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Mão-de-obra cresce mais

que os postos de trabalho

A Região Metropolitana de Belo Horizonte apresenta índices de crescimento do desemprego e
também das pessoas ocupadas, o que, segundo pesquisas da Fundação João Pinheiro,
demonstra que o mercado não cresce o bastante para absorver a mão-de-obra emergente
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A
s alterações recentes
no mercado de traba-
lho estão associadas às
profundas modifica-
ções ocorridas na eco-

nomia brasileira ao longo dos anos
90, destacando-se a liberalização do
comércio exterior, que levou à mo-
dernização da economia com a in-
trodução de novas tecnologias, re-
duzindo a necessidade de mão-de-
obra, isto é, podia-se gerar o mesmo
nível de produção com menores ní-
veis de emprego graças ao aumento
da produtividade. A crescente impor-
tação de produtos ocasionou, tam-
bém, a destruição de muitas empre-
sas que não conseguiram se adaptar
ao novo regime. Essas mudanças al-
teraram, ainda, a demanda por mão-
de-obra em direção a um maior ní-
vel de educação básica, exigindo que
os trabalhadores passem a ter habili-
dade para executar tarefas mais com-
plexas.

Ao lado dessas alterações estru-
turais, a conjuntura econômica, des-
favorável em alguns períodos desta
década, também contribuiu para as
mudanças no mercado de trabalho.

O Produto Interno Bruto (PIB) per
capita registrou queda acentuada na
economia brasileira como um todo,
de -5,9% em 1990, -0,6% em 1991 e -
2,1% em 1992. A economia mineira
não ficou imune, com quedas de 0,3,
0,7 e 2,6%, respectivamente. Esse
período foi marcado, também, por
altas taxas de inflação, que, além de
instabilidade econômica, causavam
severas perdas salariais, especialmen-
te aos que recebem salários mais
baixos.

O Plano de Estabilização (Plano
Real), implementado em 1994, foi um
êxito do ponto de vista do controle
da inflação. No período inicial do
Plano, quando as taxas de crescimen-
to da economia estavam bastante ele-
vadas, houve redução no desempre-
go acompanhada de aumento no
salário real. No entanto, a partir de
1995, tanto em função de fatores
externos (a crise do México, no final
de 1994, a crise na Ásia, em meados
de 1997 e, mais recentemente, a cri-
se russa, com impactos significativos
até o presente momento e cuja ex-
tensão ainda não pode ser totalmen-
te avaliada), quanto dos limites da

PESQUISA



41REVISTA DO LEGISLATIVOjul-set/98

própria economia brasileira (eleva-
dos déficits nas contas do setor pú-
blico e nas contas externas, levando
a uma forte dependência de capitais
internacionais), o crescimento da
economia tem sido insuficiente para
causar uma melhora no mercado de
trabalho. Ao contrário, desde o final
de 1997, observaram-se crescimen-
to das taxas de desemprego, aumen-
to no tempo de procura de empre-
go e redução do salário real.

A forte elevação das taxas de ju-
ros com a sua manutenção em pata-
mares elevados vem mantendo de-
primido o nível de atividade e, con-
seqüentemente, as altas taxas de
desemprego. O Programa de Estabi-
lidade Fiscal, anunciado em 20 de
outubro de 1998, vai, em curto pra-
zo, agravar essa situação, fazendo
prever uma queda de 1% no PIB,
em 1999.

1. A situação da Região

Metropolitana de Belo

Horizonte (RMBH)

A percepção do público brasilei-
ro sobre o mercado de trabalho é
muito influenciada pelos resultados
de São Paulo, que, além de ser a
principal economia do País, é a re-
gião que mais vem sofrendo o im-
pacto das alterações no ambiente
econômico, mencionadas ante-
riormente. Outras áreas metropoli-
tanas, embora também afetadas e
convivendo com taxas de desempre-
go crescentes, vêm apresentando re-
sultados econômicos mais
satisfatórios, como, por exemplo,
Belo Horizonte. A Região Metropo-
litana de Belo Horizonte (RMBH) é
a terceira maior do País, com uma
população de cerca de 3, 4 milhões
(equivalente a 22% da população da
Região Metropolitana de São Paulo
e a 35% da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro). Em relação à popu-
lação do Estado de Minas Gerais,
representa 22,8% do total. Desconhe-
cer os resultados dessa região signi-

fica não considerar um mercado de
trabalho de cerca de 2 milhões de
trabalhadores.

Desde o início da divulgação dos
resultados da Pesquisa de Emprego
e Desemprego (PED/RMBH)1 , a par-
tir de dezembro de 1995, observou-
se um significativo aumento das ta-
xas de desemprego, decorrente, fun-
damentalmente, do aumento da Po-
pulação Economicamente Ativa
(PEA), isto é, o aumento da procura
por trabalho foi substancialmente
maior que o número de postos de
trabalho criados. Pessoas que tinham
idade para trabalhar, mas, até então,
não tinham procurado nem realiza-
do qualquer trabalho, ingressaram no
mercado.

Verificou-se pelos resultados da
pesquisa que, entre dezembro de
1995 e agosto de 1998, a População
em Idade Ativa (PIA)2  cresceu 7,4%,
ou seja, cerca de 225 mil pessoas.
Nesse mesmo período, a população
economicamente ativa (a parcela da
PIA que está desempregada ou ocu-
pada) cresceu 12,4%, ou seja, cerca
de 210 mil pessoas. O número de
ocupações criadas teve um incremen-
to de 5,9%, significando 89 mil no-
vos postos de trabalho. Vale notar
que os resultados eram, substancial-
mente, melhores até outubro do ano
passado, quando, em defesa da es-
tabilidade da moeda, o governo ele-
vou as taxas de juros. Assim, entre
dezembro de 1995 e outubro de
1997, haviam sido criados mais 104
mil postos de trabalho, sendo que
15 mil foram destruídos entre aque-
le período e agosto de 1998.

A inter-relação desses fatores de-
terminou o crescimento do número
de desempregados em 64,4%, ou
seja, 121 mil pessoas a mais na situ-
ação de desemprego. Assim, a taxa
de desemprego total3  passou de
11,1% em dezembro de 1995 para
16,2% em agosto de 1998.

Não se pode, portanto, falar em
diminuição do emprego. O que vem
se observando é que o crescimento

da economia vem sendo insuficien-
te para absorver todas as pessoas que
entram no mercado de trabalho. Por
isso, vem sendo observado aumento
tanto do número de pessoas ocupa-
das quanto do de desempregados.

2. Evolução recente da

ocupação no mercado de

trabalho na RMBH: 1996 �

1998

Com o objetivo de analisar a di-
nâmica do mercado de trabalho em
1998, serão explorados alguns resul-
tados da PED/RMBH, processados
em bases médias semestrais para
1996, 1997 e 1998, destacando-se al-
gumas características do mercado de
trabalho regional.

Assim, como ressaltado anterior-
mente, desde 1996, parcelas consi-
deráveis da população inativa (com
dez anos ou mais de idade) incorpo-
raram-se ao mercado de trabalho na
RMBH. Este movimento, captado
pela evolução da taxa global de par-
ticipação4  (de uma média anual de
56,7% em 1996 para 57,9% em 1997),
explica o crescimento simultâneo do
número de pessoas ocupadas e de-
sempregadas na RMBH. No primei-
ro semestre de 1998, a taxa de parti-
cipação correspondeu a 57,8% con-
tra 57,7% e 57,4% nos mesmos perí-
odos de 1997 e 1996, respectivamen-
te. Destarte, a taxa semestral média
de desemprego total ampliou-se de
13,6% nos primeiros semestres de
1996 e 1997 para 15,8% em 1998.5

A estimativa para a média da po-
pulação economicamente ativa no
primeiro semestre de 1998 foi cerca
de 3% superior ao de 1997, que, por
sua vez, havia crescido cerca de 7,4%
em relação ao mesmo período de
1996. Portanto, esse crescimento foi
sempre superior ao aumento da po-
pulação em idade ativa (tanto em
1997 como em 1998, estimada em
2,7%). Considerando-se que o au-
mento da população ocupada foi de
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0,4% em 1998, o crescimento do de-
semprego em 49 mil pessoas foi de-
corrente do aumento da população
economicamente ativa e não da des-
truição de postos de trabalho no pe-
ríodo, como já ressaltado. Em outras
palavras, o crescimento do número
de pessoas ocupadas, de 1.507.000

no primeiro semestre de 1996 para
1.566.000 no mesmo período de 1997
e 1.573.000 em 1998, foi inferior ao
aumento da oferta de mão-de-obra
no mercado de trabalho regional.

O resultado desse comportamen-
to foi a ampliação da taxa de desem-
prego total6  de 13,6% nos primeirosTABELA 1

População Economicamente Ativa, Ocupada e Desempregada � RMBH
Semestres Selecionados

(Em mil)

Especificação 1º 1º   1º
semestre semestre  semestre

1996 1997   1998

População com 10 anos ou mais de idade 3.060 3.142 3.227

População Economicamente Ativa (1)=(2+3) 1.744 1.813 1.868

População Ocupada (2) 1.507 1.566 1.573

População Desempregada (3)=(4+5) 237 246 295

em desemprego aberto (4) 150 161 191

em desemprego oculto (5) 86 85 104

Fonte: FJP, Centro de Estatística e informações (CEI)

Obs: eventuais diferenças são decorrentes dos arredondamentos das cifras.

TABELA 2
Taxas de Participação e de Desemprego � RMBH

Semestres Selecionados
(%)

Especificação 1º 1º 1º
semestre semestre semestre

1996 1997 1998

Taxa de Participação  (PEA/PIA) 57,4 57,7 57,8

Taxa de Desemprego Total 13,6 13,6 15,8

Desemprego Aberto 8,6 8,9 10,2

Desemprego Oculto 4,9 4,7 4,6

Fonte: FJP, Centro de Estatística e informações (CEI)

semestres de 1996 e 1997 para 15,8%
no mesmo período de 1998, especi-
almente do desemprego aberto, na
medida em que sua expansão, como
proporção da PEA, passou de 8,6%
para 8,9% e 10,2% nos primeiros se-
mestres de 1996, 1997 e 1998, res-
pectivamente, mais do que compen-
sando a pequena redução do desem-
prego oculto em relação a 1996 (4,9%,
4,7% e 4,6%, respectivamente), confor-
me a tabela 2.

3. Características da

população ocupada na

RMBH

O número médio de pessoas ocu-
padas na RMBH expandiu-se de
1.507.000 no primeiro semestre de
1996 para 1.566.000 no primeiro se-
mestre de 1997, o que representa
uma taxa de crescimento de 3,9%.
No primeiro semestre de 1998, o
número de ocupados foi de 1.573.000,
indicando um crescimento de 0,4% em

relação ao mesmo período de 1997 e
4,4% em relação a 1996.

Para além da expansão quantita-
tiva do número de ocupados, cabe,
portanto, identificar as principais al-
terações em sua composição. Neste
item, apontam-se quais mudanças no
perfil da população ocupada foram
mais significativas em 1998, destacan-
do-se os setores de atividade e posi-
ções na ocupação e alguns aspectos
específicos das formas de ocupação
existentes (particularmente, o tama-
nho das empresas e a evolução do
emprego, segundo o tipo de vínculo
empre-gatício dos ocupados).

As principais mudanças ocorridas
na estrutura ocupacional do merca-
do de trabalho na RMBH, no primei-
ro semestre de 1998, referem-se à
ampliação no total de ocupados da
proporção de trabalhadores autôno-
mos que  trabalham para empresas
(prestam serviço ao setor produtivo).
De 4,4% nos seis primeiros meses de
1997 passou para 5,1% no mesmo
período de 1998; e a redução da pro-
porção de empregados no setor pú-
blico, de 13% do total no primeiro
semestre de 1997 para 12,7% no de
1998. Outros fatos dignos de nota
dizem respeito à aparente
�formalização� de parte dos empre-
gos assalariados no setor privado,
com a proporção de empregados
com carteira profissional no total de
ocupados ampliando-se de 39,5% em
1996 e de 39,4% em 1997 para 40,4%
em 1998, em contraposição à redu-
ção da proporção de empregados
sem carteira, de 9,8% em 1996 e de
10% em 1997 para 9,2% em 1998 (ta-
bela 3).

Vale notar que a evolução positi-
va do trabalho autônomo ocorreu
isoladamente entre aqueles que tra-
balham diretamente para as empre-
sas, na medida em que a proporção
de autônomos que atendem o públi-
co em geral (prestam serviços prin-
cipalmente às famílias) reduziu-se de
15,1% do total de ocupados em 1997
para 14,5% em 1998, embora esta
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TABELA 3
Distribuição da População Ocupada, segundo Posição na Ocupação e

Setor de Atividade Econômica � RMBH � Semestres Selecionados
(%)

Especificação 1º 1º 1º
semestre semestre semestre

1996 1997 1998

Posição na Ocupação

Assalariados no Setor Privado com Carteira 39,5 39,4 40,4

Assalariados no Setor Privado sem Carteira 9,8 10,0 9,2

Assalariado no Setor Público 14,1 13,0 12,7

Autônomo que Trabalha para o Público 14,2 15,1 14,5

Autônomo que Trabalha para Empresas 4,3 4,0 5,1

Empregadores 5,2 5,4 5,3

Empregado Doméstico 10,0 10,3 9,7

Trabalhador Familiar sem Remuneração 0,8 0,9 0,9

Dono de Negócio Familiar 0,8 0,6 0,8

Outras 1,2 1,2 1,3

Setor de Atividade

Indústria 15,6 15,7 15,7

Construção Civil 8,1 8,5 8,7

Comércio 15,4 15,4 15,5

Serviços 50,2 49,1 49,6

Serviços Domésticos 10,0 10,3 9,7

Outros 0,6 0,9 0,8

Fonte: FJP, Centro de Estatística e informações (CEI)

proporção ainda seja superior à do
primeiro semestre de 1996 (14,2%).

Por setores de atividade e consi-
derando o total de ocupados, am-
pliou-se a proporção na construção
civil, de 8,1% em 1996 para 8,5% em
1997 e 8,7% em 1998; nos serviços
(exceto os serviços domésticos), de
49,1% em 1997 para 49,6% em 1998,
embora, no primeiro semestre de
1996, os serviços tivessem emprega-
do 50,2% do total de ocupados. A
proporção de ocupados no comér-
cio apresentou reduzida ampliação,
de 15,4% nos primeiros semestres de
1996 e 1997 para 15,5% do total em
1998; na indústria, manteve-se está-
vel em 15,7% do total, em média, nos
primeiros semestres de 1997 e 1998
e 15,6% no mesmo período de 1996
(tabela 4). Na indústria de transfor-
mação, observou-se, de fato, uma
forte mudança na estrutura interna,
com a indústria metal-mecânica, li-
derada pela indústria automobilísti-

ca, crescendo significativamente,
enquanto os setores mais tradicionais
ligados às indústrias têxteis e do ves-
tuário apresentaram quedas sucessi-
vas nos seus níveis de emprego. Com
isso, a proporção de ocupados nos
setores da indústria metal-mecânica
ampliou-se consideravelmente, de
uma média de 5,6% do total de ocu-
pados no primeiro semestre de 1996
para 6,3% em 1997, e reduziu-se para
6,1% na média do primeiro semestre
de 1998, em função da conjuntura
econômica adversa. A proporção de
ocupados nos setores da indústria
têxtil, do vestuário, de calçados e de
artefatos de tecido caiu de 2,8% em
1996 para 2,7% em 1997 e 2,3% em
1998.

Nos serviços (exceto serviços
domésticos), alguns setores amplia-
ram sua participação no total de ocu-
pados da RMBH, em particular o con-
junto formado por �outros serviços�,
de 8,5% em 1996 e 1997 para 9% em

1998. Os serviços de alimentação,
responsáveis por 5,9% do total de
ocupados em 1996, responderam por
apenas 5,4% em 1997, tendo aumen-
tado ligeiramente sua participação
para 5,6%. Na administração públi-
ca, a proporção no total de ocupa-
dos na RMBH retraiu-se de 5% em
1996 para 4,5% em 1997 e 1998; nos
serviços creditícios e financeiros, de
2,2% em 1996 para 1,7% em 1997 e
2% em 1998; e em oficinas de repa-
ração mecânica e outros serviços de
recuperação, manutenção e limpeza,
de 5,9% para 6% e 5,4%, respectiva-
mente.

No comércio, convém ressaltar
que a estabilidade da proporção no
total de ocupados em 15,4%, no pri-
meiro semestre tanto de 1996 como
nos de 1997 e 1998, decorre da ex-
pansão do comércio atacadista (de
1,9% no primeiro semestre de 1996
para 2,3% em 1997 e 2,4% em 1998)
e da retração do comércio varejista
(de 13,5% em 1996 para 13,1% em
1997 e 13% em 1998), conforme a
tabela 4.

4. Evolução do nível

ocupacional por tamanho de

empresa, na RMBH

A divulgação habitual dos resul-
tados da PED/RMBH não apresenta
a evolução da ocupação por tama-
nho de empresa. No entanto, o com-
portamento econômico do setor pro-
dutivo varia tanto em função da ati-
vidade econômica quanto do porte
da empresa. Dessa forma e visando
ampliar o uso das informações obti-
das com a pesquisa, foi definida a
construção de indicadores que per-
mitam agrupar a população ocupa-
da no setor privado por tamanho da
empresa, medida pelo número de
pessoas empregadas.

Para entender a dinâmica associ-
ada à atividade de pequenas empre-
sas e pequenos negócios, procurou-
se contemplar, também, os trabalha-
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Tabela 4
Distribuição da População Ocupada, segundo Subsetor de Atividade

Econômica � RMBH � Semestres Selecionados
(%)

Especificação 1º 1º 1º
  semestre semestre semestre

1996 1997 1998

INDÚSTRIA 15,6 15,7 15,7
Metal-Mecânica 5,6 6,3 6,1
Química, Farmacêutica e Plásticos 1,3 1,3 1,3
Têxtil, Vestuário, Calçados e
 Artefatos de Tecido 2,8 2,7 2,3
Alimentação 1,5 1,5 1,6
Mobiliário e Produtos de Madeira 1,2 0,9 1,1
Gráficas 0,9 0,8 0,9
Outras Indústrias de Transformação (1) 2,4 2,2 2,3

CONSTRUÇÃO CIVIL 8,1 8,5 8,7

COMÉRCIO 15,4 15,4 15,4
Atacadista 1,9 2,3 2,4
Varejista 13,5 13,1 13,0

SERVIÇOS 50,2 49,1 49,6
Oficinas de Reparação 5,9 6,0 5,4
Transporte e Armazenagem 4,6 4,8 5,1
Serviços de Utilidade Pública 2,3 2,4 2,0
Serviços Especializados 4,5 4,4 4,4
Administração Pública 5,0 4,5 4,5
Serviços Creditícios e Financeiros 2,2 1,7 2,0
Serviços Pessoais 1,6 1,5 1,8
Serviços de Alimentação 5,9 5,4 5,6
Educação 5,5 5,5 5,3
Saúde 4,2 4,4 4,5
Outros Serviços (2) 8,5 8,5 9,0

OUTRAS ATIVIDADES 10,7 11,3 10,6
Serviços Domésticos 10,0 10,3 9,7
Agricultura,Pecuária e Extração Vegetal 0,6 0,7 0,5

Outras Atividades Não Classificadas (3) 0,2 0,2 0,2

Fonte: FJP, Centro de Estatística e informações (CEI)
(1) Artefatos de Borracha; Vidros, Cristais, Espelhos e Cerâmicas; Materiais de Construção;

Artesanato; Extrativa Mineral e Outras Indústrias de Transformação.
(2) Comunicações; Diversões, Radiodifusão e Teledifusão; Serviços Comunitários;

Comércio e Administração de Valores Imobiliários e de Imóveis; Serviços Auxiliares; e
Outros Serviços.

(3) Inclusive Embaixadas, Consulados, Representações Oficiais e Políticas.

grau de capitalização do negócio, o
tipo de local onde o entrevistado
exerce seu trabalho, de acordo com
as seguintes categorias: a) autônomos
que exercem suas atividades na pró-
pria residência, em cômodo adapta-
do ou não; b) autônomos que exer-
cem suas atividades fora da residên-
cia, em prédio, casa, sala ou galpão,
ou que exercem suas atividades sem
instalações fixas, mas com utilização
de equipamento automotivo; e c)
autônomos que exercem suas ativi-
dades fora da residência, em barra-
cas ou bancas (construções leves) ou
sem instalações fixas (mesmo com
algum equipamento, exceto o
automotivo);

3) para os ocupados classificados
como empregadores, utiliza-se o
mesmo critério adotado para empre-
gados assalariados no setor privado;

4) para os profissionais universi-
tários autônomos que possuem seu
próprio pequeno negócio e atuam
em atividade compatível com sua
formação universitária, normalmen-
te com grau razoável de capitaliza-
ção; donos de negócio familiar; tra-
balhadores familiares sem remune-
ração salarial; e para outras categori-
as ocupacionais caracterizadas por
reduzido grau de capitalização do
negócio ou atividade em que traba-
lham7 , que são agregados num con-
junto heterogêneo de �outras ocupa-
ções em pequenos negócios�;

5) para os ocupados classificados
como empregados assalariados no
setor público e empregados domés-
ticos, devido ao tipo de vínculo não
relacionado com a produção para o
mercado, que são agregados no agru-
pamento �outras ocupações�, não
constituindo objeto de análise para
a construção de indicadores sobre a
evolução da ocupação em pequenos
negócios, na RMBH.

Com a utilização dos critérios
apresentados acima, propõe-se a
construção de três indicadores bási-
cos para acompanhar a evolução da
ocupação em pequenos e médios

dores autônomos e os donos de pe-
quenos negócios. Foram adotados os
seguintes critérios e definições por
tamanho de empresa e nível de ca-
pitalização dos pequenos negócios:

1) para os ocupados classificados
como empregados assalariados no
setor privado, utiliza-se, como apro-
ximação do tamanho da empresa, o
número habitual de empregados na
empresa ou negócio a que o ocupa-

do está vinculado, segundo os se-
guintes critérios: a) empregados as-
salariados em empresas com até 9
empregados; b) empregados assala-
riados em empresas com 10 a 49
empregados; e c) empregados assa-
lariados em empresas com 50 ou mais
empregados;

2) para os ocupados classificados
como trabalhadores autônomos, uti-
liza-se, como aproximação para o
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negócios, além dos cortes de tama-
nho de empresa:

a) indicador amplo da ocupação
em pequenos negócios: inclui em-
pregados assalariados do setor pri-
vado em empresas com até 49 em-
pregados, somados ao conjunto de
ocupados classificados como traba-
lhadores autônomos, aos emprega-
dores com até 49 empregados e aos
ocupados classificados no grupo �ou-
tras ocupações em pequenos negó-
cios�;

b) indicador intermediário da ocu-
pação em pequenos negócios: idên-
tico ao primeiro, mas com corte de
tamanho de empresa reduzido para
até 9 empregados; e

c) indicador restrito da ocupação
em pequenos negócios: para identifi-
cação das ocupações em pequenos
negócios associadas a atividades com
menor grau de capitalização, são ex-
cluídos do grupo intermediário todos
os ocupados classificados como em-
pregadores, os trabalhadores autôno-
mos que realizam suas atividades em
�prédios� ou �com equipamento
automotivo�, os donos de negócio fa-
miliar e os profissionais universitários
autônomos.

Os resultados apresentam como
principal característica o peso das
grandes empresas (com mais de 100
pessoas ocupadas) no total do em-
prego assalariado, conforme se ob-

serva na tabela 5.
Uma vez apresentados os critéri-

os que nortearam a definição dos
indicadores, a análise da evolução da
ocupação, considerando-se o tama-
nho da empresa, apresenta resulta-
dos bastante distintos, especialmen-
te a partir da  crise econômica de
outubro de 1997.

Considerando-se a geração de pos-
tos de trabalho por tamanho da em-
presa, observou-se que o crescimento
do emprego foi muito maior nas gran-
des empresas, isto é, naquelas que
empregam 50 ou mais pessoas. Em
1997, cerca de 49% das pessoas ocu-
padas eram assalariadas no setor pri-
vado (51% restantes se dividiam entre
funcionários públicos, trabalhadores
autônomos, empregadores, emprega-
dos domésticos, etc.). Destes, 48% es-
tavam empregados nessas empresas.
E mais, cerca de 24,2%, em empresas
com mais de 500 empregados.

Entre dezembro de 1995 e outu-
bro de 1997, foram criados 104 mil
postos de trabalho na RMBH, sendo
que 97 mil (cerca de 93%) foram para
assalariados em empresas com mais
de 50 empregados. Por outro lado,
foram essas as empresas que mais
sofreram com as medidas adotadas
ao final do ano passado, eliminando
75 mil postos de trabalho até agosto
de 1998. No pólo oposto a este, apa-
recem os trabalhadores autônomos

e, especialmente, os �outros peque-
nos negócios� (donos de negócio
familiar, profissionais universitários
autônomos, trabalhadores em negó-
cios familiares sem remuneração,
etc.), que tiveram um crescimento
expressivo no período.

O nível de emprego nas peque-
nas e médias empresas, que, até ou-
tubro de 1997, vinham tendo um
desempenho insatisfatório, recupe-
rou-se, apresentando, desde então,
um resultado bastante expressivo,
uma vez que toda a economia brasi-
leira apresentou queda no nível de
atividade.

Essa diferença de comportamen-
to está relacionada com o desempe-
nho dos diferentes setores de ativi-
dade.

A economia na RMBH, nos últi-
mos anos, caracterizou-se por ter
um setor dinâmico de grandes em-
presas ligado à construção, aos ser-
viços e, em especial, à indústria de
transformação. Esse setor respon-
de ,  c la ramente ,  à  pol í t ica
macroeconômica definida nacional-
mente. No outro extremo, o núme-
ro de trabalhadores autônomos e
em pequenos negócios tem parte
do seu crescimento explicado pela
incapacidade da economia local em
absorver todo o aumento da PEA.
Entre esses dois pólos, está o de-
sempenho das pequenas e médias
empresas, que tiveram um desem-
penho diferenciado das grandes,
caindo até outubro de 1997 e re-
vertendo esse resultado, de forma
expressiva, desde então.

NOTAS

1 A Pesquisa de Emprego e Desempre-

go investiga a dinâmica e a estrutura

do mercado de trabalho metropolitano

e é realizada pela Fundação João Pi-

nheiro, por intermédio do Centro de

Estatística e Informações, em convê-

nio com o Departamento Intersindical

de Estatística e Estudos Socioeco-

nômicos (Dieese), a Fundação Seade,

a Secretaria de Estado do Trabalho, da

TABELA 5

Distribuição da População Ocupada no Setor Privado,
segundo Tamanho do Negócio ou da Empresa � RMBH

Semestres Selecionados

Especificação 1º 1º 1º
 semestre semestre semestre

1996 1997 1998

Total 100,0 100,0 100,0

Até 5 Empregados 20,9 20,3 21,1

De 6 a 9 Empregados 9,9 10,3 9,4

De 10 a 49 Empregados 22,8 21,9 24,2

De 50 a 99 Empregados 8,8 8,2 7,7

100 ou mais Empregados 38,3 39,3 37,6

Fonte: FJP, Centro de Estatística e informações (CEI) n
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Assistência Social, da Criança e do

Adolescente (Setascad).

2 População em Idade Ativa (PIA):

corresponde à população com dez anos

ou mais.

3 A taxa de desemprego total é com-

posta da proporção da PEA que se

encontra na situação de desempre-

go aberto ou oculto. O desemprego

aberto se refere às pessoas que pro-

curaram trabalho nos 30 dias anteri-

ores ao da entrevista e não exerce-

ram qualquer trabalho nos últimos

sete dias. O desemprego oculto é

composto do desemprego oculto pelo

trabalho precário (pessoas que reali-

zam, de forma irregular, algum traba-

lho e que procuraram mudar de tra-

balho nos 30 dias anteriores ao da

entrevista ou que, não tendo procu-

rado, nesse período, fizeram-no até

12 meses atrás) e do desemprego

oculto pelo desalento (pessoas que

não possuem trabalho e nem procu-

raram, nos úl t imos 30 dias, por

desestímulos do mercado de traba-

TABELA 6
Variação Absoluta da População Ocupada por Tamanho da Empresa e

Posição na Ocupação � RMBH � 1995/1998
ESPECIFICAÇÃO ASSALARIADOS TOTAL

DOS
OCUPADOS

TAMANHO POSIÇÃO
DE EMPRESA NA OCUPAÇÃO

TOTAL ATÉ 9 DE 10 50 E MAIS AUTÔNOMOS OUTROS OUTRAS
A 49 PEQUENOS POSIÇÕES

OUT97/DEZ95 70 -19 -8 97 22 20 -8 104
AGO98/OUT97 -6 38 31 -75 -9 -5 5 -15
AGO98/DEZ95 84 19 23 22 13 15 -3 89

Fonte: FJP, Centro de Estatística e informações (CEI)

TABELA 7
Variação Relativa da População Ocupada por Tamanho da Empresa e

Posição na Ocupação � RMBH � 1995/1998

ESPECIFICAÇÃO ASSALARIADOS TOTAL
DOS

OCUPADOS

TAMANHO POSIÇÃO
DE EMPRESA NA OCUPAÇÃO

TOTAL ATÉ 9 DE 10 50 E MAIS AUTÔNOMOS OUTROS OUTRAS
A 49 PEQUENOS POSIÇÕES

OUT97/DEZ95 9,6% -8,2% -4,5% 30,4% 7,2% 18,7% -2,2% 6,9%
AGO98/OUT97 -0,8% 17,9% 18,3% -18,0% -2,7% -3,9% 1,4% -0,9%
AGO98/DEZ95 8,8% 8,2% 12,9% 6,9% 4,3% 14,0% -0,8% 5,9%

Fonte: FJP, Centro de Estatística e informações (CEI)

lho ou por circunstâncias fortuitas,

mas procuraram efetivamente traba-

lho nos últimos 12 meses).

4 Taxa Global de Participação é a rela-

ção entre a População Economicamen-

te Ativa e a População em Idade Ativa.

Indica a proporção de pessoas com dez

anos ou mais incorporadas ao merca-

do de trabalho, como ocupadas ou de-

sempregadas.

5 Esta cifra deveria, em situações nor-

mais, diminuir até o final do ano, mas,

considerando a desaceleração do nível

de atividade decorrente da alta da taxa

de juros, a partir do início de setembro

de 1998, a taxa média de desemprego

deste ano deverá ser superior, no 2o

semestre, à do mesmo período de1997.

6 O desemprego total é composto do

desemprego aberto (pessoas que pro-

curaram emprego, de modo efetivo, nos

últimos 30 dias e não exerceram qual-

quer trabalho nos últimos 7 dias) e de-

semprego oculto (pessoas que realiza-

ram, de forma irregular, algum trabalho

e que procuraram mudar de trabalho

nos últimos 30 dias e pessoas que não

procuraram trabalho nos últimos 30

dias, por desestímulo, mas o fizeram

nos últimos 12 meses).

7 Principalmente empregados que rece-

bem, exclusivamente, em espécie e/ou

benefício.
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