorrer da década de 2000, determinou efeitos 

positivos para o setor real da economia, com destaque para a construção civil, comércio e 

serviços, o que justifica grande parte do processo de formalização. Essa categoria de 

contratação captou novos participantes do mercado de trabalho mas, também, significativa 

parcela daqueles alocados em atividades informais – a categoria de autônomos também ganhou 

participantes entre 2011 e 2014, mas a velocidade dessa expansão manteve a representatividade 

da categoria em 16,2% no período. A informalidade passou a responder por 13,4% da PO, queda 

de 4,7 p.p. ante a de 2010. Segundo Mattos e Lima (2015), o movimento da mão-de-obra em 

direção à formalização depende da lógica do desenvolvimento capitalista, que abre 

oportunidades de emprego mais estruturadas à massa trabalhadora. 

Neste sentido, o primeiro governo Dilma se inicia com a convergência de interesses 

entre empresários e centrais sindicais (Singer, 2015), que sustentou ações favoráveis ao 

emprego concomitantes ao estímulo ao setor privado, situação que se alterou no decorrer do 

mandato. À medida que a postura do governo se consolidou como neodesenvolvimentista – isto 

é, com medidas de estímulo industrial e de fomento ao investimento privado sob a orientação 

do Estado sem romper com a doutrina neoliberal – foi constatada ações de mudanças 
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macroeconômicas em direção a entregar à iniciativa privada o protagonismo dos investimentos, 

especialmente até o término de 2012. Portanto, os fundamentos que sustentaram a proposta da 

nova matriz econômica carregavam a intenção de menor intervenção do Estado no longo prazo, 

em linha com as proposições neoclássicas, que se materializavam na sustentação do tripé 

macroeconômico. 

Apesar da forte desaceleração econômica aplicada no início do governo Dilma, a 

interpretação favorável dos agentes no período – representada pelas expectativas otimistas por 

indústria, comércio e serviços apresentadas por CNI e FGV – garantiram ao mercado de 

trabalho seu desenvolvimento, representado pela formalização e pelo aumento real da renda. A 

teoria marxista contribui para explicar aquele momento à medida que ilustra o maior poder de 

barganha dos trabalhadores frente aos capitalistas, que procuraram intensificar o uso do trabalho 

para atender ao desenvolvimento da demanda interna, em vez de ampliar expressivamente os 

investimentos, como ilustrado pela instabilidade da expansão da FBKF. Dessa maneira, o 

impacto do exército industrial de reserva para conter os salários foi minimizado, tendo em vista 

também o aumento real da renda na base da pirâmide social, decorrente de ganhos acumulados 

do salário mínimo e de benefícios sociais, que reduziu o interesse por posições de trabalho 

menos estruturadas. 

Sob a ótica keynesiana, a desaceleração dos investimentos e o mercado de trabalho 

aquecido decorrem de sinais insuficientemente fortes por parte do governo para orientar a 

demanda efetiva, ao passo que a demanda agregada, estimulada pelos diversos meios – além de 

salários e benefícios em alta, a maior disponibilidade do crédito ao consumo foi impactante – 

necessitava ser atendida. Em outras palavras, enquanto o empresariado não se via confiante em 

ampliar a produção via investimentos, a demanda interna foi abastecida pelo maior uso do 

trabalho e pelas importações. 

 As relações entre os macrossetores econômicos contribuem para a análise e remetem a 

conceitos neoclássicos: os estímulos à demanda agregada, mesmo não tendo a resposta esperada 

para o desenvolvimento industrial sustentado, reforçaram a procura por mão-de-obra no 

comércio e serviços. No geral, esses setores lidam com maior concorrência por profissionais 

com experiência, o que acarreta em elevada rotatividade de trabalhadores. As condições 

favoráveis para a demanda interna fizeram com que os trabalhadores exigissem maiores salários 

e benefícios para permanecerem em seus postos, se aproximando da relação equilibrada entre 

empregados e empregadores proposta pelos neoclássicos, com viés de alta para os salários. 
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Independentemente da teoria a ser adotada, o cenário ao longo de 2011-2014 foi de 

ganho de importância dos salários sobre o produto, ante a baixa resposta dos investimentos 

diante da demanda em crescimento. Assim, seja pela visão marxista, que trata da disputa entre 

capital e trabalho sobre o valor gerado na produção, ou na ótica neoclássica, que defende a 

necessidade da procura da maximização dos lucros via alocação “ótima” do recurso capital e 

trabalho, o desenrolar do governo Dilma apresenta o aguçamento das tensões entre empresários 

e trabalhadores. Considerada a relação PIB e PO para a produtividade do trabalho, houve a 

evolução cerca de 50% inferior desse indicador sobre o produto gerado, o que reforça a 

interpretação quanto à carência de investimentos no período. 

As ações do governo, especialmente até 2013, foram voltadas para estimular o 

investimento privado, com o Estado defendendo saúde fiscal para garantir juros menores e 

câmbio depreciado. Sob a ótica do trabalho, a desoneração da folha de pagamento já em 2011 

demonstrou-se ser de fundamental importância porque a desaceleração econômica vista no 

conjunto do período incidiu sobre a geração de novas vagas no mercado de trabalho, contendo 

o número de desligamentos. Soma-se a isso o incremento da renda via salários e benefícios 

sociais para identificarmos razões para a desaceleração da PEA, que extrapolaria a dinâmica 

demográfica nacional, também em transformação. 

 Keynes apresenta em sua Teoria Geral que as expectativas são fundamentais para o 

investimento. Dessa forma, o princípio que sustentava a nova matriz econômica significava 

uma mudança de paradigma no crescimento recente nacional, com elevada dependência sobre 

o protagonismo estatal, seja por investimentos diretos ou pelas empresas públicas. Nesse 

contexto, a agressividade da postura da equipe econômica em alinhar os preços relativos – juros 

e câmbio – se somou ao aguçamento da crise europeia e ao fim do conhecido “superciclo” das 

commodities – ante a desaceleração do PIB chinês – e construiu um cenário reticente para os 

investimentos privados. À medida que a demanda interna contava com certo dinamismo, o 

descompasso entre oferta e procura elevou as apostas de inflação. O ciclo se retroalimenta à 

medida que a expectativa de alta dos preços fomenta altas dos juros que, por sua vez, volta a 

inibir investimentos. 

 Ademais, o grande volume de desonerações fiscais, coerentes ao pacote de estímulo à 

iniciativa privada, comprometeu fortemente as contas públicas, ao passo que não obteve 

resposta suficiente do setor produtivo. Nos valendo do conceito de teoria adaptativa neoclássica, 

os agentes passaram a protelar investimentos na espera de novas rodadas de benefícios vindos 
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do governo. Os resultados de 2012 demonstraram à sociedade as dificuldades enfrentadas pelo 

lado fiscal, e a adoção da conhecida “contabilidade criativa” para a obtenção do superávit 

daquele ano intensificou os receios dos agentes. Os problemas vindos da seca sobre o setor 

energético, a retomada dos juros e os efeitos inflacionários decorrentes da depreciação cambial 

chancelaram o ambiente negativo para o investimento privado. 

 O agravamento fiscal, a alta dos preços e o encarecimento do crédito inibiram 

qualitativamente a demanda interna em 2013, visto que a sustentação do consumo das famílias 

não se deu por um bom desempenho do varejo, especialmente na venda de bens duráveis. O 

setor de serviços ganhou importância sobre o gasto total da população por dois meios: o maior 

número de atividades contratadas e o encarecimento dos contratos previamente firmados, 

ajustados por índices de inflação pré-determinados. 

 Dessa maneira, a partir de 2013 e ao longo do ano seguinte, houve redução do estímulo 

econômico oriundo do baixo desemprego, visto que a propensão a consumir da população se 

reduziu fortemente, o que aguçou o conflito entre capital e trabalho na geração de lucro. Em 

2014, a produção industrial sofreu com a desaceleração do consumo, com os maus resultados 

no comércio exterior e com os efeitos negativos do menor número de dias úteis devido à 

ocorrência da Copa do Mundo no Brasil, o que fechou o quadriênio com retração de 3,4%. 

 Em linha com o equilíbrio geral entre oferta e demanda defendido pelos neoclássicos, 

avolumaram-se as críticas quanto à necessidade de um ajuste recessivo para a contenção da 

inflação, que se daria por meio de contenção dos gastos públicos – mesmo com 2014 se 

encerrando com alta de apenas 1,4% dos gastos do governo – e alta dos juros, que trariam a 

absorção interna à capacidade produtiva nacional. O argumento ganhou força, apesar da baixa 

utilização da capacidade instalada que, de acordo com o a CNI, alcançou a média de 71,2% 

para a indústria de transformação no segundo semestre de 2014. Sob a ótica do trabalho, era 

necessária a redução dos salários sobre o produto, a fim de elevar a lucratividade do setor real 

da economia, e o estímulo aos investimentos, o que significa queda real dos pagamentos e 

aumento do desemprego, lido por Keynes como involuntário. 

 Portanto, enquanto as teorias neoclássica e keynesiana buscaram interpretar os motivos 

e soluções para os maus resultados obtidos entre 2011 e 2014, o marxismo nos remete ao que é 

considerado a essência do sistema capitalista, a disputa entre classes para a posse do valor 

gerado. O aumento dos salários e a formalização sustentaram os avanços sociais alcançados na 
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história recente brasileira, contudo, tal situação vai contra o funcionamento da acumulação 

capitalista ou ampliada. Esse conflito se tornou mais evidente quando a passagem de 

protagonismo sobre o investimento do Estado para a iniciativa privada não foi bem-sucedida 

ao término de 2012 e as expectativas de crescimento futuro se deterioraram. Na ótica 

keynesiana, a demanda efetiva não sustentou as expectativas de lucro por meio de novos 

investimentos, o que reduziu a geração de vagas no mercado de trabalho, desacelerou a 

recolocação profissional e conteve a propensão ao consumo da população, alimentando a 

tendência de queda dos lucros. 

 Mesmo sendo impossível isolar o mercado de trabalho do ambiente macroeconômico 

no qual está inserido, uma leitura livre valendo-se das três teorias consideradas pode ser assim 

descrita: o preceito marxista de disputa entre classes permaneceu presente entre 2011 e 2014, 

fazendo com que a composição orgânica do capital contasse com mais trabalhadores alocados 

na produção (trabalho vivo), enquanto que, pelos motivos já apresentados, não havia um 

ambiente favorável para rodadas expressivas de investimentos poupadores de mão de obra 

(trabalho morto). Nesse contexto, a premissa neoclássica de que a sociedade é composta por 

agentes com o mesmo grau de poder de barganha pôde contar com maior aderência ao cenário, 

tendo em vista a discussão quanto ao ingresso do Brasil ao estado de pleno emprego. 

Paralelamente, as ações do governo em defesa ao neodesenvolvimentismo procuraram reforçar 

a situação fiscal – lê-se, conter investimentos públicos – para ajustar câmbio e juros sem 

abandonar o tripé macroeconômico, o que, sob a ótica keynesiana, significa reduzir o 

dinamismo da demanda agregada e, consequentemente, comprometendo a demanda efetiva, 

pré-condição para o desenvolvimento sustentado do investimento privado.  

O resultado sob a ótica de qualquer uma das teorias foi a tendência da queda da 

lucratividade, o que justifica a perda de apoio político do governo, e o ganho de força da solução 

ortodoxa para o reequilíbrio das contas públicas, que passa necessariamente pelo esfriamento 

do mercado de trabalho, situação identificada logo no início de 2015. 

 Como ilustra o provérbio indiano “quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama”, 

o mercado de trabalho brasileiro pode ser considerado um termômetro da relação entre Estado 

e empresariado brasileiro, com seus resultados do emprego refletindo tensão e relaxamento das 

relações entre esses dois agentes, com a peculiaridade do período da menor resposta do número 

de desligamentos ante a degradação das expectativas, em virtude dos diferentes estágios de 



93 
 

 

desenvolvimento dos macrossetores – especialmente dos serviços – e de ações desoneradoras 

da mão de obra para o empregador. 
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