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RESUMO 

 

A flexibilização das leis trabalhistas no Brasil, que ocorreu com a Reforma Trabalhista 

de 2017, pode promover mudanças no mercado de trabalho. Este estudo tem como 

objetivo analisar o efeito da flexibilização do mercado de trabalho em relação aos 

contratos de trabalho atípicos, intermitente e parcial, sobre a massa salarial, a massa de 

horas e o emprego nos municípios do Brasil. A literatura econômica aponta que, a 

utilização desses contratos atípicos promove avanços nesses três indicadores analisados, 

embora seu efeito seja limitado. Utilizando um modelo de efeitos fixos, serão analisadas 

as informações fornecidas pela RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), com 

dados em painel referentes aos municípios no período de 2017 até 2020. Os resultados 

estimados apontam que os empregos parcial e intermitente têm um efeito positivo, ainda 

que baixo, sobre o emprego, a massa de salários e a massa de horas. 

 

Palavras-chave: flexibilização trabalhista; trabalho intermitente; trabalho parcial;  

     emprego; massa de horas e salários.  

 

  



ABSTRACT 

 

The flexibilization of labor laws in Brazil, which occurred with the 2017 Labor Reform, 

may promote changes in the labor market. This study aims to analyze the effect of labor 

market flexibilization in relation to atypical labor contracts, intermittent and part-time 

jobs, on the wage bill, the mass of hours, and employment in municipalities in Brazil. 

The economic literature points out that the use of these atypical contracts promotes 

advances in these three indicators analyzed, although their effect is limited. Using a 

fixed effects model, the information provided by the RAIS (Annual Report of Social 

Information) database will be analyzed, with panel data referring to municipalities in the 

period from 2017 to 2020. The estimated results point out that partial and intermittent 

employment has a positive, albeit low, effect on employment, wage bill and hour bill. 

 

Keywords: labor flexibilization; intermittent work; part-time work; employment;  

        mass of hours and wages.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo globalizado trouxe vários pontos positivos para a qualidade de vida das 

pessoas, como maior mobilidade de pessoas e capital, contudo, ele também trouxe um 

aumento significativo na competição entre os países. Desta forma, muitos países 

utilizam várias formas de tornar a sua produção mais competitiva no mercado mundial 

como o aumento da produtividade, a redução do valor de sua moeda e, também, a 

redução no custo do trabalho. Dessa forma, no Brasil foi realizada uma reforma 

trabalhista com o intuito de aumentar a produtividade, diminuir a rotatividade da mão 

de obra e reduzir o trabalho informal de forma a trazer aos produtos brasileiros uma 

maior competitividade no mercado internacional, além de trazer uma retomada do 

crescimento econômico e gerar empregos (CARVALHO, 2017). 

De forma geral, um dos principais focos da reforma trabalhista foi garantir que houvesse 

flexibilização na Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT) de forma a reduzir os “custos 

Brasil” e garantir maior liberdade para que os patrões e os empregados entrem em 

acordo sobre os termos do emprego, ou seja, sobre questões como a carga horária, o 

contrato de trabalho e a remuneração, e até mesmo através da criação de uma nova 

categoria de trabalho, o trabalho intermitente (CARVALHO, 2017). Isso traria mais 

renda e emprego para a sociedade, além de mais produtividade para o trabalho. 

Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) mostram que a parcela de 

trabalhadores intermitentes ou parciais privados nos vínculos formais do ano de 2017 

era de 0,02% e 0,36%, respectivamente. Já para o ano de 2020, esses valores 

aumentaram em 2570% para a proporção de trabalhadores intermitentes e 170% para a 

proporção de trabalhadores parciais, com 0,53% dos trabalhadores formais do setor 

privado sendo intermitentes e 0,96% sendo trabalhadores parciais. Vale ressaltar que, 

diferentemente do trabalho parcial, que já existia antes da reforma trabalhista em 2017, 

a categoria de contratos intermitentes foi instaurada em novembro de 2017, por isso foi 

possível ver um crescimento tão expressivo quando foram comparadas as proporções 

deste tipo de contrato nos vínculos ativos privados entre os anos de 2017 e 2020.  

Embora a reforma trabalhista tenha facilitado e ampliado os contratos de trabalhos 

atípicos que possuem maior flexibilidade na carga horária, como trabalhos parciais e 

intermitentes, uma maior contratação destes tipos de trabalhadores pode estar indo de 
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encontro com o objetivo da Reforma de trazer uma maior competitividade e 

produtividade para a mão de obra brasileira, uma vez que trabalho intermitente pode 

aumentar a rotatividade e reduzir o investimento em qualificação do empregado ao 

longo do tempo (CAMPOS, 2017). 

Este trabalho tem como objetivo analisar o efeito da flexibilização do mercado de 

trabalho em relação aos contratos de trabalho atípicos, intermitente e parcial, sobre a 

massa salarial, a massa de horas e o emprego nos municípios do Brasil, a partir dos 

dados da RAIS nos anos de 2017 a 2020. A RAIS é uma base de dados com 

informações a respeito de estatísticas do trabalho formal no Brasil, sendo alimentada via 

envio de registros administrativos de empresas.  

A escolha do tema deste trabalho está diretamente relacionada com a relevância do 

assunto de flexibilização das Leis Trabalhistas nas discussões no âmbito econômico e 

social do país, desde a aprovação da Reforma Trabalhista de 2017, que tem sido objeto 

de divergências entre diferentes segmentos da sociedade. Estudos preliminares e a 

literatura econômica concordam que o trabalho parcial e o intermitente podem trazer 

avanços e eficiência para o mercado de trabalho, sobretudo para mulheres e 

trabalhadores menos qualificados. 

Na literatura, os trabalhadores subutilizados se referem às pessoas que, embora estejam 

dispostas a trabalhar mais horas por dia, não são contratadas por período integral, ou 

seja, são trabalhadores “involuntários” de meio período (“involuntary” part-timers, do 

termo em inglês) (KALLEBERG, 2000). Desse modo, será analisado como a aprovação 

da Lei 13.467/17, que ampliou o trabalho parcial e instituiu o trabalho intermitente, 

afeta o nível de emprego, massa de horas e massa salarial dos municípios do Brasil. O 

problema de pesquisa a ser respondido é se estes indicadores do mercado de trabalho 

estão relacionados com os níveis de contratação de trabalhos parcial e intermitente e se 

este efeito é positivo ou negativo.  

Este trabalho visa contribuir com a discussão sobre flexibilizações no mercado de 

trabalho e com a literatura econômica nacional através da análise dos efeitos das 

mudanças na legislação trabalhista sobre o nível de emprego e as massas salarial e de 

horas por município do Brasil. Com isso, os resultados estimados poderão servir de 

subsídios para a formulação de políticas direcionadas aos grupos mais vulneráveis no 
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mercado de trabalho. Além disso, o trabalho contribui com a análise dos resultados do 

mercado de trabalho do Brasil após a Reforma Trabalhista de 2017. 

Além deste capítulo introdutório, o trabalho possui mais 4 capítulos. O capítulo 2 vai 

tratar sobre o modelo teórico e a revisão de literatura sobre a regulação das horas 

trabalhadas e as evidências empíricas. O terceiro capítulo vai apresentar qual foi a 

metodologia utilizada neste trabalho, a base de dados, o modelo econométrico e os 

métodos de estimação. No quarto capítulo serão apresentados os resultados estimados 

obtidos e as estatísticas descritivas. Por fim, no último capítulo são apresentadas as 

considerações finais e a conclusão. 
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2 REFORMA TRABALHISTA BRASILEIRA DE 2017 E FLEXIBILIZAÇÃO 

 

2.1 REFORMA TRABALHISTA BRASILEIRA DE 2017 E OS CONTRATOS 

FLEXÍVEIS 

 

As mudanças mais recentes na legislação trabalhista do Brasil tiveram sua origem no 

projeto de lei n° 6.787 de 2016, um conjunto de propostas de mudanças na legislação 

trabalhista que tinha como objetivo a flexibilização e modernização da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), e foram posteriormente consolidadas na Lei n° 

13.467/2017 ou Reforma Trabalhista de 2017. Na sua concepção, o projeto de Lei 

somava pouco mais de dez mudanças nos artigos da CLT, a Reforma Trabalhista em sua 

forma final alterou mais de 200 dispositivos. Esse tamanho e abrangência que 

caracterizam a Reforma de 2017, somado a sua extrema rapidez de tramitação e falta de 

discussões e estudos sobre o tema, fizeram com que a previsão do seu impacto fosse de 

difícil prospecção (CARVALHO, 2017). 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem todo mundo deve poder 

trabalhar e ter direito a uma remuneração justa e satisfatória, assegurando o direito a 

dignidade humana, para garantir estes direitos, os países criam leis que visam regular o 

mercado de trabalho. Embora já houvesse no Brasil anterior a 1943 uma legislação 

trabalhista, era necessário a criação de um instrumento que consolidasse essas leis que 

tinham como objetivo regular as relações de trabalho individuais e coletivas. Para isso, 

surgiu a necessidade da CLT (FREITAS, 2020; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1948). 

No mundo, discussões sobre a legislação trabalhista tiveram seu primeiro maior 

momento durante a Revolução Industrial que ocorria na Europa. Nesse período, as 

condições de trabalho eram insalubres, com locais de trabalho sujos, poluídos e escuros, 

não existia uma idade mínima para o trabalho, eram contratados crianças e adolescentes 

para fazer a mesma função de um adulto, enquanto ganhavam uma fração do salário 

destes, não existia quantidade máxima ou mínima de horas contratadas, onde jornadas 

de trabalho continham 18 horas diárias além de salários muito baixos (SCANDELAI, 

2010).   

Um dos objetivos da Reforma Trabalhista foi o de valorizar as negociações sobre a 

legislação. Para dar apoio legal a isto, foi inserida na Consolidação das Leis do Trabalho 
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o Artigo 611-A que, de modo geral, procurou aumentar a flexibilização da legislação, 

passando a existir casos específicos e situações onde acordos coletivos valem mais que 

o descrito na lei. Com um total de 15 itens neste artigo, 5 são sobre a jornada de 

trabalho e outros 4 são sobre a remuneração (CARVALHO, 2017).  

Muitas das mudanças que a reforma trouxe foram em direção a aproximar a força de 

trabalho a um bem qualquer comercializável de forma a se perder o papel social do 

trabalho e da dignificação do homem. Algo que exemplifica esse caminho da Reforma é 

a criação da categoria de trabalho intermitente. A Lei n° 13.467 de 2017 que alterou a 

CLT e formalizou o trabalho intermitente o descreve como:  

 

Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a 

prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo 

com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 

determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de 

atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, 

regidos por legislação própria (NR) (BRASIL, 2017). 

 

Por isso, a nova categoria de emprego intermitente se aproxima mais de um contrato de 

prestação de serviço do que de um contrato de trabalho pois, embora haja subordinação, 

ela não é nem contínua nem previsível. Essas características fazem com que o 

trabalhador contratado nessas condições possa ficar por alguns meses sem receber 

remuneração ou trabalhar alguma hora, causando insegurança e imprevisibilidade.  

Mesmo que este tempo “vago” não seja considerado tempo à disposição do empregador, 

ou seja, podendo ser gasto em outro serviço, com outro empregador, a realidade é que 

em muitos casos o empregado não consegue outro emprego para vender sua força de 

trabalho e permanece à disposição de um único patrão. 

Essa nova categoria criada não é muito bem definida em lei, aspectos como tempo 

máximo ou máximo de intervalo de espera e qual a carga horária mínima ou máxima 

para ser considerado um trabalho intermitente não foram definidos. De acordo com 

Carvalho (2017), a Reforma Trabalhista buscou institucionalizar o trabalho precário 

com a categoria de trabalho intermitente, sem que estivesse claro quais seriam os 

ganhos em trazer o trabalho precário para a formalidade. 

Uma situação parecida acontece com o trabalho parcial.  Na Reforma Trabalhista, o 

tempo máximo de carga horária semanal para ainda ser considerado como trabalho 

parcial aumentou de 25 horas para 30 horas, sem possibilidade de hora extra, ou para 26 
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horas, mas com possibilidade de 6 horas extras semanais, dessa forma o trabalhador 

parcial pode trabalhar até 32 horas semanais onde antes o limite era de 25. 

Segundo Chahad (2018), a CLT, antes da reforma, penalizava os empregadores que 

contratavam com carteira assinada principalmente por causa de sua rigidez em proteger 

os empregos e engessamento das relações, empregos formais, dessa forma a maioria dos 

postos de trabalho eram informais e precários, não existindo incentivos para 

formalidade, o emprego formal era um “luxo”.  

Essa dinâmica de ganhos e perdas, que se configurou a Reforma Trabalhista, é só uma 

tradução do que pôde ser visto durante a história de mudanças na legislação trabalhista 

(CAMPOS, 2015). O histórico dessas mudanças demonstra que, principalmente a partir 

da década de 80, a Justiça do Trabalho e a legislação trabalhista têm oscilado, as vezes 

pendendo para o trabalhador, lado hipossuficiente, hora pendendo para o empregador. 

Quando a economia estava melhorando, avanços na legislação e proteções aos 

trabalhadores eram possíveis, já quando o período era de recessão o lado mais 

favorecido era o dos empregadores, retirando estas proteções e estabilidades dos 

empregados. 

O Brasil não foi o único país a reformar sua legislação trabalhista em busca de uma 

maior produtividade e, principalmente, competitividade internacional. 

Coincidentemente a França experienciou uma reforma na legislação trabalhista no 

mesmo ano que o Brasil, embora as semelhanças entre as duas não parem somente no 

ano em que foram instauradas, uma parte da literatura aponta que a Reforma Trabalhista 

de 2017 no Brasil foi mais intensa, ou drástica, no sentido de retirada de diretos do 

trabalhador (CARDOSO; AZAÏS, 2019).  

Uma comparação que se pode fazer é que a outra reforma feita no Brasil foi a de 1966 

durante a Ditadura Militar, onde basicamente foi extinta a estabilidade do emprego e em 

troca foi criado o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

Com o avanço dos anos, novas demandas, relações de trabalho e categorias de trabalho 

foram sendo criadas, que não estavam na CLT, e então surge a necessidade de 

atualização da legislação de forma profunda. Na reforma de 2017, foram mais de 100 

itens modificados que em diferentes graus impactam a vida das pessoas e do ambiente 

de trabalho.  
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Por fim, em 2017, o Brasil passou por um contexto de valorização do poder do 

empregador em detrimento do empregado e a Reforma Trabalhista que ocorreu neste 

ano buscou diminuir o papel do Estado e da Justiça do Trabalho nas relações de trabalho 

fortalecendo acordos e negociações entre as partes. Além disso, com o incentivo ao 

trabalho parcial e a criação do trabalho intermitente, a reforma aproximou a força de 

trabalho de um bem negociável, sem o papel social do trabalho, o que poderia gerar uma 

onda de trabalhadores empregados subutilizados e com salários insuficientes no Brasil. 

Para o próximo tópico, o trabalho irá tratar sobre as evidências que existem na literatura 

econômica sobre a flexibilização no mercado de trabalho, apresentando alguns 

resultados preliminares para estudos sobre a reforma no Brasil e exemplos de outros 

países, seus impactos sobre as relações de trabalho, sobre as taxas em emprego e sobre a 

renda dos trabalhadores. Embora as evidências sobre o impacto da reforma no Brasil 

sejam preliminares, devido ao tempo desde a reforma, elas podem ajudar a indicar a 

direção dos futuros resultados. 

 

2.2 FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA E EVIDÊNCIAS NA LITERATURA 

ECONÔMICA 

 

De acordo com Boeri e Van Ours (2008), segundo a teoria neoclássica, em relação às 

preferências individuais, um indivíduo vai alocar suas horas diárias entre tempo de 

trabalho e tempo livre.  Dessa forma, eles irão fornecer horas de trabalho até o valor 

marginal do tempo livre se igualar ao salário. De forma parecida funciona a demanda 

por horas de trabalho, os empregadores iriam contratar uma hora de trabalho a mais até 

o valor marginal da hora de trabalho ser igual ao salário pago.  

Dessa forma, num mercado competitivo os empregadores contratariam uma quantidade 

de horas não importando a quantidade de pessoas empregadas ou como estas horas 

iriam ser empregadas entre os trabalhadores, pois não existiriam custos fixos 

relacionados à contratação e produtividade não depende do número de horas por 

trabalhador (BOERI; VAN OURS, 2008).  

Por conseguinte, dado uma certa quantidade de horas que se queiram contratar, existirá 

uma curva hiperbólica de “isohoras” onde para qualquer ponto contido nela a 

quantidade de horas será igual, variando apenas quantidade de horas por trabalhador e o 

número de trabalhadores. Consequentemente, através de uma redução de horas por 
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empregado, haveria uma redução no desemprego uma vez que seria preciso contratar 

mais pessoas para atingir a quantidade de horas desejadas.  

As regulações do número de horas trabalhadas têm sido parte do debate sobre o 

mercado de trabalho há anos e tem existido uma tendência de redução no número de 

dias na semana e de horas na carga horaria diária do trabalhador médio ao redor do 

mundo. Essa tendência de redução pode, parcialmente, ser explicada por mudanças na 

legislação trabalhista que visam limitar o número de horas máximo diário, como a 

mudança que aconteceu no dia 1º de maio de 1886 e limitou a carga horária em 8 horas 

diárias, mas a mudança na legislação trabalhista que provavelmente mais está 

impactando neste padrão é a criação e o incentivo de trabalho parcial e temporário 

(BOERI; VAN OURS, 2008). Como a Consolidação das Leis Trabalhistas foi um 

conjunto de leis “criado” ainda na década de 40, muitas das suas proposições se referem 

a uma sociedade brasileira deste período, no início de industrialização embora 

essencialmente rural, e por isso são necessárias adequações às leis de forma a criar um 

ambiente que gere o maior nível de bem-estar para trabalhadores e empregadores.  

 Contudo, na maioria dos países os trabalhadores possuem carga horárias pré-definidas: 

trabalho integral ou trabalho parcial. Além disso, segundo Calmfors e Hoel (1988) uma 

redução no número de horas contratadas por empregado causaria um aumento no 

salário-hora porque os trabalhadores tentariam manter o seu salário igual. Existe 

também um custo fixo de contratação de um trabalhador a mais, então mesmo que os 

salários continuassem iguais os custos com os trabalhadores cresceriam.  

O terceiro ponto a ser destacado é que, devido ao limite na carga horária normal diária, 

a utilização de hora extra em muitos países é mais cara do que horas normais, causando 

um descolamento entre a realidade e a curva de “isohoras” descrita no modelo 

microeconômico. Levando tudo isso em consideração, caso o número de horas por 

trabalhador caia, mesmo que o intuito seja diminuir o desemprego, o que na verdade 

ocorreria, de acordo com o modelo, é que a curva de “isohoras” se deslocaria para a 

esquerda de forma a diminuir a quantidade de horas contratadas, diminuir a quantidade 

de horas por trabalhador e diminuir a quantidade de trabalhadores contratados (BOERI; 

VAN OURS, 2008).  

Contudo, através de uma reforma na legislação trabalhista, a lógica das relações de 

trabalho se aproxima daquela assumida pelo modelo, onde não há custo fixo por 
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trabalhador e as empresas só se preocupam com a quantidade de horas a serem 

trabalhadas. Ou seja, uma maior flexibilidade nos contratos seria possível com o 

incentivo aos trabalhos parcial e intermitente. A curva que relaciona a quantidade de 

horas de trabalho e número de trabalhadores se comportaria de forma mais parecida 

com a curva de “isohoras” do modelo, com isso, seria possível diminuir o desemprego e 

gerar mais eficiência na alocação dos trabalhadores no mercado de trabalho. 

Uma grande crítica feita aos pontos de foco da Reforma Trabalhista de 2017 foi em 

relação à ênfase e ao incentivo às categorias alternativas de trabalho, como parcial, 

intermitente e autônomo, sendo um resultado disso a formalização do emprego precário, 

que antes da reforma era informal sem necessariamente haver algum tipo de vantagem 

ou ganho em trazer este tipo de emprego para a CLT. Contudo, uma boa parte dos 

trabalhadores já estavam à margem da CLT (CHAHAD, 2018). 

Além de formalizar estes empregados, as flexibilizações na legislação do mercado de 

trabalho geram maiores taxas de emprego e de participação, sobretudo quando se 

observa o mercado de trabalho feminino no curto prazo, uma vez que em um horizonte 

de tempo maior as taxas dos mercados femininos e masculinos tendem a se igualar 

(TELLA; MACCULLOCH, 2005). No estudo de Tella e Macculloch (2005) foi 

encontrado que se a França aumentasse a flexibilização do seu mercado de trabalho de 

forma a se comparar ao nível de flexibilização dos Estados Unidos, a diferença entre as 

taxas de emprego, ou seja, a proporção entre a população empregada e a população em 

idade ativa, entre os dois países cairia 14%, a taxa de emprego francesa aumentaria 1,6 

p.p. enquanto para o emprego total este aumento seria de 2,8%. 

Ainda segundo Tella e Macculloch (2005), é importante salientar que os resultados 

encontrados pelos autores poderiam ter sido contaminados pelo ciclo econômico no 

período de análise. Ou seja, quando uma economia está passando por uma recessão, as 

empresas demitem mais que contratam, enquanto o oposto pode ser visto durante 

momentos de boom econômico, por isto a regressão foi refeita considerando o momento 

do ciclo econômico, mas não houve alteração nos resultados encontrados.  

Um outro estudo, utilizando um modelo de efeito fixo para dados em painel de nove 

países, no período entre 1996 e 2001, procurou verificar o impacto de mudanças na 

legislação trabalhista em relação à proteção laboral e ao emprego temporário na Europa 

(KAHN, 2007). O resultado encontrado mostrou que facilitar e incentivar o uso de 
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empregos temporários causa um aumento na probabilidade de um trabalhador estar 

empregado em um cargo temporário, embora não exista evidência de que este tipo de 

política gera um aumento no emprego, ou seja, pode estar havendo um efeito de 

substituição do emprego permanente por emprego temporário, crowding out. Esses 

resultados podem ser relacionados com as categorias de intermitente e parcial que a 

reforma no Brasil parece incentivar. 

De acordo com os dados do estudo, foi percebida uma tendência de que países estão 

mais propensos a fazer reformas que flexibilizem a legislação trabalhista quando há um 

maior crescimento nos empregos permanentes e nos empregos no geral. Com isso, 

quando se controla esta tendência, os resultados sugerem que embora exista ainda uma 

correlação positiva entre reformas que busquem flexibilizar o mercado de trabalho e o 

aumento no nível de emprego, o efeito é baixo e insignificante (KAHN, 2007).  

Quando são utilizados dados desagregados por país os resultados são ainda mais 

restritos. Antes os resultados mostravam que os efeitos eram insignificantes, agora os 

resultados são negativos, no curto período existe uma queda no número de empregos e 

uma menor proporção de empregos permanentes, causados pelo ambiente de facilidade 

que a reforma criou para as demissões (KAHN, 2007).  

Embora países com uma legislação trabalhista mais protetiva e intervencionista, como 

os países do centro europeu e a Escandinávia, mostrem menos inequidades de salários e 

maiores níveis de proteção ao emprego para trabalhadores essenciais, quando 

comparados aos países com mercado de trabalho mais flexível, como o britânico ou o 

estadunidense, é percebido, em alguns destes países, uma maior propensão a empregos  

com contratos atípicos ou ao desemprego entre mulheres, jovens e imigrantes, além de 

trabalhadores menos qualificados (KAHN, 2012).  

Um outro estudo diz que os chamados contratos de trabalho atípicos, onde podem ser 

considerados dentro desta categoria os temporários, parciais e intermitentes, foram 

responsáveis por grande parte do crescimento das taxas de emprego em economias da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e entre países 

europeus segundo dados encontrados por Garibaldi e Mauro (2002). Ainda segundo os 

autores, na década de 80, metade do crescimento do emprego nos Países Baixos foi 

devido a vagas preenchidas por mulheres com contratos de trabalho parcial e no setor de 

serviços com idades entre 25 e 49 anos. Estes dados corroboram com os resultados 
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encontrados por Kahn (2012) onde ele diz que um dos principais grupos beneficiados 

pelas flexibilizações no mercado de trabalho são as mulheres. 

Segundo Garibaldi e Mauro (2002), aumentos na quantidade de contratos de trabalho 

parciais estão correlacionados, embora parcialmente, com perdas de contratos de 

trabalho integrais. No total de horas trabalhadas houve pouca alteração. Estes resultados 

confirmam a hipótese de crowding out de trabalhos integrais, que seria o efeito onde, 

por causa da criação e incentivo aos trabalhos parciais, um aumento na quantidade de 

empregos seja causado pela troca de vaga integral por parcial. Os resultados mostram 

que cada contrato parcial firmado levou a 0,27 empregos integrais perdidos. Embora os 

autores não tenham encontrado um completo efeito de crowding out, os resultados 

rejeitam a hipótese de que empregos parciais completamente substituiriam os empregos 

integrais. Para a massa salarial os resultados demonstraram que não houve muita 

alteração significativa, embora o nível de emprego tenha aumentado. 

Em contrapartida à flexibilização do emprego, um estudo feito por Nickell e Layard 

(1999) encontrou que a presença de legislação de proteção ao emprego nas décadas de 

80 e 90, ou seja, uma menor flexibilização principalmente em demissões nos países da 

OCDE, não estava correlacionada com a taxa de desemprego embora haja evidência de 

que este tipo de proteção diminui a taxa de emprego nos Estados Unidos. 

Quando se analisa o impacto da reforma trabalhista na Alemanha e Austrália, após 12 

anos de suas implementações, pôde-se constatar que, quando se compara com os países 

fictícios num cenário contrafactual onde a reforma não aconteceu, o nível de população 

economicamente ativa e ocupada foi maior ao passo que a taxa de desemprego foi 

menor para ambos os países onde houve a reforma. Para a Alemanha o crescimento do 

nível da população economicamente ativa e da população ocupada em 12 anos após a 

implementação da reforma trabalhista foi de 6,1% e 10,2%, respectivamente, em média, 

enquanto na Austrália estes valores foram de 3,4 e 5,7%, respectivamente, em média 

(OTTONI; BARREIRA, 2021).  

Em relação ao desemprego, a reforma trabalhista foi responsável por uma queda de 3,5 

p.p. (pontos percentuais) e 1,2 p.p., em média, para a Alemanha e Austrália, 

respectivamente, também numa janela de 12 anos. Segundo Ottoni e Barreira (2021) 

esse impacto menor para a reforma trabalhista na Austrália se deve ao fato que a sua 
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legislação trabalhista já possuía um grau de flexibilidade razoavelmente grande 

anteriormente à reforma. 

Dessa forma, é possível concluir que um mercado de trabalho mais flexível causa um 

maior nível de acesso para as camadas da população menos favorecidas. Por outro lado, 

o problema da inequidade de salários e menores níveis de segurança para trabalhadores 

podem ser resolvido através de políticas públicas específicas, como programas de 

distribuição de renda. Este último modelo é utilizado em países como a Dinamarca, 

onde existe um mercado de trabalho mais flexível em conjunto com generosos 

programas de assistência pública (KAHN, 2012). 

Quando se leva em consideração o cenário brasileiro, o impacto da reforma trabalhista 

num período também de 12 anos pode ser ainda maior do que aqueles encontrados na 

Alemanha e Austrália, uma vez que por ser país em desenvolvimento, a taxa de 

participação feminina no mercado de trabalho no Brasil é 45% enquanto na Alemanha e 

Austrália é 58% e 62%, respectivamente em 1990 segundo dados do World 

Development Indicators do Banco Mundial. Nesse caso, o efeito da flexibilização do 

mercado de trabalho do Brasil tem potencial de gerar aumentos ainda maiores na taxa da 

população economicamente ativa e da população ocupada e maiores quedas na taxa de 

desemprego (OTTONI; BARREIRA, 2021). 

Somando-se a estes pontos, existem outros pontos positivos que a Reforma trouxe para 

os empregados, entre eles podem ser citados a possibilidade de saque do FGTS, 

ampliação e flexibilização do Programa Seguro Emprego, aprimoramento do Sistema 

Nacional de Emprego são alguns exemplos dados por Campos (2017).  Segundo o autor, 

a Reforma de 2017 também trouxe retrocessos, já que direitos que foram adquiridos 

foram perdidos e proteções foram perdidas, como os contratos de trabalho intermitentes 

e a ampliação dos contratos de trabalho terceirizado, além da extinção da contribuição 

sindical obrigatória, sem uma reposição em outra forma de financiamento da mesma, e 

da diminuição e desestruturação da representação coletiva nos locais de trabalho, 

reservado apenas a empresas de grande porte. 

Existem argumentos que vão apoiar o aspecto da reforma que incentiva e fortalece o 

diálogo e a negociação direta ou coletiva entre trabalhadores e empregadores. Esta 

negociação geraria um maior entendimento das necessidades de cada parte e dessa 

forma aumentaria a produtividade do trabalhador e a duração dos vínculos de trabalho. 
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Além disso, com a criação da categoria de trabalho intermitente e maior incentivos ao 

trabalho parcial, a reforma trabalhista também procurou formalizar o trabalho no Brasil 

que antes seria informal e precário. 

Em relação ao trabalho autônomo, considerando aí o trabalho intermitente e o parcial 

não exclusivo nem fixo, Bulgueroni (2016) diverge. Ela salienta que para a grande 

maioria dos trabalhadores brasileiros a condição de autônomo é a única forma 

encontrada de se sustentar, ou seja, ela não é derivada de uma escolha baseada na opção 

de preferir “ser o próprio chefe” ou ter uma maior liberdade e sim por não conseguir se 

recolocar no mercado de trabalho subordinado. Por isso afirma que o entendimento de 

subordinação deve ser a regra, de forma que a autonomia seja assumida em casos 

excepcionais. 

Em relação ao custo social, Biavaschi (2017) considera que a reforma não só não 

resolve os problemas que a sociedade brasileira tem passado, como o da desigualdade 

nas relações de trabalho, mas também tende a gerar ainda mais impactos negativos 

como iniquidade, diminuição na atividade econômica e na Previdência, entre outros. Ela 

complementa que, quando a reforma torna normal uma relação de empregador e 

trabalhador autônomo sem precisar de exclusividade e de forma intermitente, sem 

continuidade ou periodicidade e sem caracterizar este como empregado, a Reforma 

Trabalhista estaria legitimando uma fraude de direitos. 

Dito isso, ainda assim é necessário proteger o que Bulgueroni (2016) vai chamar de 

espécies diferenciadas de trabalho autônomo, buscando sempre se basear nos exemplos 

e aplicações deste tipo de política em outros países, entendendo que nenhum modelo é 

perfeito e sim ajustado a sociedade e realidade de cada país, e da mesma forma para o 

Brasil, deve-se levar em consideração a inequidade e desigualdade que são marcas 

conhecidas da sociedade na hora de se formular políticas. 

Exemplos de como deve-se entender se o autônomo tem ou não dependência, e de certa 

forma considerar-se subordinado para fins legais, são se o trabalhador recebe a maior 

parte do seu salário do tomador de serviço, gasta a maior parte do seu tempo e destina a 

maior parte da sua produção com ele. Se estes critérios são atendidos deveria haver um 

conjunto de direitos trabalhistas a serem cobrados do empregador, como jornada 

máxima, férias e indenização em caso de quebra de contrato além de ter pleno acesso às 

negociações coletivas (BULGUERONI, 2016). 
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O resultado da reforma para a produtividade do trabalhador vai ser diretamente 

relacionado à capacidade das representações coletivas de serem relevantes. Contudo, 

como já foi mostrado, embora os holofotes estejam sobre estas instituições por seu 

crescente poder e responsabilidades, que foram ainda mais acentuadas na reforma por 

causa da maior capacidade de negociação, acima da legislação em muitos casos, muitos 

outros pontos na Lei 13.467/17 foram na direção de enfraquecimento destas 

representações, com o intuito de enfraquecer o poder de barganha do trabalhador e dos 

sindicatos (CARVALHO, 2017). 

Embora as premissas da Reforma sejam pautadas no aumento da produtividade, geração 

de emprego, modernização dos direitos trabalhistas, entre outros, existem algumas 

contradições. Primeiramente, a premissa do aumento da produtividade vai de encontro 

com a ênfase dada pela Reforma Trabalhista na criação de vagas de trabalho 

terceirizados, intermitentes, temporários e parciais que aumentam a rotatividade e a 

imprevisibilidade da duração do contrato, diminuindo assim a produtividade do 

trabalhador (CAMPOS, 2017).  

Outra contradição apontada pelo autor é no ponto de modernização das representações 

de classe e utilização desta para resolver conflitos que antes eram judicializados na 

Justiça do Trabalho. Na reforma foi retirada a contribuição compulsória sem que 

houvesse outra forma de repor essa receita, que era parte considerável da renda destas 

instituições, dessa forma, fragilizando os sindicatos, além de reservar representações 

nos locais de trabalho apenas para empresas com mais de 200 empregados. Com essa 

limitação, mais conflitos que poderiam ser resolvidos através das representações agora 

vão ter que ir para os tribunais de trabalho, sobrecarregando-os ainda mais.  

Esse ponto negativo da Reforma trabalhista, segundo os autores Biavaschi (2017) e 

Campos (2017), seria a fragilização dos sindicatos causada por incentivos a 

terceirização, contratos intermitentes e parciais e de uma forma geral fragmentando a 

classe trabalhadora e sua ligação com a representação coletiva, valorizando negociações 

individuais sobre as coletivas e a legislação.  

Sobre os tribunais e disputas trabalhistas, Corbi e outros (2022) tentou mensurar o 

impacto da reforma trabalhista no Brasil, especificamente em relação à mudança que fez 

com que a parte perdedora no processo trabalhista teria que arcar com os custos do 

processo. Além disso, verificaram como uma mudança no viés na justiça do trabalho 
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impacta em como as empresas decidem salários e número de funcionários contratados, 

ou seja, uma Justiça do Trabalho com viés pro-trabalhador, como era antes da Reforma 

Trabalhista, fazia com que as empresas contratassem menos e a salários menores.  

Através de um exercício de contrafactual, onde os custos do processo iriam ser pagos 

integralmente pelos empregados, em média haveria um decréscimo de 1,7 p.p. na taxa 

de desemprego e 861 mil na quantidade de processos trabalhistas por ano segundo os 

resultados achados por Corbi (2022). Esse valor de números a menos de processos 

trabalhistas neste cenário foi a diminuição que ocorreu 2 anos após a implantação da 

Reforma Trabalhista.  

No estudo de Serra, Bottega e Sanches (2022) foi criado um Brasil fictício derivado de 

uma amostra de 11 países da América do Sul e Caribe, onde não houve reforma 

trabalhista, como uma forma de comparar os anos subsequentes à reforma no Brasil real 

com o Brasil sintético.  

Segundo Serra, Bottega e Sanches (2022) a queda na taxa de desemprego percebida no 

Brasil nos anos de 2019 e 2020 foi 1% maior do que o Brasil sintético elaborado pelos 

pesquisadores, ou seja, caso não houvesse reforma trabalhista em 2017 a queda na taxa 

de desemprego seria 1% menor, embora pela metodologia utilizada para a estimação 

dos resultados não seja possível verificar se este valor é estatisticamente significante.  

O estudo constatou que não é possível dizer com certeza que a reforma trabalhista teve 

impacto na redução, ou aumento, do desemprego. Contudo é preciso cuidado para 

afirmar o impacto da reforma trabalhista no Brasil tanto no período do estudo, entre 

2017 e 2020, quanto para o longo prazo (SERRA; BOTTEGA; SANCHES, 2022), uma 

vez que a janela de análise é muito curta e próxima do ano de implementação da 

reforma e outros estudos mostram que os impactos das reformas são demorados como 

os exemplos das reformas na Alemanha e Austrália (OTTONI; BARREIRA, 2021). 

Portanto, existem no mundo legislações que engessam o mercado de trabalho e 

impedem de se atingir uma relação flexível entre as horas de trabalho e o número de 

trabalhadores necessários. Dito isso, reformas trabalhistas modernas buscaram dar mais 

competitividade através da flexibilização desta legislação além de trazer para a 

formalidade o trabalhador antes informal com as categorias de contrato atípicos.  

Nesse sentido, um resultado positivo derivado de um mercado de trabalho mais flexível 

é a participação de camadas da população menos favorecidas, como mulheres, 
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imigrantes e pessoas com menos qualificações (KAHN, 2012; TELLA; 

MACCULLOCH, 2005; GARIBALDI; MAURO, 2002; OTTONI; BARREIRA, 2021). 

Nos Países Baixos metade do crescimento do emprego foi de vagas preenchidas por 

mulheres entre 25 e 49 anos com o trabalho parcial e no setor de serviços nos anos 80. 

Comparando com o Brasil, este ganho pode ser ainda maior uma vez que a participação 

feminina no mercado de trabalho no Brasil é menor do que em países da OCDE e da 

Europa. 

Segundo os estudos de Tella e Macculloch (2005) se a flexibilização do mercado de 

trabalho francês fosse o mesmo do mercado americano as taxas de emprego 

aumentariam em 1,6%. Contudo, parte deste efeito seria causado de migrações de vagas 

antes integrais. Esse efeito de transformação de vagas integrais para vagas parciais, 

causado pela flexibilização, é chamado de crowding out de vagas integrais. Este efeito, 

contudo, não representa que a totalidade de vagas seriam transformadas, os resultados 

encontrados sugerem que para cada vaga de trabalho parcial gerada seriam 0,27 vagas 

de emprego integral perdidas. Contudo os resultados mostram também que, embora a 

massa de horas não tenha se alterado com a introdução do trabalho de meio período, 

houve um aumento no nível de emprego. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que, embora um mercado de trabalho mais 

flexível seja mais democratizado, mais regulamentação ajuda a manter salários mais 

justos e maiores níveis de proteção ao emprego para os trabalhadores. Dessa forma, 

como mostrou Kahn (2012), políticas públicas são necessárias em conjunto com 

reformas que visam esta maior flexibilização de forma a garantir o direito humano à 

dignidade. 

Portanto, de acordo com a literatura apresentada, a nova legislação trabalhista pode 

apresentar mudanças no emprego, salário e massa de horas, com a introdução e o 

incentivo aos contratos de trabalhos atípicos no mercado de trabalho do Brasil, como 

pode ser visto através dos intermitentes e da ampliação do trabalho parcial, a partir da 

flexibilização da legislação e do mercado de trabalho através da Reforma Trabalhista 

que entrou em vigor em 2017. 
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3 METODOLOGIA 

 

O capítulo de metodologia apresenta tanto a base de dados utilizada, e as variáveis 

criadas a partir destas bases, quanto o modelo utilizado nas estimações econométricas 

dos resultados. Com isto, busca-se verificar os efeitos da mudança na regulação de 

horas trabalhadas do Brasil, com a criação e os incentivos aos contratos de trabalho 

atípicos, sobre o mercado de trabalho, a partir dos indicadores de emprego, massa de 

horas e de salários.  

 

3.1 BASE DE DADOS 

 

A Relação Anual de Informações Sociais, ou RAIS, foi criada através do Decreto nº 

76.900 de dezembro de 1975, durante o governo de Ernesto Geisel, no período da 

ditadura militar no Brasil, para substituir a Relação Anual de Salários (RAS) (BRASIL, 

1975).  

Como todos os empregadores no Brasil são obrigados a enviar os dados sobre os 

trabalhadores formais que contrataram, é possível ter o controle da atividade trabalhista 

no Brasil com o máximo de precisão. Contudo, esta base de dados não possui dado 

algum sobre o mercado informal no Brasil, um segmento muito importante por ser 

bastante significativo, quando é considerado o mercado de trabalho brasileiro, e 

importante para a formulação de políticas públicas. 

A base de dados da RAIS a nível de município possui várias informações dos 

trabalhadores e empresas, como: por gênero, idade, setor, horas de trabalho, admissões e 

demissões, entre outras mais, tanto do mercado privado quanto do setor público. Por 

isso, a base de dados da RAIS é muito importante para a geração de informações para a 

elaboração de estatísticas do trabalho formal no Brasil. A RAIS também serve como 

fonte de informações do mercado de trabalho para o governo brasileiro. 

As variáveis da RAIS utilizadas para estimar os resultados deste trabalho foram: 

número de vínculos totais de trabalho, número de contratos intermitentes, número de 

contratos parciais, soma de horas trabalhadas, somatório da renda no mês de dezembro 

para os trabalhadores com vínculo ativo em 31 de dezembro do ano e soma da média 

mensal da renda para os trabalhadores sem vínculo ativo em 31 de dezembro, número 
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de estabelecimentos médios e grandes, total de estabelecimentos, número de 

funcionários públicos, soma das horas trabalhadas de funcionários públicos, renda dos 

servidores públicos, funcionários públicos em regime de trabalho parcial e intermitente 

e soma da média da renda dos funcionários públicos sem vínculo ativo em 31 de 

dezembro para os anos de 2017 até 2019. O ano de 2020 foi utilizado apenas como teste 

para verificar se os resultados mudariam muito pois, por causa das circunstâncias 

associadas à pandemia de COVID-19 durante o ano, poderia ser observada alguma 

distorção nos efeitos estimados em função da pandemia.  

Todas as variáveis foram obtidas a partir da base da RAIS vínculo, exceto: Produto 

Interno Bruto - PIB, população e área, que foram obtidas a partir das pesquisas do IBGE 

(PIB Municipal e Estimativas Populacionais), e o número de estabelecimentos de 

tamanhos médio e grande e o número total de estabelecimentos, que foram retirados da 

RAIS de estabelecimentos. 

Para todas as variáveis, foram utilizados os dados agregados para município. Os dados 

de PIB e a soma dos rendimentos do trabalho foram deflacionados utilizando o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sendo o ano de 2019 o período base. 

Este ano foi utilizado como base pois, além de ser o ano mais recente do trabalho 

(último período de análise), o ano de 2020 foi um ano atípico por consequência da 

pandemia da SARS-COV 2 (COVID 19).  

Os dados de população e área foram importantes para definir a variável de densidade 

populacional como forma de se testar a hipótese que municípios com densidades 

demográficas maiores seriam mais propensos a contratar um maior número de 

trabalhadores, inclusive através de contratos de trabalho intermitente ou parcial. De 

forma semelhante, as variáveis de estabelecimentos médio e grande servem de controle, 

uma vez que existe uma correlação entre o tamanho dos estabelecimentos e a maior 

probabilidade de contratação de trabalhadores, o que pode incluir os contratos parciais 

ou intermitentes. 

Para gerar as variáveis “totais” anuais com base na RAIS, foram construídas variáveis 

que representassem a soma dos valores dos trabalhadores com e sem vínculos ativos em 

31 de dezembro, são elas: emprego total, horas totais, rendimento total, parcial total, 

intermitente total e empregos do setor público total. Por fim, as variáveis utilizadas nas 

regressões foram restritas ao mercado privado, sobretudo porque o trabalho parcial e o 
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trabalho intermitente no setor público além de serem incipientes, não eram o objetivo do 

trabalho. Além disso, a lógica e os incentivos de contratação no setor público são 

distintos do setor privado e não devem seguir os mecanismos de mercado. Para chegar 

nas variáveis do setor privado, foram subtraídos das variáveis totais (emprego, massa de 

horas, parcial, intermitente, etc.) as variáveis de setor público correspondentes (emprego 

público total, massa de horas do setor público, parcial público total, etc.). 

Como os dados possuíam variações significativas para cada município, foi-se utilizada a 

sua versão em logaritmo, contudo, isto fez com que as variáveis dos municípios que 

possuíam valor zero fossem alteradas para ‘missing’, uma vez que logaritmo de zero é 

uma indefinição, fazendo o número de observações diminuir.  

De forma a aumentar o número de observações, utilizando a base em sua totalidade, mas 

sem alterar os resultados, uma unidade foi somada à variável ao ser criado o seu 

logaritmo. Com isso, as observações das variáveis de emprego total privado, massa de 

horas privada, massa de salários privada, empregos parciais e empregos intermitentes 

totais privados, que antes estavam zeradas, seriam transformadas em 1, na criação do 

logaritmo, e, finalmente, transformadas em 0 depois de ser obtido o valor resultante do 

logaritmo.  

 

3.2 MODELO E MÉTODO DE ESTIMAÇÃO ECONOMÉTRICA 

 

O trabalho busca verificar os efeitos da mudança na regulação de horas trabalhadas do 

Brasil, com a criação e os incentivos aos contratos de trabalho atípicos, sobre o mercado 

de trabalho, a partir dos indicadores de emprego, massa de horas e de salários. Para isso, 

o método de estimação utilizado neste trabalho para fazer as regressões econométricas 

foi o de Efeito Fixo, com dados em painel para os 5570 municípios (m) do Brasil nos 

anos (t) de 20171 até 2019. 

O modelo de dados em painel é caracterizado por ter a dimensão de um modelo de corte 

transversal com a adição de uma dimensão temporal, como em um modelo de séries 

temporais (GUJARATI, 2006). Neste modelo, cada variável vai ser definida a partir de 

uma unidade de análise m (localidade, empresas, indivíduos, etc.) em um determinado 

tempo t. Com isso, o número de observações no painel será obtido com a multiplicação 

 
1
 O ano de 2017 foi utilizado como o primeiro no painel porque foi o ano em que ocorreram as mudanças 

na categoria de trabalho parcial e que foi formalizado o trabalho intermitente. 
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do número de unidades de análise com a quantidade de períodos. Neste trabalho, são 

analisadas 5.570 unidades (municípios) em 3 períodos (anos), totalizando 16.710 

observações no painel. 

Devido à sua maior quantidade de observações, os dados em painel são conhecidos por 

oferecerem maiores graus de liberdade, menos colinearidade entre as variáveis e maior 

variabilidade. Além disso, segundo Gujarati (2006), dados em painel também são 

melhores para se verificar mudanças, como períodos de desemprego e efeitos das leis 

sobre salários-mínimos, por exemplo. 

Portanto, para verificar o efeito de se contratar trabalhadores com regime de trabalho 

parcial ou intermitente sobre o emprego, massa de salários e de horas, a melhor forma 

de se analisar os dados é através de um modelo de dados em painel, onde os municípios 

do Brasil serão a dimensão da unidade de investigação, enquanto os anos de 2017 até 

2019 serão a dimensão de tempo investigada. 

A especificação genérica para modelos de dados em painel é dada por: 

 

𝑦𝑚𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑚𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛𝑚𝑡 + 𝑢𝑚𝑡                      (1) 

 

Onde 𝑦𝑚𝑡 são os indicadores de resultados do mercado de trabalho do município m no 

período t: emprego total privado, horas totais privadas e massa salarial real privada. O n 

é o número de variáveis explicativas a serem utilizadas, m é a unidade de observação e t 

é o período. Os 𝛽𝑛 são os coeficientes a serem estimados das variáveis 𝑥𝑛𝑚𝑡. Por fim, o 

𝑢𝑚𝑡 é o termo de erro da regressão. 

Foram definidos dois grupos de equações similares entre si, um referente ao trabalho 

parcial e outro ao trabalho intermitente, com o intuito de investigar os efeitos dos 

empregos intermitente e parcial, onde as variáveis explicadas, também chamadas de 

dependentes, não mudam entre os dois grupos. São elas o emprego total privado, a 

massa de horas privada e a massa de salários privada. O Quadro 3.1 descreve as 

informações utilizadas para a construção destas variáveis. 
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Quadro 3.1 – Variáveis dependentes 

Variável Descrição Fonte 

lemptotalpriv_ 
Log. da soma dos empregos privados, com e sem 

vínculos ativos em dezembro 
RAIS 

lhoratotalpriv_ 

Log. da soma da massa de horas dos 

trabalhadores privados, com e sem vínculos 

ativos em dezembro  

RAIS 

lrendtotalpriv_ 
Log. da soma da massa salarial dos trabalhadores 

privados, com e sem vínculo ativos em dezembro  
RAIS 

Fonte: Elaboração própria (2022) 

A variável de emprego é usada para verificar se contratar mais trabalhadores parciais ou 

intermitentes tem efeito, e qual, sob o nível de emprego. Através da variável de massa 

de horas total privada seria possível medir (indiretamente) o efeito onde, por causa da 

flexibilização do mercado de trabalho, as vagas de emprego integrais iriam apenas se 

transformar em empregos parciais ou intermitentes. Isto se deve, pois, um aumento no 

emprego total poderia ser causado pela troca de um emprego integral por dois parciais 

ou intermitentes, por exemplo. Dessa forma, se o emprego está aumentando, mas a 

massa de horas está caindo, pode significar a existência de um efeito de troca de 

emprego integral para parcial, efeito crowding out de empregos integrais. Por fim, a 

variável de renda total privada é importante para verificar se um aumento na contratação 

de trabalhadores intermitentes, ou parciais, iria causar um efeito positivo ou negativo na 

massa de salários. 

As diferenças entre as duas principais equações se dão nas variáveis explicativas de 

interesse, pois a variável de emprego parcial total privado somente será utilizada nas 

equações relacionadas à estimação dos efeitos do trabalho parcial, e, consequentemente, 

a variável de emprego intermitente total privado só será utilizada nas equações 

relacionadas aos efeitos do trabalho intermitente. 

Como variáveis de controle na estimação este trabalho utilizou o PIB real, a densidade 

populacional, e a parcela de estabelecimentos médios e estabelecimentos grandes nos 

municípios. O Quadro 3.2 descreve as informações utilizadas para a construção das 

variáveis explicativas principais e de controle. 
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Quadro 3.2 – Variáveis explicativas 

Variável Descrição Fonte 

lparcialtotalpriv_ 

Log. da soma dos empregos privados 

parciais, com e sem vínculos ativos em 

dezembro  

RAIS 

lintermtotalpriv_ 

Log. da soma dos empregos privados 

intermitentes, com e sem vínculos ativos em 

dezembro  

RAIS 

lpibreal 

Log. do Produto Interno Bruto (PIB) 

municipal deflacionado para valores do ano 

de 2019 utilizando o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

IBGE 

ldens 

Log. da densidade populacional municipal 

(obtido através da divisão dos dados de 

população e área do município) 

IBGE 

estabmedio 

Parcela (%) de estabelecimentos médios por 

município. Foram considerados 

estabelecimentos médios, os 

estabelecimentos que possuem entre 100 e 

499 funcionários 

RAIS 

estabgrande 

Parcela (%) de estabelecimentos grandes por 

município. Foram considerados 

estabelecimentos grandes, os 

estabelecimentos que possuem mais de 500 

funcionários 

RAIS 

Fonte: Elaboração própria (2022) 

Um problema que pode ocorrer quando se utiliza dados em painel é a possibilidade de 

existir variáveis não observáveis relacionadas com a variável dependente ou com as 

explicativas, principalmente quando se analisa os dados de municípios. Se existirem 

variáveis não observáveis que estão correlacionadas com as variáveis explicativas 

utilizadas neste trabalho, as estimativas dos coeficientes do modelo serão enviesadas. 

Um exemplo desta correlação seria a qualidade do solo, essa característica, que não 

varia com o tempo, estaria correlacionada com o PIB do município, pois solos mais 

férteis podem se traduzir em maiores produtividades da agricultura. Dessa forma, a 

disponibilidade de solo fértil é uma variável não observável que o modelo de Efeito 

Fixo visa contornar. 

Segundo Wooldridge (2016), a heterogeneidade não observada pode ser incorporada em 

um modelo de dados em painel como se segue: 

 

𝑦𝑚𝑡 =  𝑥𝑚𝑡𝛽 + 𝑐𝑚 + 𝜀𝑚𝑡,  𝑚 = 1, 2, 3, … , 𝑛;  𝑡 = 1, 2, 3, … , 𝑇  (2) 
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onde 𝑐𝑚 é o termo que significa a heterogeneidade não observada para cada município 

analisado. É importante frisar que esta característica não observada é fixa ao longo do 

tempo, variando apenas entre as unidades de análise.  Se a variável não observada for 

omitida na regressão, é possível esperar um problema de endogeneidade potencial se a 

Cov(𝑐𝑚, 𝑥𝑚𝑡) ≠ 0, fazendo com o que a Cov(𝑥𝑚𝑡, 𝜀𝑚𝑡) ≠ 0. Utilizar um modelo de 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para dados em painel com estes problemas 

gerará estimativas viesadas. 

Uma forma de se contornar este problema é utilizando um modelo de Efeito Fixo para 

fazer as estimações. Com ele, é possível obter estimativas não viesadas mesmo 

assumindo Cov(𝑐𝑚, 𝑥𝑚𝑡) ≠ 0. Isso se dá pela natureza do modelo de efeito fixo, o qual 

garante a exclusão de qualquer variável não observada, fixa ao longo do tempo, que 

poderia estar relacionada com as variáveis explicativas, gerando este problema de 

omissão de variável, como as relacionadas aos municípios (LOUREIRO, 2009). 

Dessa forma, o modelo de Efeito Fixo usa uma transformação da equação (2) para 

eliminar o efeito não observado. Tirando a média da equação (2) no tempo: 

 

 �̅�𝑚 =  �̅�𝑚𝛽 + 𝑐𝑚 + 𝜀�̅� (3) 

 

Agora, subtraindo as equações (2) e (3) trará a equação de Efeito Fixo transformada: 

 

𝑦𝑚𝑡 − �̅�𝑚 = 𝑥𝑚𝑡𝛽 − �̅�𝑚𝛽 + 𝑐𝑚 − 𝑐𝑚 + 𝜀𝑚𝑡 − 𝜀�̅� 

 

�̈�𝑚𝑡 = �̈�𝑚𝑡𝛽 + 𝜀�̈�𝑡 (4) 

 

Portanto, o modelo econométrico deste trabalho será definido como: 

 

𝑦𝑚𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑚𝑡 + 𝛽2𝑙𝑝𝑖𝑏𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑡 + 𝛽3𝑙𝑑𝑒𝑛𝑠𝑚𝑡 + 𝛽4𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑚𝑡 + 

𝛽5𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑡 + 𝜃𝑚 + 𝑑𝑡 + 𝑢𝑚𝑡                                           (5) 

  

onde y é uma das três variáveis de resultado (em log.), 𝑥 será o logaritmo do número de 

trabalhadores parciais ou intermitentes, lpibreal é a variável de logaritmo do PIB real, 

𝑙𝑑𝑒𝑛𝑠 é a variável de logaritmo da densidade populacional, estabmedio e estabgrande 
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são as variáveis das parcelas de estabelecimentos médios e grandes, respectivamente, 

𝜃𝑚 é o conjunto de efeitos fixos de municípios, 𝑑𝑡 é o conjunto de variáveis dummies de 

ano e, por fim, u é o termo do erro aleatório. 

O modelo econométrico utilizado neste trabalho foi baseado no estudo de Garibaldi e 

Mauro (2002). O estudo visou estimar os efeitos da flexibilização nos contratos sobre o 

crescimento do emprego e testar a hipótese de existência do efeito de crowding out para 

os países da OCDE. 

Estimadores gerados a partir da equação (4), utilizando o método de Mínimos 

Quadrados Ordinários Agrupados, serão não viesados, consistentes e eficientes. Dessa 

forma, é possível estimar o efeito de contratar mais trabalhadores parciais, ou 

intermitentes, sobre o emprego, a massa de salários e a massa de horas mensais, 

controlando os demais fatores que podem explicar esses resultados (PIB, densidade 

populacional e parcelas de estabelecimentos médios e grandes). 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados encontrados sobre o efeito da 

flexibilização do mercado de trabalho em relação aos contratos de trabalho atípicos, 

intermitente e parcial, sobre a massa salarial, a massa de horas e o emprego no Brasil. 

Este capítulo foi dividido em duas seções: a primeira diz respeito às estatísticas 

descritivas das variáveis do modelo econométrico e a segunda seção vai apresentar os 

resultados das regressões, utilizando os dados em painel e um modelo de Efeitos Fixos, 

como descrito no capítulo de Metodologia. 

 

4.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

Como dito anteriormente, utilizando-se de uma base de dados em painel, o número de 

observações será igual ao número de unidades de investigação multiplicado pelo 

número de períodos. Desta forma, neste trabalho serão 22.280 observações quando são 

considerados os 4 anos, de 2017 até 2020, ou 16.710 observações considerando somente 

os anos de 2017-2019. Contudo, esse número de observações não foi atingido para todas 

as variáveis. O motivo disso foi, primeiramente, porque existiam municípios que não 

apreciam na base de dados para todas as variáveis ou anos, e segundo, devido à natureza 

das informações. Por exemplo, o número de contratados por trabalho intermitente em 

muitos municípios foi igual 0, fazendo com que o resultado do logaritmo fosse 

indeterminado e gerando perda de observações. 

Na Figura 4.1, cada ponto é uma observação em um município, média dos 4 anos, do 

logaritmo do número de empregos totais e parciais privados. Dito isto, o eixo x do 

gráfico é a média do logaritmo do emprego parcial privado, enquanto o eixo y é a média 

do log do emprego total privado. É possível perceber que existe uma correlação positiva 

entre o emprego total e o emprego parcial, identificada pela linha vermelha dos valores 

ajustados, indicando que maiores níveis de emprego parcial estariam correlacionados 

com mais empregos totais.  
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Figura 4.1 - Correlação do log. do emprego total (médio) com o log. do emprego parcial 

(médio) 

 
Fonte: Elaboração própria (2022) 

 

Figura 4.2 - Correlação do log. do emprego total (médio) com o log. do emprego intermitente 

(médio) 

 
Fonte: Elaboração própria (2022) 
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De forma semelhante, a Figura 4.2 mostra que existe uma correlação positiva entre o 

número de empregos intermitentes e o número de empregos totais, indicado pela linha 

vermelha. Ou seja, um maior número de contratos intermitentes estaria correlacionado 

com um maior número de empregos totais privados. Essas duas colocações, embora 

sejam apenas correlações, vão corroborar com a literatura apresentada no capítulo 2. É 

possível perceber também, nas duas figuras, a quantidade de municípios que possuem 

zero contratos de trabalho parcial, na Figura 4.1, ou intermitente, na Figura 4.2. 

Nas Tabelas 4.1 e 4.2 estão apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis que 

foram utilizadas na regressão com as observações dos anos de 2017 até 2019, antes e 

depois de ser utilizado o recurso de adicionar uma unidade durante o cálculo do 

logaritmo da variável, como descrito no capítulo de metodologia, de forma a reduzir a 

perda de observações na base de dados. É possível perceber que este recurso 

praticamente não modifica os valores das estatísticas descritivas das variáveis 

transformadas, um comportamento já esperado dado que a unidade foi somada para 

todas as observações da base simultaneamente. 

 

Tabela 4.1 - Estatística descritiva das variáveis do modelo (2017-2019) 

 Variáveis  Obs.  Média  Desvio  Min.  Max. 

 lemptotalpriv 16707 6,89 1,98 0 15,66 

 lhoratotalpriv 16707 10,64 1,97 3,78 19,36 

 lrendtotalpriv 16591 14,33 2,1 -4,85 23,79 

 lintermtotalpriv 4007 2,32 1,78 0 10,14 

 lparcialtotalpriv 11780 2,09 1,79 0 11,18 

 lpibreal 16710 12,4 1,41 9,55 20,45 

 ldens 16710 3,27 1,44 -3,01 9,56 

 estabmedio 16710 1,75 2,67 0 100 

 estabgrande 16710 0,38 1,03 0 25 
Fonte: Elaboração própria (2022) 

 
Tabela 4.2 - Estatística descritiva das variáveis do modelo: logaritmo com a soma de uma 

unidade na variável (2017-2019) 

 Variáveis  Obs.  Média  Desvio  Min.  Max. 

 lemptotalpriv  16710 6,9 1,97 0 15,66 

 lhoratotalpriv  16710 10,64 1,98 0 19,36 

 lrendtotalpriv  16710 14,32 2,11 0 23,79 

 lintermtotalpriv  16710 0,61 1,33 0 10,14 

lparcialtotalpriv  16710 1,65 1,71 0 11,18 
Fonte: Elaboração própria (2022) 
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As variáveis de emprego total privado e massa de horas totais privada, lemptotalpriv e 

lhoratotalpriv, têm médias, desvio padrão e máximos praticamente iguais em ambas as 

tabelas, a diferença pode ser observada no valor mínimo da variável de massa de horas 

totais, que antes do recurso de adicionar uma unidade era igual a 3,78 e passou a ser 0, 

na Tabela 4.2.  Quando comparada a variável de massa salarial, lrendtotalpriv, entre as 

Tabelas 4.1 e 4.2, as duas versões não variaram muito. Contudo, o valor mínimo 

aumentou de -4,85 para 0.  

A variável de intermitentes foi a que teve um maior aumento no número de 

observações, saindo de apenas 4.007 para 16.710 observações com a variável alterada, 

um aumento de 12.703 observações. Essa mudança fez com que a sua média caísse de 

2,32 para 0,61. Essa queda na média pode ser explicada pelo fato de existirem agora 

mais observações zeradas, que não eram contabilizadas por serem perdidas no cálculo 

do logaritmo.  

Todas estas novas variáveis, depois de ser utilizado o artifício de adicionar a unidade 

para calcular o logaritmo, estão presentes na Tabela 4.2. Por isso, as variáveis 

continuam com todas as suas 16.710 observações, principalmente as variáveis de 

número de intermitentes e parciais, variáveis que mais possuíam municípios com 

informações zeradas. Estas variáveis, da Tabela 4.2, que serão utilizadas nas regressões 

para serem estimados os efeitos de interesse. Os apêndices A e B apresentam as 

descritivas incluindo o ano de 2020 no painel de dados. 

 

4.2 EFEITOS DO TRABALHO PARCIAL E INTERMITENTE SOBRE O 

EMPREGO, A MASSA SALARIAL E A MASSA DE HORAS 

 

Esta seção buscar apresentar os resultados estimados a partir do modelo econométrico 

proposto no capítulo de metodologia. O objetivo é obter os efeitos da flexibilização 

trabalhista, em relação aos contratos de trabalho atípicos, intermitente e parcial, sobre a 

massa salarial, a massa de horas e o emprego no Brasil.  Em uma regressão no modelo 

log-log, os resultados são interpretados como elasticidade, ou seja, uma variação de 1% 

na variável explicativa vai induzir a uma variação de β porcento na variável dependente 

em média. Dessa forma, com o intuito de facilitar o entendimento, uma vez que os 

valores estimados foram muito baixos, a interpretação do efeito será apresentada em 

variação de 100%, ou seja, dobrando a variável explicativa. Utilizando esta forma de 
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análise, os parâmetros estimados serão multiplicados por cem. Os resultados das 

regressões para o efeito do trabalho parcial são apresentados na Tabela 4.3.  

  

Tabela 4.3 – Efeito do emprego parcial sobre o emprego, a massa de horas e a massa de 

salários (2017-2019) 

VARIÁVEIS 
(1) (2) (3) 

lemptotalpriv_ lhoratotalpriv_ lrendtotalpriv_ 

lparcialtotalpriv_ 0,013*** 0,010*** 0,007*** 

 (0,003) (0,003) (0,003) 

lpibreal 0,296*** 0,303*** 0,321*** 

 (0,063) (0,065) (0,061) 

ldens -0,104 -0,106 -0,223*** 

 (0,066) (0,067) (0,076) 

estabmedio -0,005 -0,010 -0,015 

 (0,005) (0,012) (0,020) 

estabgrande 0,005 -0,005 -0,005 

 (0,009) (0,014) (0,019) 

Constante 3,547*** 7,240*** 11,100*** 

 (0,788) (0,807) (0,784) 

Observações 16.710 16.710 16.710 

R-quadrado 0,717 0,724 0,467 

R-quadrado within 0,031 0,028 0,048 

Número de municípios 5.570 5.570 5.570 

Efeito Fixo Ano SIM SIM SIM 

Efeito Fixo Município SIM SIM SIM 

Erro Padrão Robusto Cluster Cluster Cluster 
Fonte: Elaboração própria (2022) 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

A tabela apresenta dois R2, o geral e o within. Embora o R2 geral apresente um bom 

grau de ajuste dos modelos, o R² within das regressões de emprego, massa de horas e 

massa de salários totais privados foi 3,1%, 2,8% e 4,8% respectivamente. Os 

coeficientes estimados para a variável de trabalho parcial estão de acordo com o que a 

literatura diz, ou seja, a flexibilização do trabalho tem efeito baixo, quando tem, sobre 

as variáveis do mercado de trabalho, como o emprego e as massas de hora e de salário.   

Ainda nos resultados da Tabela 4.3, uma análise da regressão onde o emprego é a 

variável explicada (1), foi encontrada uma relação positiva entre variável de trabalho 

parcial e o emprego. Esse resultado poderia ser esperado se mais trabalhadores forem 

necessários quando se contrata este tipo de trabalhador, com limitação na carga horária. 

Os resultados mostram que um aumento de 100% no número de contratos parciais 

causaria um efeito de 1,3% no emprego, resultado estatisticamente significativo a 1% e 
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condizente com a literatura que prevê maior número de empregos em função da 

flexibilização de contratos.  

Em relação às variáveis de controle, o PIB real municipal foi estatisticamente 

significante a 1% e a estimativa obtida mostrou que um aumento de 100% no PIB 

geraria um aumento de 29,6% no emprego. As variáveis de densidade e as de tamanho 

de estabelecimento, médio e grande, não foram estatisticamente significativas.  

Na regressão onde a variável explicada é a massa de horas (2), o trabalho parcial foi 

estatisticamente significante a 1%, onde um aumento de 100% teria efeito positivo de 

1%, em média, sobre a massa de horas. Essa relação pode indicar que não existe um 

completo crowding out de empregos integrais, ou seja, de fato um aumento nos 

contratos parciais gera aumento de horas contratadas, não apenas mudança de um 

contrato integral por dois parciais. O PIB real também tem uma relação positiva e é 

estatisticamente significativo, um aumento de 100% nele causaria um aumento de 

30,3% na massa de horas em média.  

As variáveis de densidade, proporção de estabelecimentos médios e estabelecimentos 

grandes não são estatisticamente significativas, assim como na regressão de emprego 

total privado.  

A regressão que tem como variável dependente a renda (3) apresentou as variáveis de 

emprego parcial, PIB real e densidade populacional como estatisticamente significativas 

a 1%. Comparando com as outras duas regressões utilizando o trabalho parcial, percebe-

se que a diferença está na adição da variável de densidade, que não era significativa nas 

outras. Um aumento de 100% no emprego parcial teria um efeito médio de 0,7% sobre a 

renda, indicando, mais uma vez, que um aumento nos empregos parciais não seria 

derivado apenas de uma troca com o emprego integral e sim uma geração de vagas para 

acomodar as diferentes demandas do mercado de trabalho, que não cabem em empregos 

não flexíveis como os empregos integrais. 

De forma semelhante às outras regressões, os resultados mostram que um aumento de 

100% ou no PIB real causaria um aumento de 32,1% na renda do trabalho total privado 

formal. A densidade populacional tem uma relação negativa com a renda, onde um 

aumento de 100% na densidade teria um efeito de redução da massa de salários em 

22,3% em média. Isso poderia ser causado pelo aumento da mão de obra disponível, 



40 

 

 

fazendo os salários caírem e diminuindo a massa de salários, mantendo todas as outras 

variáveis constantes. 

Na regressão utilizada para verificar o efeito do emprego intermitente, Tabela 4.4, o 

coeficiente de determinação (R2 within) foi de 0,029, ou seja, 2,9% em relação à 

variável dependente de emprego total privado em média, aproximadamente. Esse valor 

é de 2,7% e 4,8% para as variáveis dependentes de massa de horas totais privada e 

massa de salários total privada, respectivamente. Como citado anteriormente para os 

resultados da regressão do trabalho parcial, os resultados das flexibilizações, embora 

tenham efeitos sobre o mercado de trabalho, são pequenos. Efeitos mais intensos podem 

ser percebidos até décadas depois e isso é observado através dos baixos coeficientes 

estimados da variável de emprego intermitente e em tempo parcial, no curto período de 

análise deste estudo. 

 

Tabela 4.4 – Efeito do emprego intermitente sobre o emprego, a massa de horas e a massa de 

salários (2017-2019) 

VARIÁVEIS 
(1) (2) (3) 

lemptotalpriv_ lhoratotalpriv_ lrendtotalpriv_ 

lintermtotalpriv_ 0,006*** 0,002 0,003 

 (0,002) (0,002) (0,002) 

lpibreal 0,297*** 0,304*** 0,322*** 

 (0,063) (0,065) (0,061) 

ldens -0,106 -0,095 -0,219*** 

 (0,068) (0,070) (0,079) 

estabmedio -0,005 -0,010 -0,015 

 (0,005) (0,012) (0,020) 

estabgrande 0,005 -0,005 -0,005 

 (0,009) (0,014) (0,019) 

Constante 3,559*** 7,201*** 11,088*** 

 (0,791) (0,811) (0,789) 

Observações 16.710 16.710 16.710 

R-quadrado 0,703 0,738 0,467 

R-quadrado within 0,029 0,027 0,048 

Número de municípios 5.570 5.570 5.570 

Efeito Fixo Ano SIM SIM SIM 

Efeito Fixo Município SIM SIM SIM 

Erro Padrão Robusto Cluster Cluster Cluster 
Fonte: Elaboração própria (2022) 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

Os resultados mostram que, embora o número de contratos de trabalho intermitente 

apresente uma relação positiva com as variáveis de mercado de trabalho, os efeitos 

estimados são estatisticamente significativos a 1% somente para explicar a variação no 
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emprego total privado, não sendo estatisticamente significativos para explicar a 

variabilidade nem da massa de horas nem da massa de salários. 

Quando analisado o efeito do emprego intermitente sobre a variável de emprego total 

privado, regressão (1) da Tabela 4.4, os resultados mostram que, caso a quantidade de 

empregos intermitentes totais privados aumente em 100%, ou seja, caso dobre esse 

número, em média haveria um aumento no emprego total privado de 0,6%, um valor 

não muito expressivo em si, mas considerando a quantidade de empregos totais privados 

por município (uma média de 10.022 empregos em 2019), no Brasil, em comparação 

com a quantidade de empregos intermitentes privados, passa a ser um número 

considerável. Esse resultado é estatisticamente significativo a 1%.  

O resultado da variável do Produto Interno Bruto real, que também é estatisticamente 

significativa a 1%, mostra que um aumento de 100% no PIB real causaria um aumento 

no emprego total privado de 29,7% em média. Embora o impacto desse aumento seja 

grande, o esforço necessário para ter um crescimento de 100% no PIB real de um 

município também é um grande feito. A variável de densidade e as duas variáveis de 

tamanho de estabelecimento, médio e grande, não foram estatisticamente significativas 

a 10%.  

Seguindo para a regressão que tem a massa de horas mensal total privada como a 

variável dependente, regressão (2) da Tabela 4.4, os resultados estimados mostraram 

que o emprego intermitente não é estatisticamente significativo, indicando que o 

emprego intermitente não tem efeito sobre a variação da massa de horas. Contudo, o 

PIB real causaria um aumento médio de 30,4% na massa de horas, caso aumentasse 

100%. Este resultado é estatisticamente significativo a 1%.  

Por fim, quando a variável de resultado do mercado de trabalho é o rendimento total 

privado, regressão (3) da Tabela 4.4, o efeito estimado para o emprego intermitente não 

foi estatisticamente significativo. Isso demonstra que a quantidade de trabalhadores 

intermitentes não influencia a massa de salários privada. Quando comparado com as 

outras regressões, a variável de trabalho intermitente só é estatisticamente significativa 

em relação ao emprego.  

A variável de PIB real e densidade populacional são estatisticamente significativas a 

1%, onde para cada 1% a mais no PIB real, existe um efeito de 0,322% sobre a massa 

de salários, ou seja, se o PIB aumentar 100% a massa de salários aumentaria em média 
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32,2%. A relação da densidade populacional com a massa de salários, diferentemente do 

PIB real, é negativa, onde para cada aumento de 100% na densidade, a massa de salários 

diminuiria em média 21,9%. Não foram estatisticamente significativas as variáveis de 

proporção de estabelecimento médio e de estabelecimentos grandes. 

Concluindo, os resultados indicam que o trabalho parcial tem efeito sobre o emprego, 

massa de horas e massa de salários, com correlação positiva para os três, ou seja, um 

aumento no trabalho parcial estaria associado a um aumento nestas variáveis do 

mercado de trabalho. Como citado anteriormente, existe indicativos para recusar a 

hipótese de crowding out total do emprego integral, uma vez que os resultados 

mostraram um aumento na massa de horas e na massa de salários derivado do aumento 

no emprego parcial.  

Enquanto isso, segundo os resultados, o trabalho intermitente teria efeito somente sobre 

o nível de emprego. Outro ponto a ser levado em consideração é de fato o efeito que um 

aumento nestes contratos atípicos gera sobre o mercado de trabalho, os valores 

estimados não passam de 2%, considerando que o número destes contratos atípicos 

dobre, isto quando são estatisticamente significativos. 

Sobre a variável de PIB real, os resultados corroboram a literatura apontando para uma 

relação positiva entre o crescimento da economia com o emprego, salários e massa de 

horas, em todas as regressões este resultado foi significativo a 1%. Já para a densidade 

demográfica, os resultados foram um pouco diferentes dependendo da variável de 

interesse. Embora todas as regressões demonstraram uma relação negativa entre 

densidade e as variáveis de emprego, massa de salários e horas, a densidade foi apenas 

estatisticamente significativa para explicar a variabilidade da renda. Essa relação pode 

ser explicada pois, em municípios com densidades demográficas mais altas, a oferta de 

mão de obra maior poder gerar uma queda nos salários. 

Como forma de comparar estes resultados das Tabelas 4.3 e 4.4, foram realizadas mais 

6 regressões utilizando as observações dos anos de 2017 a 2020, cujos resultados estão 

disponíveis nos apêndices C e D. Contudo, houve duas modificações em relação às 

regressões excluindo o ano de 2020. Primeiramente, a variável de PIB municipal não 

fez parte destas novas regressões, devido aos dados de PIB municipal para o ano de 

2020 não estarem disponíveis. Segundo, uma dummy de ano de 2020 foi acrescentada 

como forma de controlar choques macroeconômicos.  
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Com isso, os resultados estimados mostram que, não excluindo as observações do ano 

de 2020 e excluindo a variável de PIB municipal, o número de contratos parciais tem 

efeito positivo nas variáveis dependentes, onde um aumento de 100% do emprego 

parcial teria um efeito médio de 1,5%, 1,1% e 1% sobre o nível de emprego, massa de 

horas e massa de salários privados. Inclusive, comparando com os resultados excluindo 

o ano de 2020, seu coeficiente estimado foi maior em 0,2 p.p., 0,1 p.p. e 0,3 p.p. para as 

variáveis de nível de emprego, massa de horas e de salários respectivamente. Todos 

estes resultados estimados foram significativos a 1%. Ou seja, o efeito estimado foi 

maior utilizando as observações de 2017 até 2020. 

Em relação ao trabalho intermitente, os efeitos estimados não só foram maiores do que 

suas versões excluindo o ano de 2020, em 0,4 p.p., 0,2 p.p. e 0,2 p.p., para a variável de 

nível de emprego, massa de horas e de salários, respectivamente, como também, estes 

dois últimos passaram a ser estatisticamente significativos a 5%. Utilizando somente as 

observações dos anos de 2017 até 2019 o trabalho intermitente não tinha efeito 

significativo sobre a massa de salários e a massa de horas, dessa forma, os resultados 

estimados com as observações de 2020 confirmam que o trabalho intermitente tem 

efeito positivo sobre o nível de emprego, massa de salários e massa de horas, onde um 

aumento de 100% no emprego teria um efeito de 1%, 0,4% e 0,5% em média, 

respectivamente. 

Para o trabalho parcial, não excluir as observações de 2020 fez com que seus resultados 

estimados tivessem um efeito maior, confirmando a correlação positiva da variável de 

interesse de trabalho parcial com as variáveis dependentes de emprego, massa de horas 

e salários. Já para o trabalho intermitente, utilizar estas observações, em adição as já 

utilizadas de 2017 a 2019, fez com que fosse possível medir um efeito positivo deste 

tipo de trabalho com a massa de salário e massa de horas, enquanto antes não era 

possível fazer esta correlação pois os resultados não eram estatisticamente 

significativos. 

Estes resultados confirmam o que tem sido encontrado na literatura econômica, em 

relação aos efeitos da flexibilização do mercado de trabalho. Nos Países Baixos, por 

exemplo, o aumento da flexibilização teve um efeito positivo sobre o emprego, 

sobretudo no mercado de trabalho feminino e de serviços, esta correlação também é 

observada para as populações menos qualificadas (GARIBALDI; MAURO, 2002; 

KAHN, 2012). Além disso, é possível relacionar os resultados deste trabalho com os 
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encontrados por Ottoni e Barreira (2021), que concluíram que os impactos destas 

reformas poderiam ser maiores no Brasil do que em países desenvolvidos, por haver 

mais espaço para avançar na participação feminina. 

Por outro lado, um ponto a ser considerado, que também foi encontrado na literatura 

econômica, é que reformas trabalhistas que visam a flexibilização do mercado de 

trabalho tem pouco efeito sobre o emprego. Resultados encontrados por Ottoni e 

Barreira (2021) mostram que em 12 anos a taxa de desemprego caiu menos de 4 p.p. 

para a Alemanha e Austrália, como consequência de uma reforma trabalhista que 

ocorreu nestes países, ou seja, seu efeito é baixo. Os resultados encontrados pelos 

autores mostraram que o efeito dessa flexibilização sobre a população ocupada, 12 anos 

após as modificações, era de 10,2% para a Alemanha e 5,7% para a Austrália. Para este 

trabalho, os resultados foram analisados considerando um aumento de 100% no número 

de trabalhadores atípicos e mesmo assim o efeito não passou de 1,5% sobre o emprego. 

Para a massa de horas, segundo a teoria, era de se esperar que houvesse uma queda na 

massa de horas derivada de um aumento nestes contratos atípicos, pois, com eles era 

possível ter uma relação mais flexível entre número de empregados e a quantidade de 

horas por trabalhador, dessa forma, não seria necessário contratar com uma jornada 

integral, contratando apenas as horas necessárias (BOERI; VAN OURS, 2008). 

Contudo, esta relação não foi encontrada nos resultados deste trabalho, um aumento nos 

contratos intermitente ou parciais está correlacionado com um aumento na massa de 

horas. Contudo, é importante lembrar que a relação positiva do trabalho intermitente e a 

massa de horas só é estatisticamente significativa quando não são excluídas as 

observações de 2020. 

Por fim, em relação aos salários, a literatura concorda que mudanças em direção à maior 

flexibilização do trabalho estão correlacionadas com maiores níveis de desigualdade e 

maior precariedade do trabalho, por isso é recomendado políticas públicas focalizadas 

em conjunto com reformas trabalhistas, como é feito em países nórdicos (KAHN, 

2012). Contudo, os resultados deste trabalho encontraram que a massa salarial 

municipal está positivamente correlacionada com o aumento do trabalho parcial e 

intermitente, o que não significa que os trabalhadores intermitentes ou parciais estão em 

uma posição confortável, não necessitando de auxílios por parte do poder público. Mais 

uma vez é importante lembrar que, para o trabalho intermitente, esta correlação positiva 

só é estatisticamente significativa utilizando as observações de 2020. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A Lei 13.467/2017 (BRASIL, 2017), que permitiu a maior disseminação do trabalho 

parcial e a instituição do trabalho intermitente, gerou maior flexibilidade na carga 

horária de trabalho, aproximando a realidade do mercado de trabalho da teoria 

neoclássica que relaciona a demanda e oferta de trabalhadores com a quantidade de 

horas.  Desta forma, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da flexibilização do 

mercado de trabalho em relação aos contratos de trabalho atípicos, intermitente e 

parcial, em até 3 anos após a implementação da Reforma Trabalhista de 2017, sobre o 

emprego, a massa de salários e a massa de horas nos municípios do Brasil.  

Com isto, através da utilização de um modelo de efeitos fixos com dados em painel para 

o período de 2017 a 2020, foram realizadas regressões econométricas para estimar os 

efeitos das variáveis de interesse, trabalho parcial e intermitente, sobre as variáveis 

dependentes de nível de emprego, massa de horas e massa salarial. Os resultados visam 

verificar a hipótese de que as flexibilizações no mercado de trabalho trazem um maior 

nível de emprego, causado pelo work sharing, ao custo de menores salários e cargas 

horários. Além disso, busca verificar também a hipótese de existência do efeito de 

crowding out de empregos integrais para explicar o aumento no nível de emprego, em 

decorrência da ampliação dos trabalhos parciais e intermitentes. 

A literatura já mostrava, a partir de experiências em outros países, que, embora 

houvesse espaço para o Brasil avançar em alguns aspectos do mercado de trabalho, 

como participação feminina e acessibilidade para os mais desfavorecidos e menos 

qualificados, os efeitos de flexibilizações na legislação trabalhista demorariam a serem 

percebidos. Da mesma forma, no Brasil, os resultados estimados mostraram que, 

embora exista uma relação positiva e estatisticamente significativa do trabalho parcial e 

do trabalho intermitente sobre o emprego, e as massas de salários e horas, o seu 

coeficiente é baixo.  

Os resultados mostraram que uma aumento de 100% na quantidade de trabalhadores 

parciais teria um efeito médio de 1,3%, 1% e 0,7%, quando não são consideradas as 

observações de 2020, ou 1,5%, 1,1% e 1%, usando o período de 2017 a 2020, sobre o 

emprego, a massa de horas e a massa de salários, respectivamente. Para os trabalhadores 

intermitentes os resultados são ainda menores, o efeito médio é de 0,6% de aumento 

para o emprego havendo uma variação de 100% no número de empregados 
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intermitentes, utilizando as observações de 2017 a 2019. Quando é considerado, 

também, o ano de 2020, os resultados são mais notáveis, porque existe efeito 

significativo do aumento do trabalho intermitente sobre as massas de horas e de salários 

e os coeficientes são maiores, onde um aumento de 100% nestes contratos teria um 

efeito médio de 1%, 0,4% e 0,5% sobre o emprego, a massa de salários e a massa de 

horas, respectivamente. 

Um dos focos da reforma trabalhista foi permitir que houvesse flexibilização na CLT de 

forma a reduzir os “custos Brasil” e incentivar que os patrões e os empregados entrem 

em acordo sobre os termos do emprego. Um problema apontado como derivado dessa 

flexibilização da jornada de trabalho, era o de substituição dos trabalhadores integrais 

por trabalhadores com contratos intermitentes e parciais. Com isso, haveria um aumento 

no emprego, mas ele seria causado pelo motivo de que cada emprego integral seria 

transformado em empregos intermitentes ou parciais. Esse efeito foi chamado de 

crowding out de trabalho integral. 

Os resultados apontaram contra a existência do efeito de crowding out de vagas 

integrais de trabalho para explicar o aumento de emprego causado pelo trabalho parcial 

e intermitente, pois, além de aumentar o número de empregos, resultado esperado uma 

vez que contratos atípicos podem demandar mais mão-de-obra, a massa de horas 

também aumentou. Ou seja, mais horas estavam sendo trabalhadas com a utilização de 

mais mão de obra parcial ou intermitente. Contudo, esse aumento na massa de horas só 

é estatisticamente significativo para o trabalho parcial, quando são utilizados somente os 

dados de 2017 a 2019. 

Uma limitação deste trabalho foi que, nas regressões utilizando as observações do ano 

de 2020, pode haver viés nas regressões por omissão de variáveis, causado pela falta de 

dados sobre o PIB municipal. Esta variável está relacionada com as variáveis 

dependentes e deveria ser controlada. Dessa forma, os resultados utilizando o ano de 

2020, embora possuam coeficientes maiores e passem a apresentar efeitos 

estatisticamente significantes, para o caso do emprego intermitente, sobre as variáveis 

dependentes de massa de salários e massa de horas, esses resultados podem ser 

enviesados. 

Um aspecto do efeito da flexibilização da legislação do trabalho que não foi investigado 

por este trabalho é a presença de heterogeneidade, uma vez que a utilização maior do 
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trabalho parcial ou intermitente tem efeitos diferentes quando se é distinguido o efeito 

sobre mulheres, negros e pessoas menos qualificadas, por exemplo. A literatura aponta 

que estas parcelas da sociedade seriam as mais impactadas por estes tipos de 

modificações, como já foi apontado. 

 Estas flexibilizações, embora ajudem a aumentar o acesso ao mercado de trabalho para 

estas populações menos privilegiadas, que historicamente são colocadas na 

informalidade, também contribuem para a acentuação em outros problemas, como o 

aumento da precarização do trabalho formal e o aumento da desigualdade. Dessa forma, 

é necessário também estabelecer políticas públicas focalizadas nestas camadas como 

forma de mitigar os efeitos de desigualdade e melhorar a qualidade de vida, assegurando 

o direito à dignidade humana.   

Outro ponto é que, mesmo que os efeitos estimados apresentem resultados que apontem 

uma relação positiva entre o número de empregos parciais e intermitentes e as variáveis 

do mercado de trabalho, emprego, massa de salários e massa de horas, como já dito 

anteriormente, o efeito estimado é muito baixo. Somado a isto, não foi calculado o 

efeito da flexibilização trabalhista sobre os trabalhadores que são contratados por este 

tipo de regime, uma vez que, embora o emprego agregado municipal tenha aumentado, 

os trabalhadores intermitentes e parciais podem demandar outras formas de 

complementar a renda devido ao salário proveniente do emprego nessas modalidades 

não ser suficiente para satisfazer suas necessidades diárias. 

No geral, sem as políticas compensatórias após a flexibilização trabalhista, o 

trabalhador fica mais vulnerável e a questão do papel social do trabalho, que foi 

estabelecido na União das Nações Unidas (ONU), de que todo mundo deve poder 

trabalhar e ter direito a uma remuneração justa e satisfatória, assegurando o direito à 

dignidade humana, pode ficar em risco. Ou seja, caso a quantidade de trabalhadores 

parciais dobre, o efeito sobre as variáveis do mercado de trabalho será menor do que 

2%, mas uma parcela desses trabalhadores pode permanecer em situação de 

precariedade em relação a sua renda.  

Atualizações na legislação trabalhista são necessárias, pois as demandas e o contexto da 

sociedade mudam com o tempo, melhorando as relações de trabalho e aumentando a 

participação e democratização do mercado de trabalho formal. Contudo, é necessário 

garantir que todos tenham um trabalho digno e capaz de suprir suas necessidades.  



48 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Assembleia Geral da ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos (217 [III] 

A). Paris, 1948. 

BIAVASCHI, Magda Barros. A reforma trabalhista no Brasil de Rosa: Propostas que 

não criam empregos e reduzem direitos. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, 

São Paulo, SP, v. 83, n. 2, p. 195-203, 2017. 

BOERI, Tito; VAN OURS, Jan. The economics of imperfect labor markets. [S.l]: 

Princeton University Press, 2008.  

BRASIL. Decreto n. 76.900, de 23 de dezembro. de 1975. Institui a Relação Anual de 

Informações Sociais - RAIS, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 24 dez. 1975, p. 17046, col. 1. 

BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis 

nºs 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de 

julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, v. 1, n. 134, p. 1, 14 jul. 2017. 

BULGUERONI, Renata Orsi. Trabalho autônomo dependente: experiências italiana e 

espanhola e a realidade brasileira. 2016. Tese (Mestrado em Direito) - Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

CALMFORS, Lars; HOEL, Michael. Work sharing and overtime. The Scandinavian 

Journal of Economics, Oslo, v. 90, n. 1, p. 45-62, 1988. 

CAMPOS, A. G. A atual reforma trabalhista: possibilidades, problemas e 

contradições. Rio de Janeiro: IPEA, 2017. (Texto para discussão, n. 235).  

CAMPOS, A. G. Breve histórico das mudanças na regulação do trabalho no Brasil. 

Brasília: IPEA, 2015. (Texto para discussão, n. 2024).  

CARDOSO, Adalberto; AZAÏS, Christian. Reformas trabalhistas e seus mercados: uma 

comparação Brasil-França. Caderno CRH, Salvador, v. 32, n. 86, p. 307-324, 2019. 

CARVALHO, Sandro Sacchet de. Uma visão geral sobre a reforma trabalhista. 

Mercado de Trabalho: Conjuntura e Análise, Brasília, n. 63, p. 81-94, 2017. 

CHAHAD, José Paulo Zeetano. A reforma trabalhista brasileira de 2017: mudanças, 

avanços 71 e desafios. Cadernos Adenauer XIX, Rio de Janeiro, n. 2, p. 51-77, 2018. 

CORBI, Raphael B.; NARITA, Renata; FERREIRA, Rafael; SOUZA, Danilo. Labor 

courts, job search and employment: evidence from a labor reform in Brazil. May 27, 

2022. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=4121304. Acesso em: 12 dez. 2022. 



49 

 

 

DI TELLA, Rafael; MACCULLOCH, Robert. The consequences of labor market 

flexibility: Panel evidence based on survey data. European Economic Review, v. 49, n. 

5, p. 1225-1259, 2005. 

FREITAS, Bruna Lorrana Texeira et al. A história do trabalho e a criação da clt. 

Revista de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito da Seguridade 

Social, v. 1, n. 1, 2020. 

GARIBALDI, Pietro; MAURO, Paolo. Anatomy of employment growth. Economic 

Policy, v. 17, n. 34, p. 67-114, 2002. 

GUJARATI, Damodar. N. Econometria básica. Tradução de Maria José Cylar 

Monteiro. Rio de Janeiro: Elseivier, 2006 

KAHN, Lawrence M. Employment protection reforms, employment and the 

incidence of temporary jobs in Europe: 1995–2001. Munique: Institute of Labour 

Economics, 2007. v. 324. 

KAHN, Lawrence M. Labor market policy: A comparative view on the costs and 

benefits of labor market flexibility. Journal of Policy Analysis and Management, v. 

31, n. 1, p. 94-110, 2012. 

KALLEBERG, Arne L. Nonstandard employment relations: part-time, temporary and 

contract work. Annual Review of Sociology, v. 26, p. 341-365, 2000. 

LOUREIRO, André Oliveira Ferreira; COSTA, Leandro Oliveira. Uma breve 

discussão sobre os modelos com dados em painel. Fortaleza: IPECE, 2009. (Nota 

técnica, n. 37). 

NICKELL, Stephen; LAYARD, Richard. Labor market institutions and economic 

performance. In: NICKELL, Stephen; LAYARD, Richard. Handbook of labor 

economics. Amsterdam: Elsevier, 1999. v.3, cap 46, p. 3029-3084. 

OTTONI, B.; VAZ, E.; BARREIRA, T. C. Em Foco IBRE: os impactos da reforma 

trabalhista brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas – FGV, ago. 2018. 

SCANDELAI, Aline Linares de Oliveira. A precarização do trabalho: da revolução 

industrial ao neoliberalismo. Colloquium Humanarum, v. 7, n. 1, p. 21–31, 2012. 

SERRA, Gustavo Pereira; BOTTEGA, Ana; SANCHES, Marina da Silva. A reforma 

trabalhista de 2017 teve efeito sobre a taxa de desemprego no Brasil? Uma análise 

dos primeiros anos de vigência da Lei 13.467/2017.  São Paulo: MADE/USP, 2022. 

(Nota de política econômica, n. 21). 

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. 

Tradução de Livia Maria Koeppl e Priscilla Rodrigues da Silva Lopes. São Paulo: 

Cengage Learning, 2016. 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES  



51 

 

 

APÊNDICE A - Estatística descritiva das variáveis do modelo (2017-2020) 

 Variáveis  Obs.  Média  Desvio  Min.  Max. 

 lemptotalpriv 22276 6,9 1,98 0 15,66 

 lhoratotalpriv 22276 10,64 1,98 3,69 19,36 

 lrendtotalpriv 22122 14,31 2,1 -4,85 23,79 

 lintermtotalpriv 5969 2,46 1,87 0 10,28 

 lparcialtotalpriv 16001 2,13 1,81 0 11,18 

 lpibreal 16710 12,4 1,41 9,55 20,45 

 ldens 22280 3,27 1,44 -3,21 9,58 

 estabmedio 22280 1,75 2,64 0 100 

 estabgrande 22280 0,36 1 0 25 
Fonte: Elaboração própria (2022) 
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APÊNDICE B - Estatística descritiva das variáveis do modelo: logaritmo com a soma 

de uma unidade na variável (2017-2020) 

 Variáveis  Obs.  Média  Desvio  Min.  Max. 

 lemptotalpriv  22280 6,9 1,97 0 15,66 

 lhoratotalpriv  22280 10,64 1,98 0 19,36 

 lrendtotalpriv  22280 14,29 2,11 0 23,79 

 lintermtotalpriv  22280 0,71 1,47 0 10,28 

 lparcialtotalpriv  22280 1,71 1,73 0 11,18 
Fonte: Elaboração própria (2022) 

 

  



53 

 

 

APÊNDICE C - Efeito do emprego parcial sobre o emprego, a massa de horas e a 

massa de salários (2017-2020) 

VARIÁVEIS 
(1) (2) (3) 

lemptotalpriv_ lhoratotalpriv_ lrendtotalpriv_ 

lparcialtotalpriv_ 0,015*** 0,011*** 0,010*** 

 (0,003) (0,003) (0,003) 

ldens -0,001 -0,008 -0,122 

 (0,072) (0,073) (0,077) 

estabmedio -0,006 -0,008 -0,007 

 (0,004) (0,008) (0,014) 

estabgrande 0,007 0,003 0,010 

 (0,008) (0,011) (0,013) 

Constante 6,877*** 10,660*** 14,724*** 

 (0,234) (0,238) (0,256) 

Observações 22.280 22.280 22.280 

R-quadrado 0,557 0,363 0,121 

R-quadrado within 0,007 0,006 0,064 

Número de municípios 5.570 5.570 5.570 

Efeito Fixo Ano SIM SIM SIM 

Efeito Fixo Município SIM SIM SIM 

Erro Padrão Robusto Cluster Cluster Cluster 
Fonte: Elaboração própria (2022) 

Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1  
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APÊNDICE D – Efeito do emprego intermitente sobre o emprego, a massa de horas e a 

massa de salários (2017-2020) 

VARIÁVEIS 
(1) (2) (3) 

lemptotalpriv_ lhoratotalpriv_ lrendtotalpriv_ 

lintermtotalpriv_ 0,010*** 0,004** 0,005** 

 (0,002) (0,002) (0,002) 

ldens -0,011 -0,002 -0,121 

 (0,074) (0,076) (0,080) 

estabmedio -0,006 -0,008 -0,007 

 (0,004) (0,008) (0,014) 

estabgrande 0,007 0,002 0,010 

 (0,008) (0,011) (0,013) 

Constante 6,929*** 10,656*** 14,735*** 

 (0,244) (0,250) (0,268) 

Observações 22.280 22.280 22.280 

R-quadrado 0,102 0,258 0,149 

R-quadrado within 0,006 0,006 0,064 

Número de municípios 5.570 5.570 5.570 

Efeito Fixo Ano SIM SIM SIM 

Efeito Fixo Município SIM SIM SIM 

Erro Padrão Robusto Cluster Cluster Cluster 
Fonte: Elaboração própria (2022) 

Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1  


