
2

Trabalho intermitente: Aplicabilidade e seus efeitos
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RESUMO

O presente artigo aborda o tema da modalidade de contrato de trabalho intermitente após
aprovação da nova Lei Trabalhista, através da Reforma criada pela Lei nº 13.467/2017,
assim como seus efeitos no mercado e na sociedade, percebendo as principais classes
afetadas e/ou beneficiadas pela modalidade em questão.
A definição e as competências provocadas por esta modalidade, assim como as regras para
sua execução, precisam ser bem compreendidas a fim de que possam ser seguidas
conforme se prevê a Lei Trabalhista, sendo assim, o presente artigo buscou a apresentar
tais regras e as evoluções ocorridas diante Reformas na esfera trabalhistas, dentre suas
vantagens e desvantagens, diante grandes ganhos e perdas de direitos sociais. As
consequências e projeções da recente reforma trabalhista, focados na modalidade de
trabalho intermitente, são apresentadas de acordo com o cenário atual e com dados sobre o
domínio empregatício e contratual, com esclarecimentos sobre essa nova modalidade, antes
não existente, e com a ideia de conceito e consequência.

Palavras-chave: Trabalho Intermitente. Reforma Trabalhista. Mercado. Contrato de
Trabalho.

INTRODUÇÃO

No Brasil, grandes foram as buscas de melhorias de condições de trabalho e direitos

para a classe trabalhadora, através de revoluções e reformas. Historicamente

falando, nos deparamos com este conjunto de cláusulas jurídicas que sustenta o

topo da hierarquia do direito de um Estado, enumerando e limitando os poderes e

suas funções, garantido certos direitos para as pessoas - a conhecida Constituição.

Partindo da nossa primeira constituição, ainda no Brasil Império (1824) até a nossa
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atual, a sétima constituição (de 1988) conseguimos identificar todo o trajeto e

desafios para alcançarmos todos os direitos conquistados, como descreve no

SENADO NOTÍCIAS (2021).

Durante todo este percurso das Constituições Brasileiras, diversas reformas

ocorreram, diante o cenário político, social e econômico à época, onde a última

reforma, e, talvez possamos defini-la hoje, como a mais significativa na

Consolidação das Leis Trabalhistas, ocorreu em 2017, instrumentalizada pela Lei nº

13.467/2017, na qual segundo o governo o objetivo era combater o desemprego e a

crise econômica de 2014, segundo Temer (2017).

Novas reformas irão acontecer futuramente, seguindo os movimentos do mercado e

dos cenários para solução da tríplice aliança da crise financeira: política, social e

econômica. É um processo inevitável, onde “os traços peculiares da conduta de uma

economia capitalista concentram-se no impacto das finanças sobre a conduta do

sistema” (MINSK, 2014, p. 3).

Conrado (2020) analisa que, esse trajeto e a ativa reforma trabalhista junto seus

reflexos sociais é um assunto pouco conhecido e discutido pela classe trabalhadora,

porém com direitos garantidos e de importante valia para estruturação do mercado.

A parte mais importante desse processo é o momento da adesão a umas das

modalidades organizadas na reforma atual de acordo com as disponibilidades do

comércio para a inclusão ao mercado de trabalho.

O Trabalho Intermitente é uma modalidade nova, que vem a regulamentar a famosa

prática conhecida como "bico" que tanto conhecemos. Assim, Barros (2019) pontua

que essa nova modalidade traz uma visão mais liberal, permitindo que tais

trabalhadores possam exercer a atividade com proteção trabalhista e registro em

carteira.

As definições e esclarecimentos sobre esta modalidade de contrato entregue pela

reforma trabalhista precisam ser esclarecidas, pois o trabalho intermitente pode ser

confundido com, por exemplo, o trabalho temporário, porém há definições

específicas para cada. (BARROS, 2019)
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Siqueira (2015), aponta uma diferenciação importante quando falamos sobre a

relação de emprego, ou seja, o vínculo empregatício, que com a criação da nova

reforma, essa modalidade contratual possui pontos característicos sobre essa

relação.

Ainda é necessário entender as vantagens e desvantagens para levantamentos de

equilíbrio entre a real necessidade desse tipo de contrato e há quem irá atender, de

acordo as necessidades e expectativas econômicas a qual deseja-se alcançar. Já

que, a introdução desta nova modalidade de contrato de trabalho, ao alterar a

espécie de prestação laboral, afetou diretamente a contraprestação percebida pelo

trabalhador, ou seja, sua remuneração, em decorrência da intermitência da

prestação do serviço. (MENEZES, C. P.; ALMEIDA, A. E, 2018)

O assunto abordado neste trabalho desenvolve alguns fatos históricos e políticos

sobre as alterações ocorridas no país no campo trabalhista até a recente reforma de

2017, que reflete as tendências, vantagens e desvantagens, as expectativas e os

reflexos atuais, diante um ponto específico dessa reforma: a modalidade de Trabalho

Intermitente.

Por meio desse trabalho podemos entender o conceito dessas mudanças ao longo

dos anos e, em específico, essa nova modalidade contratual, bem como suas

características, tendo em vista a importância para o mercado, o empregado e o

empregador o conhecimento dessa nova modalidade, já que define um novo tipo e

regulamentação à um termo já empregado na sociedade, “o bico”, que passa a ter

diretrizes como direitos e deveres, segundo Conrado (2020).

O principal objetivo deste trabalho é analisar como a modalidade de trabalho

intermitente se apresenta desde sua criação na Reforma Trabalhista. Identificando o

conhecimento social quanto à modalidade intermitente; o trajeto das reformas na

esfera trabalhista e suas necessidades e resultados e impactos decorrentes à

modalidade intermitente frente a reforma.

METODOLOGIA



5

Foi utilizado o método de pesquisa explicativa com a finalidade de explicar e analisar

essa nova modalidade contratual, originada na Reforma Trabalhista, partindo de

uma revisão exploratória composta por autores que definem, conceituam e

esclarecem as alterações, reformas, dentre as constituições a qual fazem parte da

história trabalhista e suas conquistas, trilhando até a mais nova das reformas,

promulgada recentemente.

Para isso, foi necessária uma pesquisa documental e histórica através de uma

revisão bibliográfica de livros e artigos científicos, acerta do processo de reformas e,

de forma breve, os efeitos dessas no meio social. Um dos principais autores citados

é Eduardo Bueno (2020), autor do livro Brasil: Uma História – Cinco séculos de um

país em construção. Buscou-se apresentar, de forma breve, as Constituições do

Brasil na esfera trabalhista desde sua origem até a atual (e nova) reforma, assim

como suas definições, características, consequência no mercado e as relações entre

empregado e empregador.

Para a possível resolução de tal problema de pesquisa, foi realizada uma coleta de

dados a partir de pesquisas e dados quantitativos com o intuito de identificar o

cenário atual desta modalidade e as projeções futuras. Dessa forma, exploramos a

evolução das reformas trabalhistas através das Constituições Brasileiras até a

Reforma Trabalhista de 2017, para comparações e descrições sobre as etapas

dessas alterações e os efeitos desta última nos últimos anos, trazendo reflexão

dedutiva de efeitos futuros sobre o assunto.

CONSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL NA

ESFERA TRABALHISTA

Ao falarmos de Constituição, antes é preciso rapidamente defini-la como um

“conjunto de cláusulas jurídicas que sustenta o topo da hierarquia do direito de um

Estado, enumerando e limitando os poderes e suas funções, garantido certos

direitos para as pessoas”. (MAFRA, 2012)
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AS SEIS PRIMEIRAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

Historicamente, tivemos seis Constituições antes da atual (1988), a começar pela

Constituição de 1824, ainda no Brasil Império, que foi a mais longa da história e com

poucas influências trabalhistas, já que ainda havia a discriminação dos direitos

políticos, através do voto censitário, da postura elitista quanto ao trabalho e da

divisão fundiária que aborda especificamente a posse e utilização de terras, quanto

apresenta no SENADO NOTÍCIAS (2021).

Após, marcando a transição da monarquia para a república, nos deparamos com a

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil – Constituição Brasileira de

1891 –, a segunda do Brasil e a primeira no sistema republicano, sob regime

presidencialista, vigorando durante toda a República Velha e com apenas uma única

alteração como Proposta de Emenda Constituição nº 38, apresentado no Congresso

Nacional em 1924, e aprovado com modificações em 3 de setembro de 1926.

(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL,1891)

Sob visão trabalhista tivemos pontos marcantes como a abolição do trabalho

escravo, a ampliação da indústria, o deslocamento de pessoas do meio rural para

centros urbanos, além de nesta última alteração de 1924 aprovada no art. 34, a

respeito da competência legislativa sobre trabalho (inciso XVIII), licenças,

aposentadorias e reformas (inciso XIX), ainda assim, de forma seletiva, o que fazia

presente também a descriminalização visível através do impedimento persistente do

voto aos mendigos e analfabetos, como destaca a Constituição de 1891.

A terceira Constituição Brasileira ocorreu em 1934, onde de forma compacta

podemos conceituá-la através de fragmentos iniciais pouco mais de uma década

antes dela entrar em vigor. Eduardo Bueno, autor do livro Brasil: uma história: cinco

séculos de um país em construção, descreve exatamente essa partida no trecho “e o

gaúcho tomou posse, promovendo a anistia dos rebeldes de 1922 e 1924,

modificando o sistema eleitoral e tributário e o Judiciário, incentivando a ‘policultura’

e criando o Ministério do Trabalho.
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Ainda a respeito desse ponto político e social que se propunha as duas constituições

anteriores, que ligam à esta terceira constituição, Eduardo Bueno (2020) descreve

que “A questão social deixou de ser ‘questão de polícia’ depois que Lindolfo Collor

criou a legislação trabalhista.

Mas, quem era esse gaúcho? Getúlio Vargas, deputado federal, à época. Foi durante

seu governo, anos mais tarde – em seu primeiro mandato, quando tornou-se chefe

do Governo Provisório –, que germinou em São Paulo a chamada Revolução

Constitucionalista, que exigia a elaboração de uma nova constituição. Aqui o

processo da constituição torna-se mais consolidado. (BUENO, 2020)

Eduardo Bueno em seu livro ainda descreve: “Em 15 de novembro de 1933, os 254

deputados começaram a trabalhar na nova Constituição. Menos de um ano depois,

em 16 de julho de 1934, a nova Carta foi promulgada. Ao estabelecer uma república

federalista, a Constituição se inspirava na da República de Weimar – o regime que

governou a Alemanha entre o fim da I Guerra Mundial e a ascensão do nazismo. Era

uma coincidência ironicamente profética: como Weimar, a Constituição de 1934

estava destinada a ser meramente transitória, vigorando por apenas três anos, até o

advento do Estado Novo. O texto era reticente e híbrido: dava novo fôlego aos

oligarcas favoráveis à descentralização, mas, ao mesmo tempo, estabelecia as

bases para a doutrina da ‘segurança nacional’; criava uma legislação nova, mas

atrelava os sindicatos à máquina governamental.

Vigorada por apenas três anos, ficou conhecida, do ponto de vista histórico, como

Governo Constitucional de Vargas. Apesar de pouco tempo de duração, esta

constituição trouxe avanços sociais importantes para os trabalhadores: instituiu o

salário-mínimo, a proibição do trabalho infantil, a jornada de trabalho de oito horas, o

repouso semanal, as férias anuais remuneradas, a indenização por dispensa sem

justa causa e remuneração para trabalhadoras grávidas. Sindicatos e associações

profissionais passaram a ser reconhecidos, com o direito de funcionar

autonomamente. (CYSNE, 2016).

Também é importante ressaltar ainda que nessa constituição, de caráter

democrático, uma outra característica marcante foi o Sistema eleitoral (eleições
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diretas) com voto secreto, que previu também o voto feminino e obrigatório para

maiores de 18 anos (SOUSA, 2019).

Seguindo nossa jornada pelas Constituições Brasileiras, Cysne (2016) explica que

em 1937 surgiu a quarta Constituição Brasileira, como o start do Estado Novo

(1937-1945), concretizando ainda mais o domínio do presidente Getúlio Vargas.

Enquanto a constituição anterior se inspirou na da República de Weimar (Alemanha),

esta teve como inspiração a Constituição de Abril da Polônia (1935), por ter leis de

inspiração fascista, na qual ficou conhecida como "Polaca".

Para Bezerra (2019), diante a democracia liberal cada vez mais descentralizada e

desacreditada, esta constituição foi criada com foco num regime político mais

centralizado, onde muitas conquistas sofreram grandes reviravoltas, aproximando o

Brasil à uma ditadura, diante o poder do presidente que atingiu seu ápice

centralizador.

Exceto para vereadores municipais, todas as formas de eleição direta para os

principais cargos de governo foram extintas. Assim caberia ao presidente nomear os

interventores (governadores estaduais) e estes deveriam nomear as autoridades

municipais; a Justiça Eleitoral e os partidos políticos foram extintos; houve a

instituição da censura prévia aos meios de comunicação e a previsão de pena de

morte para crimes políticos. BEZERRA (2019)

Bezerra (2019) destaca ainda que foram confirmados os direitos trabalhistas já

fixados na Constituição de 1934, assim como a Justiça do Trabalho, todavia os

Sindicatos que antes tinham direito de funcionar autonomamente, tiveram seus

princípios restaurados, sendo permitido a defesa dos direitos da categoria que

representavam agora perante o Estado. Além disso, passou a ser proibido o direito

de greve.

Foi ainda nessa constituição que surgiu a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho,

em 1º de maio de 1943, através da criação da Justiça do Trabalho, onde foi

uniformizada toda a legislação trabalhista então existente no Brasil, implantando os

direitos trabalhistas na legislação brasileira. A CLT iria reger por muito tempo as

relações de trabalho no país. (ZANLUCA, 2019).
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Com a interrupção do período democrático de curtíssimo período (apenas três anos)

ocorrida durante a constituição de 1937, surgiram novos partidos políticos e, com a

mudança de regime (de ditadura para democracia) fez-se necessária uma nova

Constituição. Nasce então a quinta Constituição Brasileira, em 1946, por meio de um

esforço realizado na política brasileira para o implante de um regime mais

democrático, partindo de um processo ditador para uma República Populista.

(RESENDE, 2017)

Para Silva (2018), isso se deu diante a grande pressão sobre Vargas onde não

restava outra alternativa senão abdicar espaço para aqueles que exigiam a

democratização do Brasil. Dessa forma, uma eleição presidencial foi convocada para

o final de 1945, presos políticos do Estado Novo foram anistiados, e houve

permissão para o surgimento de novos partidos políticos.

Esta constituição garantiu princípios democráticos, como o direito de livre expressão

sem medo de censura, a extinção das penas de morte e a restituição do equilíbrio

dos três poderes e das eleições diretas. Também estendeu o voto para todas as

mulheres, contrastando com a Constituição de 1934, que só permitia o voto para

mulheres em exercício remunerado de funções públicas, acrescentou à legislação o

repouso remunerado em domingo e feriados, a estabilidade do trabalhador rural e a

integração do seguro contra acidentes do trabalho no sistema da Previdência Social.

Ainda assim, manteve alguns aspectos conservadores, como a proibição do voto

dos analfabetos e o direito à greve foi reconhecido, contudo não totalmente

assegurado. (CYSNE, 2016).

Cysne (2016) ainda pontua que, já na sexta Constituição Brasileira, em 1967,

procurou institucionalizar e legitimar o regime militar (diferente da Constituição de

1937 que teve como face o Estado Novo), majorando o controle do Poder Executivo

sobre o Legislativo e Judiciário e indicando uma hierarquia constitucional

centralizadora.

Desde 1964 com o pretexto de conter forças que ameaçavam a estabilidade e a

segurança nacional, o golpe tentou manter uma fachada democrática enquanto

facções militares pleiteavam o poder, assim os atos institucionais eram instrumentos

legais hierarquicamente superiores à Constituição, à época. De tal modo, algumas
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mudanças importantes ocorreram como a proibição da greve nos serviços públicos e

atividades essenciais, o fim da liberdade de expressão, a limitação da idade mínima

para o trabalho do menor (para doze anos), com proibição de trabalho noturno, o

direito à participação nos lucros das empresas, a aplicação da legislação trabalhista

aos empregados temporários, a inclusão do direito ao seguro-desemprego e a

aposentadoria para a mulher após 30 anos de trabalho, com salário integral, e a

criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). (CYSNE, 2016).

A CONSTITUIÇÃO ATUAL

1988. O ano da nossa, até então, última Constituição da República Federativa do

Brasil. A sétima constituição foi fruto da redemocratização do Brasil. Com o fim do

autoritarismo que caracterizou a Ditadura Militar, a democracia era uma demanda da

sociedade, e o processo de elaboração da Constituição de 1988 expressou isso. A

nova Constituição recebeu o nome de Constituição Cidadã e foi resultado de 20

meses de trabalho. (SILVA, 2018)

A nova constituição inaugurou um novo arcabouço jurídico-institucional no país, com

ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. A nova Carta

consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações

econômicas, políticas e sociais, concedendo direito de voto aos analfabetos e aos

jovens de 16 a 17 anos. Estabeleceu também novos direitos trabalhistas, como

redução da jornada semanal de 48 para 44 horas, seguro-desemprego e férias

remuneradas acrescidas de um terço do salário. (SENADO NOTÍCIAS (2021).
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Figura 1. Constituições Federal

Fonte: As SETE Constituições do Brasil e a importância
delas, 2021.

Outras medidas adotadas Constituição de 88 foram: instituição de eleições

majoritárias em dois turnos; direito à greve e liberdade sindical; aumento da

licença-maternidade de três para quatro meses; licença-paternidade de cinco dias;

criação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em substituição ao Tribunal Federal de

Recursos; entre outras. (SENADO NOTÍCIAS (2021).

Elementos caracterizadores da relação de emprego

Siqueira (2015) ressalta que para que se caracterize o vínculo empregatício é

imprescindível que sejam preenchidos requisitos legais e cumulativos, conforme a

CLT. São eles:

● Pessoalidade: O serviço deverá ser prestado pessoalmente pelo empregado

não podendo este ser trocado por outro empregado.

● Não eventualidade: Para que seja qualificada a relação de emprego, o

trabalhador deverá prestar serviço com habitualidade, em outras palavras, de

forma contínua.

● Onerosidade: O funcionário deverá trabalhar em favor de outrem, e este

trabalho será compensado com um salário.
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● Subordinação: É um estado de dependência, ou seja, o empregado está sob

ordens do empregador.

TRABALHO INTERMITENTE

Desde as origens das Constituições, vimos que muitos artigos, parágrafos e incisos

foram extintos, adicionados ou reescritos. Já em 2017, em vez de mudanças

pontuais, tivemos várias alterações em uma mesma lei, por isso dá grande

importância, já que essas reformas atingiram muitos empregados e empregadores.

A proposta em si foi criada pelo então Ministro do Trabalho de Temer à época,

Ronaldo Nogueira, também deputado federal, não reeleito em 2018, e entrou em

vigor no dia 11 de novembro de 2017. (BARROS, 2019)

Com a aprovação da nova Lei Trabalhista, passaram a existir 4 tipos de contrato

previstos por Lei, esclarece Barros (2019):

● Tradicional: o contratado permanece na empresa até 44 horas semanais

executando tarefa especificadas por seus superiores e recebe o mesmo

salário todos os meses, além de ter direito a diversos benefícios;

● Prestador de Serviços: o trabalhador possui um registro tipo MEI e é

contratado com empresa prestadora de serviços, sem vínculo empregatício;

● Remoto: o empregado não precisa ir à empresa todos os dias e faz seu

trabalho em casa;

● Intermitente: o trabalhador recebe por horas ou diárias, devendo ser

convocado com antecedência. Ele também pode prestar serviços a outras

empresas.

DEFINIÇÃO DO TRABALHO INTERMITENTE

Mafra (2012), a reforma trabalhista indicou uma nova forma de contrato de trabalho

a partir da aprovação da Lei 13.467/17, tanto para empregados como para

empregadores, esta última acima: o Trabalho Intermitente. Em outras palavras, a
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legislação não prevê esta modalidade de trabalho. Assim, o Artigo 443 cria a figura

do trabalho intermitente e coloca:

Art. 443 § 3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual
a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com
alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade,
determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de
atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas,
regidos por legislação própria (BRASIL, 2017).

Cavallini (2017) explica que, essa modalidade de contrato garante ao empregado

todo o conjunto de direitos que a CLT nos garante com EXCEÇÃO do

seguro-desemprego, já que não há tempo de trabalho contínuo para acesso a este

benefício. Dessa forma, diante convocações esporádicas, ou seja, sem previsão, ou

segurança de quantos (e em quais dias) de trabalho, as convocações pode, ou não

acontecer, porém é importante ressaltar que a inatividade por tempo maior a 12

meses caracteriza rescisão automática, e que em caso de não comparecimento

após convocação (se antes aceito pelo empregado) é cobrada uma multa em caso

de não comparecimento.

Ainda nessa modalidade, os direitos aos FGTS, benefícios de VR e VT, 13º, férias

estão mantidos, de forma proporcional ao tempo trabalhado, geralmente liberados

junto ao valor liberado do trabalho exercido, além de demais reflexos como

periculosidade, insalubridade, adicional noturno, gratificações, entre outros, se

houver. (CAVALLINI 2017).

Como fica a relação de emprego intermitente

Esta modalidade de trabalho se dá por convocações esporádicas, ou seja, sem

previsão, assim o ponto de “Não eventualidade” não é empregado nesta

modalidade, dessa forma não há vínculo empregatício, por mais que os

trabalhadores sejam subordinados aos seus empregadores, e seja cumprida as

demais relações. (BARROS, 2019)
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Mudanças no mercado e o papel da modalidade intermitente

Anteriormente não havia regulamento pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)

quanto ao Trabalho Intermitente. Então é uma modalidade nova. O menor número

de horas sobre um contrato era o de 25 horas semanais, já neste não há definição

de carga horária mínima definida, podendo o funcionário prestar duas horas de

serviço por semana, ou ainda por mês. Isso nos remete à famosa prática conhecida

como "bicos". Dessa forma, essa nova modalidade veio regulamentar essa prática, e

de uma visão mais liberal, permitir que tais trabalhadores possam exercer a

atividade com proteção trabalhista e registro em carteira. Indo nesse sentido, é

preciso esclarecer um ponto: O trabalho intermitente não é a mesma coisa que um

trabalho temporário. (BARROS, 2019)

Trabalho temporário

O contrato temporário possui um limite de tempo (máximo 180 dias de duração),

desde que seja para substituição de pessoal no período de férias, afastamentos ou

licenças, ou ainda no caso de acréscimo enorme de tarefas. Como exemplo, temos

as contratações de vendedores que shoppings fazem para a época das festas de fim

de ano. (BARROS, 2019)

Vantagens e desvantagens do trabalho intermitente

As vantagens previstas no ato da reforma trabalhista sobre esta modalidade de

trabalho estavam sobre a garantia de direitos e benefícios previdenciários, a

formalização do serviço informal, a geração de mais vagas de emprego, a

possibilidade de contratação apenas quando necessário, a redução de custos da

empresa e a flexibilização da jornada de trabalho. (BARROS, 2019)

Quanto às desvantagens oriundas dessa modalidade estão a ausência de

estabilidade e a possibilidade de perda de um profissional bem aplicado, diante da

falta de um contrato de trabalho fixo. (BARROS, 2019)

Contrato intermitente e o cenário atual do mercado
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Com já 4 anos desde a reforma e a implantação do Contrato Intermitente, temos

alguns resultados que não são exatamente o esperado, considerando também o

cenário de pandemia a qual estamos enfrentando (hoje em estágio menor).

(ALVARENGA, 2021)

Uma das vantagens previstas no ato da reforma trabalhista, e com a adesão desta

modalidade de contrato, seria a geração de mais vagas de emprego, porém dados

de pesquisa nacional mostram declínio dessas previsões, após breve expectativa.

A taxa média de desemprego no país em 2018, o primeiro ano após a

implementação da reforma, foi de 12,3%. Em 2017, ano da implementação, havia

ficado em 12,7% segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –

Contínua (PNAD Contínua), divulgados no dia 31 de janeiro de 2018 pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme identifica Alvarenga (2021).

No ano de 2019, a mesma pesquisa mostrou que a taxa média de desemprego no

país caiu para 11,9% em 2019. No ano seguinte, os números que estavam em

queda voltaram a crescer, ficando em 13,5%, a maior desde 2012, quando iniciou a

série de amostras. (ALVARENGA, 2021)

Figura 2. Taxa Média de Desemprego no Brasil

Fonte: Site Economia UOL, 2021

Alvarenga (2021), ainda destaca que o interesse em diminuir o desemprego através

da reforma não surtiu muito efeito, de acordo o Ranking de desemprego no mundo

em 2021, onde o Brasil aparece na 14ª colocação em lista da Austin Rating a partir

das projeções do FMI, porém ressalta que o que explica este aumento além de
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temas políticos e sociais é o da saúde diante cenário de pandemia gerando

incertezas quanto a recuperação econômica.

Apesar de buscar conquistas em alguns setores da economia e esta modalidade de

intermitência ser mais presente no setor de serviços, os empregos formais estão

galgando em crescimento para recuperação, e diante o cenário de desemprego,

ainda que não para uma estabilidade, a procura de contratações tende a crescer à

medida que haja a necessidade de novas acordos. (ALVARENGA, 2021)

Figura 3. Setores da Economia

Fonte: Caged

Tendência empregatícia no mercado através do modelo intermitente

Diante essa nova expectativa, de recuperação à expectativa anterior, interrompida

pela pandemia, há grandes chances de os contratos intermediários terem uma

importância grande para o crescimento de empregos formais – já que, como vimos,

deixou de ser apenas um “bico” – e uma grande importância (mesmo

temporariamente) à grande parte da população hoje desempregada. (MARTELLO,

2021)
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Para Martello (2021), o crescimento do emprego formal se tornou presente também

graças à modalidade apresentada. Diante a facilidade do empregador em adquirir

estes colaboradores quando apenas quando for necessário e da redução de custo

ficou mais fácil a abertura de empregos principalmente nessa modalidade. Da

mesma forma, diante da necessidade atual, se torna mais atrativo para os que estão

em busca de um emprego aderirem a este tipo de contrato.

Figura 4. Emprego Formal nos meses de Fevereiro

Fonte: Ministério da Economia

CONCLUSÃO

Constantes alterações trabalhistas ao longo da história brasileira, figurados nas

setes Constituições do país, destacam as conquistas sociais e trabalhistas desde o

Brasil Império. O cenário político, social e econômico de cada época fez com que

essas condições de trabalhos e direitos à classe trabalhadora tornarem se possível

através de revoluções e reformas, criando novas constituições brasileiras.
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Esta nova reforma trabalhista de 2017, diferente das anteriores, não evoluiu à uma

nova constituição, mas trouxe um marco importante para a classe trabalhadora e no

mercado, onde o interesse apresentado foi exatamente como os anteriores:

combater o desemprego e a crise econômica.

Dentro desta reforma, uma nova modalidade de contrato possui um papel importante

para, de forma intrínseca, preterir os números desses interesses. É o contrato

intermitente que busca formalizar os conhecidos “bicos”, celebrado por escrito e

registrados na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Com os dados apresentados durante este período, podemos perceber quedas

destacáveis no desemprego e esta era a intenção desde a criação desta modalidade

de contrato. Dessa forma, podemos reconhecer que a intenção de combate ao

desemprego, a partir dessa modalidade, surtir efeito, porém o grau desse efeito

ainda é incerto, assim como a durabilidade desta redução, já que a linearidade (se

tratando de período) deste dado deixa de ser exata.

Uma outra alusão é quanto às consequências dessa modalidade vem da

necessidade de “renda programada”, pois essa modalidade, possibilita ao

trabalhador de se vincular a mais de um emprego, e isso faz com que este dependa

de várias convocações para embolsar uma renda concebível, que pode não ser tão

vantajoso, dependendo do mercado e de suas experiências, em outras palavras, não

poderá se quer preparar um planejamento financeiro de forma prévia. Dessa forma,

a distribuição de renda passa a desmascarar e divergir com os números de combate

ao desemprego, concebendo um empregado desempregado, de forma implícita à

sociedade, visto que este somente exercerá se convocado.

Por fim, encerrando o agravante momento de pandemia de COVID-19 em que

estamos, poderemos acompanhar de forma mais precisa sobre essas

consequências, através de uma visão mais autêntica e precisa, mas já podemos nos

questionar sobre se a vantagem do empregado desempregado é algo que, há longo

prazo, conquistaria a classe trabalhadora, combateria o desemprego de forma

sucedida e fomentaria a redução da crise econômica.
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A maioria das tentativas de reforma centra-se em medidas concebidas para mudar

instituições “formais”, como tribunais e sistemas eleitorais. Seu sucesso depende de

as instituições “institucionais” subjacentes e a política circundante a apoiarem. Sem

isso, reformas de leis e constituições não costumam mudar muita coisa.

(KISHTAINY, 2018).
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