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Apesar de não poder atacar as causas básicas do desemprego, o poder público municipal pode-se tornar

agente privilegiado na implementação de políticas que contribuam para a inclusão social dos cidadãos.

políticas sociais

inclusao
município pode fomentar~

social do trabalhador

Este artigo visa apresentar um panorama do mercado de trabalho

da Região Metropolitana de Belo Horizonte em período recente e refletir

sobre a capacidade municipal de enfrentamento dos problemas. O re-

corte espacial do estudo resulta da inexistência de informações estatís-

ticas de mercado de trabalho no âmbito municipal.

O Brasil realizou um processo de abertura econômica sem prece-

dentes nos anos 1990, que se caracterizou pela liberação do comércio

exterior e privatização de empresas estatais, associado a vários planos

de estabilização monetária com o objetivo de reduzir a inflação.

A exposição da economia a um novo padrão tecnológico e financei-

ro fez com que as empresas adaptassem seu processo produtivo e

organizacional, o que acabou reduzindo a força de trabalho e o espaço

utilizado para a produção. Assim, aprofundou-se o processo de dissemi-

nação de inovações tecnológi-cas, que impôs profundas transforma-

ções na estrutura da produção, na organização dos mercados, nas

condições do processo de trabalho e nas formas de gestão das empre-

sas, determinando novos mecanismos de inclusão e exclusão social.  Se

na década de 1980 o baixo dinamismo econômico, juntamente com

um processo inflacionário intenso, não impediu o crescimento de pos-

tos de trabalho, a partir dos anos 1990 o cenário e as respostas do

mercado de trabalho alteraram-se, diminuindo o dinamismo de geração

de ocupações e elevando os patamares do desemprego1  (Souza, 2000).
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No período de 1993  a 1997, houve cres-

cimento do Produto Interno Bruto (PIB), se-

guido de taxas de crescimento incipientes ou

nulas. Além disso, a relação entre crescimen-

to econômico e geração de emprego, princi-

palmente em decorrência da incorporação de

inovações tecnológicas ao processo produtivo,

alterou-se radicalmente. Na década de 1970,

cada ponto percentual de crescimento do PIB

significava um aumento de 0,40% no empre-

go. Já no período de 1993 a 1995, essa rela-

ção caiu para 0,13% (Silva e Olivo, 1999).

É nesse contexto que se verificam impor-

tantes elementos negativos para a geração

de emprego e renda no País. Nos primeiros

anos deste século, os mercados de trabalho

metropolitanos indicaram novo padrão de

comportamento, resultado talvez de um pos-

sível encerramento do ciclo de reestruturação

produtiva dos anos 1990 (Ipea, 2003).

A taxa de desemprego (indicador mais uti-

lizado na escolha para retratar as condições

do mercado de trabalho) é uma relação entre

o número de pessoas que estão no mercado

de trabalho e o das que não têm uma ocupa-

ção, ou seja, é a razão entre aqueles que não

têm ocupação e estão à procura de uma e a

população economicamente ativa, composta

do total de pessoas que estão no mercado de

trabalho. Assim, o movimento da taxa de de-

semprego pode resultar tanto da restrição na

oferta de vagas quanto do aumento da deman-

da por postos de trabalho.

Na Região Metropolitana de Belo Horizon-

te,2  o nível de ocupação interrompeu traje-

tória descendente a partir de 2000, e a ma-

nutenção do aumento do desemprego pas-

sou a resultar do aumento da população eco-

nomicamente ativa. Além disso, houve uma

retomada do crescimento do emprego for-

mal, com carteira de trabalho assinada.

Assim, entre 1996 e 2002, a entrada

de pessoas no mercado de trabalho foi supe-

rior ao crescimento da ocupação, elevando

a taxa de desemprego e o contingente de de-

sempregados.  Embora em 2002 tenha ha-

vido aumento expressivo do nível ocupacional

(15,2%), o crescimento da população eco-

nomicamente ativa foi superior (22,8%), o

que acarretou a elevação da taxa de desem-

prego de 12,7% em 1996 para 18,1%3  em

2002.  Somente para reforçar a magnitude

desses movimentos, vale notar que o aumen-

to da população em idade ativa foi de 18,4%

no mesmo período (gráfico 1).

O mercado de trabalho examinado segun-

do os grupos populacionais indica que, em

relação ao sexo, as mulheres têm exercido
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Gráfico 1

População Economicamente Ativa e Ocupação Total, RMBH,

1996 a 2002. Índice 1996=100

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Dieese, Seade, Sine/MG.
Pesquisa de Emprego e Desemprego � PED/RMBH.
Elaboração própria.
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maior pressão sobre o mercado de trabalho

(sua taxa de participação4  aumentou 9,5%).

Quanto à posição no domicílio, os cônjuges

(13,5%) e filhos (7,4%) apresentaram mai-

or elevação na taxa de participação. Consi-

derando a faixa etária, o aumento se con-

centrou nas faixas intermediárias (de 18 a

59 anos). E, em relação à escolaridade, hou-

ve maior participação de pessoas que com-

pletaram o ensino médio.

Uma das explicações possíveis para esse

aumento da pressão sobre o mercado de tra-

balho está no fato de que a combinação de

taxa de desemprego elevada com a redução

dos rendimentos médios impele outros mem-

bros das famílias (mulheres e jovens) a en-

trar no mercado de trabalho, a fim de ga-

rantir a sobrevivência do núcleo familiar ou

a manutenção do seu padrão de vida.

Além disso, as ocupações geradas têm

características bastante peculiares. A par-

tir dos anos 1990, são as grandes empre-

sas industriais que se adaptam com mais agi-

l idade ao novo padrão produtivo,

terceirizando atividades e introduzindo novos

padrões organizacionais e de comunicação.

Com isso, uma parcela importante dos em-

pregos com vínculos formais foi eliminada e

apenas parcialmente contrabalançada pela

geração de postos de trabalho sem registro,

em empresas de pequeno porte no comér-

cio ou no setor de serviços.

Os dados obtidos com a Pesquisa de

Emprego e Desemprego da RMBH registram

esses movimentos somente a partir da se-

gunda metade da década de 1990 5  e indi-

cam uma expansão tanto do emprego formal

quanto do informal6 , embora o segundo tenha

sido mais intenso. Houve expansão de 14,6%

de ocupações no setor formal e de 25,3% no

setor informal, conforme o gráfico 2.
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Gráfico 2
Evolução do emprego formal e informal na Região Metropolitana de Belo Horizonte,

1996-2002. Índice 1996=100

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Dieese, Seade, Sine/MG.
Pesquisa de Emprego e Desemprego � PED/RMBH.
Elaboração própria.
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período não se pode falar em redução do

emprego formal, grosso modo, é possível afir-

mar que houve uma piora da qualidade do

emprego/trabalho. O aumento do contingen-

te de assalariados se deu nas empresas de

pequeno porte, no comércio e no setor de
serviços.  No setor industrial, houve eleva-

ção de 3,6% do nível ocupacional, entretan-

to, houve redução nos segmentos metal-me-

cânico (-1,1%) e têxtil (-8,9%), que têm gran-

de peso no setor tanto em relação à quanti-

dade de postos de trabalho quanto no enca-

deamento de sua cadeia produtiva (gráfico 3).

O trabalho nas sociedades contemporâ-

neas não se restringe somente à natureza

econômica. A capacidade de prover o sus-

tento dos indivíduos e de suas famílias

extrapola a dimensão econômica e vincula-

se ainda à inserção no meio social, à cidada-

nia, à construção da identidade social e à

possibilidade de consumo. Nesse contexto,

a perda do posto de trabalho é analisada não

apenas como um problema que vai muito

além da natureza econômica, mas também

como negação da cidadania.

Na RMBH, o aumento dos desemprega-

dos para 392 mil em 2002 (168 mil a mais

que em 1996) atingiu todos os segmentos

da população. No entanto, a diferença do pa-

tamar do desemprego segundo grupos

etários e escolaridade merece considera-

ções: mais da metade dos jovens de 15 a

17 anos que estavam no mercado de traba-

lho estão hoje desempregados. Já para os

de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego foi
bem superior à média da população (28,3%).

Para as pessoas de 40 anos ou mais, a taxa

de desemprego quase dobrou nos últimos

sete anos (de 5,7% em 1996 para 9,8%

em 2002).

O problema da inserção dos jovens no

mercado de trabalho acaba gerando condi-

ções adicionais não apenas para o aumento

da pobreza, mas também para o avanço de

atividades ilícitas e da violência. As ações

governamentais direcionadas a esse seg-

mento da população deveriam se pautar no

adiamento da entrada no mercado de traba-

lho e na expansão do tempo de permanên-

cia no sistema de ensino, como já ocorre

nas famílias de estratos sociais mais eleva-

dos. As ações afirmativas de educação so-

mente para o trabalho provocam ainda mai-

or acirramento da competição no interior do

mercado  (Pochmann, 2002).

Para os desempregados, o aumento do

tempo médio da procura por trabalho pas-

sou de 7 meses em 1996 para 13 meses
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Gráfico 3
Evolução da ocupação segundo setor de atividade econômica. Índice 1996=100

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Dieese, Seade, Sine/MG.
Pesquisa de Emprego e Desemprego � PED/RMBH.
Nota: não inclui serviços domésticos e outros setores.
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em 2002. Ao mesmo tempo, a proporção

de desempregados por longo período, ou

seja, dos que estão há mais de um ano sem

trabalho, aumentou de 11,9% para 29,9%.

Quanto maior a duração do desemprego,

mais difícil é conseguir um novo posto de

trabalho, sendo necessária a implantação

de políticas públicas específicas que aten-

dam esse segmento populacional, principal-

mente porque os desempregados de longa

data possuem outras características des-

favoráveis à sua reinserção no mercado de

trabalho  � jovens, pessoas com  mais de

40 anos, de baixa escolaridade, mulheres e

negros  (quadro 1).

Outro indicador da redução da qualidade

das ocupações geradas nesse período mos-

tra a queda de 12,1% da renda média dos

trabalhadores, que atingiu, em maior ou me-

nor escala, praticamente todos os setores

da atividade econômica. Ao mesmo tempo,

verificou-se um aumento da ocupação nos

estratos de renda mais baixa e uma redu-

ção nos estratos de renda mais alta, o que

indica uma piora da distribuição de renda

da RMBH.

Os problemas enfrentados pelos traba-

lhadores � desemprego, precariedade das

condições e das relações de trabalho, bai-

xos rendimentos � são causados por ques-

tões internas e externas. Assim, as condi-

ções macroeconômicas e sociais interfe-

rem no mercado de trabalho, sendo que nas

sociais o poder municipal tem capacidade

de intervir.

Importância da saúde e educação � Saú-

de e educação constituem pilares da produ-

tividade, da competitividade e do desenvol-

vimento. É desnecessário reiterar a inter-

relação existente entre essas variáveis. No

entanto, é sempre importante reforçar o efei-

to negativo da desigualdade socioeconômica.

O Brasil foi palco de avanços positivos nas

últimas décadas. Apesar de todas as ressal-

vas, alguns indicadores apresentaram me-

lhora: o Atlas de Desenvolvimento Humano

no Brasil mostra, por meio de dados do IBGE,

que 95% dos jovens de 7 a 14 anos estão

na escola (segundo o censo de 2000), con-

tra 81% (censo anterior). Da mesma forma,

o analfabetismo funcional � pessoas que têm

menos de quatro anos de estudo � caiu de

30% entre os jovens de 15 a 17 anos em

1991 para pouco mais de 16% em 2000. A

taxa de mortalidade infantil também decres-

ceu 37,5% no período. No entanto, as

disparidades existentes na sociedade brasi-

leira acabam constituindo obstáculo para o

desenvolvimento.

Se o acesso à educação é comum nos

grandes centros urbanos brasileiros, a per-

manência na escola e a qualidade dos esta-

belecimentos de ensino constituem grande

desafio. Além disso, muito mais graves são

Quadro 1
Duração média de procura de trabalho e proporção de desempregados

com mais de 12 meses de procura por trabalho

Anos
Taxa de

desemprego
Duração média

(em meses)
Desempregados com mais de

12 meses de procura (%)

1996 12,7 7 12,0

1998 15,9 9 15,2

2002 18,1 13 29,9

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Dieese, Seade, Sine/MG.
Pesquisa de Emprego e Desemprego � PED/RMBH.
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as altas taxas de abandono e repetência

verificadas no grupo de pessoas de estratos

sociais mais baixos. Ao mesmo tempo, há

profundas diferenças na qualidade da educa-

ção nos distintos segmentos sociais. O cír-

culo perverso está criado: indivíduos com

menos anos de escolaridade têm menos

chance de conseguir emprego ou receber

melhores rendimentos, o que irá interferir

na educação de seus filhos.

As pessoas com maior nível de escolari-

dade conseguem melhores empregos, têm

relação de trabalho formal e  estável e maio-

res rendimentos. A probabilidade de elas fi-

carem desempregadas é menor, mas, nesse

caso, as chances de sobrevivência e de

reinserção no mercado de trabalho são mai-

ores. Cada ano de estudo corresponde a um

aumento na renda de aproximadamente 11%

na RMBH (Souza, 2001).

Segundo Enric Sanchis, �a educação pro-

picia asas para transcender o dado, pelo en-

tendimento da construção histórica da rea-

lidade, pelo despregamento do momento pre-

sente, pela capacidade de inventar outras

realidades.� É ainda um recurso social de

suma importância para inserção no merca-

do de trabalho. A distribuição desigual desse

recurso implica pois que os indivíduos che-

gam ao universo produtivo com oportunida-

des de inserção profissional diferenciadas.

A associação de tal fato com a segmentação

e a discriminação no mercado de trabalho

faz com que grupos específicos acumulem

condições socialmente desfavoráveis.

As oportunidades sociais são desiguais

para homens e mulheres, pardos e negros,

trabalhadores mais jovens e mais velhos.

Enquanto as mulheres, na área de educação,

conseguiram se igualar aos homens, os ne-

gros continuam sofrendo constrangimentos

que os impedem de alcançar maiores níveis

de escolaridade, como se pode constatar em

estudo anterior (Souza, 2001).  A discrimi-

nação sofrida por homens e mulheres assu-

me características relativamente diferentes.

Enquanto existe uma segregação horizontal

e vertical por sexo em algumas ocupações

concebidas como �naturalmente femininas�,

no caso dos negros, a discriminação se limi-

ta a ocupações que requerem menor qualifi-

cação e, conseqüentemente, são mais mal

remuneradas.

Papel do município � Diante desse cenário,

a capacidade de atuação dos poderes munici-

pais na ordenação do mercado de trabalho e

na dinamização da economia local é reduzida.

Entretanto, mesmo considerando a impossi-

bilidade de atacar as causas básicas dos pro-

blemas do mercado de trabalho, o poder local

tem condições de amenizar as dificuldades en-

frentadas pela população mais vulnerável.

Duas características a favor da atuação

dos poderes municipais podem ser ressalta-

das: a proximidade da população, o que facili-

ta a mobilização de recursos comunitários;

e a possibilidade de uma  menor burocracia

em função da atuação do município ocorrer

em menor escala.

Tais características fazem com que o

poder público municipal seja um agente pri-

vilegiado na implementação de políticas so-

ciais que reconstruam laços de solidarieda-

de, criando uma melhor relação entre a po-

pulação, o município e o espaço local, em que

o cidadão seja um agente pertencente  à sua
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comunidade e participante dela. O papel das

políticas públicas é incluir também em pro-

gramas esse contingente populacional que

vive na periferia das cidades.

Experiências como essas poderiam ser lem-

bradas em todo o País7  e elas nos levam a acre-

ditar que o sucesso dos programas depende de

uma mudança nas gestões administrativas, com

encadeamento de ações pelo governo local; do

rompimento da lógica assistencialista e residu-

al de ações setorializadas e com sobreposição

de funções; e da articulação de todas as insti-

tuições do município para a implementação des-

ses programas.
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Notas

1 A transformação das relações de trabalho, o es-

tatuto do emprego e a redução de postos de tra-

balho necessários para a produção de bens e ser-

viços atingiram grande parte dos países. No en-

tanto, nos países de capitalismo periférico, em

decorrência das acentuadas desigualdades

socioeconômicas, a questão do emprego assume

contornos mais graves.

2 O mesmo ocorre na Região Metropolitana de São

Paulo e é confirmado por diversas fontes de infor-

mação, como pesquisas do IBGE e a PED.

3 Vale registrar que este mesmo movimento pôde

ser encontrado em outras regiões metropolitanas

cobertas pela pesquisa de emprego e desempre-

go e pela pesquisa mensal de emprego do IBGE.

4 Taxa de participação é a razão entre a população

economicamente ativa e a população em idade ati-

va com determinada característica. Neste caso,

indica a proporção de pessoas a partir de 10

anos que estão no mercado de trabalho, seja pro-

curando uma ocupação ou exercendo alguma ati-

vidade.

5 A PED/RMBH começou a ser realizada em 1995

e teve seus primeiros resultados divulgados em

dezembro daquele ano.

6 Considera-se neste estudo, como proxy  do setor

formal, o somatório do emprego assalariado com

carteira assinada e dos assalariados no setor pú-

blico. O setor informal é composto dos assalaria-

dos sem carteira de trabalho assinada e dos tra-

balhadores autônomos.

7 Sobre a experiência de São Paulo, ver Márcio

Pochmann (org.). Desenvolvimento, trabalho e solida-

riedade: novos caminhos para a inclusão social. E do

mesmo organizador, Outra cidade é possível: alterna-

tivas de inclusão social em São Paulo. Sobre outras

experiências em vários municípios brasileiros, ver

Carlos A. Siqueira (coord.) Geração de emprego e

renda no Brasil : experiências de sucesso.


