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A
tendência de forte ex
pansão do desempre
go nos anos 90, no Bra
sil, é cada vez mais
reveladora dos efeitos

decorrentes do novo modelo eco-
nômico de modernização e de in-
serção competitiva na economia
mundial. A abertura comercial sem
critérios, aliada ao contexto compe-
titivo interno de altas taxas de ju-
ros, valorização cambial (até janei-
ro de 1999), ausência de financia-
mento de médio e longo prazos à
produção, estrutura tributária inade-
quada e ausência de políticas co-
mercial defensiva, industrial ativa e
social compensatória transformaram
o emprego em uma das principais
variáveis de ajuste das empresas.

Além disso, interessa também
destacar que o desemprego consti-
tui um dos principais elementos do
movimento de desestruturação do
mercado de trabalho, isto é, o mo-
vimento identificado pela presença
de altas taxas de desemprego, do
desassalariamento e da geração de
postos de trabalho precários.

Para discutir o fenômeno do de-
semprego, dividiu-se o presente
texto em três partes. Na primeira
parte do estudo são apresentadas
as informcções referentes à expan-

são do desemprego nacional pelas
distintas regiões geográficas, en-
quanto a segunda parte refere-se à
evolução das formas de ocupação,
destacando-se o desassalariamento
e a evolução dos postos de traba-
lho não assalariados nos anos 90.
Na terceira parte, discute-se o novo
perfil do desemprego, assim como,
na quarta parte, procura-se tratar dos
determinantes macroeconômicos do
desemprego no Brasil.

1. Movimento geral de inserção
da População Economicamente
Ativa: o crescimento do
desemprego nos anos 90

Depois de registrar, nos anos 80,
um volume de desempregados re-
lativamente comprimido, o Brasil
passou a conviver com altas taxas
de desemprego nos anos 90. Entre
1981 e 1983, por força da recessão
econômica, as taxas de desempre-
go tinham crescido rapidamente,
voltando a cair no período de 1984/
86, com a recuperação do nível de
atividade. Com a estagnação da ren-
da per capita nos três últimos anos
da década, as taxas de desemprego
subiram um pouco.

Na década de 90, o fenômeno
do desemprego compreende uma
das principais características da
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evolução da População Economica-
mente Ativa. Independente das dife-
renças metodológicas utilizadas na
apuração do desemprego no Brasil,
percebe-se que as várias taxas de
desemprego existentes apresentam-
se atualmente muito superiores às do
final dos anos 80 (ver Gráfico 1).

Além do crescimento da taxa
nacional de desemprego nos anos

90, observa-se também que, segun-
do as informações produzidas pela
Fibge/Pnad, todas as regiões geo-
gráficas brasileiras apresentam ta-
xas de desemprego que são, no
mínimo, o dobro das apuradas no
final dos anos 80. Em virtude disso,
não há consistência nos argumen-
tos que procuram negar o fenôme-
no do desemprego no Brasil.

O aumento do desemprego de-
corre, como não poderia deixar de
ser, do crescimento superior da Po-
pulação Economicamente Ativa à
geração de postos de trabalho em
todo o País. Entre 1989 e 1996, por
exemplo, a expansão das ocupações
no Brasil foi de 11,4%, enquanto a
PEA total aumentou 16,5%, influen-
ciando diretamente o aumento do
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Gráfico 1

Brasil: evolução do índice de desemprego** (1980 = 100,0)

Fonte: Fibge/Pnad ajustadas

* Estimativa
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Elaboração própria
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Gráfico 2

Brasil: evolução da taxa de desemprego* por regiões geográficas, 1989 e 1996 (em %)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas

* Procura de trabalho

Elaboração própria
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desemprego em 179,1% (ver Gráfi-
co 2).

Em outras palavras, destaca-se
que, nos anos 90, foram abertos
anualmente 951,4 mil postos de tra-
balho. Essa quantidade foi insufi-
ciente para atender ao ingresso de
1.417,1 mil pessoas ativas a cada
ano, gerando, por conseqüência, o
aumento do desemprego, em mé-
dia, de 465,7 mil pessoas ao longo
dos anos 90. O número de postos

de trabalho abertos representou ape-
nas 67,1% da massa de trabalhado-
res que procuraram trabalho (ver
Tabela 1).

Além das informações nacio-
nais, podem ser constatadas dife-
renças regionais importantes nos
anos 90, como (i) a maior expan-
são da PEA ocupada na Região
Norte (48,0%) e a menor na Re-
gião Sudeste (7,6%), (ii) o menor
aumento do desemprego na Re-

gião Nordeste (136%) e o maior
na Região Norte (321%) e (iii) o
maior crescimento da PEA total na
região Norte (56,5%) e o menor
na Região Sudeste (13,2%). A di-
nâmica demográfica regional pos-
sui relevância na explicação des-
ses dados, assim como o compor-
tamento econômico local, pois
produz impactos diretos sobre a
abertura e/ou fechamento dos
postos de trabalho.

Brasil Região Norte Região
Nordeste

Região
Sudeste

Região Sul Região
C. Oeste

1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996

PEA Total 60.120
100,0

70.040
100,0

1.834
100,0

2.870
100,0

16.032
100,0

18.970
100,0

27.732
100,0

31.403
100,

10.273
100,0

11.703
100,0

4.249
100,0

5.093
100,0

Variação
1996/89

16,5% 56,5% 18,3% 13,2% 13,9% 19,9%

PEA Ocupada 58.300
97,0

64.960
92,7

1.777
96,9

2.630
91,6

15.512
96,8

17.745
93,5

26.846
96,8

28.884
92,0

10.026
97,6

11.038
94,3

4.139
97,4

4.664
91,6

Variação
1996/89

11,4% 48,0% 14,4% 7,6% 10,1% 12,7%

PEA De-
sempregada

1.820
3,0

5.080
7,3

57,1
3,1

240
8,4

519
3,2

1.225
6,5

887
3,2

2.519
8,0

248
2,4

666
5,7

109
2,6

430
8,4

Variação
1996/89

179,1% 321,0% 136,0% 184,0% 168,5% 294,1%

Tabela 1

Brasil: evolução da População Economicamente Ativa (PEA), da ocupação e

do desemprego, 1989/96* (em mil)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas

Elaboração própria

2. O movimento geral da
População Economicamente
Ativa ocupada: o fenômeno do

desassalariamento nos anos 90

A evolução da PEA ocupada
apresentou três importantes altera-
ções nos anos 90: (i) queda na par-
ticipação relativa do setor secundá-
rio no total da ocupação; (ii) redu-
ção na participação relativa dos
empregos assalariados no total da
ocupação; e (iii) diminuição na par-
ticipação relativa dos empregos as-
salariados com registro no total dos
assalariados (ver Gráfico 3).

Nota-se que, para um aumento
da ocupação total de 11,4% nos anos
90, houve um crescimento superior
das ocupações no setor terciário
(22,3%), uma insignificante eleva-
ção da ocupação no setor primário

(0,5%) e queda nas ocupações do
setor secundário (2,2%). Essa modi-
ficação na composição da ocupa-
ção não se mostrou uniforme entre
as grandes regiões geográficas (ver
Tabela 2).

A drástica redução na ocupação
do setor secundário na Região Su-
deste (9,6%) � principal pólo indus-
trial do País � não foi compensada
pela elevação da ocupação no mes-
mo setor nas outras regiões geográ-
ficas. Ao mesmo tempo, a expan-
são das ocupações no setor terciário
(22,3%) ocorreu fortemente estimu-
lada pelas Regiões Norte (51,2%),
Nordeste (28,9%) e Sul (22,7%) (ver
Gráfico 4).

Ainda em relação ao setor pri-
mário, há evidências de que a que-
da na ocupação nas Regiões Sul
(11,4%) e Sudeste (1,3%) tenha sido

mais do que compensada pela ele-
vação nas Regiões Nordeste (3,6%)
e Centro-Oeste (12,6%). Em função
disso, a ocupação absoluta no setor
primário permaneceu relativamen-
te estabilizada no Brasil, apontando
para sua diminuição relativa no to-
tal da ocupação, assim como do se-
tor secundário nos anos 90.

Por outro lado, cabe destacar o
fortalecimento do fenômeno do
desassalariamento no Brasil, nos
anos 90, que se constituiu uma no-
vidade quando comparada à evolu-
ção ocupacional das últimas seis
décadas. O desassalariamento de-
corre muito mais do comportamen-
to das Regiões Sudeste, Nordeste e
Centro-Oeste, já que, nas Regiões
Sul e Norte, o assalariamento man-
teve-se praticamente inalterado (ver
Tabela 3).

ESTUDO TRAÇA O NOVO PERFIL DO DESEMPREGO NO BRASIL
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Gráfico 3

Brasil: evolução da ocupação por regiões geográficas, 1989 e 1996 (em %)
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Brasil Região
Norte

Região
Nordeste

Região
Sudeste

Região Sul Região   C.
Oeste

1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996

PEA
Ocupada

58.300
100,0

64.960
100,0

1.777
100,0

2.630
100,0

15.512
100,0

17.745
100,0

26.846
100,0

28.884
100,0

10.026
100,0

11.038
100,0

4.139
100,0

4.664
100,0

Variação
1996/89

11,4% 48,0% 14,4% 7,6% 10,1% 12,7%

Setor
Primário

13.497
23,2

13.561
20,9

Nd. Nd. 6.129
39,5

6.349
35,8

3.286
12,2

3.242
11,2

3.065
30,6

2.717
24,6

887
21,4

999
21,4

Variação
1996/89

0,5% Nd. 3,6% -1,3% -11,4% 12,6%

Setor
Secundár
io

13.818
23,7

13.513
20,8

403
22,7

496
18,9

2.490
16,1

2.512
14,2

7.955
29,6

7.189
24,9

2.269
22,6

2.565
23,2

702
17,0

752
16,1

Variação
1996/89

-2,2% 23,1% 0,9% -9,6 13,1% 7,1%

Setor
Terciário

30.985
53,1

37.886
58,3

1.244
70,0

1.881
71,5

6893
44,4

8.885
50,0

15.605
58,2

18.453
63,9

4.692
46,8

5.756
52,2

2.551
61,6

2.913
62,5

Variação
1996/89

22,3% 51,2% 28,9% 18,3% 22,7% 14,2%

Tabela 2

Brasil: evolução da PEA ocupada e por setor econômico, 1989/96* (em mil)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas

Elaboração própria

A perda de participação dos
empregos assalariados no total da
ocupação tem sido fortemente in-
fluenciada pela redução dos empre-
gos assalariados com registro. Os
empregos assalariados sem registro
continuam aumentando nos anos 90,
porém com taxas reduzidas, inca-

pazes de compensar a perda dos
empregos assalariados com registro.

No que diz respeito à composi-
ção das ocupações, pode-se obser-
var a força da expansão dos traba-
lhos por conta própria e ocupações
não remuneradas no Brasil dos anos
90. Em termos das grandes regiões

geográficas, verifica-se uma tendên-
cia generalizada de expansão dos
postos de trabalho não assalariados
(ver Gráfico 5).

Para cada um emprego assalari-
ado gerado entre 1989 e 1996, fo-
ram abertas 1,6 ocupações não as-
salariadas no Brasil. Essa relação foi

ESTUDO TRAÇA O NOVO PERFIL DO DESEMPREGO NO BRASIL
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mais elevada nas Regiões Sudeste
(2,9 vezes) e Nordeste (2,5 vezes),
enquanto nas demais regiões ela foi
menor, como no Sul (0,5 vez), Cen-
tro-Oeste (0,6%) e Norte (0,7 vez)
(ver Tabela 4).

3. As alterações no perfil do
desempregado

Assim como a oferta e a demanda
de trabalho apresentaram mudanças
significativas nos últimos anos, o de-
semprego também registrou altera-
ções importantes, seja na quantida-
de, seja no perfil do desempregado.
Não apenas ocorreu um aumento na
taxa de desemprego e, por conse
qüência, na quantidade de pessoas
procurando emprego, como também
houve uma mudança na estrutura do
desemprego e uma elevação no tem-
po de procura de trabalho.

Entre 1989 e 1996, o desempre-
go cresceu relativamente mais (i)
para as pessoas com mais de 11
anos de escolaridade, (ii) para pes-
soas com idade mais avançada (mais
de 40 anos), (iii) para os homens,
(iv) para os não-chefes de família
(cônjuge), (v) para as pessoas de
cor e (vi) para os que buscam o
primeiro emprego. Em compensa-
ção, a situação tornou-se menos gra-
ve (i) para aqueles com menor grau

de escolaridade, (ii) com menos ida-
de, (iii) para as mulheres, (iv) para
os filhos, (v) para os brancos e (vi)
para os que buscam um reemprego

(Ver Quadro I).

4. O desemprego como um
problema macroeconômico
nacional

Para poder identificar adequada-
mente a natureza e as causas gerais
das transformações do desemprego
nos anos 90, necessita-se recuperar
os determinantes da polít ica
macroeconômica no Brasil. Nesse
sentido, são, a seguir, rapidamente
analisados: (i) o nível de atividade,
(ii) a reinserção externa, (iii) a
reestruturação das empresas priva-
das e (iv) o ajuste no setor público
como forma de procurar entender a
dinâmica do movimento de
desestruturação do mercado de tra-
balho, que tem o desemprego como
um dos aspectos fundamentais.

4.1. O nível de atividade

Desde o início dos anos 80,
pode-se observar a presença de um
conjunto de restrições internas e
externas ao pleno desenvolvimen-
to das forças produtivas no Brasil.
Em geral, a queda e a permanência

de taxas de investimento como pro-
porção do produto, relativamente
baixas, revelam a reduzida capaci-
dade de recomposição e ampliação
do parque produtivo.

Além da identif icação da
performance insuficiente dos inves-
timentos, pode-se observar que o
comportamento do Produto Interno
Bruto per capita também confirma
o comportamento geral de estagna-
ção da economia brasileira. Apesar
da importante recuperação do PIB
por habitante nos últimos quatro
anos, o seu valor, em 1997, era ape-
nas 2,1% superior ao de 1980.

Durante os anos 1980/89, o PIB
apresentou taxa de crescimento
média anual de 2,25% e de 4,5%
somente no período 1984/89 (des-
contada a recessão dos anos 1981/
83). Paralelamente, o nível nacio-
nal de emprego regular registrou,
respectivamente, taxa de cresci-
mento média anual de 1,2% (1980/
89) e de 2,85% (1984/89) (ver Grá-
fico 6).

Para o período seguinte (1990/
96), o nível nacional de emprego re-
gular apresentou, em compensação,
taxa negativa de variação média
anual tanto para o período 1990/96
(-1,97%) quanto para os anos 1993/
96 (-0,21%), que excluem os efeitos
da recessão (1990/92). O comporta-
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Brasil: evolução da taxa de assalariamento por regiões geográficas, 1989 e 1996 (em %)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas

Elaboração própria
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mento do PIB no período 1990/96
apresentou taxa de crescimento mé-
dia anual de 1,13% (1990/96) e de
4,3% para os anos 1993/96.

A retomada no nível de ativida-
de econômica a partir de 1992 foi
fortemente influenciada pela esta-
bilização monetária, que possibili-
tou o avanço do crédito ao consu-
mo e a elevação once for all do
poder aquisitivo das famílias de ren-
da mais baixa, sustentada na am-
pliação da produção doméstica e das
importações. Sem impactos relevan-

tes, até o presente momento, no
nível de investimentos, houve a
impossibilidade de manutenção sus-
tentada do crescimento econômico
e a geração de sinais de crise na
conta corrente do Balanço de Paga-
mentos. A adoção recente de polí-
ticas macroeconômicas stop and go

aponta para a estagnação das ativi-
dades econômicas.

Em síntese, desde 1980, assiste-
se à conformação de duas décadas
perdidas em termos de desempe-
nho da renda por habitante. Mais

do que isso, que significa a mais
grave crise econômica desde 1930,
cabe destacar que o País passou a
gerar dificuldades adicionais em re-
lação ao comportamento do merca-
do de trabalho, com o movimento
de desestruturação.

4.2. A reinserção externa

A década de 90 inaugura no País
uma nova fase de inserção externa,
marcada pela abertura comercial,
desregulamentação financeira e

Tabela 3

Brasil: evolução da PEA assalariada com e sem registro, 1989/96 (em mil)

Brasil Região
Norte

Região
Nordeste

Região
Sudeste

Região Sul Região   C.
Oeste

1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996

PEA as-
salariada

38.459
66,0

41.077
63,2

1.200
67,5

1.708
67,7

8.459
54,5

9.090
51,2

20.132
75,0

20.649
71,5

5.845
58,3

6.480
58,7

2.823
68,2

3.150
67,5

Variação
1996/89

6,8% 42,3% 7,5% 2,6% 10,9% 11,6%

Com
registro

25.523 23.089 969 891 3.966 3.785 14.441 12.839 4.519 3.992 1.628 1.582

Variação
1996/89

-9,5% -8,1% -4,6% -11,1% -11,7% -2,8%

Sem
registro

12,936 17.988 231 817 4.493 5.305 5.691 7.810 1.326 2.488 1.195 1.568

Variação
1996/89

39,1% 253,7% 18,1% 37,2% 87,6% 31,2%

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas e Rais/MTb

Elaboração própria
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Brasil: variação das ocupações por regiões geográficas, 1989 e 1996 (%)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas

Elaboração própria
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integração regional (Mercosul). Essa
mudança nas relações econômicas
externas ocorre num cenário cam-
bial desfavorável e
desacompanhado de políticas indus-
trial ativa e comercial defensiva.

Em função disso, o processo de
reinserção internacional não estaria
levando à construção de um novo
modelo de crescimento nacional
sustentado. Pelo contrário, as medi-
das macroeconômicas em curso des-
de 1990 estariam promovendo a de-
sintegração da cadeia produtiva e
mostrando-se, até o momento, mais
eficazes na destruição de parte sig-
nificativa da estrutura produtiva e
do emprego.

A desarticulação no interior de
várias cadeias produtivas tem leva-
do à maior heterogeneidade da base
econômica, com a modernização de
empresas na ponta e o retraimento,
fechamento e desnacionalização de
outras ao longo da cadeia produti-

va. Nesse sentido, a situação desfa-
vorável do emprego poderia ser
associada, em parte, à reinserção
externa passiva e subordinada aos
interesses de organismos interna-
cionais e de países avançados (ver

Gráfico 7).
Com efeitos pouco positivos para

a produção e o emprego nacionais,
as políticas macroeconômicas vol-
tadas para a abertura comercial po-
dem ser identificadas pelas alte-
rações no mix de produção domés-
tica (substituição de produtos in-
termediários e de bens de capital
produzidos internamente por im-
portados), pela ausência de me-
didas eficientes de apoio às ex-
portações e de seletividade das
importações, pelo ambiente de
competição desregulada e pelo
cenário de câmbio apreciado e
juros reais elevados.

Como se pode observar, a con-
dução do novo modelo econômi-

co no Brasil desde 1990, que tem
como objetivo modernizar e levar
o País a uma nova inserção com-
petitiva na economia mundial, não
foi capaz de superar o problema
do retorno ao crescimento econô-
mico sustentado. Adicionalmente,
tem produzido efeitos maléficos
aos trabalhadores, com maior de-
semprego.

4.3. A reestruturação das

empresas privadas

As alterações externas na eco-
nomia brasileira trouxeram implica-
ções significativas para o conjunto
das empresas. Após uma longa fase
de esgotamento do modelo de cres-
cimento por substituição de impor-
tações, podem-se identificar altera-
ções no comportamento empre-
sarial voltadas para implantação de
novos programas de gestão da pro-
dução, de reorganização do traba-
lho e de inovação tecnológica.

Tabela 4

Brasil: evolução da PEA ocupada, 1989/96 (em mil)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas

Elaboração própria
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Brasil Região Norte Região
Nordeste

Região
Sudeste

Região Sul Região   C.
Oeste

1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996

PEA
Ocupada

58.300
100,0

64.960
100,0

1.777
100,0

2.630
100,0

15.512
100,0

17.745
100,0

26.846
100,0

28.884
100,0

10.026
100,0

11.038
100,0

4.139
100,0

4.664
100.0

Variação
1996/89

11,4% 48,0% 14,4% 7,6% 10,1% 12,7%

Assalaria-
do

38.459
66,0

41.077
63,2

1.200
67,5

1.708
67,7

8.459
54,5

9.090
51,2

20.132
75,0

20.649
71,5

5.845
58,3

6.480
58,7

2.823
68,2

3.150
67,5

Variação
1996/89

6,8% 42,3% 7,5% 2,6% 10,9% 11,6%

Conta
Própria

12.760
21,9

15.173
23,4

426
24,0

677
25,7

4.629
29,8

5.325
30,0

4.543
16,9

5.641
19,5

2.318
23,1

2.579
23,4

844
20,4

951
20,4

Variação
1996/89

18,9% 58,9% 15,0% 24,2% 11,3% 12,7%

Emprega-
dor

2.499
4,3

2.485
3,8

88
4,9

91,9
3,5

461
3,0

474
2,7

1.278
4,8

1.250
4,3

416
4,1

472
4,3

257
6,2

197
4,2

Variação
1996/89

-0,6 4,4% 2,8% -2,2% 13,5% -23,4%

Não-re-
munerado

4.578
7,9

6.225
9,6

64
3,6

152,5
3,1

1.962
12,7

2.857
16,1

891
3,3

1.344
4,7

1.446
14,5

1.482
13,6

216
5,2

366
7,9

Variação
1996/89

36,0% 138,3% 45,6% 50,8% 2,5% 69,4%
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Por conta disso, o comportamen-
to do emprego nacional poderia tam-
bém estar revelando novidades sig-
nificativas. Em parte, os empregos
perdidos a partir de 1990 resulta-
riam do movimento de reestru-
turação das empresas decorrente da
introdução de novos fundamentos
competitivos, marcados pelo au-
mento da produtividade e pela mai-
or inserção externa, com alteração
dos preços relativos e elevação de
investimentos racionalizadores em,
sobretudo, grande empresas.

A adoção de diversos programas
de gestão da produção e de reorga-
nização do uso e remuneração da
mão-de-obra, como diminuição de

hierarquias funcionais,
subcontratação de mão-de-obra,
terceirização de atividades, alianças
tecnológicas, gestão participativa,
remuneração e jornada de trabalho
variável, entre outros, conformaria
novos condicionantes à demanda de
trabalhadores. A expansão hetero-
gênea de ocupações entre segmen-
tos organizado e não organizado
pode ser um reflexo da alteração
na demanda de mão-de-obra (ver
Gráfico 8).

No período 1985/90, o empre-
go no setor industrial organizado
cresceu a uma taxa média anual de
0,6%, enquanto, no setor industrial
não organizado, o emprego aumen-

tou 8,2% a cada ano. No período
1990/95, o emprego decresceu 0,2%
ao ano no setor industrial organiza-
do e 5,8% no setor industrial não
organizado.

No setor terciário, o emprego
no segmento organizado cresceu
a uma taxa média anual de 3,9%
no período 1985/90 e de 1,3% no
período 1990/95, enquanto o seg-
mento não organizado registrou
variações anuais do emprego de
5,7% nos anos 1985/90 e de 6,2%
nos anos 1990/95.

Conforme o gráfico anterior,
pôde-se observar que o setor
terciário não organizado, que vinha
registrando gradual elevação na sua

Quadro I

Perfil do desemprego, 1989 e 1996 (em %)

Itens 1989 1996

Tipo de desemprego (PED/SEADE-DIEESE)
Total 6,7 14,2

Aberto 5,0 9,2

Oculto 1,7 5,0

- Precário 1,1 3,7

- Desalento 0,6 1,3

Idade (PED/SEADE-DIEESE)
10 a 14 anos 25,3 40,3

15 a 17 anos 15,8 39,8

18 a 24 anos 9,0 19,7

25 a 39 anos 5,3 11,1

mais de 40 anos 2,8 8,0

Cor (PED/SEADE-DIEESE)
Branca 6,1 12,5

Não Branca 8,1 17,7

Sexo (PED/SEADE-DIEESE)
Homem 5,7 12,6

Mulher 8,3 16,4

Posição na família (PME/IBGE)
Chefe 1,7 3,4

Cônjuge 1,6 3,8

Filho 7,4 10,0

Outros 4,3 7,3

Escolaridade (PME/IBGE)
menos de 5 anos 2,9 4,2

5 a 8 anos 4,9 7,3

9 a 11 anos 4,5 6,6

mais de 11 anos 1,8 2,9

Experiência profissional anterior (PED/SEADE-DIEESE)
reemprego 5,8 11,3

primeiro emprego 1,0 2,0

Tempo de procura de trabalho (PED/SEADE-DIEESE)
desemprego total 15 s 22 s

desemprego aberto 13 s 18 s

desemprego oculto 17 s 29 s

Fonte: Fseade, Dieese e Fibge.

S = semanas

ESTUDO TRAÇA O NOVO PERFIL DO DESEMPREGO NO BRASIL
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participação relativa durante os anos
80, passou, a partir de 1990, a am-
pliar rapidamente a sua capacidade
de geração de ocupações. Ao con-
trário do setor industrial não organi-
zado, que, a partir de 1990, passou
a apresentar menor participação re-
lativa no total da ocupação.

Nos segmentos ocupacionais or-
ganizados, o comportamento do se-
tor terciário foi distinto do da indús-
tria. O terciário registrou leve cresci-
mento na participação relativa nos
anos 80 e decréscimo após 1990,
enquanto o setor industrial apresen-
tou decréscimo constante desde 1979.

Nota-se que a reestruturação
empresarial, ocorrida fundamental-
mente nas grandes empresas
estabelecidas no Brasil, tem com-
prometido os empregos, geralmen-
te os de melhor qualidade. Os pos-
tos de trabalho gerados são, em
maioria, precários.

4.4. O ajuste no setor público

Durante os anos 80, o setor pú-
blico foi um dos principais respon-
sáveis pela elevação ocupacional no
País. Diante do encolhimento dos
empregos no setor privado decor-

rente da recessão no período 1990/
92, o setor público passou a regis-
trar maior quantidade de empregos
do que a indústria de transforma-
ção, estimulado muito mais pelas
ações nas esferas públicas estadu-
ais e municipais.

Somente no período recente,
passaram a ser tomadas medidas
voltadas para a compressão do total
dos gastos com pessoal no setor
público, buscando compensar, em
parte, a expansão das despesas com
encargos financeiros e com demais
gastos promovidos, sobretudo, com
a estabilidade monetária. A promo-

Gráfico 6

Brasil: evolução dos índices do Produto Interno Bruto per capita e

da Formação Bruta de Capital Fixo (1980 = 100%)
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Fonte: Bacen e Fibge

Gráfico 7

Brasil: evolução dos índices de produção, do emprego e do coeficiente de

importação no setor industrial, 1989/95 (1989 = 100%)
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Fonte: MTb, Bacen e Fibge
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ção de rompimentos de contratos
de funcionários públicos não está-
veis, de programas de demissão
voluntária, de fechamentos de or-
ganismos estatais e de propostas de
reforma administrativa parece indi-
car uma firme intenção governamen-
tal no sentido do enxugamento do
pessoal.

Além disso, o prosseguimento
do programa de privatização de
empresas estatais tem contribuído
para uma drástica redução do em-
prego regular no antigo setor pro-
dutivo estatal. No setor bancário
estatal, há indicações precisas de
compressão também do emprego
regular. Por conta disso, o setor
público tem enfraquecido o seu
papel decisivo na geração de em-
prego regular urbano no País, ao
contrário da experiência das duas
últimas décadas.

A aprovação da reforma admi-
nistrativa e da chamada Lei Camata,
que impõe limites ao gasto com
pessoal em relação ao orçamento
do setor público, bem como as res-
trições estabelecidas pela negocia-
ção das dívidas dos Estados e muni-
cípios, tendem a colocar o empre-
go como variável de ajuste. O de-

semprego promovido pelo setor
público passa a ser uma novidade
nos anos 90.

5. Considerações finais

De acordo com as páginas ante-
riores, observa-se que o mercado
de trabalho brasileiro possui como
características marcantes nos anos
90: (i) a presença de taxas de de-
semprego superiores às dos anos
80 (2,4 vezes superior), (ii) o
desassalariamento e (iii) a geração
de postos de trabalho não assalaria-
dos (conta própria e não remunera-
dos). Essas características possibili-
tam identificar o fortalecimento dos
sinais de desestruturação do merca-
do de trabalho brasileiro.

Com isso, pode-se perceber que
o Brasil, sem ter completado o mo-
vimento de estruturação do merca-
do de trabalho, conforme a expe-
riência dos países desenvolvidos
que apresentava uma predominân-
cia absoluta de empregos assalaria-
dos regulares, passa a conviver, na
década de 90, tanto com uma crise
nos empregos regulares quanto com
elevadas taxas de desemprego aber-
to. Apesar das diferenças setoriais,

regionais e estaduais, nas regiões
metropolitanas e no interior dos Es-
tados federativos, não se consegue
observar comportamentos destoan-
tes do quadro nacional.

Quando há situações regionais
distintas, elas não configuram con-
dições suficientes para reverter ou
compensar as tendências de maior
desemprego, desassalariamento e
geração de ocupações precárias e
de baixa produtividade no plano
nacional. Essas situações regionais
diferenciadas devem estar associa-
das aos distintos pontos de partida
tanto no período de estruturação do
mercado de trabalho ocorridos en-
tre as décadas de 40 e 80 quanto
na atual fase de desestruturação do
mercado de trabalho que acontece
nos anos 90.

Sem medidas ousadas que signi-
fiquem uma atenção especial ao
desempregado, bem como uma
mudança substancial na condução
das políticas macroeconômicas, a
tendência de significativa elevação
das taxas de desemprego tende a
se manter neste final do século XX.
Urge reverter as barreiras que hoje
impedem a expansão da ocupação
no Brasil.

Gráfico 8

Brasil: evolução do emprego nos setores industrial e

terciário organizado e não organizado (em %)
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Fonte: Fibge
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