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Reforma trabalhista rumo ao ‘planalto’
Pedro Fernando Nery

Rússia, Moçambique, Ucrânia, Comores, Venezuela, Panamá, Angola e Bielorrússia são
alguns do grupo de apenas 12 países com legislação trabalhista mais rígida que a brasileira.
Entre 144 nações, o Brasil ocuparia a 132ª posição em ranking de flexibilidade da legislação,
segundo índice criado em anos recentes por pesquisadores do Institute of Labor Economics
(IZA)1.
O indicador compara o tratamento das diferentes legislações para temas como a possibilidade
de modalidades alternativas de contrato (como o trabalho intermitente); custos de
contratação; custos e procedimentos de demissão; e jornada anual (que considera férias e
feriados). É pacífica na literatura a noção de que indicadores como este, em vez de serem
usados para identificar causalidade entre a legislação e o crescimento econômico ou a taxa de
desemprego de um país, são mais úteis quando analisados conjuntamente com medidas sobre
o mercado de trabalho. Se o índice aponta uma legislação trabalhista rígida, mas para um
país que dispõe de bons dados para emprego, formalização e produtividade, não haveria
problema.
Não é o caso do Brasil. O novo conjunto de indicadores divulgados pelo IBGE a partir de
setembro de 2016 revela que cerca metade da força de trabalho não está abrangida pela
legislação trabalhista. São os milhões de desempregados, informais e os integrantes da “força
de trabalho potencial”, isto é, os desalentados que não apareciam nas estatísticas de
desemprego porque já desistiram de procurar uma ocupação, embora quisessem uma. Nos
Estados Unidos ele compõem uma taxa chamada de “taxa de desemprego real”.
Essas medidas ruins se somam aos indicadores de produtividade, estagnados há décadas, e ao
índice de rigidez da legislação trabalhista para manifestar a necessidade de reforma nas leis
do trabalho.
O Banco Mundial aponta os desafios de desenhar uma legislação trabalhista em países
emergentes. Uma bem-intencionada legislação trabalhista, generosa, mas alienada, pode
prejudicar exatamente os trabalhadores que tenta proteger, ao impedir a criação de vagas
formais e o crescimento da produtividade (e da renda). Por outro lado, uma legislação
exageradamente flexível pode levar à desproteção do trabalhador.
Esses dois extremos de regulação excessiva ou insuficiente são chamados de abismos. Não se
sugere uma legislação “ideal”, ou a existência de um pico único para a performance do
mercado de trabalho, mas sim a presença de múltiplos picos. Entre os abismos, há um
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planalto de possibilidades para esta legislação, que não levem o mercado de trabalho ao
abismo do desemprego e da pobreza, nem ao abismo da precarização. Neste espaço, a
regulação adereça as falhas de mercado sem prejudicar a eficiência. É neste planalto que o
legislador quer chegar.
Figura 1 – Planalto e abismos da legislação trabalhista

Fonte: Betcherman (2014). Disponível em: https://wol.iza.org/uploads/articles/57/pdfs/designing-labor-marketregulations-in-developing-countries.pdf

Os dados sugerem que a regulação do mercado de trabalho no Brasil, pela CLT e pela
jurisprudência trabalhista, nos coloca hoje em um desses abismos. Queremos subir ao
planalto, mas sem correr o risco de cair no outro abismo2.
Este é o desafio da reforma trabalhista. A possibilidade que o negociado tenha a força do
legislado contribui para que tenhamos contratos mais eficientes, com novas condições
mutuamente benéficas para empregadores e empregados. É preciso, no entanto, ter a
sensibilidade para reconhecer a desigualdade de poder negocial que pode existir nessa
relação. A reforma impõe uma série de requisitos para as negociações coletivas, mas cortou
subitamente a principal fonte de financiamento dos sindicatos (a impolular contribuição
obrigatória).
Na teoria, se essa desigualdade leva uma das partes (o empregador) a conseguir termos mais
favoráveis do que a outra, a liberdade contratual deixa de ser real e o resultado é uma falha de
mercado, dando ensejo à proteção do arcabouço jurídico. Para que uma transação seja de fato
mercado, é essencial a autonomia para veto em uma negociação.
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Note que este arcabouço também contempla a própria oposição à reforma. Para opositores, a legislação já estaria no
planalto, mas a reforma nos levaria ao outro abismo. Um importante argumento divulgado é o de que o Brasil teria tido pleno
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valido ao apontar que o nível de emprego depende de outros fatores, como a atividade econômica e políticas de emprego
ativas.
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Por sua vez, a incompreendida terceirização pode melhor entendida como um mecanismo
para que a informação flua melhor no mercado de trabalho. Em A Reinvenção do Bazar: Uma
história dos mercados, o falecido economista de Stanford John McMillan ensina que este
mecanismo é um dos requisitos para o bom funcionamento de qualquer mercado, sob pena de
reduzir quantidade e valor de transações.
No mercado de trabalho, isso significa desemprego e salários menores. A terceirização
minimiza os custos de transação, entre eles o custo de busca. O desafio aqui para a regulação
deste mecanismo é fazê-lo ser veículo de redução justamente desses custos, e não de custos
com encargos trabalhistas (sonegação). O Judiciário aqui terá um papel fundamental:
contrariamente ao que é divulgado, a reforma não liberou a terceirização “irrestrita”, mas sim
a terceirização da atividade-fim: fraudes continuam sendo proibidas.
Há um mito no debate sobre a legislação e a Justiça trabalhistas no Brasil: o de que
beneficiam e protegem demais o trabalhador. A pergunta é qual trabalhador. Se contribuem
para nos levar ao abismo do desemprego, da informalidade e da renda baixa, não podem ser
consideradas benéficas ao conjunto de trabalhadores. Cabe à reforma trabalhista mudar essa
situação sem levar nosso mercado de trabalho ao abismo da precarização, mas sim ir rumo ao
planalto.
Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 26 de abril de 2017 sob o título
“Para a reforma trabalhista ir do abismo para o planalto”.

Este texto está disponível em: http://www.brasil-economia-governo.org.br/?p=3148

