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CARTA-COMPROMISSO POR UMA NOVA REGULAÇÃO DO 

TRABALHO NO BRASIL 

 

Por meio desta carta-compromisso, a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho 

(ABET) e a Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista 

(REMIR)1 convidam os candidatos à Presidência da República a assumirem um 

compromisso com mudanças na regulação do trabalho no Brasil e com uma plataforma 

mínima que promova a melhoria das condições de vida das quase 100 milhões de pessoas 

que dependem do próprio trabalho para sobreviver. 

A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17), em vigor desde o dia 11 de novembro de 

2017, modificou centenas de artigos inscritos na legislação brasileira, especialmente da 

CLT, alterando profundamente as bases da regulação do trabalho no Brasil. 

 A Reforma foi justificada como uma forma de reduzir o desemprego e aumentar a 

formalização dos postos de trabalho. Constatamos, contudo, quase ao final do primeiro 

ano de vigência da nova lei, que nenhum desses objetivos foi alcançado, nem há qualquer 

indício de que isso possa vir a ocorrer por meio de tal diploma jurídico.  

1. O desemprego total no Brasil, considerada a subutilização da força de trabalho, 

subiu de 26,41 milhões, no trimestre em que a lei entrou em vigor, para 27,55 milhões, 

no trimestre encerrado em julho de 2018, conforme dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD).  

2. Ao contrário do prometido, a formalização dos postos de trabalho não ocorreu: 

• O número de empregados sem carteira assinada no setor privado, segundo a 

PNAD, tem se mantido em cerca de 11 milhões.  

• O número de empregados com carteira assinada também está praticamente 

estagnado desde novembro do ano passado (CAGED-mais 0,1%, PNAD-menos 

1%). As principais alterações nas formas de contratação não contribuíram para 

geração de emprego e diminuição da informalidade:  

3. O contrato de trabalho intermitente, mesmo sem qualquer custo fixo de salário, 

representa apenas 0,31% das admissões informadas ao CAGED até julho de 2018.    

4. O trabalho parcial, ampliado pela Reforma, constitui 0,38% das admissões 

informadas ao CAGED no mesmo período. 

5. Os saldos de emprego formal com trabalho intermitente e parcial, somados, 

atingem 39 mil pessoas (o equivalente a 0,35% dos empregados sem carteira 

assinada no país). Desde o início de 2018, o número de pessoas subocupadas, 

contingente que deveria estar sendo formalizado por contratos de tempo parcial e 

intermitente, cresceu quase 400 mil.   

Portanto, ao contrário do prometido, a Reforma não promoveu o crescimento do 

emprego e da formalização, mesmo quando consideradas, separadamente, as alterações 

nas formas de contratação de trabalhadores que ela introduz.  

Ao mesmo tempo, as centenas de mudanças na legislação, caso se efetivem,  

apontam para a intensificação da precarização do trabalho no Brasil, com a possível 

substituição de postos com vínculo de emprego típico por essas modalidades de vínculo, 

que contemplam desde hipótese que não garante qualquer renda mínima ao empregado 

(contrato intermitente), até a simples negação do direito do trabalho (contratação como 

autônomo). 

                                                           
1 A ABET e a REMIR congregam professores e pesquisadores de Economia, Sociologia, Direito, 
Administração, Educação, História, Medicina, Ciência Política, Serviço Social, entre outras áreas, oriundos 
de universidades e instituições de todas as regiões do país, entre as quais, UNICAMP, USP, UFSCAR, UFRJ, 
IESP, UFBA, UFPB, UFCG, UFPE, UFRN, UFMA, UFC, UFPR, UFRGS, UFSC, UNB, UFG, UFMG, IPEA, DIEESE, 
IBGE, UFRB, IFBA, UFF. 
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A formalização do emprego está associada à regulação protetiva do trabalho, bem 

como ao fortalecimento das instituições públicas e dos sindicatos. A Reforma faz 

justamente o contrário, fragilizando essas instituições e restringindo, por exemplo, o 

acesso dos trabalhadores à Justiça do Trabalho, ao tornar a ação judicial um risco 

financeiro para os trabalhadores, estimulando a proliferação de práticas ilegais pelas 

empresas. No caso da informalidade, apesar dos mais de 11 milhões de empregados sem 

carteira, nos 6 primeiros meses de 2018 apenas 48 mil, ou 0,5% do total, ingressaram com 

processos de reconhecimento de vínculo de emprego, o que significa uma queda de 42% 

das reclamatórias trabalhistas.  

A não efetivação das promessas apresentadas pelos defensores da Reforma 

Trabalhista é explicada pelo fato de a lei 13.467/17 se assentar na premissa de que o custo 

do trabalho é a variável chave para a determinação do nível de emprego na economia. 

Pressupõe-se que, quanto menor o custo do trabalho, mais empregos serão criados. 

Entretanto, a história já demonstrou que o nível de emprego depende das decisões de 

investimento das empresas e do Estado. A insegurança quanto ao emprego e a 

precarização do trabalho reduzem o consumo dos trabalhadores e as expectativas de 

vendas das empresas. 

O Brasil viveu uma grave crise de desemprego, ao longo dos anos 1990, ao focar o 

problema do emprego nos custos do trabalho. Estamos reeditando, de modo radicalizado, 

essa receita desastrosa.   

Por fim, a Reforma afeta profundamente as políticas de proteção social. Por um 

lado, a preservação da informalidade e a substituição dos vínculos de emprego por 

contratos mais precários dificultam o preenchimento dos requisitos necessários para a 

aposentadoria e o seguro desemprego. Por outro, se as novas formas de contratação e de 

remuneração se ampliarem, o montante destinado ao financiamento dessas políticas será 

reduzido.    

Enquanto a Reforma Trabalhista radicaliza o processo de competividade espúria na 

economia brasileira, via rebaixamento salarial e das condições de trabalho, nos 

distanciamos cada vez mais das fronteiras tecnológicas da competição mundial (a 

chamada indústria 4.0), já que o trabalho barato mantém artificialmente lucros e aumenta 

o custo de oportunidade do investimento em modernização técnica. Não por acaso, apesar 

de figurar entre os países com maior concentração de renda do mundo, o Brasil está entre 

os retardatários em taxas de formação bruta de capital fixo e com grande parte do seu 

parque produtivo tecnologicamente defasado. 

A revogação da Reforma é uma condição necessária para a construção de um 

mercado de trabalho menos predatório, para fortalecer as instituições de regulação pública 

e garantir a efetivação dos direitos previstos em lei.  

Assim, convidamos os candidatos a assumirem o compromisso de:  

• Tomar as providências necessárias, dentro das prerrogativas presidenciais, para 

revogar a Lei 13.467/17. 

• Convocar e dar suporte institucional a um amplo debate público sobre um novo 

modelo de regulação do trabalho que amplie os direitos dos trabalhadores, 

assegurando à ação sindical espaços permanentes de concertação social. 

• Adotar medidas que tornem a legislação trabalhista mais efetiva, tanto na esfera 

administrativa, quanto judicial.  

• Fortalecer o Ministério do Trabalho, em particular, a Inspeção do Trabalho, com 

a recomposição dos seus quadros. 

 

___________________________________, 

Candidata(o) à Presidência da República 


