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diáLogos no espaço democrático são publicações do 
Espaço Democrático, 
a fundação para estudos e formação política do PSD

lém de eliminar ocupações e fragilizar financeiramente – e social-

mente - milhões de brasileiros, a pandemia Covid-19 está acelerando 

grandes transformações no mundo do trabalho. Revelou, por 

exemplo, que é urgente criar no Brasil mecanismos de proteção para 

pessoas que não tem relações formais de trabalho. “Este é um dos grandes 

desafios que teremos à frente’, diz o economista e sociólogo José Pastore, 

um dos maiores especialistas brasileiros em relações de trabalho.

Participando em julho de 2020 do programa “Diálogos no Espaço 
Democrático” – produzido pela TV da fundação do PSD e disponibilizado no 

Youtube (https://youtu.be/DRtaROpCmns) - Pastore citou como marco desse 

desafio uma paralisação dos entregadores de aplicativos em todo o Brasil, no 

início daquele mês. “Foi histórico”, disse ele. “Essa gente precisa de proteção 

própria, com portabilidade, ou seja, se ela deixar o emprego e for trabalhar por 

conta própria, carregará essas proteções”.

José Pastore tratou também das perspectivas do home office e dos 

encargos trabalhistas que inviabilizam maior geração de postos de trabalho 

no Brasil, entre outros temas.

Esta publicação contém a íntegra da conversa com os economistas Luiz 
Alberto Machado e Roberto Macedo, consultores do Espaço Democrático, 

com o coordenador de movimentos sociais do PSD, Ricardo Patah e o 

jornalista Sérgio Rondino ,  que coordena e apresenta esta série de 

programas do Espaço Democrático.

Boa leitura.

TRANSFORMAÇÕES E DESAFIOS
NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

A
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Sérgio Rondino – O nosso tema de hoje, nes-

te programa “Diálogos no Espaço Democrático”, 

é o mundo do trabalho e a pandemia, agora e no 

futuro. Para tratar desse tema temos o prazer de 

receber um dos maiores especialistas no assunto 

do Brasil, que é o professor José Pastore. Ele é 

professor titular da Faculdade de Economia e Admi-

nistração da Universidade de São Paulo, doutor 

honoris causa e PhD em Sociologia pela Universi-

dade de Wisconsin, nos Estados Unidos, pesquisa-

dor da Fipe, que é a Fundação de Instituto Pesqui-

sas Econômicas da USP, e consultor de Relações do 

Trabalho e Recursos Humanos. Professor Pastore, 

muito obrigado pela gentileza de atender ao nosso 

convite. Seja bem-vindo.

José Pastore – É uma honra conversar com vocês. 

Sérgio Rondino – Muito obrigado. Nós temos 

hoje a participação do economista Luiz Alberto Ma-

chado, consultor do Espaço Democrático. Machado, 

bem-vindo.

Luiz Alberto Machado – Boa tarde a todos. Mui-

to legal estar aqui com vocês.

Sérgio Rondino – E do economista Roberto Ma-

cedo, também consultor do Espaço Democrático. 

Macedo, obrigado pela participação.

Roberto Macedo – É um enorme prazer estar 

aqui, não só pela companhia de vocês mas, em par-

ticular, do José Pastore, que tenho em alta conta há 

meio século.

Sérgio Rondino – Bem, como já sabemos, a pan-

demia Covid-19 chegou entre nós num momento 

de alto desemprego, o que agravou ainda mais a 

situação já existente. Agora, enquanto imaginamos 

quando essa tempestade passará e quando a econo-

mia se reerguerá, também temos uma preocupação 

com outras mudanças que a pandemia está provo-

cando, especialmente no mundo do trabalho. Quero 

começar o nosso diálogo com uma pergunta que nos 

foi enviada pelo Ricardo Patah, que é presidente da 

União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e coordena-

dor nacional de Movimentos Sociais do PSD. 

Ricardo Patah – Nós estamos vivendo um mo-

mento muito grave, tanto do ponto de vista sani-

tário quanto em relação à economia. A minha per-

gunta é objetiva: como ficará o trabalho amanhã, 

no pós-pandemia, diante das muitas mudanças que 

temos hoje, como o home office e a potencialização 

do uso da tecnologia? A qualificação é fundamen-

tal? O que o movimento sindical e os partidos polí-

ticos podem fazer para minimizar o drama do futuro 

que se apresenta?

‘‘                  EU PENSO QUE O MUNDO DE

AMANHÃ NÃO VAI SER TOTALMENTE

DIFERENTE DO MUNDO DE HOJE. MAS 

TAMBÉM NÃO VAI SER TOTALMENTE

IGUAL. VAI TER MUDANÇA. ACREDITO

QUE VAI OCORRER UMA ACELERAÇÃO

D E  C O I S A S  Q U E  J Á  E S T Ã O

DESPONTANDO HOJE EM DIA, COMO, 

POR EXEMPLO, O CASO DO HOME

OFFICE.  O HOME OFFICE  JÁ É 

CO R R I Q U E I RO  PA R A  M U I TAS 

EMPRESAS NOS DIAS DE HOJE, MAS 

NÃO ERA PARA A GRANDE MAIORIA. 

AGORA, COM A PANDEMIA, TENDE A 

SE AMPLIAR MUITO. 

José Pastore – Tenho um respeito muito gran-

de pela liderança do Patah no mundo sindical. Em 

relação à pergunta que ele me faz, sobre os des-

dobramentos e o futuro do mundo do trabalho e 

das relações de trabalho depois da pandemia, eu 

vou arriscar aqui uma resposta um pouco sinté-

tica, mas depois podemos conversar melhor, se 

houver oportunidade. Eu penso que o mundo de 

amanhã não vai ser totalmente diferente do mun-

do de hoje. Mas também não vai ser totalmente 

igual. Vai ter mudança. Acredito que vai ocorrer 

uma aceleração de coisas que já estão despon-

tando hoje em dia, como, por exemplo, o caso do 

home office. O home office já é corriqueiro para 

muitas empresas nos dias de hoje, mas não era 

para a grande maioria. Agora, com a pandemia, 

tende a se ampliar muito. E depois é provável que 

venha a se implantar de forma permanente em 

muitas e muitas áreas. 

Outra tendência que estamos verificando 

é que hoje já existe um prenúncio de nego-

ciações coletivas e assembleias sindicais vir-

tuais. Ou seja, aquilo que sempre se sonhou 

fazer – ter em uma assembleia a maioria dos 

trabalhadores para votar – nunca ocorreu por-

que, numa categoria grande, vamos supor de 

40 ou 50 mil trabalhadores, como ter maioria, 

mesmo que seja maioria simples, para votar 

num determinado local? Vai ser no Pacaembu, 

no Maracanã? É uma coisa inviável. Mas hoje 

é plenamente possível. Já está ocorrendo isso. 

Muitas assembleias com categorias enormes – 

70, 80 mil empregados – e vemos 70%, 75%, 

85% de comparecimento e voto. Acredito que 

isso vai se expandir bastante. E tem muitas 

implicações para as empresas e para os sindi-

catos laborais, que também vão viver um novo 

mundo – um mundo de muita transparência, de 

muito contato direto, que vai trazer novidades 

muito interessantes. 

‘‘
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Outra tendência: cada vez mais o mundo está 

incorporando tecnologias e elas estão garantin-

do mais produtividade na maioria das ativida-

des. No Brasil não é diferente, mas a produtivi-

dade aqui está muito atrasada. Existem vários 

fatores que travam a produtividade. Por exem-

plo, a organização das empresas. Uma empre-

sa bem administrada é mais produtiva do que 

uma empresa mal administrada. A própria in-

corporação das tecnologias – as empresas mais 

qualificadas tendem a ter mais chance. Mas é 

muito importante também a qualificação do 

trabalhador, e esse é um problema mundial. As 

tecnologias, de um lado, destroem empresas, e 

de outro, criam empresas. Mas na maioria dos 

casos transformam os empregos, transformam 

o trabalho. E para acompanhar essa transfor-

mação é preciso ter qualificação, ter educação 

para poder ler um manual de instrução, para 

acompanhar as novidades, de tal forma que ao 

acompanhar as modificações, as inovações, o 

trabalhador se mantém ocupado, empregado. 

Isso é muito importante para a produtividade 

das empresas e para o emprego do trabalhador. 

Acho que isso, Patah, é um campo interessan-

tíssimo, em que o sindicato brasileiro pode ter 

uma participação muito maior. Por exemplo, nos 

países avançados, quando vai ser discutido o 

currículo de uma escola profissional, o sindicato 

laboral está lá, representando os trabalhadores 

porque conhece bem o mètier e pode dar suges-

tões muito importantes. Acho que esse é um 

veio que vale a pena pensar e explorar, porque 

pode ajudar muito a melhorar a produtividade 

daqui a três, quatro, cinco anos, quando essa 

pandemia for embora.

Sérgio Rondino - A segunda pergunta pode ser 

sua, Machado. Por favor.

Luiz Alberto Machado – Professor, eu quero ex-

plorar um pouco mais esse primeiro aspecto de sua 

resposta para o Patah. Numa recente matéria publi-

cada no New York Times e reproduzida no Estadão, 

Nicholas Bloom, professor de Economia da Univer-

sidade de Stanford, afirmou: “Não podemos pensar 

em tempo integral e em tempo nenhum. Acredito 

firmemente que no pós-covid teremos meio-período 

de escritório”. O senhor compartilha dessa opinião 

ou prevê outro tipo de cenário a partir do momento 

em que a situação for se normalizando?

José Pastore – Isso já está ocorrendo. Nós es-

tamos vendo que a incorporação do home offi-

ce tem um impacto muito grande nos escritórios. 

Muitas empresas estão começando a devolver os 

escritórios para os proprietários. Não querem mais 

ficar com o escritório porque não precisam de um 

espaço tão grande. As empresas estão descobrindo 

que economizam muito ao adotar o home office. E 

a economia não é só das empresas. Existem outras 

economias que são importantes para a economia 

como um todo e para a sociedade. O home office  

diminui o trânsito, o uso do combustível, os custos 

da manutenção da empresa – faxineiros, porteiros, 

zeladores. Então, há um conjunto de economias 

muito grande e para o trabalhador o home office 

tem oferecido muita liberdade, mais qualidade de 

vida. A questão é de disciplinar o trabalho. Ele aca-

ba tendo uma qualidade de vida muito maior. E o 

trabalhador está percebendo que já não vale mais a 

pena morar nas cidades, que são caras, congestio-

nadas. Ele pode morar numa distância maior, onde 

tem um mínimo de infraestrutura – por exemplo, um 

shopping center, um auxílio médico, uma escola. Vai 

morar lá que é melhor, é mais barato, tem mais tem-

po, não precisa pegar condução. Então, é uma gran-

de alternativa tecnológica que o mundo digital está 

trazendo e acredito que nós vamos por esse cami-

nho mesmo. Agora, não significa que todos vão se 

transformar assim. Muitas e muitas atividades vão 

continuar de modo convencional. Em primeiro lugar, 

elas não se ajustam ao home office, elas dependem 

da presença física. Então, uma linha de montagem 

sempre vai precisar de trabalhadores presentes. Na 

agricultura, sempre vai ser preciso alguém que diri-

ja o trator ou que pelo menos que dê um sinal para 

um trator que seja autodirigível. E assim por diante. 

Além do mais, não são todas as atividades que 

permitem o trabalho dessa maneira à distância, sem 

muita segurança. Nas atividades estratégicas da 

empresa, que envolvem às vezes confidencialidade, 

privacidade, a presença física das pessoas é muito 

importante. Acredito que um banco, por exemplo, 

que tem um gerente que vai tratar de negócios, fa-

zer um empréstimo ou uma operação de compra e 

venda de um imóvel, acho que ele sempre vai que-

rer a presença física. Pode entabular as coisas por 
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home office, mas no final vai querer ter a presença 

das pessoas, a assinatura delas, o compromisso de-

las. Então, o que nós vamos ver é um mundo bem 

heterogêneo, mais do que é hoje, em que essa al-

ternativa de menos escritórios e menos presença 

será crescente. Além disso, acho que será crescente 

também o modo de trabalhar diferente do vínculo 

empregatício convencional. O trabalho por projeto, 

o trabalho por demanda, o trabalho por contra pró-

pria, enfim, todas essas modalidades não conven-

cionais e que não têm vínculo empregatício. Isso vai 

fazer, também, com que a importância do escritório 

diminua bastante.

Sérgio Rondino - Professor Roberto Macedo, 

sua pergunta, por favor. 

cende na escala social, particularmente no sentido 

de renda e ocupação que exerce. Isso aconteceu 

muito quando eu entrei no mercado de trabalho 

de nível superior, 50 anos atrás. Tanto eu quanto 

meu pai éramos bancários e as oportunidades eram 

muitas naquela época. Eu cheguei a professor uni-

versitário, fiz um curso de Economia, tive trabalho 

como consultor, já tive várias oportunidades de tra-

balho no governo, no setor privado. Naquela época, 

a mobilidade social era muito forte e o José Pastore 

escreveu inclusive um livro sobre o assunto, mos-

trando isso. Mas agora estou percebendo, inclusive 

entre colegas nossos na universidade, que os filhos 

deles estão em dificuldade para ascender e ultra-

passar o status deles e mesmo de chegar a esse 

status. Então, é uma coisa mais difícil. Eu passei a 

dar aula de novo na universidade, convivendo com 

a juventude, e eles estão percebendo – embora seja 

gente da USP, que sempre tem melhores oportuni-

dades. Tem gente lá que acha que nasceu na época 

errada, para chegar ao mercado de trabalho nessa 

circunstância. Você concorda que embora ainda te-

nha que ser feita uma pesquisa sobre o assunto, 

nós estamos vendo agora um movimento de des-

censo social. Como você vê isso?

José Pastore – É um prazer poder dialogar com 

você, Macedo. De fato, o Brasil passou por décadas 

de muita mobilidade social ascendente – porque a 

mobilidade social pode ser descendente, também. 

Se pegarmos, por exemplo, o que era o Brasil da 

década de 1940, era ainda um país agrícola, rural. 

E o que aconteceu nas décadas de 1950 e 1960? 

Ele não só foi se urbanizando, mas foram surgin-

do novas oportunidades de trabalho, que estavam 

ligadas a atividades que inexistiam e passaram a 

existir com a industrialização, com as empresas es-

tatais que começaram a surgir naquela época, com 

a expansão do mercado financeiro, com o capital es-

trangeiro que entrou. 

Roberto Macedo – A minha pergunta é sobre 

mobilidade social, que ocorre quando a pessoa as-

Todas essas oportunidades surgiram nas décadas 

de 1950 e 1960 e precisavam de gente para tocar. 

E as pessoas que vinham do campo, de um estrato 

social muito baixo, foram entrando nessas opor-

tunidades, até sem muita educação formal, mas 

aprendendo em serviço. Grande parte aprendendo 

em serviço. E o salto em termos de renda, em ter-

mos de educação, em termos de perspectivas, foi 

muito grande entre o que elas tinham e o que elas 

passaram a ter. E maior ainda entre aquilo que os 

pais tinham e elas passaram a ter. Então, tanto a 

mobilidade intrageracional quanto a intergeracional 

foi muito grande durante várias décadas no Brasil. 

Nos anos 1980 nós tivemos a “década perdida” – 

com problemas graves de inflação, aqueles planos 

que não deram certo – e isso realmente afetou um 

pouco o surgimento de grandes oportunidades de 

trabalho e emprego, mas a mobilidade continuou. 

Analisando as informações depois, bem mais tarde, 

em 1996 – analisei os primeiros dados em 1973 – 

já dava para ver muita mobilidade. Uma mobilidade 

diferente. De 1950 e 1960 foi uma mobilidade em 

que as pessoas entraram porque se abriram novas 

oportunidades, e mesmo não tendo muita qualifi-

cação, elas entraram, se viraram e aprenderam. A 

mobilidade de 1996 já passou a mostrar um fe-

nômeno diferente. Para um entrar e subir, o outro 

precisava sair e descer na estrutura social. Ou seja, 

no primeiro caso nós temos uma mobilidade que a 

gente chama de estrutural, abrir oportunidade para 

as pessoas entrarem. No segundo caso é uma mobi-

lidade circular, ou seja, para uma pessoa subir, a ou-

tra desce. Por quê? Porque educação passou a ser 

importante. Produtividade, eficiência, qualificação 

passaram a ser importantes. Então, a mobilidade 

passou a ser circular. Mas o montante de mobilida-

de continuou bem razoável. 

Na primeira época – eu publiquei o livro em 1979 

com dados de 1973 –, 90 por cento dos entrevista-

dos estavam em situação igual ou melhor que seus 
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pais. Nos dados de 1996, 80% dos entrevistados 

estavam numa situação igual ou melhor que a dos 

seus pais. Agora, você me pergunta: e nos dias atu-

ais? Eu também sinto o que você sente. Acho que 

estamos tendo uma reversão porque há muitas di-

ficuldades de oportunidade para grandes massas. 

Por dois motivos básicos – há outros. Primeiro, re-

cessões prolongadas. Isso diminui a oportunidade 

de trabalho e a ascensão também é reduzida. Se-

gundo fator: tecnologia. Antigamente ela só rompia 

os empregos rotineiros, manuais. Agora, não. Ela 

rompe também o emprego de classe média, mais 

intelectualizado, mais sofisticado. Um sujeito, por 

exemplo, que é gerente de um grande supermerca-

do na área de estocagem, um gerente de almoxari-

fado, ganha R$ 4 mil por mês, é educado, tem uni-

versidade, é classe média. Entra lá o computador e 

acaba com esse cargo porque o almoxarifado é todo 

controlado pelo caixa. Assim que saiu o produto, já 

há o controle do almoxarifado.

Então, a tecnologia também tem provocado mu-

danças importantes e de impacto na mobilidade 

social. Aí você pergunta: mas não tem gente que 

sobe? Tem, tem gente que sobe por causa das tec-

nologias, mas são poucos. Mas tem gente que des-

ce? Nós temos um número muito grande dos que 

descem na escala social. Pergunte para uma pessoa 

de 35, 40 anos, qual é a situação econômica dela 

comparada à do pai. Ele diz: “Eu não sei, eu ainda 

não cheguei lá, estou longe ainda, não sei se vou 

chegar, estou sem perspectivas”. Porque a situação 

mudou muito devido a esses dois fatores, que estão 

impactando bastante. Isso tem consequências não 

só econômicas e sociais, mas psicológicas, que têm 

desdobramentos políticos, porque toda vez que há 

um movimento de mobilidade social descendente e 

rápido, há muita frustração, muito desencanto, mui-

ta desesperança e as pessoas ficam suscetíveis a 

chamados populistas, a chamados de heroísmo, a 

movimentos sociais, a processos, a passeatas de 

rua e assim por diante, que é o que estamos vendo 

no mundo todo. No mundo inteiro está ocorrendo 

isso. A mobilidade social está diminuindo no mundo 

inteiro. Há um fenômeno que está predominando. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, já há três dé-

cadas. Por exemplo, a produtividade da economia 

cresce muito mais rápido que o salário. Muito mais 

depressa. As oportunidades estão ficando limitadas 

perto daquilo que a economia progride. Veja esses 

movimentos sociais nos Estados Unidos: “Ocupy 

New York”, depois os outros, toda essa repetição. 

Estamos vendo que esses movimentos sociais de-

sembocam até nas decisões políticas. É o Brexit na 

Inglaterra, é o Donald Trump nos Estados Unidos, 

é o Recep Erdogan na Turquia, e assim vemos que 

esse fenômeno da mobilidade social descendente 

tem um impacto muito grande na psicologia social e 

no comportamento político nas nações.

Sérgio Rondino – É preocupante. Machado, sua 

segunda pergunta.

Luiz Alberto Machado – O senhor falou das di-

ferenças entre as coisas mais estruturais e as coi-

sas conjunturais. Entre as várias reformas estrutu-

rantes que a gente ouve falar há décadas, uma das 

que foram conseguidas recentemente foi a reforma 

trabalhista. Mesmo que não tenha sido uma grande 

reforma, houve conquistas importantes. Eu queria 

saber: na sua opinião, ela foi positiva? Sem a sua 

aprovação, a situação atual seria ainda pior?

José Pastore – A reforma trabalhista trou-

xe muitas inovações na CLT, mas como tocou em 

vários outros pontos da CLT, ainda vai levar um 

tempo para ser totalmente digerida. Ela vai trazer 

consequências por muitos e muitos anos. Aquilo 

que hoje em dia estão chamando de histerese: 

as causas estão num lugar e em um tempo e as 

consequências estão lá na frente. Mas há coisas 
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evidentes. Por exemplo, uma redução fantástica 

nas ações na Justiça do Trabalho. Esse conflito, 

que dominava o meio sindical, o meio trabalhista 

brasileiro, foi muito diminuído. Por quê?  Porque 

hoje há maior responsabilização das partes. As 

partes, antes, principalmente do lado laboral, não 

tinham muito a perder ao entrar na Justiça. Hoje 

tem responsabilidade. Ela não pode mentir, não 

pode levar falso testemunho, não pode apresen-

tar uma prova que não tenha consistência porque 

pode perder a ação. E se perder a ação vai arcar 

com os custos do processo judicial. Então, o tra-

balhador está pensando duas vezes. Isso é bom? 

Isso é muito bom porque estamos notando que as 

ações trabalhistas estão ficando muito mais sé-

rias, sabe? As audiências estão sendo realizadas 

com mais tempo, com mais vagar. O juiz está ten-

do tempo de instruir bem o processo, de colher os 

fatos que são necessários para ele julgar – e com 

isso você tem até uma melhoria no respeito ao Ju-

diciário. O juiz é para ser respeitado, não é para 

ser tapeado. Mas o que tínhamos antigamente era 

uma audiência de dois minutos, de três minutos, 

em que o juiz falava assim: “Bem, vamos chegar 

a um acordo porque eu não tenho muito tempo. 

Tenho muito processo aqui”. Bem, os processos 

foram reduzidos praticamente pela metade. E isso 

já foi um efeito muito grande.

Outro efeito importante é que o empregado e o 

empregador, em muitos assuntos, estão se pondo 

de acordo numa base individual, o que antes não 

ocorria. Então, era muito comum, por exemplo, o 

empregado querer a demissão para ganhar as ver-

bas rescisórias. E a empresa não queria demitir 

porque custava, era muito caro pagar as verbas 

rescisórias.  E ele não produzia bem, a empresa não 

estava satisfeita e ele também não. Ficava aque-

la situação que era péssima para todos e para a 

produtividade. Hoje, com a reforma trabalhista, ele 

pode propor um acordo para o empregador: “Estou 

querendo sair, vamos fazer um acerto?”. Faz lá um 

acerto, recebe a metade da verba rescisória, resol-

ve o problema e pronto. Então, são mudanças des-

se tipo que vão perdurar durante muito tempo nas 

novas modalidades de contratação. Nós estamos 

vendo agora, com a pandemia, que as novas moda-

lidades estão sendo virtuosas, estão sendo salva-

doras da pátria. É o tempo parcial, é o autônomo, 

é o intermitente, são as novas modalidades que 

a reforma trabalhista trouxe como legais, porque 

antes elas eram ilegais. Estou citando três exem-

plos, aqui, mas poderíamos facilmente chegar em 

10 exemplos de coisas que já estão acontecendo, 

mas muita coisa vai acontecer daqui para a frente.

Sérgio Rondino – O senhor acha que, com essas 

reformas todas, o Brasil pode caminhar para uma al-

teração nessa cultura de só se pensar nessa relação 

empregatícia cheia de burocracias, de verbas resci-

sórias e tal? Caminharemos para uma facilitação do 

trabalho? Porque quanto mais fácil for para demitir, 

mais fácil é contratar. A impressão que eu tenho é 

de que muitos empresários, principalmente das pe-

quenas empresas, têm um certo temor de contratar 

alguém porque sabe o custo que pode ter na hora 

de demitir. Se fosse mais fácil, teríamos mais opor-

tunidades de trabalho, em vez de emprego? O que 

o senhor acha desta situação?

José Pastore – Esse modo convencional que 

temos no emprego, com vínculo empregatício, as-

salariado, por prazo indeterminado, habitualidade, 

subordinação, vai durar muito tempo. Muitas ati-

vidades dependem desse tipo de relação, que é 

bastante onerosa para as empresas, no Brasil. Os 

encargos sociais no Brasil pesam 102% sobre o sa-

lário, é um dos mais altos do mundo. Nenhum outro 

país possui um encargo assim tão elevado quanto 

o do Brasil. Toda vez que uma empresa contrata 

um trabalhador por  mil reais, custa para a empresa 

2.020 reais. Mas é exatamente nisso que o governo 

está querendo mexer e inovar com essa desonera-

ção da folha de salários. Então, se realmente conse-

guirmos desonerar uma parte, pelo menos, desses 

102%, se conseguirmos desonerar, digamos, 40% 

desses 102%, vamos dar um passo muito grande 

para chegar a esse ponto que você falou, de ter uma 

relação de emprego que seja mais leve, mais fácil de 

contratar e mais fácil de demitir. Porque, realmente, 

quando temos essas duas facilidades, a geração de 

emprego é maior. Os estudos mostram isso. Compa-

re a França com os Estados Unidos. O problema da 

França não é que tem muito desemprego, é que ela 

gera pouco emprego. Por que ela gera pouco empre-

go? Porque uma vez que um empresário contrata 

alguém, ele sabe que vai custar muito caro para ele 

se livrar dessa pessoa. Na França, além dos custos, 

há regras que impedem a demissão. Na Itália tam-

bém é assim. Na Itália, o empregador fala: “É mais 

fácil me livrar de minha mulher do que me livrar de 

um empregado”, porque lá é proibitivo demitir. 
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Então, qual o problema da França? Não é que ela 

demite muito, é que ela emprega pouco. Qual é o 

problema dos Estados Unidos, que têm muita rota-

tividade? Empregam muito e desempregam muito. 

Então, eles geram uma quantidade de emprego mui-

to grande. Agora, o Brasil, com 102%, realmente é 

muito pesado, especialmente para a pequena e para 

a média empresa. Porque esses 102% são o míni-

mo. Em cima desses 102%, quando se trata de uma 

grande empresa, há uma série de outros benefícios 

que são negociados, eles não são garantidos por lei, 

mas são garantidos por negociação – ou por acordo 

coletivo ou por convenção coletiva. Então, é um be-

nefício especial de alimentação, é um benefício es-

pecial de transporte, é um prêmio, é isso ou aquilo. 

Realmente sobe muito o encargo em cima daquele 

que é empregado. Isso conspira contra o emprego, 

razão pela qual muitos saem do emprego e caem na 

informalidade. E nós temos poucas regras para pro-

teger aquele que não é empregado. Uma das regras 

que nós temos para proteger quem não é emprega-

do é o MEI, é o microempreendedor individual. Mas 

fora o MEI, há poucas regras. E esse mundo do não-

-empregado está crescendo muito depressa. Você 

vê que até os entregadores de pizza fizeram uma 

paralisação para dizer o seguinte: ”Nós não somos 

empregados, mas nós somos gente, precisamos de 

proteções”. E eles precisam de proteções. Precisam 

de proteção de aposentadoria, de saúde, seguro... O 

MEI é uma boa semente. A partir do MEI, podemos 

melhorar e buscar proteções para o não emprega-

do. Qual a diferença entre a proteção do emprega-

do e a proteção do não empregado? A proteção do 

empregado está atrelada ao emprego. O emprego 

é que é protegido. A proteção do não-empregado 

precisa estar atrelada às pessoas. Não é o emprego, 

as pessoas é que precisam ser protegidas. Por que o 

empregado tem o seguro-desemprego? Porque, no 

emprego, há uma legislação que diz que se ele fi-

car desempregado pode ter o seguro-desemprego. 

Agora, quem não tem emprego e perde a ocupação, 

não tem seguro-ocupação. E é aqui que nós precisa-

mos melhorar muito a legislação e andar.

É um problema mundial, esse. Mundialmente está 

se discutindo se o motorista de Uber é um empre-

gado convencional ou é um autônomo. Há países 

que o empurram para ser empregado e há países 

que o empurram para ser autônomo. O fato é que 

temos de encontrar uma solução. Porque se a gente 

empurrar todos esses trabalhadores de plataforma 

para a CLT, eles vão custar tão caro que quebrarão 

as empresas de plataforma. Elas saem do mercado, 

acaba o business e acaba o trabalho. Muito pior a so-

lução. Então, o desafio hoje é encontrar regras para 

proteger aquele que não é empregado e que será 

protegido não por CLT, mas por proteções próprias, 

específicas, que tenham portabilidade, que sejam 

customizadas, que sejam atreladas às pessoas, de 
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tal maneira que, quando a pessoa deixa de traba-

lhar por conta própria e volta ser empregada, ela 

carrega a proteção consigo. Isso é a proteção atre-

lada às pessoas. Esse é o grande desafio que vamos 

ter pela frente nos próximos anos, no Congresso 

Nacional. Essa greve aí dos entregadores foi his-

tórica. E eu estou observando o seguinte: os par-

lamentares estão se programando para achar uma 

fórmula da CLT para ser aplicada a ele, o que não é 

o desejável, não.

Luiz Alberto Machado – Não sendo emprega-

dos, eles não são sindicalizados. Eles podem se unir 

em cooperativas para fazer essas negociações?

José Pastore – É interessantíssima essa sua 

pergunta. Eles não são sindicalizados, é verdade, 

porque o movimento sindical é todo baseado no 

vínculo empregatício. Mas eles têm agido coletiva-

mente, têm encontrado maneiras de agir coletiva-

mente e organizadamente. As novas tecnologias – o 

WhatsApp, por exemplo – estão permitindo a eles se 

organizar e conversar todo dia. Há dois anos tive-

mos uma greve de caminhoneiros que parou o País 

inteiro e não havia um sindicato no meio, não havia 

um dirigente sindical. E eles conseguiram parar. Nos 

Estados Unidos têm ocorrido greves de professo-

res autônomos de escolas que são mobilizadas por 

meio do WhatsApp. Em vários países esses não-em-

pregados estão se organizando das maneiras mais 

diversas – às vezes associações, às vezes coopera-

tivas, às vezes é clube e às vezes não é nada, são 

apenas simpatias que estão atreladas às amizades 

que se formam pelas novas tecnologias. Esse é o 

futuro. O futuro vai ser por aí, não vai ser necessá-

rio ter sindicato para poder ter um movimento exi-

toso, como tem havido em várias áreas. 

Sérgio Rondino – Professor Macedo, sua per-

gunta, por favor.

Roberto Macedo – O senhor falou, responden-

do ao Machado, que a flexibilização já ajudou nos 

ajustes que estão sendo feitos no mercado de tra-

balho. Mas tem outras coisas, como esse abono de 

600 reais por mês e também há mais regras sobre 

a flexibilização. Qual é o seu balanço sobre as me-

didas mais recentes? E elas são eficazes para dar 

proteção ao trabalhador?

José Pastore – A minha impressão é de que as 

medidas que o governo tomou para salvar empre-

gos e salvar pessoas foram de muita agilidade. 

Foram rápidas, eficientes e bem direcionadas. Por 
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exemplo, a questão da suspensão do contrato de 

trabalho e da redução de jornada – a combinação 

desses dois mecanismos deu para salvar aí uns 

10, 11 ou 12 milhões de empregos. O auxílio 

emergencial que você mencionou, de 600 reais, 

primeiro, tirou muita gente da pobreza, porque 

esses 600 reais são mais do que a renda que ele 

obtinha do trabalho. Além disso, ajudou a movi-

mentar a economia dos setores mais pobres. Por 

exemplo, no Nordeste, esses 600 reais estão mo-

vimentando a economia de uma maneira muito 

positiva. Eu acho que essas medidas foram pro-

missoras, foram boas, cumpriram com o seu papel. 

Foram prorrogadas agora, mas elas têm um prazo 

para terminar. Existe um problema fiscal por trás, 

e esse problema fiscal impede de transformar es-

sas medidas em ajudas permanentes. Apesar de 

que eu vejo alguns parlamentares que têm um 

sonho de consumo de transformar esses 600 re-

ais em permanente – em renda básica, em renda 

mínima e assim por diante. É claro que não dá. Só 

o auxílio emergencial está custando 5 bilhões por 

mês, são 60 bilhões por ano, uma coisa proibitiva. 

Mas se fala agora em fazer coisas mais focadas, 

mais direcionadas. Por exemplo, unificar os bene-

fícios atuais, o Bolsa Família, auxílio-desemprego 

etc, para atender mais gente, mais famílias que 

estejam realmente em situação de fragilidade. 

Quais seriam essas famílias? As pobres, com 

crianças de zero a seis anos, porque como todos 

sabem o investimento na criança é crucial não só 

para as crianças, mas para a própria economia e 

a sociedade. Com esse tipo de ajuda, se ela for 

de fato concretizada pelo Congresso, acho que 

será um desdobramento de grande utilidade 

que vai surgir das medidas já aprovadas e que 

estão em operação agora. Se o Brasil conseguir 

fazer um programa para atender essas famílias 

mais pobres, como atende hoje o Bolsa Família 

e outros programas, com um pouco mais de am-

plitude – é claro que não pode ampliar muito por-

que não há recursos, mas se ampliar um pouco 

mais... Por exemplo, hoje, gastam-se 100 bilhões 

de reais com os programas sociais. Mas alguma 

coisa que custe 150 bilhões, para garantir mais 

amplitude e, principalmente, uma porta de saída 

para as pessoas saírem do mundo assistencial 

para o mundo do trabalho, acho que é um grande 

subproduto que vai surgir dos grandes progra-

mas governamentais dessas medidas que foram 

aprovadas até aqui.

Sérgio Rondino – Professor Pastore, como eu 

imaginava, um programa mais do que interessan-

te, mais do que esclarecedor. Eu abro um espaço 

para um comentário final seu, se quiser fazer. Por 

favor, a palavra é sua.

José Pastore – Eu agradeço bastante a oportu-

nidade de participar e receber perguntas tão in-

teressantes de colegas tão qualificados como é o 

caso do Machado e do Macedo. E você também, 

Rondino. Como jornalista, está fazendo pergun-

tas bastante técnicas. Me coloco à disposição, se 

quiserem conversar mais, porque esses problemas 

não vão acabar tão cedo. A pandemia vai acabar 

antes dos problemas trabalhistas. Os problemas 

trabalhistas vão continuar. Estamos diante de um 

fato que está sendo determinado pela pandemia, 

mas uma vez controlada a pandemia, nós vamos 

ter mais um, dois, três anos de vários problemas 

no campo do trabalho. Estarei sempre à disposição

Sérgio Rondino – Eu quero agradecer muito, 

mais uma vez, professor, pela sua gentileza de nos 

atender, agradecer ao Roberto Macedo, ao Luiz Al-

berto Machado e ao Ricardo Patah mais uma vez 

pela participação, e principalmente a você que nos 

acompanha neste programa “Diálogos no Espaço 

Democrático”. Até o próximo, muito obrigado.
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