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Resumo 

A pesquisa abordou a categoria trabalho na estrutura        
urbana do município de Ponta Grossa. O objetivo era         
relacionar trabalho formal, crise econômica e reforma       
trabalhista. A pesquisa buscou fontes quantitativas      
relacionadas ao trabalho formal constantes no CAGED.       
Os resultados demonstraram que o emprego formal varia        
de acordo com os níveis de crescimento econômico e só          
foram negativos nos anos de recessão econômica, ou        
seja, 2015 e 2016. Portanto, as leis trabalhistas        
anteriores a reforma trabalhista de 2017 não se        
mostraram impeditivas na ampliação do emprego formal       
em Ponta Grossa. 

Introdução  
A categoria trabalho é central na pesquisa que procurou         
abordar a economia urbana de Ponta Grossa,       
analisando o emprego formal nas suas relações com as         
crises econômicas e considerando a reforma trabalhista       
de 2017. Dessa forma, o objetivo da pesquisa era         
analisar a evolução do emprego formal no município,        
buscando relacioná-lo com as conjunturas de crises       
econômicas que atingiram o Brasil nas últimas duas        
décadas. A pesquisa quantitativa levantou os dados de        
admissão e demissão entre 2002 e 2018, buscando        
chegar aos saldos anuais do emprego formal em Ponta         
Grossa. 

Material e Métodos 
A pesquisa bibliográfica foi o procedimento metodológico       
fundamental do trabalho. Em primeiro lugar, foram feitos        
levantamentos no CAGED (Ministério da Economia). O       
CAGED apresenta os dados de admissões e demissões        
que são informados por todas as empresas que mantém         
funcionários registrados, conforme as normas contidas      
na CLT. O recorte temporal do levantamento buscou        
dados entre 2002 e 2018 do município de Ponta Grossa.          
Nesse período, a economia brasileira foi afetada pela        
crise global de 2008 e pela maior e mais longa recessão           
que já atingiu a economia brasileira, referente aos anos         
de 2015 e 2016. Além disso, realizou-se levantamento        
documental relativo às leis trabalhistas e levantamento       
bibliográfico. 

Resultados e Discussão 
No capitalismo, a categoria trabalho manteve uma       
centralidade como elemento social fundamental desde a       
consolidação deste sistema econômico-social, mesmo     
diante de propostas teóricas que tentaram provar o        

contrário e que surgiram na segunda metade do século         
XX (CARDOSO, 2011). A par disso, pode-se dividir o         
trabalho no capitalismo em dois tipos: trabalho informal;        
trabalho formal. A reforma trabalhista de 2017 no Brasil         
foi defendida como uma forma de ampliar emprego        
formal no país. O argumento a favor da reforma defendia          
que os direitos trabalhistas contidos na CLT dificultavam        
contratações. A pesquisa buscou abordar o tema a partir         
da economia urbana de Ponta Grossa. Nesses anos,        
uma forte crise econômica se abateu sobre a economia         
brasileira, correspondendo a maior e mais longa       
recessão econômica já constatada no Brasil, desde a        
metade do século XX. Nos outros anos, os saldos         
demonstraram a capacidade da economia de Ponta       
Grossa em gerar emprego formal, demonstrando que o        
argumento da necessidade da reforma para gerar       
emprego formal não se sustentou em Ponta Grossa. 

Conclusão  
A pesquisa demonstrou que entre 2002 e 2018 o         
emprego formal apresentou saldo positivo na relação       
entre admissões e demissões em Ponta Grossa, com        
exceção dos anos de 2015 e 2016, que foram anos de           
recessão econômica. Portanto, a economia de Ponta       
Grossa, no que se refere ao circuito superior,        
apresentou-se como capaz de gerar empregos formais       
regidos pela CLT. A conclusão aponta para a        
necessidade de estudar os níveis da dualidade emprego        
formal e trabalho informal para que se possa        
compreender melhor a questão do trabalho no município        
de Ponta Grossa. 
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