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1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo tratamos das relações entre competitividade, custos do trabalho
e direitos sociais. No debate atual, altos custos trabalhistas têm sido associados à
baixa competitividade. De outro lado, custos do trabalho estão claramente asso-
ciados a direitos sociais e do trabalho. De fato, de forma mais ou menos intensa,
todos os países expandiram seus benefícios sociais ao longo do século XX, seja
através de legislação ou via contratos coletivos, o que naturalmente implicou
elevação do custo indireto da força de trabalho. A expansão dos impostos gover-
namentais, das contribuições obrigatórias e dos benefícios garantidos através de
acordos coletivos elevou os padrões contratuais mundialmente. Direitos como
salário mínimo, limite da jornada de trabalho, férias, previdência, saúde e edu-
cação foram implantados mediante sistemas de financiamentos públicos, priva-
dos (ou mistos) e de forma voluntária ou mandatária, até os anos 1970-1980,
na maioria dos países ocidentais. Porém, essas tendências mais ou menos co-
muns e cumulativas escondem diferenças importantes, já que a evolução e o
padrão atual de direitos sociais e do trabalho diferenciam-se consideravelmente
entre os países segundo os seus benefícios e suas formas de financiamento, con-
solidando as tradições econômicas e jurídicas próprias a cada um deles.

A análise da relação entre normas do trabalho (e, portanto, custos e bene-
fícios) e competitividade exige alguns esclarecimentos iniciais a respeito da pró-
pria noção de contrato de trabalho. Os contratos de trabalho envolvem quatro
níveis normativos: a) o contrato individual; b) o contrato coletivo; c) as normas
jurídicas trabalhistas (leis, jurisprudência e dispositivos constitucionais); e d)
um conjunto de cláusulas implícitas, não-formalizadas. Mas, em cada país há
uma composição diferente das matérias que são reguladas em lei, em contrato
individual ou coletivo ou que não são formalmente reguladas mas constituem
prática corrente [ver Ewing (2003) e Crouch (1994)] – embora seja possível
considerar que cada um desses padrões normativos tende, por natureza, a regu-
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lar certos aspectos definidos da relação de trabalho. Por exemplo, no contrato
individual definem-se as funções básicas do empregado; no contrato coletivo, o
reajuste salarial; e na lei, o máximo de horas semanais ou anuais de trabalho.
Dessa forma podemos hipoteticamente situar os países em um contínuo entre
uma tradição legislada (Alemanha, por exemplo) e contratualista (Estados Uni-
dos). No primeiro caso, a lei prepondera sobre o contrato e, no segundo, ocorre
o oposto. Tais desenhos acarretam implicações importantes, já que, em princí-
pio, a tradição contratualista permite maior diversidade de padrões contratuais.

Adicionalmente, por força da lei ou dos contratos coletivos, as cláusulas
dos contratos de trabalho não se restringiram a temas trabalhistas, mas se
expandiram a outras áreas. O exemplo mais notável foi a expansão dos sistemas
previdenciários e de saúde através das relações trabalhistas. Mas há muitos
outros, como os benefícios para filhos em idade pré-escolar ou o direito a
transporte subsidiado (o vale-transporte no Brasil). Assim, além do direito do
trabalho diferir de país a país, os vínculos desse direito com os direitos sociais
variam conforme os desenhos de políticas sociais, as quais podem ser mais ou
menos universais. A generalização do assalariamento direta ou indiretamente
induziu à expansão de benefícios sociais [ver Castel (1998)].

No Brasil, desde a era Vargas, o contrato de trabalho tem sido a porta de
entrada para muitos benefícios sociais. Mais recentemente, a Assembléia Nacional
Constituinte de 1988 expandiu alguns direitos sociais e do trabalho e elevou para
a Carta Maior outros direitos já previstos na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Contudo, a abertura econômica no governo Collor reforçou idéias
liberalizantes que haviam ganhado força no ocidente durante os anos 1970-1980.
A partir de então, a pauta social do período anterior foi contraposta à uma nova
agenda de “desregulamentação”, sob o argumento da necessidade de adequação
das empresas nacionais ao novo nível de exposição à competição internacional
decorrente da abertura da economia nacional. O ajuste das empresas gerou, a
partir de então, um processo contínuo de aumento das taxas de desemprego.

O novo ambiente macroeconômico explicitou as divergências entre eco-
nomistas da ortodoxia neoclássica e “heterodoxos” de vários matizes, a respeito
das causas do desemprego e, principalmente, sobre a melhor forma de combatê-
lo. Diversos projetos de lei foram apresentados (por parlamentares ou pelo
Poder Executivo) no Congresso Nacional, visando, direta ou indiretamente, à
redução de custos de contratação e de dispensa. Do outro lado, parlamentares
de origem trabalhista ou de partidos situados mais à esquerda do espectro
político procuraram resistir à tais propostas através de diversos recursos de
obstrução, de adiamento de sua apreciação ou mesmo com a apresentação de
projetos que ampliavam os direitos sociais e do trabalho.
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Algumas mudanças da legislação trabalhista, embora tenham impactos
pequenos no mercado no curto prazo, apontam para alterações conceituais ex-
pressivas do direito contratual, pois alteram (ou ao menos tendem a alterar) as
próprias noções de “empregado”, “empregador”, “prestador de serviços”, “traba-
lhador temporário”, “trabalho esporádico”, entre outras. Tais noções ou “catego-
rias sociais” se consolidaram ao longo do século XX, mas, hoje, estão em muta-
ção e suas fronteiras tornaram-se mais obscuras. Tanto a sociologia como o direito
do trabalho destacam os limites, a complexidade e a historicidade de tais defini-
ções [ver Tilly e Tilly (1998) e Supiot (1999)]. Enfim, as fronteiras entre ser
empregador, autônomo empregado e não trabalhador são claras nos casos típi-
cos, mas, cada vez mais, se disseminam formas de contratos atípicas, sejam elas
previstas ou não pelas leis nacionais. Tais alterações têm implicações diretas na
relação entre custos do trabalho, direitos e competitividade empresarial.

No plano da economia, diversos artigos foram dedicados à mensuração dos
custos do trabalho, chegando a valores díspares e conclusões opostas a respeito
da relação entre custos do trabalho e competitividade das empresas. A disparidade
de resultados deriva das considerações prévias dos autores a respeito da definição
de “custos diretos” da contratação, “custos indiretos” e “direitos sociais” e da
própria noção da força de trabalho como “custo” ou “patrimônio”.

Consideramos que a polêmica tomada dessa perspectiva caiu em uma
armadilha conceitual incapaz de produzir resultados consistentes. Dadas as
considerações anteriores, sustentamos que a análise da relação entre
competitividade das empresas e custos do trabalho demanda o exame de qua-
tro dimensões. Primeiro, das formas de mensuração dos custos do trabalho;
segundo, da relação entre custos do trabalho e direitos sociais e do trabalho no
modelo socioeconômico brasileiro, bem como os constrangimentos à sua even-
tual transformação; terceiro, das mudanças práticas e judiciais das noções de
empregado, empregador, autônomo, e outros conceitos correlatos; e, por fim,
dos dados estatísticos nacionais disponíveis para a análise das relações positi-
vas ou negativas entre custos do trabalho e competitividade das empresas.

Neste capítulo busca-se uma alternativa ao debate predominante nos
meios político, técnico e acadêmico, centrado nas idéias de que a) há uma
relação direta e facilmente mensurável entre a elevação de custos do trabalho e
a redução da competitividade das empresas; b) os formuladores de políticas
públicas e os agentes do mercado de trabalho devem escolher entre a amplia-
ção da competitividade das empresas brasileiras ou o aumento de direitos so-
ciais – o que pressupõe a aceitação da comensurabilidade do binômio. Argu-
mentamos que custos e direitos são incomensuráveis se pensados em termos
da oposição entre a redução de custos levando ao aumento da competitividade
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versus a redução de direitos sociais e trabalhistas definidos em lei. Tal
contraposição implica opor valores de áreas (política industrial e política soci-
al) e tempos distintos – a redução de um direito social tem efeito imediato
para cada cidadão enquanto o aumento da competitividade tende a ter efeitos
sociais difusos e incertos quanto ao montante do ganho, aos segmentos ou
indivíduos favorecidos e ao prazo no qual os efeitos serão por eles percebidos.

Para analisar as dimensões mencionadas acima, este capítulo foi dividido em
quatro partes, além desta introdução. Na primeira, descrevemos os custos traba-
lhistas de acordo com levantamentos realizados por outros autores. Em seguida,
discorremos sobre os vínculos entre custos trabalhistas e financiamento de políti-
cas públicas e sociais. Na terceira parte, resumimos as principais mudanças judici-
ais que alteraram os custos trabalhistas ou interferiram na forma como o trabalho
é percebido e classificado jurídica e socialmente após a constituinte de 1988. Vale
lembrar que estamos tratando de um período no qual ocorreram várias mudanças
na legislação trabalhista e empresarial. Assim, apresentamos primeiramente um
balanço das alterações jurídicas que afetam ou podem afetar direta ou indireta-
mente os custos do trabalho. Por fim, com base na Pesquisa Industrial Anual (PIA)
e na Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec) do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), além de outras fontes adiante especificadas,
reunimos informações sobre custos trabalhistas diretos e indiretos da indústria
brasileira, examinamos as relações entre a evolução desses custos nas empresas e os
diferenciais de remuneração e de pagamento de benefícios entre os diversos tipos
de empresas. Tais dados nos permitem avaliar as práticas contratuais das indústrias
nacionais visando identificar os segmentos que possuem políticas salariais e bene-
fícios trabalhistas e sociais superiores ao mínimo legal em contraste àqueles que
mantém os custos trabalhistas próximos ao piso legal – ou abaixo dele.

As informações e estatísticas produzidas no presente estudo confirmam
nossa hipótese inicial de que quanto maior o capital das empresas, mais volta-
das para o mercado externo e mais inovadoras, melhores são suas práticas
contratuais. Se tal hipótese estiver correta, detecta-se a inadequação da ênfase
do debate público e técnico atual sobre a necessidade de redução de custos do
trabalho para o aumento da competitividade, o que tem implicações relevan-
tes para o desenho de políticas industriais e de emprego, bem como sobre o
debate relativo a direitos trabalhistas e sociais.

2 CUSTOS TRABALHISTAS

A alternativa mais simples para identificar os custos do trabalho é considerá-lo
como a somatória do salário nominal, adicionado a todos os gastos definidos
por lei e realizados pelo empregador, independentemente de serem impostos
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federais (a previdência social, por exemplo), impostos associados a benefícios
aos empregados pagos pelo empregador mas cujo custeio é parcialmente fi-
nanciado através de reduções fiscais (como o vale-transporte), contribuições
obrigatórias para associações (o chamado Sistema S), fundos disponíveis na
ocorrência de riscos ou como uma espécie de poupança involuntária – como
pode ser considerado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – ou
ainda benefícios tipicamente trabalhistas com retorno certo ao trabalhador,
como o direito a férias remuneradas e seu adicional. A despeito da diversidade
da natureza desses valores, todos podem ser considerados como custos diretos
ou indiretos para a empresa definidos pela legislação.

Além desses, há muitos outros custos não-considerados nos cálculos pu-
blicados nas pesquisas, seja por sua menor visibilidade ou pela dificuldade de
mensurá-los. Por exemplo, o adicional de horas extras é regulamentado pela
Constituição Federal (CF),2 mas seus custos adicionais são variáveis, conforme
sua utilização por parte das empresas. Outro exemplo é a legislação sobre
saúde e segurança no trabalho, cujas normas e custo por trabalhador variam de
acordo com a atividade empresarial e, portanto, não necessariamente guardam
uma relação proporcional entre o custo de implantar os procedimentos legais
e o número de trabalhadores contratados. Há ainda custos adicionais ao míni-
mo legal definidos em contratos ou acordos coletivos. São custos negociados
(no nível da categoria ou da empresa) entre as partes, mas que possuem força
de lei enquanto durar o contrato coletivo. Por fim, há um conjunto de benefí-
cios, concedidos voluntariamente pelas empresas, diferentes ou superiores aos
previstos em lei ou contratos coletivos. Enfim, esses três tipos de custos –
voluntários das empresas, definidos em contrato coletivos ou por legislação
federal, mas sem correspondência direta ao número de empregados – não são
normalmente considerados nos cálculos dos analistas3.

Assim, essa análise da proporção dos custos indiretos das folhas salariais
restringe-se àqueles que congregam três características: a) são definidos por
lei; b) são gerais e não exclusivos de segmentos produtivos específicos c) limi-
tam-se às contribuições ou benefícios que guardam uma proporção direta com
o número de trabalhadores.4 Portanto, o foco do debate atual tem sido o grau
de regulação federal, padronizada sobre os contratos celetistas, tanto por ra-
zões metodológicas como pela complexidade de comparações entre padrões
contratuais diversos – por exemplo, os estatutários.

2. Inciso XVI, art. 7º da C.F.

3. Conforme se vê na Seção 5 deste capítulo, os dados com os quais trabalhamos incluem os benefícios pagos voluntariamente pelas
empresas.

4. Por exemplo a ampla legislação sobre saúde nos locais de trabalho implica custos crescentes às empresas, mas implicam investimentos
que, em geral, não guardam relação direta com os salários.
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Mas, mesmo restringindo-se as estatísticas aos padrões mencionados aci-
ma dos contratos celetistas, as diferenças de cálculos apresentadas pelos analis-
tas variam consideravelmente. Exemplos disso são as estatísticas publicadas
por Pastore contrapostas às apresentadas pelo Dieese. Segundo Pastore (1994)
os custos indiretos representam 102,06% do salário nominal5 (ver Tabela 1).
No entanto, para o Dieese os encargos sociais representam um adicional de
30,89% sobre o salário contratual. A diferença deriva fundamentalmente das
definições utilizadas de “salários” em cada um dos cálculos6 (Tabela 2). Há
diversos elementos em debate nesses cálculos. Por exemplo, talvez seja contro-
versa a pertinência de considerar férias remuneradas como “encargos” – essa é
uma das críticas do Dieese. Mas, considerar a figura do “repouso semanal
remunerado” (inciso XV, art. 7º da C.F) como um gasto adicional ao salário
básico não tem fundamento, já que os salários são efetivamente negociados e
legalmente definidos com base na jornada legal de 44 horas semanais.7

Dependendo do que se considera direito social ou custo do trabalho, custos
diretos ou indiretos chega-se a valores diversos. Posto que o mercado de trabalho na
sociedade moderna é, necessária e factualmente, regulamentado, a suposição de rela-
ções de trabalho plenamente “desregulamentadas” ou “flexíveis” é uma abstração. O
“mínimo de regulação” é definido não apenas pela lei, pelos contratos coletivos, pela
jurisprudência, mas também por noções de justiça e por práticas reiteradas de con-
tratos de trabalho [ver Noronha (2001) e Artur (2004)]. Assim, a contraposição
entre direitos e custos do trabalho depende da percepção que se tem do que é o
“mínimo” ou do “ideal” de regulação das condições de trabalho – o que inclui desde
o salário, o tempo do trabalho, o meio ambiente em que ele ocorre, até direitos mais
“modernos”, como a igualdade de oportunidades por gênero e idade.

São esses elementos que tornam precárias as comparações internacionais
sobre custos do trabalho. A metodologia de levantamento de dados de cada país,
e principalmente as formas diferenciadas de financiamento de políticas públicas
implicam em diferentes tipos de custos direta ou indiretamente vinculados ao
emprego ou ao faturamento das empresas. De todo modo alguns exercícios com-

5. Pastore divulgou um valor ligeiramente superior em 2005 em artigo no jornal Valor Econômico [ver Pastore (2005)].

6. Ou 25,1% da remuneração total do trabalhador – nesse caso toma-se como base da remuneração total do empregado que corresponde
à soma do que o Dieese define como salário contratual (salário nominal mensal incluindo férias) mais o salário diferido (13º salário e 1/3
de férias) e eventual (FGTS e verbas rescisórias) [ver Dieese (1997)].

7. Vale lembrar que o salário mínimo nacional é assim definido. Portanto, sobre ele incidem os diversos “encargos” ou “benefícios”, entre
eles as férias remuneradas. Porém, o epouso semanal remunerado já está implícito no mínimo nacional. No entanto, Pastore calcula em
18,91 o custo do repouso semanal.
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parativos com países de tradição mais contratualista ou mais legislada indicam
que o Brasil estaria em níveis intermediários de custos indiretos.8

TABELA 1
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS PARA UMA INCIDÊNCIA DE 102%

Fonte: PASTORE (1996).

Portanto, o debate entre a definição de custos (indesejáveis) ou obrigações
trabalhistas e sociais mínimas (legal e moralmente desejáveis), além de criar uma
oposição incomensurável entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento
social, retira a dimensão histórica dos contratos civis, em geral, e do próprio direito
do trabalho, cuja autonomização face ao direito civil derivou do reconhecimento

8. Com base na metodologia do Eurostat “Labour Cost Survey” (1988) calculamos os custos do trabalho no Brasil e os comparamos com os de três
países incluídos no survey : Reino Unido, França e Alemanha. Com base nos critérios do Eurostat verifica-se que no Brasil os encargos representam
41,3% do total dos gastos com pessoal (portanto os salário direto representa 58,7%). Na Alemanha e França a proporção de encargos é ainda superior
44,0% e 48,6%, respectivamente. Somente no Reino Unido a parcela de encargos é consideravelmente menor (27%). Além disso, quando se considera
o salário direto acrescido dos salários indiretos (férias, abonos etc.) os indicadores brasileiros (80,7%) ficam em valores intermediários entre o Reino
Unido (85,4%) e a Alemanha (76,3%). A França mantém-se como o país onde a proporção de encargos é maior (32%), portanto os salários representam
68% [ver Noronha (2000a)]. Há muitas dificuldades técnicas em tais comparações, especialmente na adaptação do dados do Brasil e a antigüidade
das fontes. De todo modo, os valores são expressivos de modelos diferentes de financiamento de políticas sociais e de concepção de direitos do trabalho.

Tipos de encargos % sobre o salário 

A – Obrigações sociais 35,80 

Previdência Social 20,0 

FGTS 8,0 

Salário-educação 2,5 

Acidentes de trabalho (média) 2,0 

Sesi 1,5 

Senai 1,0 

Sebrae 0,6 

Incra 0,2 

B – Tempo não trabalhado I 38,23 

Repouso semanal 18,91 

Férias 9,45 

Feriados 4,36 

Abono de férias 3,64 

Aviso prévio 1,32 

Auxílio-enfermidade 0,55 

C – Tempo não trabalhado II 13,48 

13o salário 10,91 

Despesa de rescisão contratual 2,57 

D – Reflexo dos itens anteriores 14,55 

Incidência cumulativa do grupo A sobre o B 13,68 

Incidência do FGTS sobre o 13o salário 0,87 

Total Geral 102,06 
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da desigualdade das partes contratantes, bem como da condição subordinada do
empregado em relação ao empregador – o que é expresso na CF através da inclusão
dos direitos trabalhistas no Capítulo II – Dos Direitos Sociais. O nascimento do
direito do trabalho com base no reconhecimento dos recursos desiguais das partes
está presente tanto na história do direito latino-americano como na de países
europeus, incluindo os de tradição liberal e contratualista como o Reino Unido
[ver Pitt (1995), Sussekind (1999), Supiot (2002) e Uriarte e Alvarez (2001)].

TABELA 2
DESEMBOLSO TOTAL MENSAL PARA EMPREGAR UM TRABALHADOR COM SALÁRIO
CONTRATUAL HIPOTÉTICO DE R$ 100,00

Fonte: Dieese (1997).

3 CUSTOS INDIRETOS E FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O debate sobre custos do trabalho e competitividade das empresas envolve
também a forma como são financiadas as políticas públicas. Tal como ocorre
em outros países latino-americanos e europeus, no Brasil as histórias da ex-
pansão dos direitos sociais e a dos direitos do trabalho estão fortemente vincu-
ladas. Para os objetivos deste capítulo não seria procedente uma análise cir-
cunstanciada do modelo de proteção social no Brasil. Queremos apenas
explicitar a complexidade do tema “custos do trabalho”, já que alguns dos
itens que mais oneram a folha salarial financiam parte das mais importantes
políticas sociais, tais como o sistema previdenciário e bens públicos urbanos,
incluindo moradia (através do FGTS).

Itens de despesa Subparcelas Desembolso (em R$) 

1. Salário contratual - 100,00 

2. 13o  e adicional de 1/3 de férias (como proporção mensal) - 11,11 

3. Folha de pagamentos média mensal (1+2) (base de cálculo 
dos encargos sociais) 

- 111,11 

4. FGTS e verbas rescisórias (proporção mensal) - 11,93 

5. Remuneração média mensal total do trabalhador (3+4) - 123,04 

6. Encargos Sociais (incidentes sobre R$ 111,11) - 30,89 

6.1 – INSS (20%) 22,22 - 

6.2 – Seguro de acidentes de trabalho (2% em média) 2,22 - 

6.3 – Salário-educação (2,5%) 2,78 - 

6.4 – Incra (0,2%) 0,22 - 

6.5 – Sesi ou Sesc (1,5%) 1,67 - 

6.6 – Senai ou Senac (1,0%) 1,11 - 

6.7 – Sebrae (0,6%) 0,67 - 

7. Desembolso total mensal do empregador (5+6) - 153,93 
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Alguns países, como o Reino Unido, inicialmente expandiram mais seus direitos
universais que seus direitos trabalhistas, ao passo que outros, como a França, desenvol-
veram seus sistemas de proteção social atrelado à condição de empregado, conforman-
do aquilo que Ferrara (1993) denomina de welfare ocupacional. No Brasil, desde a Lei
Elói Chaves de 19239 até a CF de 1988, parcela significativa das políticas públicas
foram, e continuam sendo, financiadas através dos contratos formais de trabalho. Com
isso, onerou-se o setor produtivo, principalmente os segmentos de mão-de-obra inten-
siva. Mas, o acesso dos trabalhadores às políticas públicas foi limitado pela prática
disseminada de contratos informais, configurando uma forma “regulada” de expansão
da cidadania social, conforme a clássica formulação de Santos (1979). Durante todas as
décadas de 1930 a 1990 todos os governos introduziram alguma política pública cuja
forma de financiamentos implicou aumento de custo da contratação. As últimas delas
foram a do vale-transporte em 1985 (Lei 7.418), transformado em obrigatório em
1986 no governo Sarney e, no governo Collor, a taxação sobre folha salarial para o
financiamento do Sebrae em 1990 (Lei 8.029).

Apesar da persistência ou mesmo ampliação do padrão “legislado” do mode-
lo brasileiro, desde a introdução do FGTS em 1966 há ampla liberdade de
contratação e de dispensa no Brasil. Isto é, tanto a legislação quanto os contratos
coletivos deixam ampla margem de escolha aos empregadores, contrastando as
práticas contratuais predominantes internacionalmente, incluído alguns países de
tradição liberal como o Reino Unido.10 O FGTS é um marco nos modelos de
relações de trabalho e de proteção social no Brasil à medida que ele tipifica um
pacto não-explícito entre Estado e setor privado no qual o primeiro transfere ao
segundo a captação de financiamento de políticas públicas através do emprego
formal em troca de um mercado flexível para a contratação e dispensa. Trata-se de
um modelo legislado na vigência do contrato e liberal na contratação e na dispensa
[ver Noronha (2000b)], bem como de um modelo híbrido e particular de relações
de trabalho, de financiamento de políticas públicas e de inclusão social. Não se
pretende aqui avaliar tal modelo quanto à sua eficácia social, viabilidade econômi-
ca e seus eventuais impactos sobre os comportamentos dos atores no mercado, mas
apenas destacar que todos esses aspectos deveriam ser considerados numa eventual
reformulação dos encargos trabalhistas. Além disso, o desenho complexo das polí-
ticas que tais encargos financiam, suas múltiplas funções e, portanto, interesses
envolvidos, explicam (ao menos em parte) sua permanência no tempo e evidenci-
am a dificuldade de implantação de mudanças radicais.

9. O Decreto n° 4.682, de 24/01, conhecido como Lei Elói Chaves (o autor do projeto), determinou a criação de uma Caixa de Aposentadoria
e Pensões (CAP) para os empregados de cada empresa ferroviária. A lei é considerada o ponto de partida, no Brasil, da Previdência Social
propriamente dita. A generalização das CAPs e depois IAPs (1933) caracterizaram um sistema previdenciário diversificado por categorias
(até 1966 com a Lei Orgânica da Previdência) e financiados através encargos sobre os salários.

10. Vários autores já destacaram a alta flexibilidade do emprego no Brasil [ver Amadeo e Camargo (1996) e Jatobá (1994).
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4 MUDANÇAS RECENTES NA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO E DAS EMPRESAS

Os anos 1990 representam uma inflexão na história da expansão dos direitos
sociais e do trabalho através do emprego formal. A abertura da economia expôs
as empresas nacionais a um novo ambiente competitivo, levando a reestruturações
de todo tipo – incluindo fusões, fechamento de empresas, alterações de merca-
dos e produtos, terceirizações, entre outras. O novo cenário econômico somado
à disseminação de novas práticas organizacionais e ao processo de financeirização
da economia, conforme definido por Grün (2004), levou à adoção de mudanças
nas estruturas organizacionais das empresas e a um contínuo processo de demis-
sões e de ampliação do emprego informal durante toda a década de 1990.

Foi nesse ambiente macroeconômico que se disseminou a crítica ao modelo
de relações de trabalho e, conseqüentemente, deu lugar a um conjunto de pro-
jetos de leis que visavam diversificar os padrões contratuais das empresas e do
emprego. A agenda brasileira de relações de trabalho (e de competitividade in-
dustrial) aproximou-se da agenda internacional, na qual predominavam visões
críticas aos modelos legislados. Por exemplo, segundo as diretrizes do Fundo
Monetário Internacional (FMI) muitos países deveriam empreender
desregulamentações de suas “esclerosadas” leis trabalhistas e responsabilizar “as
proteções aos empregados, os altos custos para demissões, os salários mínimos
elevados e as distorções tributárias” pelas causas do desemprego. A partir da
primeira metade dos anos 1990 os projetos de leis aprovados foram quase exclu-
sivamente de “flexibilização”, invertendo a ênfase na ampliação do modelo legis-
lado predominante até o final da Assembléia Constituinte de 1988. Uma das
poucas exceções, dentro da tradição legislada, foi a aprovação, em 1999, do
Projeto de Lei (convertido na Lei 9.799/99) que insere na CLT regras sobre o
acesso da mulher ao mercado de trabalho.11 De todo modo, as alternativas estão
em debate e não houve nenhuma norma que tenha alterado radicalmente o
modelo legislado, apesar do grande número de projetos nessa direção e das alte-
rações normativas efetivamente implantadas. A tentativa mais audaz nessa dire-
ção ocorreu no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Em agosto de
2001 foi enviado ao Congresso Nacional, com pedido de urgência, o Projeto de
Lei 5.843/01 no qual se estabelecia a prevalência de convenções ou acordo cole-
tivo de trabalho sobre a legislação.12 Mas as reações adversas de parlamentares e

11. Ver a lei no Quadro 1.
12. Em agosto de 2001, o Projeto de Lei 5.843/2001 foi enviado ao Congresso com pedido de urgência no qual se estabelecia a prevalência
de convenções ou acordo coletivo de trabalho sobre a legislação infraconstitucional. Pela proposta do governo, as negociações entre
patrões e sindicatos poderiam prevalecer sobre a legislação, desde que não contrariasse a Constituição, a Legislação tributária e
previdenciária, a lei do FGTS, do vale-transporte, do programa de alimentação do trabalhador e as normas de segurança e saúde do
trabalho. Na ausência de convenção ou acordo coletivo em que estivesse expressa a vontade das partes, valeria o disposto em lei. Dia 04
de dezembro de 2001, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5.483/01. As alterações feitas para que o projeto não fosse
considerado inconstitucional e recebesse apoio da maioria, na prática, deixaram para a negociação coletiva apenas temas secundários –
mesmo esses poderiam ser considerados inconstitucionais pelo Poder Judiciário. Em 06 de dezembro de 2001, o projeto foi enviado para
o Senado Federal mas não chegou a ser apreciado.
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dos especialistas em direito do trabalho (com diversas alegações de
inconstitucionalidade) impediram que o projeto fosse apreciado pelo Senado.

Vale mencionar ainda que a estabilidade da moeda obtida após o Plano
Real foi outro fator essencial na mudança da agenda de debates trabalhistas. A
Medida Provisória (MP) 1.053/95 revogou os mecanismos de correção auto-
mática dos salários vinculada a índice de preços e, com isso, revalorizou os
acordos coletivos. A medida, associada à estabilidade da moeda, permitiu que a
agenda trabalhista abrisse espaço para outros temas que não o salarial, o qual, até
então, monopolizava a agenda do pós-Constituinte. À parte o salário mínimo,
na tradição do direito do trabalho salários são matéria de negociação e portanto
não definidos ou indexados por normas federais. Atualmente o tema é conside-
rado superado e vinculado à história da hiperinflação dos anos 1980/1990. Neste
capítulo sobre custos do trabalho, o salário nominal em si não é objeto de aná-
lise, dada sua natureza de mercado, (conseqüentemente variável de acordo com
os indivíduos) e pela percepção hoje dominante no país, do salário como maté-
ria de negociação individual e coletiva, mas não de legislação.

Argumentamos neste tópico que as alterações legislativas trabalhistas ti-
veram algum efeito (de difícil mensuração) na redução dos custos do trabalho.
Mas, ainda mais relevantes, foram a criação de novas figuras jurídicas interme-
diárias entre as noções de “empregado” e “empregador” ou entre “empresa” e
“trabalhador autônomo”, as quais diversificam as alternativas contratuais.

Esta análise restringe-se a leis, MPs, jurisprudência e outras medidas judiciais
consideradas mais abrangentes e importantes, principalmente aquelas que alteraram
dispositivos gerais da CLT – excluindo assim todos os projetos referentes a servidores
públicos ou a categorias específicas. Rigorosamente não houve alterações de grande
impacto nas cláusulas de natureza geral dos contratos celetistas típicos, isto é, o
contrato por prazo indeterminado. As principais mudanças derivaram a) de criações
ou alterações de tipos contratuais não predominantes da CLT; b) alterações relativas
à resolução de conflitos e à fiscalização; e c) alteração de legislação sobre empresas.

4.1 Criação ou alterações de tipos contratuais na CLT

As principais medidas legislativas trabalhistas para o setor privado adotadas
no período pós-Constituinte ocorreram no governo Fernando Henrique Car-
doso. Dentre elas destacam-se aquelas que implicam criação de tipos contratuais
ou na alteração do padrão celetista predominante, quais sejam: o contrato por
prazo determinado, o trabalho a tempo parcial, o banco de horas, o contrato
de aprendiz, a suspensão do contrato de trabalho, a ampliação da utilização do
estágio, o consórcio de empregadores rurais, a ampliação de prazo para
contratação temporária.
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A Lei 9.601/98, que implantou o contrato por prazo determinado, tentou
modificar a estrutura central do direito do trabalho, fundada no pressuposto da
subordinação do trabalhador ao empregador por um prazo indeterminado. Pre-
via-se, nas justificativas oficiais, que a lei favoreceria a ampliação dos postos de
trabalho com a redução dos encargos sociais e custos para as empresas. Por essa
lei são reduzidas em 50% as alíquotas das contribuições ao chamado sistema S,
do salário-educação, da contribuição ao Incra, do seguro de acidente de traba-
lho; os depósitos mensais do FGTS caem de 8% para 2% e há desobrigação do
empresário de pagar ao trabalhador, ao final do contrato, o aviso prévio e a multa
de 40% do saldo do FGTS. A referida lei concedia por 18 meses, a contar de 21
de janeiro de 1998 (data de sua publicação), aos empregadores que contratas-
sem por tempo determinado, os referidos descontos. A MP 2.076, de junho de
2001, estendeu o prazo do benefício para 60 meses, que expirou no dia 20 de
janeiro 2003. O governo considerou insatisfatória a geração de empregos em
quatro anos13 e não reeditou a MP que prorrogaria os incentivos. Dados da Rais
confirmam a baixa adesão a esse tipo de contrato: em 1998 foram assinados
pouco mais de nove mil contratos e seis anos depois eles totalizavam apenas
36.023, entre os mais de 23 milhões de trabalhadores.14

A mesma lei introduziu a possibilidade de compensação anual da jornada –
o banco de horas. Embora a legislação obrigue o registro dos contratos de banco de
horas no MTE, nem todos os acordos são registrados, o que torna difícil sua
mensuração em nível nacional. No entanto, é uma medida de grande visibilidade,
dada a pressão dos setores da indústria e do comércio para a sua adoção. Dentre o
conjunto das leis aprovadas e descritas no Quadro 1, o banco de horas foi a mais
adotada. Mesmo assim, o universo dessas contratações mostrou-se pequeno em
comparação ao conjunto de contratos por prazo indeterminado [ver Krein (2001
e 2003)]. Assim, quaisquer das medidas implantadas não tiveram impactos im-
portantes na redução dos custos do trabalho nem na mudança substantiva dos
princípios que norteiam a CLT. Uma das medidas que poderia alterar uma das
características marcantes do modelo brasileiro de relações de trabalho – a Conven-
ção 158, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que limita a liberalida-
de da figura de dispensa imotivada – foi primeiramente aprovada e depois denun-
ciada em 1996. Outras medidas, a despeito de suas intenções, tiveram baixo impacto
por sua pequena adesão. É o caso das MPs que definem a jornada em tempo
parcial e a suspensão do contrato de trabalho [ver Cesit (2002)]. Por fim, ocorre-

13. Segundo entrevista do então Ministro Jaques Wagner, os benefícios concedidos aos empregadores acabaram dando muito pouco
resultado. Em quatro anos, 42 mil pessoas foram contratadas por essa modalidade, enquanto há no país cerca de 30 milhões de empregos
formais. (Entrevista à Folha de São Paulo, 21/01/2003).

14. Dados do Sistema de Estatística das Negociações Coletivas (Senc) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam estimativa
ligeiramente superior (42.620 contratados até de agosto de 2002), mas igualmente inexpressivos em relação ao total de empregos [ver
Cesit (2002)].
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ram outras medidas de efeitos setoriais, tais como a MP que regulamenta o traba-
lho aos domingo no comércio e a portaria do MTE que normatiza o chamado
Consórcio de Empregadores Rurais [ver Miguel (2000)]. No Quadro 1, listamos
as mais importantes alterações normativas trabalhistas do setor privado, de nature-
za geral (isto é, não-específicas de segmentos ou categorias), e com potencial de
alterar a estrutura de custos trabalhistas implantadas após a CF de 1988.

QUADRO 1
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E ALTERAÇÕES DO PADRÃO CELETISTA

(continua)

Tipo de norma Identificação Matéria 

Medida 
Provisória 794/94 

PLR – Não-incorporação da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos 
rendimentos do trabalho para efeito de cálculo dos direitos trabalhistas. 
Posteriormente foi consolidada na Lei 10.101/00. 

Medida 
Provisória 1.053/95 Salários – Salários e as demais condições referentes ao trabalho devem ser 

fixados e revistos por meio de negociação coletiva. 

Lei 9300/96 

Negação de natureza salarial – Prevê que as verbas recebidas por trabalhadores 
rurais como salário in natura (casa para morar, por exemplo) não são 
incorporadas ao salário para efeito de cálculo das verbas rescisórias, ou seja, para 
efeito de indenização na hora da dispensa. 

Decreto 2100/96 

Denúncia da Convenção 158 da OIT – Esta convenção estabelece normas que 
limitam a dispensa imotivada, de maneira que tanto a despedida individual 
quanto a coletiva devem obedecer certos procedimentos para que sejam 
consideradas juridicamente regulares. 

Portaria 2/96 

Contrato temporário – Se houver autorização da Delegacia Regional do Trabalho, 
o contrato temporário pode ser ampliado de três para seis meses. Outros projetos 
de lei igualmente tentaram ampliar o prazo de contratação temporária que consta 
na Lei 6.019/74. 

Medida 
Provisória 1.572/97 Desindexação – Reajuste do salário mínimo nacional sem vínculo com qualquer 

índice de reposição da inflação. 

Medida 
Provisória 1.675/98 

Fim exigência da mediação/ produtividade – A exigência de mediação antes do 
ajuizamento do dissídio coletivo deixou de ser obrigatória Quanto à 
produtividade, ficou estipulado que qualquer concessão de aumento salarial a 
título de produtividade deveria ser amparado em indicadores objetivos, sem a 
restrição a que fossem aferidos por empresa (adequação às normas de 
participação nos lucros ou resultados. 

Medida 
Provisória 

Sucessivas MPs 

Comissão PLR – MPs posteriormente consolidadas na Lei nº 10.101/00 
(Participação nos Lucros e Resultados), que determina que uma comissão 
escolhida pelas partes, integrada também por um representante indicado pelo 
sindicato da respectiva categoria profissional, ou por meio de convenção ou 
acordo coletivo, deveria estabelecer as cláusulas da PLR. 

Medida 
Provisória 1.620/98 

Validade dos acordos – Revoga aspectos da Lei nº 8.542/92, a qual estabelecia 
que as cláusulas de um acordo ou convenção continuariam em vigor até que 
fossem explicitamente alteradas ou suprimidas por negociação coletiva, segundo 
o princípio da anualidade da data-base. Com a revogação desses parágrafos, os 
acordos deixam de vigorar se não forem renovados na data-base anual.  

Lei/ 
Decreto 

9601/98/ 
2.490/98 

Contrato por prazo determinado – Estabelecem e regulamentam o contrato por 
prazo determinado, inclusive definindo medidas de estímulo a essa contratação 
mediante a redução de encargos. Esse contrato pode ser aplicado em qualquer 
atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, por meio de convenção 
ou acordo coletivo. A contratação é permitida por até 02 anos. 

Medida 
Provisória 

1.709/98 

Banco de horas – A Lei 9.601/98 estabeleceu o banco de horas que possibilita 
que a jornada ultrapasse as atuais 44 horas semanais sem que o trabalhador 
receba o pagamento de horas extras, desde que haja compensação dessas horas 
ao longo de um período de quatro meses. Essa MP amplia o prazo de 
compensação da jornada  
para um ano. 
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(continuação)

Fontes: Oliveira (2002), Krein (2003) e pesquisa complementar realizada pelos autores deste capítulo.

Tipo de norma Identificação Matéria 
Medida 
Provisória 1709/98 Trabalho em tempo parcial – Estabelece o trabalho em tempo parcial, isto é, admite 

uma jornada de até 25 horas semanais. 
Medida 
Provisória 1.726/98 Suspensão do contrato de trabalho – Possibilita a suspensão do contrato de trabalho, 

por um período, vinculada a um processo de qualificação profissional. 
Medida 
Provisória 

1.878-
64/99 

Trabalho aos domingos – Regulamenta o trabalho aos domingos no comércio 
varejista em geral. 

Lei 9.608/98 Trabalho voluntário – Institui o contrato de trabalho voluntário sobre o qual não 
incidem encargos trabalhistas e previdenciários. 

Portaria 1.964/99 
Consórcio de empregadores – O consórcio é uma união de produtores rurais com a 
finalidade de contratar empregados rurais, sendo outorgado a um dos produtores 
poderes para contratar e gerir a mão-de-obra. 

Lei 9.799/99 

Mulher e mercado de trabalho – A lei proíbe atos discriminatórios, como publicação de 
anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, 
“salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o 
exigir”; recusar emprego, promover ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, 
idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, “salvo quando a natureza da 
atividade seja notória e publicamente incompatível”; considerar o sexo, a idade, a cor ou 
situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação 
profissional e oportunidades de ascensão profissional; exigir atestado ou exame, de 
qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou 
permanência no emprego; impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para 
deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão 
de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez; proceder o empregador ou 
preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. 

Emenda 
Constitucional 28/00 

Prescrição trabalhista – O prazo prescricional das ações para os trabalhadores rurais 
passou a ter a mesma aplicação que para os urbanos, ou seja, dois anos após a 
extinção do contrato de trabalho ou em cinco anos, no curso do contrato. 

Lei 9.962/00 

Servidores públicos federais e CLT – Enquadra os futuros servidores públicos federais 
na Consolidação das Leis do Trabalho. Os servidores irão contribuir para o Instituto 
Nacional do Seguro Social e não poderão receber aposentadorias maiores do que o 
valor máximo estabelecido para a iniciativa privada. 

Lei 10.097/00 

Contrato do aprendiz – Regulamenta uma forma especial de contrato de trabalho 
ajustado por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar 
ao maior de quatorze e menor de vinte e quatro anos, inscrito em programa de 
aprendizagem, formação técnico-profissional. 

Lei 10.218/01 

Horas extras e aviso prévio – O valor das horas extraordinárias habituais integra o 
aviso prévio indenizado. O reajuste salarial coletivo, determinado no curso do aviso 
prévio, beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido 
antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu 
tempo de serviço para todos os efeitos legais. 

Lei 10.243/01 

Jornada – Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária às 
variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o 
limite máximo de dez minutos diários. O tempo despendido pelo empregado até o local 
de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado 
na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não 
servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. 

Lei 10.244/01 Horas extras – Revoga o art. 376 da CLT para permitir a realização de horas extras 
por mulheres. 

Lei 10.270/01 
Proibição de anotações desabonadoras – Proibição de anotações desabonadoras na 
carteira de trabalho e Previdência Social e imposição de multa ao empregador em 
caso de descumprimento. 

Lei 10.272/01 

Pagamento de parte incontroversa – Altera a redação do art. 467 da CLT. Em caso de rescisão 
de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o 
empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do 
Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. 

Lei 10.537/01 Custas trabalhistas – Estabelece a cobrança de custas e emolumentos na fase de 
execução dos processos na Justiça do Trabalho. 
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4.2 Alterações relativas à resolução de conflitos e à fiscalização

As mudanças no sistema de resolução de conflitos do trabalho, fundamental-
mente baseado na Justiça do Trabalho, tiveram como justificativa a necessida-
de de celeridade dos procedimentos judiciais e a proposição de outros meca-
nismos de resolução de conflitos, que não os judiciais (a arbitragem privada é
um exemplo). Nesse sentido, as principais mudanças apresentadas foram a Lei
9.957/00, que estabeleceu o rito sumaríssimo e a Lei 9.958/00, que criou as
comissões de conciliação prévia (ver Quadro 2).

O rito sumaríssimo determina que as reclamações trabalhistas que envol-
vam valores até 40 salários mínimos sejam resolvidas de acordo com um meca-
nismo judicial mais simplificado que o procedimento ordinário. Não pretende-
mos aqui tratar desse mecanismo ou de como vem sendo aplicado. Interessante
é observar que o debate sobre essa medida legislativa não envolve apenas a idéia
de celeridade da prestação jurisdicional, mas traz consigo o debate sobre a dis-
ponibilidade ou não do direito do trabalho. Por interpretação da CF e de prin-
cípios jurídicos, o direito do trabalho é entendido como indisponível, não po-
dendo ser negociado sem determinação da lei. Esse debate sobre a
indisponibilidade do direito do trabalho foi trazido pelo veto de dispositivo que
limitava as possibilidades de apresentação de recurso ordinário contra a decisão
no rito sumaríssimo15. O ordenamento jurídico determina que as decisões judi-
ciais podem ser objeto de apreciação por instâncias superiores, ainda mais se
tratando de direitos indisponíveis, como é o caso do direito do trabalho. A op-
ção do poder executivo, antevendo a resistência da oposição fundada na incom-
patibilidade com tais princípios jurídicos, foi vetar o dispositivo citado.

O debate sobre a indisponibilidade ou não do direito do trabalho ga-
nhou força ainda com a edição da Lei das Comissões de Conciliação Prévia.
Tais comissões, formadas com representantes de empregados e de empregado-
res, deveriam tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Interpreta-
ções mais liberais da lei passaram a defender a obrigatoriedade da submissão
das demandas trabalhistas às comissões e que os acordos feitos nestas comis-
sões não poderiam ser submetidos à Justiça do Trabalho. Na cartilha16 do
MTE sobre as comissões, o ministro Francisco Dornelles afirmou que as co-
missões seriam interessantes para o empregado porque “receberá rapidamente

15. Trata-se do inciso I do art. 895 da Lei 9.957/00 que determinava que o recurso ordinário no procedimento sumaríssimo “somente será
cabível por violação literal da lei, contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou violação direta
da Constituição da República, não se admitindo recurso adesivo”. A mensagem sobre o veto dessa lei diz: “Por derradeiro, não seria
conveniente manter a regra esculpida no inciso I do § 1o do art. 895, que contém severa limitação do acesso da parte ao duplo grau de
jurisdição, máxime quando já se está restringindo o acesso ao Tribunal Superior do Trabalho.”

16. Comissões de conciliação prévia. Brasília: MTE, SRT, 2000.
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o que terá direito”; para o empregador porque se “livra de uma contenda judi-
cial” e para a Justiça do Trabalho porque será “aliviada de boa parte dos proces-
sos”. São argumentos, portanto, que valorizavam a eficácia das decisões das
comissões. Até 2002 houve rápido avanço das comissões – foram criadas 1.233
delas, segundo dado do MTE [ver Cesit (2002)]. Porém, posteriormente sur-
giram denúncias contra tais comissões, como atestam a revista do Ministério
Público do Trabalho,17 as notícias do site do Tribunal Superior do Trabalho18 e
os artigos do jornal Folha de S. Paulo.19 A partir de então, o TST em conjunto
com os ministros do trabalho dos governos FHC e Luiz Inácio Lula da Silva,
sindicatos, organizações empresariais e o Ministério Público passaram a discu-
tir a fiscalização das comissões de conciliação prévia. De um modo geral, nem
o atual governo ou as entidades citadas defenderam o fim das comissões de
conciliação prévia,20 mas seu aprimoramento.

Em termos de fiscalização do trabalho, a Portaria do MTE 895/95 repre-
senta uma mudança de concepção de política de fiscalização, de punitiva para
de orientação. Alguns analistas interpretaram tal mudança como uma forma
de conivência com o desrespeito à legislação. Mas, efetivamente ela pode ser
analisada como um meio de se obter a formalização de empresas e de contratos
de trabalho por meio de negociação de prazos com instituições do trabalho,
como as delegacias e o ministério público do trabalho [ver Miguel (2004)].

17. Em uma das notícias do Ministério Público do Trabalho consta que o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas concedeu liminar
favorável em ação do Ministério Público do Trabalho, suspendendo acordo coletivo que permitia à Comissão de Conciliação cobrar as
despesas para sua manutenção e funcionamento, sendo também suspensa cláusula que dava à Comissão o direito de solucionar conflitos
relacionados ao pagamento de verbas rescisórias, homologação que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego. Em outra notícia, o
Ministério Público comprovou que o Núcleo Intersindical das Comissões de Conciliação Prévia estava descumprindo termo de compromisso
firmado em 2001, no Distrito Federal, realizando homologações de acordos com trabalhadores pertencentes a categorias que não apro-
varam em suas convenções coletivas a adesão ao núcleo [ver: MPT notícias. Termo de cooperação visa aprimorar o trabalho das comissões
de conciliação prévia. Brasília, 15/05/2002; Ação do MPT anula cláusula de acordo coletivo que impunha aos empregados o pagamento de
taxa relativa à comissão de conciliação prévia. Brasília, 02/08/2002; Núcleo de conciliação prévia descumpre acordo firmado com MPT no
Distrito Federal. Brasília, 11/10/2002; MPT de São Paulo firma Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com Tribunal de
Arbitragem do Estado. Brasília, 27/10/2002. Acessível em: <www.mpt.gov.br>.

18. Acessível em: <www.tst.gov.br/notícias>.

19. Os artigos da Folha de São Paulo, no dia 27 de maio de 2002 tratam de denúncias dos trabalhadores contra as comissões de conciliação
prévia, já que muitos deles foram forçados a realizar acordos desfavoráveis [ver: Folha de São Paulo. Trabalhadores se queixam de
conciliações/ “Tribunais” dizem seguir a lei/ Centrais tentam regular atuação das comissões/ Lei que cria arbitragem é inspirada em
trabalho do Banco Mundial.

20. Segundo Krein (2001, p. 12), “Além de muitos sindicatos estarem convencidos da justeza da medida, uma outra razão que está
contribuindo para a sua propagação é a concorrência que está se estabelecendo, entre as centrais sindicais, pelos trabalhadores, já que
a lei permite a criação de núcleos de caráter intersindical; portanto, um sindicato pode fazer acordo de conciliação de membros de outras
categorias que não têm CCP organizada”.
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QUADRO 2
ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E DA FISCALIZAÇÃO

Fontes: Oliveira (2002), Krein (2003) e pesquisa complementar realizada pelos autores deste capítulo.

4.3 Alterações na legislação de empresas

Alterações normativas nos tipos de empresas previstos em lei podem ter impac-
tos tão ou mais expressivos do que mudanças nas leis trabalhistas. Efetivamente,
os temas estão imbricados, posto que a forma como se organiza a atividade em-

Tipo de norma Identificação Matéria 

Portaria 865/95 

Em caso de incompatibilidade entre a legislação e as cláusulas 
sobre condições de trabalho pactuadas em convenção ou 
acordo coletivo o fiscal do trabalho deve comunicar o fato à sua 
chefia imediata, que o submeterá à consideração da autoridade 
regional, cabendo a esta encaminhar a denúncia à Procuradoria 
Regional do Trabalho. Revela uma nova concepção de política 
de fiscalização, que passaria de punitiva para de orientação. 

Emenda Constitucional 24/99 
Extingue os vogais da Justiça do Trabalho. Com essa emenda, 
as Juntas de Conciliação e Julgamento foram transformadas em 
Varas do Trabalho. 

Lei 9.957/00 

Institui o procedimento sumaríssimo, ao qual está submetido 
todo dissídio individual cujo valor não exceda a 40 vezes o 
salário mínimo na data de ajuizamento da reclamação, 
excluídas as demandas em que é parte a administração pública 
direta, as autarquias e as fundações 

Lei 9.958/00 

Instaura as comissões de conciliação prévia, com representantes 
de empregados e de empregadores, para tentar conciliar os 
conflitos individuais do trabalho. Essas comissões podem ser 
instituídas por grupos de empresa ou ter caráter intersindical. 
Interpretação liberal da lei entende que toda demanda 
trabalhista deve ser submetida às comissões, o que, uma vez 
obtido o acordo, este não seria passível de ser apreciado pela 
Justiça do Trabalho. No entanto, ministros do TST 
posicionaram-se contra a impossibilidade de apreciação pela 
Justiça do Trabalho desses acordos. 

Emenda Constitucional 45/04 

Altera o artigo 114 da CF para ampliar a competência da 
Justiça do Trabalho para julgar as ações de relação de trabalho 
(e não somente as de relação de emprego regidas pela CLT), o 
que demandará interpretação dos tribunais para definir o que 
entendem por relações de trabalho. Estabelece novas 
atribuições, tais como o julgamento de ações sobre 
representação sindical, atos decorrentes da greve, indenização 
por dano moral ou patrimonial resultantes da relação de 
trabalho, os processos relativos às penalidades administrativas 
impostas aos empregadores por fiscais do trabalho e os 
mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando 
o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. O 
novo texto constitucional prevê ainda que o ajuizamento do 
dissídio coletivo de natureza econômica é facultado às partes, 
de comum acordo, o que revela a tentativa de promoção de 
mecanismos de negociação de conflitos entre as partes antes 
que a Justiça do Trabalho julgue o conflito. Juristas e mesmo o 
TST discutem se houve ou não mitigação do poder normativo 
da Justiça do Trabalho com a emenda. 
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presarial se reflete tanto nos contratos entre empresas como entre empregadores
e empregados. O tema da “flexibilização” do mercado de trabalho tem implica-
ções para ambos os tipos de contratos. A “flexibilização” é a antítese do princípio
da indisponibilidade dos direitos que caracteriza o direito do trabalho. Dessa
forma, a idéia, digamos, mais radical, da “flexibilização” implica aproximar o
direito do trabalho ao direito comercial, no qual os agentes têm plena liberdade
contratual e não estão presentes os princípios de tutela e de indisponibilidade.
Nesse caso, retira-se o contrato de trabalho da esfera pública para a privada.
Assim, tratar das mudanças do direito do trabalho no período atual implica
necessariamente examinar as diversas possibilidades normativas que separam o
empregado do prestador de serviços ou deste para o empregador.

Efetivamente, no Brasil nota-se que as mudanças das práticas contratuais
do trabalho (e, portanto, dos custos derivados da condição de empregado) esti-
veram relacionadas não só (e talvez menos) às alterações das normas trabalhistas,
mas de mudanças na legislação civil e comercial e de sua interpretação judicial.

A Lei 8.849/94 estabeleceu a inexistência de vínculo empregatício entre as
cooperativas e seus associados e entre os associados e os tomadores de serviços.
Pensada originariamente como uma sociedade de prestação de serviços para seus
próprios associados, as cooperativas passaram a ser utilizadas, numa aplicação des-
virtuada dessa lei, como empresas de prestação de serviços para outras empresas.
Pesquisadores e instituições do trabalho como a OIT, o Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o MTE passaram a
denunciar a utilização de falsas cooperativas nas terceirizações. Observaram-se
casos em que os cooperativados sequer sabiam o que era uma cooperativa, presta-
vam serviços a uma única empresa e não recebiam sua parte na sociedade. Ou seja,
as cooperativas foram utilizadas para diminuição de custos de forma fraudulenta
[ver Lima (2000)]. Por outro lado, há estímulos importantes do governo federal
na disseminação de cooperativas ajustadas aos princípios do cooperativismo. O
que permite usos tão diversos da figura da cooperativa é a dificuldade de se romper
com os princípios de subordinação (que caracteriza a condição de empregado  mas
não do cooperativado) e, ao mesmo tempo, garantir aos cooperativados benefícios
sociais  e garantias trabalhistas iguais os próxima ao paradigma celetista. Enfim, a
eventual e provável expansão de cooperativas demandará do Judiciário a constitui-
ção de padrões contratuais híbridos, mas que permitam a distinção clara entre
empregados e membros de cooperativas, sob pena que uma condição contratual
contamine a outra e assim permita usos oportunistas da cooperativa enquanto
empresas informais.

Outras formas, desta vez legais, de minimização de custos empresariais
foram a adoção de medidas favoráveis às micro e pequenas empresas, como a
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Lei do Simples (Lei 9.317/96), que instituiu benefícios tributários e fiscais;21

o Estatuto da Micro e Pequena Empresa (Lei 9841/99), que estabeleceu in-
centivos através da simplificação de obrigações administrativas e previdenciárias,
inclusive dispensando-as do cumprimento de regras trabalhistas, tais como
anotação das férias no livro (ou registro) dos empregados e não-obrigatoriedade
de contratação de menores aprendizes do Senac e estabelecendo ainda que o
fiscal trabalhista deverá orientar as micro e pequenas empresas, observando o
critério da dupla visita, salvo no caso de falta de registro de empregado.

Por sua vez, o TST, por meio do Enunciado 331/93, conciliando uma
demanda econômica que pleiteava a ampliação das possibilidades de
terceirização lícitas no país e uma demanda de indivíduos e sindicatos que
exigiam a responsabilização das empresas prestadoras e tomadoras de serviços
quando os trabalhadores terceirizados não recebiam seus direitos trabalhistas,
ampliou as possibilidades de terceirização para atividades meio, desde que
inexistentes a subordinação direta e a pessoalidade, e estabeleceu a responsa-
bilidade subsidiária do tomador de serviços, em caso de não-pagamento das
obrigações trabalhistas. Essa medida, portanto, ampliou as possibilidades le-
gais de prestação de serviço por empresas. A evolução do debate e das decisões
judiciais nos anos recentes é particularmente ilustrativa do momento de ajus-
tes normativos às novas práticas gerenciais e produtivas das empresas. O TST,
ao mesmo tempo que atendeu às novas demandas empresariais relativas à ên-
fase nas atividades fins, resguardou (ao menos parcialmente) o pagamento das
obrigações trabalhistas dos terceirizados ou dos prestadores de serviços através
a responsabilidade subsidiária [ver Artur (2004)]

Com o intuito de diminuir as obrigações tributárias e previdenciárias de
autônomos, o artigo 129 da Lei 11.196/05 (ex-”MP do Bem”) estabeleceu que
o prestador de serviço de natureza intelectual, científica, artística ou cultural
poderá pagar tributos federais e a contribuição previdenciária como pessoa jurí-
dica. Essa mudança causou divergências de interpretações. Alguns analistas ar-
gumentaram que a contratação de trabalhador na condição de empresa é positi-
va porque diminui encargos trabalhistas (o que seria vantajoso para a economia)
e outras entendendo-a como negativa, pois poderia gerar o uso inadequado des-
ses contratos de pessoa jurídica para indivíduos cuja condição de trabalho asse-
melha-se à do empregado. Caberá à Justiça do Trabalho tratar do tema.

21. São impostos e contribuições federais abrangidos pelo Simples: a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; b) Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público; c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; d)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social; e) Imposto sobre Produtos Industrializados; f) Contribuição Previdenciária Patro-
nal; g) Contribuições destinadas ao Sesc, Sesi, Senai, Senac, Sebrae, Salário-Educação; h) Contribuição Sindical Patronal.
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QUADRO 3
POSSIBILIDADES JURÍDICAS DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E DE CONSTITUIÇÃO DE
ATIVIDADES EMPRESARIAIS

(continua)

Autônomo 

Todo trabalhador conta-própria que não possua uma atividade econômica 
organizada e todo aquele que exerce profissão intelectual, de natureza 
científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa. A Lei 9876/99 define-os como contribuintes 
individuais da previdência.  

Empresário individual 

Aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 
produção ou circulação de bens ou serviços. Está sujeito ao registro público de 
empresas mercantis. Responde, ilimitadamente, pelas dívidas contraídas no 
exercício da sua atividade. A Lei 9876/99 define-os como contribuintes 
individuais da previdência.. 

Prestador de serviços como pessoa jurídica 
O artigo 129 da Lei 11.196/05 estabelece que o prestador de serviço de 
natureza intelectual , científica, artística ou cultural poderá pagar tributos 
federais e a contribuição previdenciária como pessoa jurídica. 

Microempresas e empresas de pequeno 
porte 

A Lei nº 9.317/96 (Simples) dá benefícios tributários e fiscais. A Lei 9.841/99 
estabelece incentivo através da simplificação de suas obrigações 
administrativas, previdênciárias e creditícias. A Lei 11.196/05 (anterior MP 
255/05, chamada de “MP do Bem”), em seu artigo 33, estabelece que para ser 
microempresa, a empresa deverá ter receita bruta de até 240 mil reais no ano-
calendário anterior (o limite até então era de 120 mil reais). No caso da 
empresa de pequeno porte, a receita bruta anual deverá ficar entre 240 mil a 
2,4 milhões de reais (antes da MP era de 120 mil a 1,2 milhão). 

Sociedade simples 

Nova forma de sociedade de pessoas, destinada ao exercício profissional não-
empresarial, criada pelo Novo Código Civil. Não pode exercer qualquer 
atividade econômica profissionalmente organizada para a produção ou a 
circulação de bens ou serviços e o seu objeto é restrito às atividades 
profissionais de natureza científica, literária e artística. A responsabilidade dos 
sócios é subsidiária (primeiramente executam-se os bens da empresa) e 
ilimitada (sem restrições de valor), podendo ser na proporção em que 
participem da dívida social ou solidária, conforme disposto no contrato. 

Cooperativas 

Classificada como sociedade de pessoas, as quais que reciprocamente se 
obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade 
econômica, de provei to comum, sem objetivo de lucro. É inscrita na Junta 
Comercial, em face de ser regida por lei especial (Lei 5.764/71). A Lei 
8.949/94 tornou possível que um grupo de trabalhadores se organize para a 
prestação de serviços e execute o trabalho em uma empresa sem que isso 
caracterize vínculo empregatício. Na prática, foi interpretada como uma 
forma de os tomadores de serviços e das cooperativas fraudulentas 
eximirem-se de qualquer encargo trabalhista. 

Sociedade limitada 

Ex-sociedade por cotas de responsabilidade limitada, instituída pelo Decreto Lei 
n. 3.708, de 10 de janeiro de 1919. O Novo Código Civil a denomina de 
sociedade limitada. É sociedade empresária cuja característica principal é que o 
limite da responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade é o total 
do capital social subscrito e não-integralizado. É a forma jurídica mais utilizada 
pelas empresas. 

Sociedade anônima – S/A 

A primeira Lei das S.A.s é a Lei 6.404/76. É uma sociedade empresária com 
capital social dividido em ações, na qual os sócios, chamados acionistas, 
respondem pelas obrigações sociais até o limite do preço de emissão das ações 
que possuem. As ações se dividem em ordinárias (com direito a voto) e 
preferenciais (sem direito a voto). As S.A.s podem ser de capital aberto ou 
fechado, conforme negociem ou não os valores mobiliários com oferta pública. 
A negociação de valores mobiliários é controlada pela Comissão de Valores 
Mobiliários. Nas S.A.s, o administrador não é responsável pelas obrigações que 
contrair em nome da sociedade e em virtude de ator regular de gestão, exceto 
se proceder, dentro de suas atribuições, com culpa ou dolo, ou ainda mediante 
violação de lei ou do estatuto social. A nova lei das SAS (Lei 10.303/01) limitou 
o número de ações sem direito a voto (50% do total de ações emitidas – antes 
esse limite era de 2/3).  
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(continuação)

Fontes: Lei n. 10.406/02, que instituiu o Novo Código Civil (revoga o Código Civil de 1916 e a primeira parte do Código
Comercial de 1850); Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas); A Lei 8.949/94 (acrescenta parágrafo ao art. 442 da CLT para
declarar a inexistência de vínculo empregatício entre as cooperativas e seus associados); Lei 10.303/01 (Nova lei das S.A.s
– a anterior é a Lei 6404/76); Lei nº 9.317/96 (Lei do Simples Federal); Lei 9.841/99 (Estatuto da micro e pequena empresa);
MP 255/05 (chamada “MP do Bem”); Lei 11.196/05 (Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de
Serviços de Tecnologia da Informação e o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras);
MP 275/05 (estabelece novas alíquotas para o Simples, de acordo com os novos limites de receitas brutas das micro e
pequenas empresas); Lei 9.876/99 (sobre Previdência); O Enunciado 331/93 e Resolução Administrativa n.96/2000 (norma-
lizam a terceirização no país).

Mas, no âmbito do presente capítulo importa destacar que os temas ou
práticas contratuais que derivam de efetivas mudanças na produção e gestão das
empresas têm grande potencial de gerar novas demandas normativas a respeito
de padrões contratuais aceitáveis e previstos na legislação. No Quadro 3, encon-
tram-se as possibilidades de exercício profissional e de constituição de empresas
previstas em lei, desde o profissional autônomo às sociedades anônimas. Em
posições extremadas como essas, não há dubiedades, mas os limites entre “autô-
nomo” e “empresário individual”, ou deste para “prestador de serviços como
pessoa jurídica” ou “microempresário” (ou até mesmo empregado) não são cla-
ros, pois estão em pleno processo de mudanças ou de constituição de uma nova
figura, como no caso das cooperativas não-fraudulentas ou de ampliação das
responsabilidades contratuais entre as empresas – como no caso da “responsabi-
lidade subsidiária”, cujas definições ocorrem via jurisprudência.

5 CUSTOS TRABALHISTAS E COMPETITIVIDADE NA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Esta seção contém uma análise exploratória das relações entre custos do trabalho e
competitividade das empresas industriais brasileiras. A avaliação baseia-se em estatís-
ticas sobre gastos com pessoal na indústria brasileira disponíveis nos microdados da
Pesquisa Industrial Anual (PIA). Além das informações da PIA, foram agregados

Outras formas de sociedade 
empresarial pouco adotadas, que 
estavam na legislação anterior ao Novo 
Código Civil e que continuam 
vigorando no código atual 

Sociedade em Comandita Simples – composta por sócios de duas categorias: o 
comanditado, que responde ilimitadamente pelas obrigações sociais, e o 
comanditário, com responsabilidade limitada. 
Sociedade em nome coletivo – todos os sócios respondem de forma solidária e 
ilimitada pelas obrigações sociais. Sociedade em conta de participação – não está 
sujeita ao registro público de empresas mercantis. É conhecida apenas pelo nome do 
sócio ostensivo, que exerce a atividade constitutiva do objeto social em seu nome 
individual e sob sua própria responsabilidade, participando os demais dos resultados. 
Sociedade em Comandita por ações – sociedade cujo capital se divide em ações. A 
diferença com a sociedade anônima está na responsabilidade dos que administram 
a empresa, pelas obrigações sociais. Na comandita por ações, o acionista, se não 
participa da administração da sociedade, tem a responsabilidade limitada ao preço 
da de emissão das ações que subscreveu ou adquiriu; já o diretor ou gerente 
responde pelas obrigações constituídas durante sua gestão de forma subsidiária 
(após exaurir o patrimônio social), ilimitada (sem qualquer exoneração) e solidária 
(com os demais membros). 

Terceirização lícita 

O Enunciado 331/93 ampliou as possibilidades de terceirização de atividades meio das 
empresas, desde que inexistente a subordinação e estabeleceu a responsabilidade 
subsidiária do tomador de serviços em caso de não pagamento das obrigações 
trabalhistas (a Resolução Administrativa n.96/2000 estendeu essa responsabilidade 
para os órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista). Trata-se, portanto, de 
jurisprudência que amplia as formas de prestação de serviços lícitas no país. 
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dados provenientes de outras bases. A partir da Secretaria de Comércio Exterior
(Secex), agregou-se informações sobre o comércio exterior das firmas analisadas. A
Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec), do IBGE, possibilitou a inclu-
são de informações sobre a inovação tecnológica das firmas. Também utilizaram-se
alguns indicadores sobre o perfil da mão-de-obra ocupada na firma, proveniente da
Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Por fim, a nacionalidade da firma foi
obtida a partir do Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central (Bacen).

Esta análise diferencia-se das demais avaliações sobre a magnitude dos cus-
tos trabalhistas nas empresas, pois, a partir da base de dados construída para este
estudo, analisamos conjuntamente custos trabalhistas com toda a estrutura de
custos das firmas industriais e com suas diferentes medidas de desempenho.

Assim, em primeiro lugar, busca-se avaliar a relevância dos gastos com pesso-
al na estrutura de custos das empresas. A análise das relações entre desempenho
das firmas e custos do trabalho, por sua vez, será feita a partir da observação de
como a estrutura dos gastos em pessoal varia segundo tipos de firmas. Assim, não
estaremos preocupados em chegar a um valor definitivo para a magnitude dos
encargos trabalhistas na indústria brasileira. Antes disso, o objetivo é verificar como
a relação entre encargos e salários pode ser diferente em firmas com indicadores de
desempenho diferenciados, dentro de um mesmo setor, sujeito ao mesmo arcabouço
jurídico/institucional. Para tanto, tratamos os custos involuntários como parâmetro
divisório e classificatório de empresas que possuem práticas salariais ou de benefí-
cios superiores, próximos ou inferiores aos mínimos legais.

Nossa hipótese central considera que firmas mais competitivas e mais dinâ-
micas, do ponto de vista tecnológico, tendem a ter uma estrutura de gastos com
pessoal diferenciada das empresas e menos competitivas. Especificamente, argu-
menta-se que firmas mais competitivas pagam, proporcionalmente aos salários,
mais encargos e mais benefícios não-obrigatórios do que firmas menos dinâmicas.

5.1 Evolução recente da estrutura de gastos com pessoal na indústria

Antes de mais nada apresentamos, na Tabela 3, a distribuição dos gastos em
pessoal na indústria de transformação brasileira entre 1996 e 2003 e as variáveis
sobre gasto com pessoal disponíveis na PIA. Em primeiro lugar, percebe-se que
a estrutura dos gastos em pessoal é relativamente estável ao longo desses oito
anos. A primeira variável (salários, retiradas e outras remunerações) representa
cerca de 66% dos gastos com pessoal em 1996 e 67% em 2003. Essa variável
contém, além do salário-base dos trabalhadores, pagamentos referentes a férias,
13º salário, comissões etc.; alguns desses itens ora considerados “encargos” tra-
balhistas ora como “salários”, como relatamos na Seção 2. Vale lembrar que dada
a metodologia e os objetivos deste capítulo não é relevante distinguir salários de
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outros encargos, exceto sua natureza voluntária ou imperativa. Nesse caso, há
clara predominância de componentes obrigatórios e de natureza salarial.22

O segundo maior item nos gastos com pessoal é o pagamento da Previdên-
cia Social, responsável por cerca de 15,9% do total em 1996 e por 14,5% em
2003. Os gastos com FGTS apresentaram um ligeiro aumento no período, en-
quanto os relativos à previdência privada e indenizações reduziram-se de 1,7%
para 1,2%, respectivamente. O pagamento de outros benefícios concedidos aos
empregados – que inclui tanto benefícios obrigatórios como o vale-transporte
quanto benefícios opcionais como seguro saúde e vale-alimentação – aumentou
de 8,3% para 10,0% a sua participação nos gastos em pessoal.

TABELA 3
ESTRUTURA DOS GASTOS EM PESSOAL NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
BRASILEIRA – 1996-2003
[em %]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

22. A forma como a PIA coleta os gastos salariais tem maior proximidade com a concepção do Dieese, descrita anteriormente. Ou seja, os dados
da PIA na categoria “salários” aproxima-se da soma daquilo que o Dieese considera “salário nominal” e “salário diferido”. Isso significaria
que o que consideramos como “benefícios” obrigatórios nos cálculos aqui apresentados representam 37,8% do que a PIA define como
“salários”. Portanto, pode-se inferir que todas as empresas cuja relação custo/benefício supera essa proporção praticam políticas de benefícios
superiores ao mínimo legal. Contudo, note-se, que é limitada a comparabilidade dos dados da PIA com os cálculos apresentados no item 2.
Em primeiro lugar porque a PIA apresenta gastos efetivamente realizados pelas empresas e não cálculos com base nos mínimos legais.
Adicionalmente, a classificação que utilizamos de “salários” e “benefícios” está limitada pela metodologia de coleta de dados da PIA, a qual
não distingue claramente a natureza voluntária ou normativa dos gastos com pessoal nas empresas. De toda forma, com base na legislação
podemos, em cada grupo de gastos das tabelas apresentadas adiante, fazer algumas deduções de forma a estimar o quão próximo ou distantes
do mínimo legal estão os valores obtidos. Além disso, independente do caráter mandatário ou voluntário dos custos trabalhistas, as diferenças
entre os segmentos analisados são suficientes para distinguirmos empresas com práticas contratuais mais ou menos amplas e, portanto,
onerosas. Por fim, a análise das leis trabalhistas permite-nos inferir que a proporção de “benefícios” obrigatórios em relação aos “salários”
(nos termos da PIA) está próxima aos 37,8% mencionados acima mesmo que haja diversos fatores intervenientes sobre os quais não há
mensuração possível – por exemplo, sabemos que as horas extras estão incluídas no conceito de salário da PIA, o que significa a inclusão dos
gastos com o adicional legal mínimo de 50% sobre o valor da hora de trabalho, bem como outros adicionais que as empresas tenham negociado
em acordos coletivos. O tema é ainda mais complexo já que a natureza “salarial” da hora extra  está em debate. O Ministério da Fazenda
recentemente questionou decisão do STJ que considerou as horas extras como “indenização” (sem natureza salarial) e não “renda” e,
portanto, sem incidência do Imposto de Renda sobre as horas extras [ver Folha De São Paulo (24/02/2006)].

Componentes dos  
gastos com pessoal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Gastos com pessoal 100 100 100 100 100 100 100 100 

Salários retiradas e outras 
remunerações 

66,1 66,5 66,0 67,3 67,6 67,4 67,6 67,1 

Previdência social 15,9 15,8 15,4 15,3 15,0 14,9 14,5 14,5 

FGTS 5,2 5,2 5,3 5,2 5,1 5,3 5,4 5,4 

Previdência privada 1,7 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

Indenizações trabalhistas e por 
dispensa incentivada 

2,8 2,4 2,6 2,3 2,1 2,1 2,0 1,8 

Benefícios concedidos aos 
empregados 

8,3 8,5 9,0 8,8 9,2 9,2 9,4 10,0 
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Vê-se, portanto, que a estrutura global de gastos em pessoal em 2003 é
bastante similar àquela observada em 1996, a despeito de todas as transforma-
ções ocorridas na estrutura industrial do país e de algumas mudanças mais
recentes na legislação.

Existe, entretanto, uma redução significativa na importância relativa dos
gastos com pessoal nos custos totais das empresas industriais brasileiras (Tabe-
la 4). Em 1996, os gastos com pessoal representavam cerca de 19% dos custos
totais e 40% dos custos das operações industriais na indústria de transforma-
ção brasileira. Em 2003, essa participação caiu sensivelmente, para cerca de
12,4% e 23,2%, respectivamente.

TABELA 4
INDICADORES DA PROPORÇÃO DE ENCARGOS E PARTICIPAÇÃO DOS GASTOS COM
PESSOAL NOS CUSTOS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA – 1996-2000
[em %]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Essa queda pode ser creditada, em primeiro lugar, a movimentos de mo-
dernização industrial, que estariam reduzindo a participação dos gastos com
mão-de-obra nos custos totais das empresas. Em segundo lugar, é provável que
mudanças no padrão de gestão das empresas associadas a alterações da legisla-
ção e da jurisprudência trabalhista tenham incentivado ou possibilitado a subs-
tituição de mão-de-obra assalariada por autônomos prestadores de serviços e
por empresas terceirizadas. Isto é, aumentou-se o gasto com fornecedores e
prestadores de serviços. Portanto, a redução dos gastos com pessoal representa,
além de ganhos de produtividade da indústria brasileira, um processo de
desverticalização e conseqüentemente de alteração da relação da estrutura de
custos de produção.23

Além disso, houve pequena redução na relação entre encargos e salários,
de 51,3% para 49,1% entre 1996 e 2003 (Tabela 4). Chamamos de encargos
todos os itens de gastos com pessoal não incluídos na variável “salários, retira-
das e outras remunerações”. Globalmente, essa redução é muito pouco expres-

23. Há uma década atrás Carvalho e Bernardes (1996, p. 60) já apontavam a limitação dos dados disponíveis para se distinguir ganhos de
produtividade efetivos de ganhos derivados de processos de terceirização.

Indicadores 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Relação entre encargos e salários 51,3 50,4 51,4 48,7 48,0 48,3 47,9 49,1 

Relação entre gastos com pessoal e custos 
totais 19,3 18,4 17,8 14,1 14,0 13,2 11,5 12,4 

Relação entre gastos com pessoal e custos das 
operações industriais 

40,4 37,6 37,1 31,0 27,4 26,2 24,3 23,2 
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siva, mas quando observamos a evolução da relação entre encargos e salários
segundo o porte das empresas (Tabela 5), as variações são mais significativas.

TABELA 5
INDICADORES DA PROPORÇÃO DE ENCARGOS E PARTICIPAÇÃO DOS GASTOS COM
PESSOAL NOS CUSTOS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA, SEGUNDO TAMANHO DA
FIRMA: 1996 A 2000
[em %]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Em primeiro lugar, nota-se que firmas com menos de 100 funcionários
pagam menos encargos relativamente aos salários do que firmas maiores, ao
mesmo tempo em que é superior o peso dos gastos em pessoal nos custos totais
dessas firmas. Evidentemente, a relação entre gastos com pessoal e custos to-
tais expressa uma série de fatores, entre eles, diferenças na intensidade do uso
de fatores produtivos, capital e trabalho, pelas empresas.

Quando se observa o que aconteceu no período 1996-2003, nota-se que
as firmas com menos de 50 funcionários foram as que mais reduziram a pro-
porção de encargos em relação aos salários. Essa proporção caiu de 36% e 42%
para 23% e 34% respectivamente em firmas com menos de 30 e em firmas
com 31 a 50 funcionários. Três fatores podem explicar a redução dos encargos
das pequenas empresas. Em primeiro lugar, a introdução do Simples, em 1999,
visava justamente à redução de impostos e contribuições (incluindo
previdenciárias e trabalhistas) das micro e pequenas empresas. Segundo, a ex-
pansão das pequenas empresas foi expressiva no período, o que, em um pri-
meiro momento, tende a reduzir a média de formalização dos contratos traba-
lhistas no segmento de pequenas empresas. Em terceiro lugar, é possível que
empresas que contratavam formalmente todos ou parte dos empregados te-

Faixas de tamanho das firmas (número de funcionários) 
Indicador Menos 

de 30 
De 31 a 

50 
De 51 a 

100 
De 101 a 

250 
De 251 a 

500 
De 501 a 

1000 
De 1001 a 

2000 
Mais de 
2001 

1996 

Relação entre encargos e 
salários  36 42 45 48 50 52 53 58 

Relação gastos com pessoal 
por custos totais 

25 23 21 20 19 19 20 18 

2003 

Relação entre encargos e 
salários 

23 34 43 50 54 54 54 55 

Relação gastos com pessoal 
por custos totais 

21 19 15 13 12 11 12 11 
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nham ampliado a folha salarial sem ampliar proporcionalmente o gastos com
encargos, seja por contratar informalmente os novos empregados, por contratá-
los com registro salarial em carteira inferior ao efetivamente pago, ou por efe-
tivamente “informalizarem” os contratos, com processos de terceirização ou de
ampliação do trabalho a domicílio.24

De modo geral, todas as firmas apresentaram uma redução no peso dos
gastos com pessoal nos custos totais, Ao contrário do comportamento da rela-
ção encargos/salários, essa redução foi substancialmente maior para firmas
maiores. Portanto, os ganhos de produtividade (somados a terceirizações, como
mencionamos) das grandes empresas não foram acompanhados na mesma pro-
porção por reduções nos encargos socais, especialmente nas grandes empresas.
No próximo item detalhamos a estrutura de gastos com pessoal e suas varia-
ções segundo o porte das empresas e suas estratégias competitivas.

5.2 Diferenciais de gastos com pessoal entre firmas

O objetivo desta seção é, primeiramente, observar as diferenças existentes na
estrutura de gastos com pessoal das firmas, segundo o seu porte, estratégia
competitiva e inovação tecnológica. Em segundo lugar, as firmas da indústria
de transformação brasileira foram subdivididas segundo a proporção de encar-
gos pagos em relação aos salários. O objetivo desta divisão é verificar se as
principais características das firmas que pagam menores razões de benefícios e
salários são substancialmente diferentes daquelas que pagam mais benefícios
aos seus funcionários.

 A Tabela 6 mostra a estrutura de gastos com pessoal das empresas, se-
gundo o seu tamanho. Verifica-se que as de médio e grande porte são muito
semelhantes em termos dessa estrutura. Todas as empresas com mais de 100
empregados gastam cerca de 65% em salários e os outros 35% em benefícios.
Entre os benefícios (ou encargos) a previdência representa a maior parcela,
16% dos gastos com pessoal; o FGTS representa 5%; as indenizações traba-
lhistas por dispensa imotivada, 2%; a previdência privada, 1% e outros bene-
fícios mais 11%. Porém os três segmentos de porte de até 100 empregados
têm estrutura de gastos inferior em termos de benefícios. Quanto menor a
empresa menor a participação dos benefícios – nas empresas de até 30 empre-
gados eles representam apenas 18%.

24. Essa é uma prática comum das pequenas empresas, segundo diversos surveys e estudos qualitativos sobre o tema – ver, por exemplo
Claro (2003), Ramos (2002) e Lavinas et alii (2000).



187Custos do Trabalho, Direitos Sociais e Competitividade Industrial

TABELA 6
ESTRUTURA DOS GASTOS EM PESSOAL NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
BRASILEIRA, SEGUNDO TAMANHO DA FIRMA – 2003
[em %]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Variações expressivas são também encontradas no item “outros benefíci-
os” nas empresas menores. Nessas empresas os gastos com previdência privada
estão próximos de 0. A participação relativa da previdência social é considera-
velmente inferior nas pequenas empresas, o que pode ser justificado, em parte,
pela predominância de empresas que adotam o Simples e, portanto, contribu-
em com alíquotas inferiores ao sistema previdenciário, conforme relatado na
Seção 4. Também interfere o fato de empresas menores praticarem menores
salários, sobre os quais incidem alíquotas menores do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS).25 Porém as reduções de alíquotas não são suficientes
para explicar diferenças tão expressivas. Sabe-se que nas empresas de menor
porte são comuns os contratos informais de todos ou de parcela dos emprega-
dos. Outra prática corriqueira é a contratação em carteira mas com a sonega-
ção de alguns impostos e contribuições.

Contrastando com a previdência, os gastos com o FGTS são apenas ligei-
ramente inferiores nas pequenas empresas em relação às maiores. Duas hipóte-
ses, não-excludentes, podem explicar esses comportamentos divergentes. Pri-
meiro, o aumento de eficácia da fiscalização do trabalho nos anos recentes com
a criação de instrumentos de gestão [ver Miguel (2004)] pode não ter sido
acompanhado pela fiscalização previdenciária em pequenas empresas. Segun-
do, a divulgação para os empregados dos extratos bancários dos depósito do

25. O INSS define quatro faixas salariais com alíquotas diferentes: 7,65% para salários até R$ 800,45; 8,65 para a faixa até R$ 900,00;
9% para a faixa de R$ 900,01 a R$ 1.334,07; e 11% para vencimentos superiores a esse valor tendo como teto R$ 2.668,15. Fonte: site
do INSS, Tabela de 1º de maio de 2005.

Faixas de tamanho das firmas (número de funcionários) 
Itens de gasto com pessoal De 0 a 

30 
De 31 a 

50 
De 51 a 

100 
De 101 a 

250 
De 251 a 

500 
De 501 a 

1000 
De 1001 a 

2000 
Mais de 
2001 

Gastos com pessoal 100 100 100 100 100 100 100 100 
         Salários retiradas e outras 
remunerações 

82 74 70 66 65 65 65 65 

         Previdência social 6 11 15 16 16 16 16 15 
         FGTS 6 6 6 6 5 6 5 5 
         Previdência privada 0 0 0 1 1 1 1 2 
         Indenizações trabalhistas e por 
dispensa incentivada 

2 2 2 2 2 2 2 2 

         Outros benefícios concedidos 
aos empregados 

4 6 8 10 11 11 11 11 
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FGTS realizados pelo empregador constrange sonegações, sendo que o mesmo
não ocorre com os pagamentos previdenciários – note-se que os únicos itens
com valores similares para todas as indústrias, independente de porte, são o
FGTS e as indenizações por dispensa imotivada. Na verdade, a estabilidade
dos valores da dispensa imotivada não se mantém quando cruzadas com outra
variáveis além do porte, como veremos adiante. Os indicadores do FGTS são
os mais estáveis em qualquer categoria de firma analisada.

Além do porte, dividimos as firmas segundo as estratégias competitivas
adotadas por elas. Essa classificação segue a que foi adotada em De Negri e
Salerno (2005) e baseia-se em critérios de inovação tecnológica, inserção no
comércio internacional e produtividade. O pano de fundo dessa classificação é
o fato de que as firmas competem, preponderantemente, por preço ou por
diferenciação de produto. A estratégia de diferenciação de produto via inova-
ção é aquela mais promissora para os empregados, para a empresa e para o país.
Essas empresas estabelecem estratégias menos sujeitas à concorrência via me-
nores salários, maiores jornadas de trabalho ou derivada de recursos naturais
(commodities) muito suscetíveis a flutuações de preços. Dessa forma, as estraté-
gias de competição das firmas na indústria brasileira foram classificadas em
três categorias: a) firmas que inovam e diferenciam produtos; b) firmas
especializadas em produtos padronizados; c) firmas que não diferenciam pro-
dutos e têm produtividade menor.

A análise dos dados segundo estratégia competitiva indica que as empre-
sas que inovam e diferenciam produtos pagam mais benefícios proporcional-
mente aos salários do que as empresas que não diferenciam produtos e têm
produtividade menor. Essa diferença é maior nos itens voluntários (ou defini-
dos em acordos coletivos) como a previdência privada e “outros benefícios”. A
análise do item de indenizações por dispensa é complexa pela ambivalência de
tais indenizações. Sua existência voluntária por parte da empresa indica práti-
cas superiores à legislação; por outro lado, indica empresas com processos
massivos de dispensa de forma a exigir planos de voluntariado. Mesmo que tal
prática seja um indicador de capacidade financeira de arcar com custos
rescisórios adicionais, um gasto pequeno nesse item pode indicar que a empre-
sa manteve ou ampliou seu staff – essa é uma hipótese que explicaria um gasto
inferior das empresas que inovam e diferenciam produtos em relação às
especializadas em produtos padronizados, conforme a Tabela 7.

Quando se comparam as firmas inovadoras com as não-inovadoras, também
percebem-se as diferenças observadas para as estratégias competitivas. Ou seja,
firmas inovadoras tendem a pagar mais benefícios em relação aos salários, especial-
mente os benefícios voluntários (outros benefícios e previdência privada).
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TABELA 7
ESTRUTURA DOS GASTOS EM PESSOAL NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
BRASILEIRA, SEGUNDO ESTRATÉGIA COMPETITIVA E INOVAÇÃO – 2000
[em %]

Fonte: PIA/IBEGE e Pintec/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

O que observamos até o momento é que, de fato, as firmas se diferenciam
quanto ao valor de benefícios concedidos aos seus funcionários relativamente
aos salários pagos. Ou seja, algumas pagam mais encargos/benefícios do que o
mínimo requerido pela legislação. Consideramos que essa maior relação entre
encargos e salários reflete políticas salariais e de benefícios diferenciada de
empresas que pagam exclusivamente o mínimo exigido por lei. A principal
questão é, portanto, por que algumas firmas possuem práticas salariais dife-
renciadas e quais os fatores que explicam essas diferenças. A hipótese central é
que a eficiência e desempenho da firma é um dos fatores relevantes para expli-
car a diferença existente na relação entre benefícios/encargos e salários entre as
firmas. Para avaliar a relação entre indicadores de desempenho das firmas e
suas práticas contratuais, dividimos as firmas em categorias de encargos em
relação aos salários, desde firmas que pagam menos de 10% de encargos em
relação aos salários até aquelas que pagam mais de 70%.

A Tabela 8 mostra que existe uma relação positiva entre o valor dos bene-
fícios concedidos pelas firmas para uma dada massa salarial e alguns indicado-
res das firmas, como tamanho e produtividade. De modo geral, as empresas
com maior relação de encargos/salários tendem a ser empresas maiores – tanto
em termos de pessoal ocupado quanto de receita total – e mais produtivas. Por

Estratégia competitiva Inovação 

Estrutura dos gastos com 
pessoal 

Firmas que inovam 
e diferenciam 

produtos 

Especializadas 
em produtos 
padronizados 

Não inovam  
e tem 

produtividade 
menor 

Não-
inovadoras Inovadoras 

Gastos com pessoal – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
         Salários retiradas e outras 
remunerações 

65,6 65,5 70,6 68,0 65,7 

         Previdência social 16,0 15,7 14,5 15,4 15,7 
         FGTS 5,1 5,0 5,6 5,3 5,0 
         Previdência privada 1,4 1,3 0,3 0,4 1,4 
         Indenizações trabalhistas e por 
dispensa incentivada 

1,9 2,4 2,0 2,2 2,2 

         Benefícios concedidos aos 
empregados 

10,1 10,0 7,1 8,7 10,0 

         Relação entre encargos e 
salários 

53 53 42 47 52 

         Relação entre gastos com 
pessoal e custos totais 14 12 19 15 13 
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outro lado, essas empresas parecem também ser mais intensivas em capital,
dada a menor participação dos gastos em pessoal sobre os seus custos totais.

TABELA 8
CARACTERÍSTICAS DAS FIRMAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO, SEGUNDO O
QUANTO PAGAM DE ENCARGOS EM RELAÇÃO AOS SALÁRIOS – 2000

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Existem empresas que possuem uma relação entre encargos e salários muito
pequena e inferior ao que seria o mínimo requerido pela legislação e outras nas
quais essa relação é extremamente elevada. É provável que essas empresas, que
se encontram nos extremos da distribuição, sejam observações discrepantes.
Em outras palavras, podem configurar a existência de irregularidades na
contratação de pessoal, no caso daquelas que pagam menos encargos do que o
exigido dentro da firma ou podem configurar situações de demissões em mas-
sa, por exemplo, naquelas cujos encargos representam uma proporção muito
grande em relação aos salários.

TABELA 9
PROPORÇÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE ENCARGOS EM RELAÇÃO AOS SALÁRIOS,
SEGUNDO AS FAIXAS DE ENCARGOS EM RELAÇÃO AOS SALÁRIOS – 2000

[em %]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Proporção 
encargos/salários 

(%) 

Tamanho 
(Pessoal 
ocupado) 

Receita total 
(R$) 

Produtividade  
(R$ por 

trabalhador) 

Gasto pessoal 
/custos totais 

(%) 

Encargos/gastos 
pessoal 

(%) 

Encargos/salários 
(%) 

<=10        13          215.592         8.306  41,8 6,6 7,2 

(10 A 20]        17          404.611         9.320  41,4 12,2 14,0 

(20 A 30]        27      1.393.834        14.109  36,9 19,6 24,4 

(30 A 40]        62      6.645.803        21.651  27,7 26,2 35,5 

(40 A 50]      134    17.194.313        28.672  25,3 30,8 44,6 

(50 A 60]      176    26.856.765        41.255  23,6 35,2 54,3 

(60 A 70]      187    51.369.662        46.321  23,5 39,1 64,3 

>70     145    27.467.914        51.139  22,3 47,2 94,5 

 

Proporção encargos/ 
salários 

Previdência / 
salários 

FGTS / salários Previdência privada 
/ salários 

Indenizações / 
salários 

Outros 
benefícios / 

salários 

<=10           0,03          6,25            0,05           0,29           0,54  

(10 A 20]           9,46          7,29            0,23           2,47           3,52  

(20 A 30]           3,70          7,50            0,94           4,92           7,37  

(30 A 40]         20,04          7,35            0,41           3,00           4,73  

(40 A 50]         24,29          7,83            0,49           3,16           8,82  

(50 A 60]         26,30          8,14            1,13           4,34         14,40  

(60 A 70]         26,34          8,36            2,40           6,65         20,54  

>70         27,96          8,84            1,83         15,72         40,14  
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De fato, a Tabela 9 fornece algumas evidências a esse respeito. É possível perceber
que os gastos com previdência comportam-se de forma muito diversa nas empresas
com menos de 30% de gastos com encargos. Isso significa que a baixa relação encargos/
salários dessas firmas deriva fundamentalmente do item “previdência”. Por outro lado,
nas firmas com elevada relação encargos/salários chama a atenção o aumento da parti-
cipação das indenizações trabalhistas e por dispensa incentivada. Outro fator que pare-
ce ser de grande importância para explicar a elevada relação entre encargos e salários
nessas firmas são os gastos com benefícios voluntários (outros benefícios).

TABELA 10
CARACTERÍSTICAS DAS FIRMAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO, SEGUNDO O
QUANTO PAGAM DE ENCARGOS EM RELAÇÃO AOS SALÁRIOS – 2000
[em R$ (valores correntes)]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Por fim, a Tabela 10 evidencia também, um salário médio superior nas
firmas que possuem práticas contratuais caracterizadas pela maior participa-
ção dos encargos e benefícios nos gastos com pessoal. Tanto o salário médio do
pessoal ligado à produção quanto do pessoal administrativo e dos sócios é
maior nessas empresas.

5.3 Os determinantes da proporção de benefícios em relação aos
salários – exercícios econométricos

A seção anterior mostrou que as firmas que pagam razões maiores entre encargos
e salários são, em média, maiores e mais eficientes do que as firmas que pagam
razões menores entre encargos e salários. Dada essa constatação, adotou-se a
estratégia de estimar um modelo econométrico a fim de verificar quais os fatores
mais relevantes para explicar essas diferenças nas políticas salariais das firmas.

No primeiro conjunto de modelos (Tabela 11) estimou-se um modelo
de mínimos quadrados ordinários (MQO) para explicar a razão entre encargos
e salários da firma, como indicativo de suas práticas contratuais. As variáveis

Proporção encargos/ 
salários (%) 

Salário médio anual – 
trabalhadores  

ligados à produção 

Salário médio anual – 
trabalhadores não 

 ligados à produção 

Salário médio 
anual – sócios 

Salário médio 
anual 

Total               5.260                  7.485              9.920         5.589  

<=10               2.228                  4.583              6.083         4.503  

(10 A 20]               4.539                  4.906              6.435         4.530  

(20 A 30]               5.097                  6.147              8.173         5.090  

(30 A 40]               6.508                  9.013           14.043         6.986  

(40 A 50]               7.674                11.805           22.813         8.659  

(50 A 60]               8.656                13.838           27.494         9.788  

(60 A 70]               8.599                14.912           25.480         9.786  

>70               7.784                12.749           19.488         8.692  
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que explicam as diferenças nas razões encargos/salários tentam captar vários
indicadores de características das firmas, como tamanho e origem de capital,
além de vários outros indicadores de desempenho, como produtividade, ino-
vação e inserção no comércio internacional.

TABELA 11
FATORES QUE EXPLICAM AS DIFERENÇAS NA RELAÇÃO ENTRE ENCARGOS E
SALÁRIOS – 2000 (ESTIMADOR DE MQO)

Fonte: PIA/IBGE, Pintec/IBGE, RAIS/MTE, Secex/MDIC e Bacen. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos
dados obidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

 Foram testadas quatro especificações do modelo,26 nas quais se alterna-
ram as variáveis explicativas utilizadas. As variáveis explicativas que, em alguns
casos, foram retiradas dos modelos são: produtividade; a dummy que diz se a
empresa opta pelo simples; e as dummies para empresas inovadoras e exporta-

26. Em todas elas foram retiradas as observações discrepantes em termos da relação encargos/salários, que são aquelas nas extremidades
da distribuição, sem contudo, que fossem perdidas mais do que 1% das observações em cada extremidade.

27. Ver De Negri e Salerno (2005) para uma definição das diferentes estratégias competitivas na indústria brasileira.

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Variáveis explicativas 

Coeficiente Desvio-
Padrão Coeficiente Desvio-

Padrão Coeficiente Desvio-
Padrão Coeficiente Desvio-

Padrão 

Intercepto 36,0 3,0*** 43,0 2,6 *** 36,0 3,0*** 21,0 3,6***

Tamanho1 -4,3 1,6*** -4,6 1,6 *** -4,0 1,6** -13,0 2,2***

Tamanho2 -3,3 1,6** -3,7 1,6 ** -2,8 1,6* -8,0 2,2***

Tamanho3 n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Tamanho4 n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Tamanho5 n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Tamanho6 n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Tamanho7 n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Produtividade (log) 0,8 0,1*** - -  0,7 0,1*** 1,8 0,1***

SA (dummy) 1,5 0,5*** 1,7 0,5 *** 1,4 0,5*** 3,0 0,6***

Estrangeira (dummy) 1,4 0,7** 1,9 0,7 *** n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Tempo de estudo médio 0,3 0,1*** 0,4 0,1 *** 0,3 0,1*** 0,3 0,1***

Exportadora (dummy) 0,7 0,4* 1,0 0,4 *** - -  - -   

Inovadora (dummy) 0,7 0,3** 0,8 0,3 *** - -  - -   

Simples (dummy) -27,8 0,3*** -28,0 0,3 *** -27,0 0,3*** - -   
Firma que inova e diferencia 
produto - -  - -   

3,2 0,8*** 7,6 1,0***

Firma especializada em 
produtos padronizados - -  - -   

2,0 0,3*** 7,4 0,4***

R2 ajustado 0,65 -   0,65 -   0,65 -   0,38 -   

F 119,49 -   118,47 -   120,2 -   39,95 -   

Número de observações 8.092 -   8.092 -   8.092 -   8.092 -   
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doras. Essas duas últimas foram substituídas, nos modelos 3 e 4, por variáveis
que indicam a estratégia competitiva da firma: firma que inova e diferencia
produto (categoria A) e firmas especializadas em produtos padronizados (cate-
goria B). Isso foi necessário porque a definição da estratégia competitiva da
firma estava estreitamente relacionada com o fato de ela inovar e exportar.27

Em relação ao tamanho da firma, a Tabela 11 mostra que apenas as firmas
com menos de 50 funcionários28 (tamanhos 1 e 2) adotam práticas significati-
vamente distintas das firmas com mais de 2.000 funcionários (tamanho 8) em
relação à proporção de encargos e benefícios sobre os salários. Isso mostra que
o tamanho da firma importa nessa decisão, apenas de modo relativo, pois
empresas com mais de 50 funcionários possuem uma prática contratual muito
semelhante às grandes empresas.

Quanto à produtividade, os resultados mostram que a cada ponto
percentual (p.p.) de aumento na produtividade da firma, ela paga de 0,8%
(modelo 1) a 1,8% a mais de encargos (modelo 4) em relação aos salários. De
fato, firmas mais produtivas, além de remunerarem melhor seus trabalhado-
res, possuem políticas diferenciadas de gastos em pessoal, concedendo benefí-
cios não-salariais maiores aos funcionários do que firmas menos produtivas. O
mesmo acontece para firmas exportadoras, inovadoras e sociedades anônimas.
Os modelos mostram que firmas exportadoras pagam entre 0,7% e 1% a mais
de benefícios em relação aos salários do que as não-exportadoras. Para as inova-
doras, esse diferencial é de 0,7% a 0,8% e para as sociedades anônimas é de
1,5% a 3%. O tempo de estudo médio dos trabalhadores na firma também
tem impactos positivos e significativos sobre a variável dependente que vão de
0,3% a 0,4%.

Por fim, se observarmos as estratégias competitivas das firmas, percebemos
que as que inovam e diferenciam produtos pagam entre 3,2 p.p. e 7,6 p.p. a mais
de encargos em relação aos salários do que as firmas que não inovam e tem produ-
tividade menor (categoria C). Isso significa que, se uma firma que não diferencia
produto e tem produtividade menor gasta em benefícios e encargos cerca de 20%
do que gasta em salários, uma firma que inova e diferencia produto pagará cerca de
23,2% a 27,6%. Para as firmas especializadas em produtos padronizados, esse
diferencial vai de 2 p.p. a 7,4 p.p. Esses resultados constituem um forte indício de
que encargos trabalhistas e benefícios não-salariais não estão relacionados, necessa-
riamente, à baixa competitividade.

Deve-se notar que a variável que aparece como a mais importante na
explicação do quanto as firmas pagam de encargos em relação aos salários está

28. As faixas de tamanho utilizadas como variáveis explicativas são as mesmas utilizadas na Tabela 6.
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relacionada com a opção pelo Simples (ver Quadro 3). Empresas que optam
por essa forma de tributação pagam cerca de 27% p.p. a menos de encargos
em relação aos salários do que empresas similares que não optam pelo Simples.
Esse número elevado, entretanto, pode estar captando um pouco do efeito do
tamanho da firma, dado que a opção pelo Simples era restrita, em 2000, a
firmas com faturamento inferior à R$1,2 milhões. Por essa razão, essa variável
foi retirada da quarta especificação do modelo, o que ampliou um pouco os
coeficientes estimados para as faixas de tamanho.

TABELA 12
FATORES QUE EXPLICAM A RELAÇÃO ENTRE OUTROS BENEFÍCIOS MAIS PREVIDÊNCIA
PRIVADA E SALÁRIOS – 2000

Fonte: PIA/IBGE, Pintec/IBGE, RAIS/MTE, Secex/MDIC e Bacen. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos
dados obidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

Para separar o efeito das decisões das firmas sobre sua política de pessoal
dos efeitos decorrentes da legislação, optou-se por separar o INSS, o FGTS e as
indenizações trabalhistas dos demais benefícios concedidos pelas empresas. Dessa

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Variáveis explicativas 

Coeficiente Desvio-
Padrão 

Coeficiente Desvio-
Padrão 

Coeficiente Desvio-
Padrão 

Coeficiente Desvio-
Padrão 

Intercepto 39,0 3,5*** 44,0 3,4*** 39,0 3,5 *** 23,0 4,0***

Tamanho1 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  -12,4 2,6***

Tamanho2 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  -7,2 2,6***

Tamanho3 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  

Tamanho4 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  

Tamanho5 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  

Tamanho6 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  

Tamanho7 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  

Produtividade (log) 0,6 0,1*** - -  0,4 0,1 *** 1,6 0,1***

SA (dummy) 2,2 0,6*** 2,3 0,6*** 2,0 0,6 *** 4,0 0,8***

Estrangeira (dummy) 2,2 0,8*** 2,5 0,8*** 1,7 0,8 ** n.s. n.s.  

Tempo de estudo médio 0,2 0,1** 0,3 0,1** 0,2 0,1 ** 0,3 0,1***

Exportadora (dummy) n.s. n.s.  0,9 0,5* - -  - -  

Inovadora (dummy) n.s. n.s.  0,6 0,4* - -  - -  

Simples (dummy) -29,0 0,4*** -29,9 0,4*** -29,0 0,4 *** - -  
Firma que inova e diferencia 
produto 

- -
 

- -  4,2 1,0 *** 9,0 1,2***

Firma especializada em 
produtos padronizados 

- -
 

- -  2,6 0,4  8,6 0,5***

R2 ajustado 0,55 -  0,55 -  0,55 -  0,31 -  

F 79,67 -  79,67 -  80,35 -  30,30 -  

Número de observações 8224 -  8224 -  8224 -  8224 -  
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forma, a relação entre benefícios e salários estaria muito mais vinculada à política
de pessoal das firmas do que a aspectos legais. Os resultados dos modelos para a
variável dependente outros benefícios e previdência privada em relação aos salá-
rios, encontram-se na Tabela 12. Os resultados permanecem muito similares aos
obtidos nos modelos da Tabela 11, exceto quanto ao tamanho que deixa de ser
relevante nas três primeiras especificações dos modelos.

Concluindo, feitas as ressalvas referentes às diferenças de opções contratuais
disponíveis às das empresas (especialmente o Simples) e os possíveis efeitos da
maior concentração de práticas informais nas pequenas empresas, a análise dos
dados indica que as empresas mais competitivas tendem a pagar mais benefícios
em relação aos salários do que as demais. Ou seja, pelo menos do ponto de vista
microeconômico não parece haver uma relação negativa entre competitividade e
custos trabalhistas. Ao contrário, as firmas mais competitivas possuem práticas
salariais e de benefícios superiores às das empresas menos competitivas.

Estes resultados validam, portanto, evidências apresentadas em estudos
qualitativos com executivos paulistas de empresas de grande porte, no início
da década de 1990. Nessas pesquisas, os empresários argumentavam que suas
empresas já praticavam políticas de benefícios superiores àquelas definidas pela
legislação nacional e, portanto, eventuais reduções dos custos contratuais defi-
nidos em lei não resultariam em reduções do custo das folhas salariais. Segun-
do tal argumento, o profissional que disputa posições em tais empresas per-
tenceria a um segmento que sistematicamente recebe salários e benefícios
superiores ao mínimo legal [ver Figueiredo (1993)]. Reforçando esse argu-
mento, a mesma pesquisa demonstrou a expansão de programas de Demissão
Voluntária. Os chamados PDVs foram largamente usados por grandes empre-
sas com prêmios bastante superiores aos definidos por lei [ver Noronha
(2000a)]. Contudo, esse e outros estudos [por exemplo, Oliveira (2002)] não
apresentam evidências estatísticas mais robustas que comprovem a possibili-
dade de generalizar evidências baseadas em estudos de caso ou teorias
socioeconômicas. Acreditamos que as estatísticas aqui apresentadas constitu-
em evidências fortes de que as relações entre competitividade, desempenho
industrial e benefícios sociais e trabalhistas podem ser de natureza mais soli-
dária que competitiva.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de um banco de dados reunindo estatísticas da PIA e da Pintec mos-
tramos que a competitividade das empresas não está associada a baixos custos
salariais no Brasil. Ao contrário, as empresas mais competitivas, inovadoras e
exportadoras pagam salários maiores e benefícios superiores ao definido pela
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legislação e aos praticados por empresas nacionais menos competitivas. As es-
tatísticas indicam uma relação mais solidária que competitiva entre custos de
trabalho e competitividade. Nossa metodologia de pesquisa difere do debate
predominante no Brasil focado na definição de “custos” contrapostos a “direi-
tos” trabalhistas e, por seguinte, na mensuração de seu peso nos custos diretos
e indireto do trabalho. Argumentamos que esse enfoque criou uma oposição
indevida entre direitos e crescimento do emprego e entre custos e
competitividade. Indevida porque não foram empiricamente comprovadas no
Brasil e, principalmente, porque mensura o que são objetivos e valores inco-
mensuráveis tais como o (falso) dilema de ampliar-se o emprego às custas dos
direitos ou mantê-los em detrimento dos desempregados; ou ainda, reduzir-se
os custos trabalhistas a bem da competitividade das empresas ou mantê-los
sob argumentos de que a garantia dos direitos sociais está acima de qualquer
outra consideração. Para evitar tal cilada, nossa escolha metodológica foi testar
o quanto a legislação atual afeta a capacidade competitiva da indústria nacio-
nal. As estatísticas indicam que os custos trabalhistas nos níveis atuais não são
impedimento à competitividade, à exportação e à inovação. Há uma associa-
ção positiva entre pessoal qualificado e bem remunerado (direta e indireta-
mente) e competitividade.

Neste capítulo, não pretendemos questionar princípios econômicos que,
no limite, são inquestionáveis. É inegável a relação entre custos e
competitividade no plano teórico – produtos similares demandam preços si-
milares. Contudo, quando a teoria econômica destaca o papel da inovação na
competitividade econômica, supõe que o mercado está disposto a pagar adici-
onais para a qualidade e para a inovação – dois elementos claramente associa-
dos à qualificação e ao envolvimento do pessoal ocupado nas empresas. Portan-
to, nossa hipótese explicativa da relação positiva entre custos elevados e
competitividade, encontrados neste estudo, sustenta que no Brasil os salários
(e os impostos, contribuições e benefícios sociais a eles acoplados e definidos
por lei) estão em níveis inferiores aos dos competidores internacionais. As
empresas exportadoras brasileiras, para captarem pessoal adequado às suas metas,
oferecem ganhos e benefícios superiores aos definidos em lei a todos os empre-
gados e não apenas aos diretamente vinculados à inovação. Significa que os
níveis salariais (incluindo os custos indiretos) no Brasil talvez não representem
um entrave à competitividade.

Adicionalmente, mostramos que entre diversas varáveis analisadas (porte
das empresas, capital etc.) a “estratégia competitiva de inovação” apresenta a
correlação mais positiva com políticas de benefícios superiores à legislação – vale
notar que dado que os salários nominais pagos por essas empresas são também
superiores aos praticados nas empresas não-inovadoras, os gastos indiretos com
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pessoal nas empresas inovadoras e competitivas são maiores também porque
crescem proporcionalmente mais o custo dos benefícios obrigatórios (incluindo
o pagamento de alíquotas de caráter difuso, sem retorno certo aos trabalhadores
da empresa). Isto é, tais empresas praticam salários diretos superiores, pagam
proporcionalmente mais salários indiretos e impostos sobre a folha salarial e
pagam mais benefícios voluntários ou definidos em acordos coletivos.

Aliado à análise estatística, sustentamos que o exame do tema exige a com-
preensão de elementos consideravelmente mais complexos do que está suposto
nas teses que advogam a relação de “soma zero” entre custos ou encargos traba-
lhistas e competitividade. Em primeiro lugar, sabe-se que o patamar salarial do
Brasil é consideravelmente inferior à maioria dos competidores em produtos de
maior valor agregado, o que reduz o eventual impacto negativo de uma propor-
ção elevada de encargos baseados na folha salarial. Além disso, mesmo conside-
rando apenas o volume de encargos sobre o salários, não há evidências de que os
encargos no Brasil estejam acima dos padrões internacionais ocidentais. Argu-
mentamos também que a comparabilidade dos custos trabalhistas entre países é
bastante precária, não só devido a questões técnicas e metodológicas relativas à
forma como os dados são coletados mas, principalmente pela forma como são
financiados os direitos sociais e do trabalho. Países de tradição universalista nos
direitos sociais e contratualista nas relações de trabalho têm encargos (definidos
por legislação nacional) inferiores aos países de tradição legislada e de welfare
ocupacional. Tratam-se de tradições políticas e jurídicas nacionais relativamente
resistentes a mudanças pois possuem lógicas internas difíceis de serem rompi-
das, seja por razões técnicas ou pelos interesses consolidados por tais tradições –
embora haja certo movimentos de aproximações desses modelos de proteção
social e de relações de trabalho. Em terceiro lugar, examinamos as mudanças
normativas efetivamente implantadas no Brasil após a CF de 1988 e seus even-
tuais impactos sobre custos trabalhistas. O modelo de relações de trabalho, o
direito do trabalho e o sistema de proteção social atrelado ao contrato celetista
não sofreram alterações radicais a despeito do grande número de projetos cuja
meta era torná-los mais “flexíveis”, menos legislados ou mais contratualistas. No
entanto, a história recente do mercado de trabalho indica a presença de práticas
contratuais, e alterações normativas a elas vinculadas, que criaram novos padrões
contratuais híbridos ou “atípicos”, como vêm sendo denominados pela literatu-
ra. A noção de subordinação, da qual deriva o próprio direito tutelar do traba-
lho, está em disputa no judiciário e na prática contratual dos agentes do merca-
do. O embate sobre a licitude das terceirizações é o melhor exemplo, seguido do
tema das “falsas ou verdadeiras” cooperativas. A ampliação de “autônomos”,
empresas individuais, cooperados e outras formas atípicas de trabalho (mas com
muitos elementos do empregado típico) são um misto de estratégias de redução
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de custos das empresas e de novas concepções gerenciais. Porém, a corrosão da
figura do empregado típico implica em altos custos para o poder público e/ou
em mudanças em seu sistema de financiamento de políticas públicas. Por outro
lado, não sabemos qual será a extensão das mudanças contratuais e, portanto,
qual o tamanho da redução do contrato de trabalho típico. Trata-se também de
um confronto entre princípios da economia neoclássica e princípios do direito
tutelar do trabalho. Argumentamos também que a pauta da legislação do traba-
lho aproximou-se da pauta da legislação das empresas através de criações híbri-
das ou mesmo ambíguas. Além disso, tal processo tem ocorrido tanto através da
legislação quanto via jurisprudência dos tribunais de Justiça do Trabalho. Algu-
mas das novas normas analisadas neste capítulo indicam o caminho da
compatibilização de novas formas de “empresas” ou “empresários” com a manu-
tenção dos princípios do direito do trabalho – as responsabilidades subsidiária e
solidária das empresas contratantes são os melhores exemplos disso.

Enfim, a redução de custos indiretos da folha salarial provavelmente não
é a melhor opção num país no qual boa parte dos serviços essenciais, inclusive
para as classes médias, são providos através de encargos sobre o trabalho: os
melhores exemplos são o FGTS, os planos de saúde, o vale-transporte e o
seguro-desemprego. O problema do modelo brasileiro de garantias trabalhis-
tas e sociais não está no suposto desestímulo à competitividade das empresas,
mas na exclusão, induzida pelo modelo, da grande parcela de trabalhadores (e
de empresas) que atuam no mercado informal. Posto que a informalidade pre-
domina nas pequenas empresas de baixa produtividade, o desafio em termos
de políticas públicas é a redução da informalidade com sistemas de incentivo
à transição da informalidade à formalidade. Políticas nesse sentido seriam es-
senciais tanto para o incentivo à produção das pequenas empresas, para os
arranjos produtivos locais (APLs) e para a geração de empregos mais estáveis e
menos precários quanto para o atendimento das necessidades sociais dos tra-
balhadores de baixa renda – mas essa é outra matéria a ser enfrentada pelos
pesquisadores e formuladores de políticas públicas. Enfim, o tema “custos do
trabalho” é mais relevante para a avaliação do modelo de proteção social no
Brasil, de sua forma de financiamento e de sua incapacidade de reduzir a
informalidade, do que para discutirmos competitividade das empresas.
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