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RESUMO  
Neste artigo, o objetivo é discutir brevemente como se deu a evolução 
do emprego formal no Brasil, desde a regulamentação das profissões 
(processo conhecido como cidadania regulada) até a reforma 
trabalhista de 2017. Nos anos 1990, o mercado de trabalho foi marcado 
pelo aumento do desemprego e informalidade, além da estagnação dos 
salários. Nos anos 2000, o mercado de trabalho foi marcado pela 
elevação do emprego formal e valorização salarial, sendo que o Estado 
teve um papel fundamental nesta conformação no mundo do trabalho. 
A partir de 2015, o país entrou em um processo de crise econômica, 
marcado pelo aumento do desemprego, subemprego e da 
informalidade. É neste contexto que surge a proposta da reforma 
trabalhista de 2017 com promessas de geração de emprego e 
modernização das relações trabalhistas. Conclui-se que tais promessas 
não se efetivaram. 

 
Palavras-chave: Emprego formal. Mercado de trabalho. Reforma 

trabalhista. Regulamentação laboral. 

 

ABSTRACT 
In this article, the objective is to briefly discuss the evolution of formal 
employment in Brazil, from the regulation of professions (a process 
known as regulated citizenship) to the 2017 labor reform. In the 1990s, 
the job market was marked by the increase in unemployment and 
informality, in addition to the stagnation of wages. In the 2000s, the 
labor market was marked by an increase in formal employment and 
salary appreciation, and the State played a fundamental role in this 
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conformation in the world of work. As of 2015, the country entered a 
process of economic crisis, marked by an increase in unemployment, 
underemployment and informality. It is in this context that the proposal 
for the 2017 labor reform emerges, with promises of job creation and 
modernization of labor relations. It is concluded that such promises did 
not materialize. 

 
Keywords: Brazil. Formal employment. Job market. Labor reform. 

Labor regulation. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O emprego formal é aquela relação econômica entre empregador e empregado 

reconhecida e regulada pelo Estado, caracterizado pelas garantias dos direitos trabalhistas 

(salário mínimo, jornada regular, 13° salário, seguro-desemprego, etc.) e pela cobertura 

previdenciária. Assim, a universalização dos direitos trabalhistas está umbilicalmente ligada à 

condição de formalidade do emprego. Com efeito, a regulamentação do mercado de trabalho 

é fator determinante na relação assimétrica entre capital e trabalho. 

O objetivo geral neste estudo é discutir brevemente como se deu a evolução do 

emprego formal no Brasil, desde a regulamentação das profissões (processo conhecido como 

cidadania regulada) até a reforma trabalhista de 2017. A hipótese subjacente é a de que o 

aumento da formalização do emprego ainda é um grande desafio no mercado de trabalho 

nacional e que tal fenômeno está concatenado a um conjunto de transformações que a 

economia e a sociedade brasileira sofreram ao longo da história, sobretudo desde a 

regulamentação das profissões (a partir da República Velha) até a reforma trabalhista de 2017.  

A contribuição acadêmica pretendida neste estudo consiste em enriquecer o debate 

sobre a formalização do emprego no Brasil, considerando as principais mudanças e os aspectos 

conjunturais no mercado de trabalho nacional, demonstrando que tal aspecto de formalização 

tem um papel vital de inclusão social e fortalecimento da cidadania.  

Posto isso, busca-se dialogar com diversos pesquisadores especialistas na temática que 

buscam compreender as transformações no mundo do trabalho. É uma pesquisa bibliográfica 

com base em fontes secundárias no campo da Economia Social e do Trabalho, buscando 

aquilatar diferentes formas de contribuição científica sobre o objeto de estudo proposto.  

A pesquisa está dividida entre 3 (três) seções, além da introdução e da conclusão. Na 

primeira seção, discute-se a relação entre a cidadania e a formalização laboral iniciada a partir 
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da República Velha. Na segunda caracteriza-se o processo de formalização do emprego no 

começo dos anos 2000. Na terceira mostram-se os efeitos da reforma trabalhista de 2017 no 

mercado de trabalho formal nacional. 

 

1 EMPREGO FORMAL E CIDADANIA REGULADA: SER CIDADÃO É TER OCUPAÇÃO 

 

Na presente seção objetiva-se analisar, de forma breve, o processo de 

regulamentação/formalização das profissões no mercado de trabalho brasileiro, a contar do 

período da Primeira República até o período do primeiro governo Vargas. Sob essa ótica, a 

formalização do mercado de trabalho, através da criação dos instrumentos legais que 

regulavam essas relações (a mais importante delas, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT- 

promulgada em 1943), foi fundamental para a constituição da cidadania brasileira. Isso significa 

que a questão da cidadania dependia do reconhecimento formal por parte do Estado da 

profissão exercida pelo indivíduo. 

Em sua obra Cidadania e Justiça (1979), Wanderley Guilherme Santos faz uma análise 

sobre a cidadania no Brasil calcada em uma crítica aos defensores do livre mercado e na 

constatação histórica de interferências legais ou regulamentações sociais no Brasil. Aponta que 

“seria um erro considerar que os defensores do ‘mercado’ como alocador de recursos e 

recompensas supusessem, como resultado formal, se obtivesse numa sociedade perfeitamente 

igualitária” (SANTOS, 1979, p. 17). Infere que a ideia de meritocracia é insuficiente, estendida 

ao “livre mercado”, ao acesso a todos os recursos e ao exercício pleno da cidadania. Destarte, 

o mercado tem falhas importantes, que não raro favorecem a desigualdade social.  

À vista disso, Santos (1979) entende que a cidadania no Brasil está assentada em uma 

série de regulações e intervenções estatais nas relações sociais. Diz que a problemática da 

(falta) de cidadania tem seu ponto nevrálgico na ausência de regulamentações das relações 

sociais, a começar pela falta de normatização das ocupações ou profissões. Argumenta que a 

constituição de 1824, em consonância com a modernidade, acertava o passo na regulação 

laboral. (SANTOS, 1979, p. 18). 

Nesses termos, o mercado de trabalho brasileiro, entre 1891-1919, era essencialmente 

baseado em relações individualizadas e federalizado, calcado no modelo liberal-contratualista, 

sem a intermediação formal do Estado, ou seja, ausência de um governo forte que legislasse as 
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relações laborais e sociais.  Devido a essa apatia do Estado nas relações laborais e sociais, a 

desigualdade social era vista como natural no país no final do século XIX (SANTOS,1979). 

Segundo Barbosa (2008, p. 239), a legislação social e trabalhista no Brasil foi emperrada 

de todas as formas. Os poucos regulamentos existentes até 1930 tornaram-se letra morta ou 

privilégio de uma elite de trabalhadores, a saber, os funcionários públicos e os trabalhadores 

do setor de transportes. Conforme o economista citado, a falta de regulamentação e de 

proteção social no mercado trabalhista brasileiro, ao longo da Primeira República, deve-se à 

predominância da visão no mundo do trabalho. 

Com efeito, pouco ou nada se avançou, pelo menos até o ano de 1919, na 

regulamentação laboral e social, sendo que o mercado de trabalho, em consonância com a 

concepção do liberalismo, deveria ser livre e concorrencial, ou seja, o trabalhador deveria se 

responsabilizar individualmente pelo seu próprio bem-estar e, sendo assim, o mercado de 

trabalho brasileiro em sua fase embrionária era marcado pela não interferência do Estado e 

pela capacidade organizativa da classe operária, sobretudo no que tange à luta por melhorias 

salariais e condições de trabalhos (BARBOSA, 2008). 

Para Santos (1979), a regulamentação do mercado de trabalho (das profissões) e a 

proteção social foram os primeiros passos decisivos para o avanço da cidadania no Brasil. As 

políticas de bem-estar social foram fundamentais na trajetória constitutiva da cidadania 

brasileira. A cidadania surgiu inicialmente, na visão de Santos (1979), através da formalização 

das profissões. “Os direitos do cidadão restringem-se aos direitos do lugar que ele ocupa no 

processo produtivo, tal como reconhecido em lei” (SANTOS, 1979, p. 75). Portanto, ser cidadão 

à época era ter ocupação. Nesse caso, ocupação formal. Então a carteira de trabalho 

profissional surgiu como um documento cívico, pois foi por meio dela (via regulamentação das 

profissões) que o Estado estabeleceu os direitos profissionais e sua política social.  

Santos (1979) assevera que, bem antes de 1934 (governo Vargas), o mercado de 

trabalho brasileiro já estava avançando no processo da garantia dos direitos, regulamentação 

e na formação dos sindicatos. O cientista político destaca que, em 30 anos da Constituição de 

1934, os profissionais da agricultura e da indústria tiveram um avanço significativo concernente 

à legislação do trabalho e à ascensão dos primeiros sindicatos (SANTOS, 1979). 

Bem antes de 1934 a legislação trabalhista já vinha avançando no reconhecimento de 

diversas ocupações e formações de sindicatos. O que dantes era visto como um caso de polícia 
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passou a ser considerado caso de política. O movimento sindical foi fundamental para 

pressionar o poder público a regular as compensações e direitos sociais daqueles que 

participavam do processo de acumulação capitalista, mas em condições de inferioridade 

(SANTOS, 1979). 

Contudo, se as regulamentações das profissões e dos sindicatos foram um avanço 

relevante devido à existência de um vácuo institucional antes de 1930 (uma vez que a criação 

de vários direitos trabalhistas coibiu os excessos do processo e acumulação capitalista). 

Ademais, reforçou a possibilidade de o Estado conter as pressões dos trabalhadores industriais, 

domesticando, assim, os sindicatos combativos. Resta claro que as relações laborais que se 

resolviam privadamente passam a ser reguladas e decididas pelo aparato estatal. 

É nesse sentido que o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho (2007) 

observa que o país avançou no processo de formação de sua cidadania. Na trajetória da 

cidadania brasileira, os direitos sociais e trabalhistas tomaram a dianteira, dando uma resposta 

satisfatória à ortodoxia liberal a qual não admitia de forma alguma a intervenção do Estado nas 

relações de trabalho e na economia. 

Segundo o economista Bresser-Pereira (2003, p. 36), esse processo estaria relacionado 

ao esgotamento do modelo liberal das oligarquias, que predominou durante toda a República 

Velha, e à constituição de um projeto de desenvolvimento nacional industrial emergiu a de 

1930.  

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi o principal feito do primeiro Governo 

Vargas (1930-1945) no campo trabalhista. Neste período houve um grande empenho do 

governo federal em regulamentar o trabalho garantindo direitos sociais aos trabalhadores 

(FONSECA, 2014). Assim, a CLT foi um marco na História do Direito do Trabalho no Brasil, 

consagrando a competência do Estado nas relações entre capital e trabalho, quebrando a 

tradição jurídica liberal até então vigente de só admitir contratos individuais. Frisa-se que a CLT 

sofreu várias alterações desde sua instituição, em 1943. Uma delas, possivelmente a mais 

ampla, foi a reforma trabalhista de 2017. 

Mais recentemente, na aurora do século XXI, o mercado de trabalho nacional ensaiou 

avanços relativos que se consubstanciaram no aumento do emprego formal, dentre outros. Isto 

com o Estado brasileiro atuando ativamente mediante políticas públicas, como delineado na 

próxima seção.  
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2 EMPREGO FORMAL NO BRASIL NA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI: BREVE ANÁLISE 

 

Nesta seção analisa-se brevemente os fatores que contribuíram para o crescimento da 

formalização do emprego no Brasil, apontando as transformações da conjuntura econômica e 

o processo de reestruturação do mercado de trabalho. Cumpre preliminarmente frisar que a 

ação estatal, por meio de políticas públicas, foi fundamental para o ritmo de crescimento do 

emprego formal.  

Na primeira década do século XXI, o mercado de trabalho brasileiro foi marcado por uma 

fase de ascensão, tendo como principais características a relativa queda da taxa de 

desemprego, a valorização do salário mínimo e o aumento do emprego formal. Isto esteve 

relacionado ao ciclo do boom das commodities, à retomada do consumo e às exportações de 

bens manufaturados. Segundo Dedecca e Rosandiski (2006, p. 172), “a própria desvalorização 

cambial criou barreiras à dimensão de bens importados no mercado nacional, estimulando que 

empresas [...] retomassem planos de produção e mesmo de investimentos”. 

Assim, diferentemente dos anos 1990, a economia brasileira, especialmente após 2003, 

foi marcada por elevadas taxas de crescimento. Para entender a crescente formalização dos 

contratos de trabalho nos anos 2000, é preciso considerar o que aconteceu no Brasil antes disso. 

O emprego formal em 1999 foi menor que em 1989, tendo um elevado crescimento o trabalho 

por conta própria (informalidade). As empresas aumentaram substancialmente a redução do 

quadro de pessoal, elevando a taxa de desemprego e, consequentemente, a desigualdade 

social. Não obstante, entre 2003 e 2011, o PIB brasileiro registrou taxas de crescimento que 

oscilaram entre 3% a 6%. Isso explica, de certa forma, o crescimento formal do emprego na 

primeira década dos anos 2000. Cabe destacar que o incentivo ao mercado interno também 

contribuiu para a diminuição da taxa de desemprego pós-2003 (BALTAR, 2015). 

Portanto, o avanço do processo de reestruturação do mercado de trabalho com forte 

crescimento formal deve ser compreendido dentro de uma perspectiva de mudança de 

funcionamento da economia, ou seja, tal processo resultou em alterações da dinâmica do 

mercado de trabalho no sentido de uma trajetória de maior estruturação, com o forte aumento 

do emprego formal e da formalização dos estabelecimentos, em simultâneo à diminuição das 

outras posições na ocupação. Como destaca Pochmann (2008, p. 13), “[...] do ano 2000 aos dias 
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hoje, o processo de reestruturação produtiva combinou a ampliação do saldo comercial com a 

elevação do nível geral de emprego”. 

Destarte, o desempenho econômico na primeira década do século XXI é fruto de um 

rearranjo na economia, caracterizado por inclusão social, especialmente daqueles que estavam 

fora do circuito da renda e do consumo, proporcionando emprego formal e renda crescente 

para muitos trabalhadores que antes estavam alocados em empregos informais ou em 

atividades por conta própria, ou mesmo àqueles que nem sequer estavam inseridos na 

atividade econômica. 

Campos (2016, p. 21) destaca que a ação do Estado teve um papel importante para o 

fenômeno do crescimento do emprego formal na primeira década dos anos 2000, dadas a 

estrutura ocupacional e as práticas trabalhistas herdadas nos anos 1990. “O crescimento do 

emprego formal e de seus salários apontam para uma ação deliberada do Estado na forma de 

políticas públicas”. A atuação do poder público na regulação, fiscalização e promoção da 

atividade econômica e relações de trabalho no Brasil favoreceu o crescimento econômico, 

traduzindo-se em elevação da taxa de emprego formal e valorização do salário mínimo. 

Essa maior intervenção do Estado ocorreu no campo das políticas de desburocratização 

da relação da empresa com o Estado e também a política de fiscalização de emprego e a 

admissão por ação fiscal. Tais políticas contribuíram para o crescimento do emprego formal. 

Cabe notar que o Estado brasileiro expandiu a contratação de servidores e, ao mesmo tempo, 

ampliou a contratação de serviços do setor privado (CAMPOS, 2016; KREIN; MANZANO, 2014). 

Segundo Vargas (2017), um conjunto de alterações institucionais implementadas no 

mercado de trabalho brasileiro contribuiu para a retomada da regulação nas relações de 

trabalho na primeira década do século XXI. “Merecem destaque no pós-2002 a valorização do 

salário mínimo, a ampliação do seguro-desemprego no ápice da crise de 2008 e 2009, a nova 

regulamentação do estágio e o estímulo para inclusão do autônomo na seguridade social” 

(VARGAS, 2017, p. 84).  

Esse período foi marcado por uma diminuição, embora insuficiente, da informalidade e 

dos níveis de desemprego no mercado de trabalho nacional. No interregno de 2003-2012, os 

indicadores do mercado de trabalho do país apresentaram, em geral, um desempenho positivo. 

Contudo a instituição “trabalho informal” ainda persiste mesmo em fases de mudanças na 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

714 

economia brasileira. Portanto é preciso “desincrustar” a informalidade da sociedade brasileira 

por meio da efetividade das leis e aprimoramentos institucionais (VARGAS, 2017, p. 106). 

Sob a ótica dos rendimentos, um dos principais avanços neste contexto é a valorização 

do salário mínimo. Como destaca Montagner (2005), um dos principais problemas enfrentados 

pelos trabalhadores é a desigualdade salarial. Sendo assim, a valorização do salário mínimo 

seria um dos instrumentos mais reconhecidos para equacionar este problema. Assim, afirma 

Souen (2013), a política de valorização do salário mínimo tem um poderoso efeito para o 

enfretamento da desigualdade social brasileira, em particular para a melhora do rendimento 

dos trabalhadores da base da pirâmide social.  

A discussão acerca do salário mínimo e de uma política de aumento do poder de compra 

é essencial para uma sociedade excludente e desigual como a brasileira, ainda mais em um país 

em que o mercado de trabalho é estruturalmente heterogêneo. A institucionalização do salário 

mínimo foi inclusive fruto da ação deliberada estatal na economia que surgiu no governo 

Vargas. “A lei do salário mínimo evidencia tipicamente a problemática envolvida no 

estabelecimento da legislação trabalhista” (FONSECA, 2014, p. 306). 

Conforme Santos (2006, p. 75), “uma das principais características do mercado de 

trabalho brasileiro é sua estrutura de renda, marcada por baixos salários”. Assim a valorização 

do salário mínimo foi fundamental na melhoria da distribuição de renda, apresentando um 

cenário bastante positivo para o mercado de trabalho no Brasil. Conforme Saboia (2015, p. 79), 

a política de valorização salarial tem um papel que transcende a questão da melhoria da 

distribuição de renda. Nessa compreensão, o salário mínimo “representa o piso salarial do setor 

formal da economia e da Previdência Social, servindo de ‘farol’ para o setor informal e 

representando um elemento central para a manutenção da demanda agregada”.  

A partir do segundo trimestre de 2014, teve início uma profunda e duradoura crise 

econômica no país.  Isso impactou negativamente no mercado de trabalho brasileiro, 

resultando na queda significativa do emprego formal. É neste contexto que surgiu a proposta 

da reforma trabalhista (Lei 13.467/17), sancionada em julho de 2017, com objetivos declarados 

de gerar postos de trabalho formais de emprego no Brasil. Resta saber se os objetivos se 

concretizaram. 
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3 EMPREGO FORMAL E A REFORMA TRABALHISTA DE 2017: ENTRE AS PROMESSAS E A 

REALIDADE 

 

Nesta seção analisam-se as respostas institucionais dadas pela reforma trabalhista de 

2017 à crise do emprego formal, em pleno cenário de baixo crescimento econômico e elevada 

taxa de desemprego no país, fazendo uma conexão entre discursos e promessas de 

modernização das relações trabalhistas e crescimento da formalização laboral e a realidade 

efetiva do mercado de trabalho  

No atual cenário do sistema capitalista há uma crescente tendência à precarização e ao 

aumento da informalidade no mercado de trabalho, ocasionando a deterioração das condições 

de vida e de trabalho para a classe trabalhadora. Segundo Tavares (2021), observa-se um 

aumento significativo do excedente mundial de força de trabalho e da taxa de desemprego nas 

últimas décadas. “A taxa de desemprego aberto tem aumentado tanto para nações 

desenvolvidas como para as nações não desenvolvidas” (TAVARES, 2021, p. 23). Quanto ao 

Brasil, o número de assalariados sem registro e de ocupações não assalariadas vêm crescendo 

substancialmente, resultando na precarização das condições e das relações de trabalho. 

Esse processo é fruto de uma reestruturação produtiva do capital que tem afetado 

significativamente o mundo do trabalho, sobretudo com a expansão da informalidade e do 

trabalho precário. Cumpre destacar que a perspectiva do aumento da informalidade está 

concatenada ao aviltamento ainda maior do trabalho assalariado submetido ao processo de 

terceirização (inclusiva da atividade fim) e à perda de direitos trabalhistas. 

Dito isso, e acompanhando as transformações recentes no sistema capitalista atual e na 

economia nacional, o Brasil vem apresentado nas últimas décadas profundas alterações na sua 

estrutura de mercado de trabalho. É nesse contexto que surgiram novas propostas e 

implementações de alterações nas legislações trabalhistas. No Brasil, em pleno cenário de crise 

política e econômica, sobretudo diante dos dados de desemprego e de informalidade, 

promulgou-se a reforma trabalhista – Lei 13.467/2017. 

A proposta da reforma trabalhista de 2017 surgiu sob a retórica de promover uma maior 

modernização das relações de trabalho e aperfeiçoamento das regras laborais a fim de 

alavancar o crescimento econômico e gerar mais emprego. O argumento era de que a legislação 

trabalhista brasileira (até então vigente) era muito rígida, impedindo, assim, a criação de novos 
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postos de trabalho e a retomada da atividade produtiva. Portanto era necessário flexibilizá-la 

(VARGAS; SANTOS, no prelo). Isto é corroborado por Biavaschi e Teixeira, (2020, p. 29): “essas 

reformas foram acompanhadas de promessas de aumento de postos de trabalho, da 

produtividade e da segurança atribuída à excessiva insegurança jurídica que afastaria os 

investimentos ao excesso de judicialização dos conflitos trabalhistas”. Na verdade, a reforma 

trabalhista atingiu praticamente toda proteção do trabalho e fortaleceu o arbítrio patronal 

(JOSEPH, 2021) 

De acordo com Krein e Oliveira (2019) e Vargas e Santos (no prelo), os resultados 

práticos da reforma trabalhista não foram, até o presente momento, aqueles anunciados pelos 

seus defensores. Pelo contrário, o que se evidenciou (e ainda se evidencia) foi um aumento 

crescente da taxa de desemprego e da informalidade, ampliando a vulnerabilidade e 

insegurança dos trabalhadores (KREIN; OLIVEIRA, 2019). Para além do discurso otimista de 

modernização e geração do emprego, a efetivação da reforma trabalhista fragilizou os direitos 

trabalhistas, especialmente os consubstanciados durante a era Vargas via Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) 

Com a precarização e aumento do desemprego formal, houve um aprofundamento da 

desigualdade social. Nesse sentido, as reformas na legislação trabalhista (e até previdenciária) 

se inserem num processo de intensificação na distribuição desigual da renda. Cabe destacar 

que, com a aprovação da reforma trabalhista, intensificaram-se novas formas de contratação 

de trabalho (como o trabalho intermitente), cada vez mais flexíveis, que corroem a renda 

salarial do trabalhador, aumentando substancialmente a desigualdade na distribuição de renda. 

Esse processo se torna mais nítido nessa nova era digital e de novos modos de  ser da 

informalidade (ANTUNES, 2018)  

A atual reforma trabalhista gerou insegurança, desigualdade salarial e empobrecimento 

para os trabalhadores, sendo inevitável o endividamento e o aumento da precarização de vida 

da classe trabalhadora. A desigualdade salarial poderia ser revertida com crescimento do PIB. 

Porém, a reforma trabalhista não promoveu o crescimento econômico e, muito menos, a 

redução da desigualdade socioeconômica dos assalariados (BALTAR; ROLIM, 2018) 

Nessa perspectiva, o principal objetivo da reforma trabalhista consistia na redução de 

custos sociais dos trabalhadores e na diminuição dos rendimentos formais. “Os salários dos 

trabalhadores admitidos [...] após a reforma, comparando salários médios de cada mês com o 
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salário de admissão do mesmo anterior, têm piorado à medida que os meses passam” 

(FILGUEIRAS, 2019, p. 33). Ademais, a diminuição dos gastos sociais dos trabalhadores provocou 

o aumento da margem de lucro dos empresários. No entanto, essa redução não favoreceu 

maiores investimentos: “no primeiro trimestre de 2019, a participação dos investimentos 

atinge o menor nível em 50 anos” (FILGUEIRAS, 2019, p. 33).  

Em suma, a reforma trabalhista de 2017 não atingiu os seus propósitos declarados, pois 

a taxa de desemprego formal continuou (e ainda continua, agudizada pelos efeitos da pandemia 

da Covid-19) muito elevada, a informalidade no mercado de trabalho se mostrou bastante 

expressiva e a tendência de redução dos salários dos trabalhadores promoveu a incerteza dos 

gastos e dificultou o acesso ao crédito, restringindo o crescimento da economia e da geração 

de emprego, desestimulando também o investimento produtivo devido à baixa demanda. Ou 

seja, a reforma trabalhista não entregou o que prometeu, e nem poderia. Todo esse processo 

contribuiu para o aumento da informalidade e para a diminuição da regulação protetiva do 

trabalho, trazendo insegurança aos trabalhadores diante das mudanças no mercado de 

trabalho.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

O objetivo geral neste estudo foi discutir brevemente como se deu a evolução do 

emprego formal no Brasil, desde a regulamentação das profissões (processo conhecido como 

cidadania regulada) até a reforma trabalhista de 2017.  

Na primeira seção foi apresentado o processo de formalização das profissões, a partir 

do século XX, com a constituição da cidadania brasileira (cidadania regulada), delineando 

historicamente a formação do mercado de trabalho nacional com a ação estatal no avanço da 

regulamentação laboral e social. Expuseram-se os avanços relativos aos indicadores do 

mercado de trabalho brasileiro na primeira década do século XXI, destacando-se o aumento do 

emprego formal e a valorização do salário mínimo. Cabe destacar que essa conformação do 

mercado de trabalho está relacionada ao ciclo das commodities, ao bom desempenho 

econômico e às políticas públicas por parte do Estado brasileiro, no sentido de manter o 

crescimento econômico.  
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Na sequência, terceira seção, foi tratado sobre a reforma trabalhista de 2017 e seus 

impactos sobre o mercado de trabalho e o emprego formal. O fato concreto é que as promessas 

da modernização das relações de trabalho e redução do desemprego formal não se 

concretizaram. Pelo contrário, agravaram-se os níveis de informalidade, de flexibilidade e de 

precarização do trabalho. 

Diante do exposto, conclui-se que o mercado de trabalho brasileiro vem sofrendo 

profundas alterações em sua estrutura e isso se evidencia no aumento da informalidade e da 

flexibilização das relações laborais. Os empregos e ocupações gerados nos últimos anos são 

predominantemente precários, de postos de trabalho sem carteira assinada ou classificados 

como por conta própria, com rendimento muito inferior aos dos empregos formais. O resultado 

da reforma trabalhista de 2017, nesse sentido, fez aumentar o número de trabalhadores 

vulneráveis sem acesso ao emprego formal no país. 

Por fim, mas não menos importante, frisa-se que nesta pesquisa não teve-se a pretensão 

de esgotar o assunto, mas sim de alargar o espaço de discussão do tema. A questão do emprego 

formal merece estudos mais aprofundados, até mesmo pelas mudanças mais recentes no 

mercado de trabalho através do processo de digitalização da economia (mercado de trabalho 

4.0). A redução da informalidade ainda é um dos problemas mais urgentes a serem resolvidos 

no Brasil. E, se existir qualquer perspectiva de geração dos empregos formalizados no país, isso 

passa diretamente pela retomada do crescimento econômico. Já a possibilidade de isso ser mais 

perene perpassa pela inclusão social, combinada com o aperfeiçoamento dos arranjos 

institucionais e com escolhas de políticas públicas a serem concretamente implementadas. 
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