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RESUMO

O projeto de pesquisa aborda a inserção do trabalho intermitente nas empresas verificando suas dimensões e tendências, e tem como objeto 
produzir estudos analíticos sobre questões pertinentes ao desenvolvimento do mercado de trabalho, analisar os aspectos legais, buscando 
elucidar pelo menos em parte a problema da pesquisa, que e o desemprego e a informalidade dos trabalhadores, cuja atividade laboral é 
conhecida como “bicos”, ou seja, trabalham esporadicamente, e não possuem nenhuma regularização, e com a reforma trabalhista passaram a 
ter carteira assinada na modalidade intermitente com todos os direitos constitucionais, o tema já é abordado em sala, por isso a inquietação em 
pesquisá-lo com mais profundidade. Destaca-se a importância do projeto para a ciência, com o objetivo de contribuir com a produção e 
disseminação das características do trabalho intermitente. É relevante para sociedade e os para os discentes, ao apontar um direcionamento de 
uma nova oportunidade de estudo e de trabalho, com a possibilidade de fomentar estratégias de desenvolvimento profissional, é de suma 
importância para a instituição, que contribui para formar profissionais mais capacitados com ensino de qualidade e responsabilidade social. A 
metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e análise de dados estatísticos dos órgãos de pesquisa (CAGED, DIEESE, CNAE etc) de empresas 
que já possuem em seus quadros, colaboradores com a modalidade de trabalho intermitente. A classificação da metodologia utilizada quanto aos 
fins será exploratória e descritiva e quanto aos meios de investigação, revisão bibliográfica de livros, artigos, e análise de dados dos órgãos de 
pesquisa, elencando seus aspectos e suas implicações. Quanto aos resultados parciais da pesquisa que encontra-se em andamento, Destaca-se 
que em novembro de 2018 e em abril de 2019, a realização de palestras sobre trabalho intermitente na instituição, com a disseminação dos 
conhecimentos aos discentes e a comunidade acadêmica, encontra-se em elaboração a confecção de artigos sobre o tema, e foi realizada uma 
parceria  com Observatório Nacional do Trabalho (ONMT), onde foi fornecida uma senha de acesso aos dados sobre trabalho intermitente 
diretamente na plataforma, onde constata-se que no ano de 2018, de acordo os dados da plataforma do Ministério da Economia, (CAGED), o 
emprego formal no Brasil, em seus mais diversos setores: Serviços, Comércio, Construção Civil, apresentou no acumulado do ano de 2018, (um  
saldo de +529.554) empregos, e no tocante aos dados exclusivos do trabalho intermitente, nesse mesmo período, no acumulado de 2018, houve 
69.984 admissões e 19.951 desligamentos de trabalhadores intermitentes, (com saldo de + 50.033). Conclui-se que a novel modalidade 
trabalhista é responsável pelo saldo positivo na criação de empregos, onde pode-se inferir que somente no primeiro ano de implantação já gerou 
em torno de 9,44 %, dos empregos formais no Brasil. Do ponto de vista etário,  conclui-se que a medida que a idade aumenta, as oportunidades 
de trabalho intermitente tem tendência de queda nos índices, por exemplo, no mês de janeiro de 2019, o saldo de emprego dos trabalhadores 
intermitentes dividiu-se entre empregados com 30 a 39 anos (1.183 postos), 40 a 49 anos (815), 50 a 64 anos (413), 65 anos ou mais (26). Com 
relação a escolaridade dos trabalhadores intermitentes dividiu-se entre empregados com Ensino Médio (2.507 postos), empregados com até 
Ensino Fundamental (581) e Ensino Superior (264). Percebemos uma concentração de empregados com ensino médio, e ocupando em sua 
maioria as profissões dos setores de Serviços e Construção Civil e Indústria de Transformação. Conclui-se em análise parcial que a pesquisa 
alcança seu objetivo, de prospectar um cenário da modalidade de trabalho intermitente, para compreender o comportamento do mercado de 
trabalho.
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