
1 

 

Muito além da formalização  

Longe de atenuar a depredação do trabalho no Brasil 

Vitor Araújo Filgueiras1 

A expansão da formalização do vínculo empregatício é um processo importante 

para a melhora das condições de vida do conjunto dos trabalhadores assalariados no 

mercado de trabalho brasileiro. 

Há pesquisas e fontes periódicas (como a PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios) que indicam que os empregados formalizados detêm melhores condições 

de trabalho em comparação aos informais. Por exemplo, os empregos formais têm, em 

média, remuneração maior e carga horária menor em relação aos assalariados sem 

formalização. 

A formalização tende a ser, enquanto política pública, um passo para a melhora da 

qualidade do emprego, pois assegura diretamente alguns direitos (é pré-requisito de 

alguns), e ajuda a incitar o cumprimento de outros. Contudo, a formalização do emprego 

está muito longe de ser suficiente para garantir bons postos de trabalho. Além de possuir 

efeitos limitados, a mera formalização pode até mesmo dificultar o acesso a direitos, por 

conta das atuais estratégias de gestão do trabalho e sua regulação no Brasil 

(especificamente, a terceirização). 

A formalização é tema de profundos debates há muitas décadas no Brasil, que 

remetem, no mínimo, às teses cepalinas sobre o subdesenvolvimento e sua relação com 

os setores formal e informal da economia. Sempre teve papel relevante, nessa discussão, 

o mercado de trabalho e sua formalização. 

A sinergia entre formalidade e informalidade no mercado de trabalho brasileiro 

(refutando o dualismo que postulava a última como barreira ao desenvolvimento da 

primeira) também é destacada há décadas, a partir de Oliveira2. Nos anos mais recentes, 

muitos autores, como o próprio Oliveira, já escreveram e pesquisaram a relação entre 

condições formais e informais no mercado de trabalho, especialmente à luz do atual 

cenário de acumulação do capital.  

                                                           
1 Doutor em Ciências Sociais (UFBA), pós-doutorando em Economia (UNICAMP), Pesquisador de 
Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (CESIT) da UNICAMP, auditor fiscal do 
Ministério do Trabalho, integrante do grupo de pesquisa “Indicadores de Regulação do Emprego”, sendo 
o presente texto desenvolvido no curso das atividades do grupo 
(http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br). 
Agradeço às críticas de Dari Krein, Carla Gabrieli, Ilan Fonseca, Marlon Nunes, Renata Dutra. Assumo 
integralmente a responsabilidade pelo conteúdo e eventuais inconsistências do texto. 
2 OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista. São Paulo: Boitempo, 2003. 
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O próprio conceito de informalidade não é consensual, sendo bastante debatido, 

em grande medida, por conta das transformações que o chamado mundo do trabalho tem 

vivenciado. Aqui nosso escopo de discussão da informalidade se restringe à 

formalização do trabalho assalariado (grosso modo, o emprego), que equivale à 

declaração expressa do contrato pelo empregador, por meio de procedimentos. 

É comum, tanto na literatura, quanto nas instituições estatais, contrapor emprego 

formal ao informal, sendo o primeiro sinônimo de trabalho decente, nos moldes 

preconizados pela OIT3. Para ilustrar, segue citação de publicação do IPEA4, que afirma, 

ao reverenciar o aumento da formalização do emprego ao longo da década de 2000, que: 

“Comparado a 2007, este número cresceu 5,9%, impulsionado pela elevação do emprego 

com carteira de trabalho assinada. Isto indica que os empregos gerados possuem garantias 

sociais, ou seja, são empregos de qualidade”. A própria Presidência da República, ao tratar 

do Ministério do Trabalho, propala que a formalização do emprego implica 

automaticamente uma série de benefícios aos trabalhadores: 

Com a formalização do vínculo empregatício, é garantido ao trabalhador o cumprimento de seus 

direitos trabalhistas e previdenciários, com grande impacto em sua renda, pois há o depósito 

mensal do FGTS em sua conta vinculada, recolhimento da contribuição previdenciária, 

pagamento de décimo terceiro salário, férias, repouso semanal, entre outros direitos.5 

 

Neste texto farei algumas breves considerações sobre essa concepção de 

formalização.  

Para isso, primeiro, é preciso definir o que é a formalidade do emprego no Brasil. 

Os empregadores, ao contratarem trabalhadores como empregados, devem constar 

expressamente essa relação em cinco instrumentos (impressos e ou eletrônicos), quais 

sejam: Carteira de Trabalho do empregado (CTPS), Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Sistema 

Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) e 

sistema de REGISTRO de empregados. 

                                                           
3
 OIT. Trabalho decente nas Américas: uma agenda hemisférica 2006-2015. Brasília, 2006. 

4 IPEA. Avanços na agenda nacional do trabalho decente. Nota Técnica. Mercado de trabalho. 
Conjuntura e Análise, Brasília, n.44, ago. 2010. 
5 Essa exata redação foi transcrita de dois boletins da Controladoria Geral da União (CGU, 205, p. 355); 
disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/BGU/2004/Volume1/C%20-%20021.pdf. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CGU, 2008, p. 979), disponível em: 
http://www.cgu.gov.br/publicacoes/ PrestacaoContasPresidente/2007/Tomo_I/arquivos/parteVI/6.21.pdf 
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Todos esses instrumentos materializam a declaração do empregador sobre a 

existência da relação de emprego6, publicizando e fazendo prova do vínculo. Além 

disso, os instrumentos citados se relacionam diretamente à satisfação de direitos, a 

saber: a concessão do seguro desemprego, o abono anual do PIS, a obtenção de 

aposentadoria por tempo de serviço. CTPS, Registro, CAGED, RAIS e SEFIP podem 

vir a ser unificados, mas ainda não são. Assim, a formalização do emprego, a priori, é o 

conjunto dessas declarações pelo empregador. 

Ocorre que, muitas vezes, o empregador declara o vínculo empregatício em 

apenas um ou alguns desses instrumentos. Enquanto isso, o governo federal geralmente 

associa formalização do emprego à declaração do CAGED. Já os trabalhadores 

vinculam muito formalização com assinatura da CTPS. Seriam esses casos de trabalho 

informal? Qual seria a fronteira da formalidade? Penso que a formalização é a 

materialidade que sustenta prova da relação de emprego. Se há publicização, ou seja, se 

a declaração é apreendida e digerida pelas instituições de regulação, seja com base em 

um, alguns ou todos os instrumentos citados, é possível apreender o emprego como 

formal. 

É óbvio que a ausência de declaração de um ou mais instrumentos enfraquece a 

formalização, cuja fronteira é a efetividade da publicização. Esta significa a capacidade 

da declaração de produzir os efeitos possíveis do chamado emprego formal, seja com 

todas as declarações (RAIS, CAGED, SEFIP, Registro, CTPS), ou não.  

Feitas essas breves considerações sobre a formalização do emprego, reitera-se que 

os trabalhadores formais têm, em regra, empregos de melhor qualidade. Entretanto, ao 

contrário do que sugere a apologia acrítica da formalização, há diversos indicadores que 

sugerem que não apenas os assalariados sem vínculo formalizado, mas também os 

empregados formais, frequentemente sofrem com empregos de péssima qualidade, 

convivendo com a sonegação de direitos elementares concernentes a todos os aspectos 

da relação de emprego (saúde, segurança do trabalho, remuneração, tempo de trabalho), 

inclusive de ordem contratual7.  

Ao contrário do que corriqueiramente afirmam pesquisadores e executores de 

políticas públicas, não há relação de causalidade direta entre formalização do emprego e 

                                                           
6  Cada tem possui periodicidade própria para consecução; ex: a CTPS deve ser anotada até 48 após o 
início do vínculo. 
7 Centenas de indicadores para embasar esse argumento podem ser analisadas em: FILGUEIRAS, Vitor. 
Estado e direito do trabalho no Brasil: regulação do emprego entre 1988 e 2008. Salvador, UFBA, 2012. 
Disponível em: http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br 
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garantia de direitos trabalhistas (a exceção do seguro desemprego, aposentadoria e 

abono do PIS), e menos ainda obtenção de empregos de qualidade. 

Formalizar o emprego publiciza e faz prova do vínculo, se associando à melhoria 

da qualidade dos postos de trabalho por uma via direta (direitos citados no último 

parágrafo). Deitos como fundo de garantia e benefícios da previdência têm como pré-

requisito a formalização do vinculo. Além disso, a formalização se relaciona com todos 

os demais aspectos do emprego indiretamente, na medida em que facilita a demanda e a 

regulação das condições e das normas de proteção ao trabalho. Ou seja, a formalização é 

um direito, e pode ser instrumento de promoção, mas não garante os demais direitos 

(jornada, salário, descanso, etc. 8). 

Assim, uma melhor inserção do empregado no mercado de trabalho tem como um 

dos seus componentes a formalização, bem como outros itens, em paralelo, por 

exemplo, salários melhores e jornadas menores. Mas, mesmo que indiretamente a 

formalização possa ajudar a influenciar, não é a ela que garante os demais itens. Os 

melhores salários e jornadas dos empregos formais normalmente caminham juntos com 

a formalidade porque fazem parte de um padrão de gestão daquela empresa ou posto de 

trabalho. A formalização não contém os demais aspectos do emprego, mas é justamente 

parte de um desses aspectos. Essas melhores condições constituem, em grande medida, 

uma correlação com a formalidade.  Melhores condições e formalidade estão presentes 

em uma parcela dos postos do mercado de trabalho, não decorrem dela diretamente. 

No que concerne ao mercado de trabalho no Brasil nos últimos anos, os fatores 

diretos e primordiais que provocaram algumas melhorias da qualidade do emprego (em 

pontos específicos) foram: a política de valorização do salário mínimo, a pressão da 

demanda sobre a oferta de força de trabalho, as negociações coletivas. Outros agentes e 

circunstâncias podem até ser identificados, mas a formalização é decorrente deles e 

parte dessa evolução. Seus efeitos na melhora das condições de trabalho (para além dos 

direitos vinculados), quando existentes, são indiretos. 

Tanto não há relação de causalidade direta entre formalização e qualidade dos 

empregos que a ampliação da formalização pode ser acompanhada da piora das 

condições de trabalho. Também nesse caso não há relação direta de causa e efeito, 

justamente porque formalização é apenas 1 (um) direito. O mercado de trabalho pode ter 

                                                           
8 Mesmo direitos que têm como pré-requisito a formalização, como o fundo de garantia e os benefícios 
previdenciários, não decorrem diretamente dela. Eles são efetivados depósitos financeiros efetuados pelo 
empregador, que comumente não são efetuados.  



5 

 

grande proporção de empregados formalizados e, ao mesmo tempo, conviver com 

incremento de péssimas condições de trabalho, a exemplo do desrespeito às normas de 

diversos aspectos da relação de emprego: jornadas excessivas, ausência de descanso, 

salários atrasados ou sonegados, condições que adoecem e acidentam, etc. 

Há evidências, inclusive, de que o avanço da formalização do emprego no Brasil 

convive exatamente com esse cenário9. Assim, a formalização não foi fator relevante 

para a melhora de vários aspectos da qualidade dos empregos nos últimos anos, 

contribuindo apenas na medida em que provocou expectativa e instrumento de pressão 

para adimplência dos demais direitos. Para o capitalista, esse efeito ocorre na medida 

em que sabe que, com a formalização, ele pode mais facilmente ser alcançado durante 

ou depois da relação pela atuação de diferentes agentes, como sindicatos, fiscalização, e 

demanda judicial pelos próprios trabalhadores. Entretanto, o incentivo desses agentes 

tem sido débil em vários aspectos do emprego no conjunto do mercado de trabalho. 

Para corroborar todos os argumentos até aqui apresentados, particularmente a 

insuficiência da formalização como instrumento de melhoria da qualidade do emprego, 

foi construído um conjunto de indicadores que demonstram que, mesmo nas piores 

condições de trabalho, na exploração limítrofe do trabalho assalariado10, o trabalho 

análogo ao escravo, há significativa presença de emprego formal.  

Os empregados formais são detectados em frequentes resgates de trabalhadores 

flagrados em condição análoga à de escravos no Brasil, e constituem proporção 

significativa do número total dessas vítimas. É o que apontam dois indicadores criados a 

partir da totalidade das ações de combate ao trabalho análogo ao escravo do Ministério 

do Trabalho em 201311. 

Ano passado ocorreram 149 resgates, dentre os quais 44 que não tiveram nenhum 

trabalhador registrado durante a fiscalização. Isso ocorre quando há recusa por parte da 

empresa em regularizar o vínculo, ou quando todos os empregados estavam 

formalizados antes da inspeção. Desses 44 resgates, 28 tiveram pagamento das verbas 

rescisórias pelo empregador, o que só ocorre quando os empregados estão formalizados 

(nesse grupo não houve formalização durante a ação fiscal, como dito). 

                                                           
9 Para detalhes, novamente, ver FILGUEIRAS (2012.). 
10 Sobre o trabalho análogo ao escravo como o limite da relação de emprego, ver: FILGUEIRAS, Vitor. 
Trabalho análogo ao escravo e o limite da relação de emprego: natureza e disputa na regulação do 
Estado. Brasiliana – Journal for Brazilian Studies. Vol. 2, n.2, Out. 2013. 
11 Para a construção dos indicadores foram diretamente consultados os relatórios da fiscalização do 
Ministério do Trabalho nos casos de dúvidas sobre as informações. 
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Destarte, o primeiro indicador obtido é: em no mínimo 18% (28 resgates, de 149) 

do total dos resgates ocorrido em 2013 todos os empregados já estavam formalizados 

quando da inspeção do Ministério do Trabalho12. Por exemplo, em Feira de Santana 

(BA), todos os 24 trabalhadores resgatados em situação degradante em obra de 

construção de um conjunto de prédios eram formais. 

O segundo indicador contempla todos os resgates em que ao menos um 

empregado estava formalizado. Com base nos mesmo universo (149 resgates), se 

apurou que em 49 casos ao menos 1 trabalhador resgatado já estava formalizado antes 

da fiscalização. Ou seja, praticamente 1/3 (32,88%) dos resgates efetuados em 2013 

tinham trabalhadores formais entre as vítimas. É o caso do resgate ocorrido na 

construção do mineroduto que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, no qual 141 dos 173 

trabalhadores em condição análoga estavam formalizados.  

No total das ações do Ministério do Trabalho em 2013, foram resgatados em 

condições análogas à de escravos, no mínimo, 673 trabalhadores com vínculo 

formalizado, de um total de 2063 trabalhadores flagrados nessa condição de máxima 

exploração. Isso equivale a praticamente 1/3 (32,62%) do total de trabalhadores13.  

Assim, nos casos flagrados de trabalho análogo ao escravo no Brasil a utilização 

do emprego formal é frequente e relevante. Ou seja, muito diferente do que comumente 

propalado, a formalização não significa, nem implica, empregos de qualidade. Longe 

disso, ela pode estar acompanhada (frequentemente está) de toda sorte de exploração do 

trabalho, inclusive sua degradação. 

No atual contexto, essa convivência ainda é mais provável, pois a formalização do 

vínculo é muitas vezes instrumentalizada para tentar afastar a responsabilidade do 

cumprimento das normas trabalhistas, por meio da terceirização do trabalho14. Difícil 

crer ser coincidência que, entre os resgates ocorridos em 2013, nos 8 maiores casos em 

que o totalidade dos trabalhadores eram formais (entre 20 e 93 trabalhadores 

                                                           
12 Esse indicador é subestimado, porque nos 16 casos em que os empregadores não pagaram as verbas 
rescisórias (no grupo de 44 do parágrafo anterior) também pode ter havido um ou mais trabalhadores 
registrados em cada um deles.  
13 Esse indicador foi obtido a partir da diferença entre trabalhadores resgatados e empregados registrados, 
nas ações em que houve pagamento das verbas rescisórias. È um indicador também subestimado, porque 
quando a diferença é igual a zero ou número, pode se referir a trabalhadores da empresa não resgatados, 
mas que foram registrados, enquanto um ou mais resgatados poderiam estar registrados. Quando há mais 
resgatados do que registrados na equação, sempre há empregados formais resgatados, senão não haveria 
pagamento das verbas rescisórias, pois significaria um resgatado sem registro recebendo pagamento 
referente ao contrato de trabalho. 
14 Não raramente as empresas obtém sucesso com essa estratégia, inclusive com a anuência de instituições 
de vigilância do direito do trabalho. 
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resgatados), todos eles eram terceirizados formalizados por figuras interpostas. Já no 

grupo de resgates com parte dos trabalhadores com vínculo formalizado, das 10 maiores 

ações (de 23 a 173 trabalhadores resgatados), em 9 os trabalhadores formais resgatados 

eram terceirizados15. Entre esses resgates com terceirizados formalizados estavam desde 

médias empresas desconhecidas, até gigantes da mineração, do setor de produção de 

suco de laranja, fast food, frigorífico, construtora de imóveis de luxo, obras de empresas 

vinculadas a programas do governo federal. 

A formalização do emprego no Brasil é condição fundamental para a melhoria dos 

postos de trabalho, tanto por se vincular diretamente a alguns direitos, quanto por 

publicizar e ser instrumento de prova e, por conseguinte, condicionar as expectativas 

dos empregadores quanto à regulação do vínculo por outros agentes.  Contudo, per si, a 

formalização do emprego não é fator causal direto (para além de seguro desemprego, 

aposentadoria e abono do PIS), nem significa boa qualidade de empregos. 

Com a terceirização, a mera formalização é atenuada como fator de promoção do 

direito do trabalho. Pelo contrário, a formalização via terceirização normalmente tem 

dificultado o acesso a boas condições de trabalho, pois o tomador dos serviços tem 

ainda mais facilidade em se eximir do cumprimento das normas trabalhistas do que se 

não houvesse formalização alguma. Quando os assalariados são informais, sindicatos e 

instituições de vigilância do direito do trabalho têm mais facilidade e dirigem com mais 

frequência seus esforços de regulação ao tomador de serviços. Com a formalização 

vinculada à terceirização, os contratantes se fiam justamente na publicização que ela 

acarreta para transferir responsabilidades, muitas vezes obtendo sucesso, legitimando e 

acentuando a precarização do emprego. 

Isso não é impeditivo à responsabilização dos beneficiados pela terceirização, que 

pode ser efetuada por posturas não coniventes dos agentes reguladores. Nem uma crítica 

à formalização. Pelo contrário, o que está sendo acentuado é a necessidade de qualificar 

a formalização. 

Em suma, este texto, com alguns indicadores, apoia e acentua a importância da 

formalização. Buscou-se, entretanto, ao problematizar sua força, desconstruir o 

argumento que a defende com base em consequências que não traz, ou mesmo como um 

fim em si mesmo. A formalização pode ser um primeiro passo para a melhora do 

                                                           
15 No que tange à precarização do trabalho engendrada pela terceirização, esses indicadores subestimam 
essa relação, pois o índice de informalidade do emprego decorrente da terceirização é maior do que nas 
contratações diretas de trabalhadores pelos tomadores de serviços. 
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mercado de trabalho, é um aspecto de direitos específicos e esperança aos direitos em 

geral. É necessário lutar por todo o resto. 


