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Destaque Depec - Bradesco

Avanço do emprego formal no Brasil

O mercado de trabalho formal vem se recuperando ao longo deste ano, com a intensificação gradual da
criação de vagas. A melhora tem sido disseminada, ainda que a maior contribuição continue sendo do
setor de serviços. Vale ressaltar que, nos últimos doze meses, o Caged registrou a criação de quase 500
mil vagas formais e, nos últimos três meses em termos anualizados, houve criação de cerca de 750 mil
vagas, o maior patamar desde 2013.
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Tabela 1: Geração líquida de emprego formal por setor
Dessazonalizado, em milhares

Fonte: CAGED, Bradesco

A força dos números recentes levantou discussões acerca dos possíveis impactos causados pela última
reforma trabalhista, aprovada ao final de 2017. Dentre vários outros pontos alterados na legislação
trabalhista – entre eles a possibilidade de acordos coletivos prevalecerem sobre a legislação –, a
flexibilização resultante do aumento do limite da jornada parcial e a possibilidade de contratação do
chamado trabalho intermitente abriu espaço para contratações com menos horas de trabalho.

Tal modalidade não define uma carga horária mínima de trabalho por semana ou mês, possibilitando ao
empregador contratar um funcionário pelo tempo que julgar necessário, ainda que tenha que respeitar
um máximo de 44 horas semanais e 220 horas mensais. A criação dessa nova categoria aumentou a
segurança jurídica para o empregador ampliar a contratação formal de funcionários que prestam serviços
por menos horas semanais do que a legislação anterior previa. Assim, era esperado que a criação de vagas
de trabalho formal com menos horas semanais fosse impulsionada, o que de fato está ocorrendo.

Para quantificar esse efeito na economia, dividimos as contratações em três categorias, considerando a
primeira como aquela capaz de capturar os impactos da nova modalidade: i) até 20 horas semanais; ii)
entre 21 e 40 horas; e iii) acima de 40 horas. Todos os principais setores apresentaram crescimento no
saldo de emprego formal de trabalhadores com contratos de até 20 horas semanais, conforme esperado.
Em 2017, foram criadas 28 mil vagas nessa categoria. Em doze meses até outubro deste ano, vimos criação
de 133 mil vagas, o quádruplo de 2017.

Saldo 12 meses
Saldo 6 meses 

anualizado

Saldo 3 meses 

anualizado

Indústria 2 8 35

Comércio 117 136 168

Serviços 324 356 396

Total 492 596 748
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Fonte: CAGED, Bradesco

Gráfico 1: Geração de emprego formal, até 20 horas semanais
Acumulado em 12 meses, milhares

Uma outra forma de mensurar o impacto dessa modalidade no total de trabalhadores formais é medir
sua participação nas movimentações. Para isso, construímos a tabela 2: nela, calculamos a participação,
nos admitidos, das três categorias acima. Há de fato uma maior participação do trabalho intermitente, de
2,3% para 3,9%, ainda que seja uma participação pequena se comparada aos demais. Além disso, e talvez
tão importante quanto, é o aumento da participação do trabalho intermitente no total dos desligados – se
víssemos uma queda de participação do trabalho intermitente das demissões, isso poderia ser um sinal de
que está havendo troca de postos de trabalho de 40 horas por postos de 10 ou 20 horas. Não parece ser o
caso ao olharmos os dados.

Tabela 2: participação por hora de trabalho no total

Fonte: CAGED, Bradesco
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Indústria Comércio Serviços Total Reforma trabalhista

2010 a 2017 2018 a 2019 2010 a 2017 2018 a 2019 2010 a 2017 2018 a 2019

Indústria 1.6% 3.2% 5.2% 7.1% 93.2% 89.7%

Construção Civil 0.7% 2.2% 1.5% 2.3% 97.8% 95.5%

Comércio 1.2% 2.9% 5.7% 7.2% 93.1% 89.9%

Serviços 4.2% 5.7% 21.2% 24.1% 74.6% 70.2%

Agropecuária 0.4% 0.7% 1.2% 1.6% 98.5% 97.7%

Total 2.3% 3.9% 10.9% 13.6% 86.7% 82.4%

até 20h de 21h à 40h mais de 40h

2010 a 2017 2018 a 2019 2010 a 2017 2018 a 2019 2010 a 2017 2018 a 2019

Indústria 1.3% 2.6% 5.1% 6.9% 93.5% 90.5%

Construção Civil 0.6% 1.4% 1.4% 2.3% 97.9% 96.4%

Comércio 1.1% 2.2% 5.3% 6.5% 93.7% 91.3%

Serviços 3.9% 5.0% 20.7% 23.5% 75.4% 71.5%

Agropecuária 0.3% 0.5% 1.1% 1.5% 98.6% 97.9%

Total 2.1% 3.3% 10.4% 13.0% 87.5% 83.7%

até 20h de 21h à 40h mais de 40h
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Apesar do crescimento considerável, a contratação de trabalho intermitente ainda não é decisiva
dentro da melhora do Caged nos últimos anos. O gráfico 2 mostra a criação total de empregos formais
versus a criação exceto trabalho intermitente. Pode-se ver que, em 12 meses, o saldo total é de 492 mil
empregos. Excetuando os intermitentes, chegamos a 358 mil. Isso significa que, em termos relativos, até
agora a melhora do ambiente macroeconômico (aumento da previsibilidade, inflação controlada, juros
baixos, entre outros) teve uma importância relativa superior na criação de empregos formais. O
resultado é esperado, considerando que grandes alterações na legislação têm efeitos cumulativos e
crescentes no tempo. Adicionalmente, simulamos o saldo total caso a contratação de intermitentes
acompanhasse a média de 2010 a 2017 (algo como 40 mil empregos ao ano). Neste caso, o saldo total do
Caged diminuiria de 492 mil para 404 mil, o que não altera os resultados anteriores.

Fonte: CAGED, Bradesco

Gráfico 2: Geração líquida de emprego formal, por faixa de horas contratadas
Acumulado em 12 meses, milhares

Ou seja, o emprego formal continuaria se recuperando em ritmo crescente mesmo que não houvesse
qualquer contribuição do emprego intermitente a partir do ano passado. O trabalho intermitente tem
ajudado a retomada do emprego formal, e essa contribuição provavelmente será crescente, à medida
que haja menos incertezas sobre a aplicação da reforma trabalhista. Porém, há indícios de que a melhora
acontece a despeito da nova modalidade de trabalho.

Os dados da PNAD Contínua ajudam a descartar a hipótese de que o aumento do emprego formal
aconteça por meio da adoção do trabalho secundário, ou seja, uma mesma pessoa trabalhando em
dois empregos. Os microdados da pesquisa mostram que há cerca de 3,4 milhões de pessoas com mais
de uma ocupação no Brasil, cerca de 17% a mais do que no terceiro trimestre de 2017, logo antes das
mudanças adotadas com a reforma trabalhista (gráfico 3). Porém, este aumento parece estar alinhado à
criação de vagas observada desde o início de 2017: a proporção da população que possui um trabalho
secundário em relação à população ocupada total está apenas retornando aos patamares entre 3 e 4%
observados ainda em 2012. Ou seja, em termos relativos, o trabalho secundário está nos mesmos
patamares de antes da recessão, ainda que, de fato, tenha crescido desde 2017.
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Gráfico 4: Aumento da população que possui um trabalho secundário, por categoria
Em milhares, em comparação ao 3º trimestre de 2018

A mesma pesquisa aponta também que o aumento do trabalho secundário aconteceu principalmente na
categoria de ocupação por conta própria. Nos últimos 12 meses, o estoque de pessoas ocupadas com um
trabalho secundário aumentou em cerca de 230 mil, sendo que 80% destas vagas se encaixavam na
categoria conta própria (gráfico 4). No mesmo período, o aumento da população ocupada em um trabalho
secundário com registro formal é de pouco mais de 20 mil. O movimento se assemelha ao que ocorre na
ocupação principal: também nos últimos 12 meses, por volta de 70% das vagas criadas liquidamente se
encaixam na categoria conta própria e apenas 10% estão no setor privado formal1

Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 3: População que possui um trabalho secundário
Em milhares e como proporção da população ocupada

1 Para uma discussão maior sobre a ocupação por conta própria, ver Destaque Depec publicado em 18/set: Características do mercado de trabalho no

Brasil: a ocupação por conta própria

https://www.economiaemdia.com.br/BradescoEconomiaEmDia/static_files/pdf/pt/publicacoes/destaque_depec/Destaque_Depec_18_set_19.pdf

Fonte: IBGE, Bradesco
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Quando avaliadas em conjunto, as pesquisas de emprego reforçam a nossa visão de que o mercado de
trabalho formal tem avançado de forma robusta na segunda metade desse ano e que esse avanço não
é apenas impulsionado pelo trabalho intermitente. As mudanças que vieram com a reforma trabalhista
de fato estão associadas ao aumento da criação de contratos com menos horas de trabalho. Porém, os
dados mais abrangentes da PNAD não indicam que este fenômeno ocorra por meio da adoção do
trabalho secundário. O mercado formal está melhorando como um todo e esperamos que esse ritmo
continue se intensificando – nossa projeção para o saldo do Caged de 2020 é de 800 mil vagas.

Assim, a alta correlação entre a criação de vagas de empregos formais e o crescimento do PIB segue
apontando para uma economia em aceleração. Conforme já sugerido pelos dados da indústria, do
comércio e do setor de serviços no terceiro trimestre, a recuperação do mercado formal é apenas um
ingrediente qualitativo adicional para a retomada, ao facilitar a concessão de crédito com mais garantias.
De acordo com os nossos cálculos, o patamar atual do Caged já é condizente com redução da taxa de
desemprego e também com uma economia que avança cerca de 2,5% em termos anualizados.

Gráfico 5: Relação entre a geração líquida de emprego formal e o crescimento do PIB

Fonte: Caged, IBGE, Bradesco
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O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações
disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são
rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em
nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou
tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário,
eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta
publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da
fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)
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