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0 PERFIL DO TRABALHADOR E SUA INSER<;AO NO MERCADO DE 
TRABALHO: ESTUDO DE CASO DA AGENCIA DO TRABALHADOR DE 
CURITIBA 

RESUMO 

0 presente estudo demonstrou que as empresas que ofertam vagas junto a Agencia 
do Trabalhador de Curitiba, exigem qualificac;,:ao e experiencia profissional; a 
maioria dessas vagas acaba nao sendo preenchidas, apesar do grande mimero de 
inscritos, porem, muitos sequer preenchem os requisitos basicos. A Secretaria do 
Trabalho como intermediadora, encaminha esses candidatos para cursos 
profissionalizantes, onde sao treinados por profissionais tecnicos p6s-graduados 
possibilitando uma nova oportunidade de serem inseridos no mercado de trabalho. 
Para realizar a pesquisa, levantou-se literatura relativa ao tema, tendo-se revelado 
de consideravel valia os diversos estudos elaborados por autores que tern se 
debruc;,:ado a respeito das transformac;,:oes correntes no mundo do trabalho. 
A pesquisa buscou tambem captar efeitos e conseqtiencia do desemprego para a 
vida das pessoas. Diante desse estudo, percebeu-se que o perfil do trabalhador 
encontra-se muito deficitario, que as transformac;,:oes no mundo do trabalho tendem 
a excluir os trabalhadores menos ou nao qualificados, o que e leva a concluir de que 
a formac;,:ao profissional desempenha papel primordial nas ac;,:oes de combate ao 
desemprego e deve estar voltada para setores com maior potencial de gerac;,:ao de 
trabalho e renda, alem de atender a populac;,:ao mais vulneravel, como os que 
buscam a inserc;,:ao no mercado de trabalho pela primeira vez, ou os que buscam a 
reinserc;,:ao, por terem sido dele exclufdos, em func;,:ao da dificuldade de adaptac;,:ao as 
novas exigencias, ou ainda, os que abdicaram do mercado formal pela 
impossibilidade de qualificac;,:ao nao enquadrando-se no perfil exigido pela evoluc;,:ao 
no mercado de trabalho. 
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INTRODUCAO 

Varios estudos convergem no que se refere aos efeitos negativos que o desemprego 

acarreta para as pessoas desempregadas, para seus familiares e para a sociedade como urn 

todo. A saida esta em convergir os efeitos negativos em positivos com novos programas de 

govemos, novos investimentos na formavao profissional, propiciar escolaridade gratuita, 

acesso aos carentes tentando chegar a uma igualdade mais proxima, dentre outras altemativas. 

A avaliavao das experiencias de parcerias entre a Secretaria de Estado do Trabalho, 

Emprego e Promovao Social 1(SETP), as instituiv5es de formavao profissional e o setor 

privado, no ambito do Plano Nacional de Formavao Profissionae (PNFP), deve ter por 

referenda as tendencias do mercado de trabalho que condicionam a urgencia, possibilidades e 

limites das diversas iniciativas no campo da educavao profissional. 

A presente monografia tern por objetivo geral conhecer o perfil dos trabalhadores pela 

6tica do seu campo de atuavao profissional, compreendendo em maior profundidade a 

problematica do emprego e do desemprego e avaliar o alcance das politicas publicas 

desenvolvidas travando, em linhas gerais, as caracteristicas profissionais do publico alvo que 

faz uso da Agenda do Trabalhador para sua inservao no mercado de trabalho. 0 objetivo 

especifico e identificar o tipo de habilidades exigidas pela empresa que oferta vagas atraves 

da Agenda do Trabalhador de Curitiba e o grau de qualificavao apresentada pelo trabalhador. 

Este estudo procura identificar se a Agencia tern obtido exito em atender as 

expectativas dos trabalhadores e dos empregadores no que se refere a intermediavao do 

emprego e quanto a remuneravao almejada pelo trabalhador e sua escolaridade. Na avaliavao 

das experiencias de parcerias entre as Secretarias de Trabalho e Avao Social, a instituivao de 

formavao profissional deve ter por referencia as tendencias do mercado de trabalho que 

condicionam a urgencia, possibilidades e limites das diversas iniciativas no campo da 

educavao profissional. 

1 SETP- Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoyao Social. 
2 PNFP- Plano Nacional de Formayao Profissional. 

6 



2. DELIMITA<;AO DO PROBLEMA 

Tendo em vista que o desemprego e urn fenomeno que atinge os diversos pafses e 

segmentos sociais, pesquisadores de varias nacionalidades vern conduzindo estudos com o 

objetivo de verificar as conseqtiencias do desemprego para a vida das pessoas, investigando 

principalmente aquelas relacionadas a saude e a saude mental, como e o caso de Lejoyeux, 

Boulenguiez e Fichelle (2000), na Inglaterra. Outros pesquisadores tern tido uma perspectiva 

de analise sociol6gica das repercuss6es do desemprego, como se verifica em Cattani (1996), 

que examinou o caso frances, e outros, ainda, tern enfocado aspectos relacionados aos 

sentimentos e perceps;6es relativos a situas;ao do desemprego, como Brasileiro (2000). 

Tais investigas;6es demonstram que a situas;ao de desemprego esta associada a 
ocorrencia de disturbios psicol6gicos, tern uma relas;ao com a emergencia e o agravamento de 

problemas sociais, como o aumento da criminalidade, e tambem com o desencadeamento de 

sentimentos negativos, como a redus;ao na auto-estima. Com o desemprego e a falta de 

dinheiro nas famflias, s6 poderfamos contar com pontos negativos. Com as novas metas a 

serem adotadas atraves de emprego, e a auto-estima sendo resgatada, todo o psicol6gico 

familiar entra em sintonia respondendo positivamente as normas colocadas em praticas para 

insers;ao do trabalhador no mercado. 

Contudo, dado o recrudescimento do desemprego na atualidade, sobretudo no Brasil, 

as conseqtiencias que ele ocasiona para a vida humana tem-se tornado fonte inesgotavel de 

investigas;ao. 

As analises do desempenho do mercado de trabalho no Brasil mostram que, nos anos 

90, diminuiu a capacidade do pafs para gerar emprego e renda. 

Conforme Ramos e Almeida Reis (1997), Camargo (1997), Mattoso e Baltar (1997), 

isso fica evidente no comportamento do Produto Interno Bruto 3(PIB), e do nfvel de emprego 

formal gerado pelo setor privado. Em 2003, o Produto Interno Bruto do pafs foi somente 17% 

mawr que o de 1997 correspondendo, aproximadamente, ao aumento proporcional da 

populas;ao de modo que, nesses 6 anos, o produto por habitante aumentou apenas 4% 

indicadores do Departamento Intersindical de Estatfstica e Estudo S6cio Economico de Sao 

Paulo4 (DIESP 2003). Simultaneamente, a geras;ao de emprego Consolidas;ao das Leis do 

3 PIE - Produto Intemo Bruto 
4 DIESP - Departamento Intersindical de Estatfstica e Estudo S6cio Economico - Sao Paulo 2003 
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trabalho (CLT)5
, pelo setor privado foi de 19,0 milhoes, em dezembro de 1997, e de 17,5 

milhoes, em dezembro de 2003, perdendo-se 1 milhao e quinhentos mil postos de trabalho. 

Num pafs com renda per capita equivalente a menos de 1/4 da vigente nos pafses 

desenvolvidos, com uma parcela muito grande da popula<_;ao com urn nfvel de vida muito 

baixo e com uma popula<_;ao ativa que ainda cresce no ritmo intenso de 2,5% ao ano, 

significando que anualmente 1,6 milhoes de novos trabalhadores, procuraram uma ocupa<_;ao 

na atividade economica, e urn fato de extrema gravidade que tenha passado duas decadas sem 

praticamente aumentar o produto por habitante e que o emprego formal do setor privado tenha 

diminufdo 8%. 

Alem da diminui<_;ao do emprego CLT do setor privado, durante anos 90, o emprego 

publico aumentou muito menos que na decada de 80 e e possfvel que venha a diminuir no 

futuro proximo. Com tal comportamento declinante do emprego formal total, as novas 

oportunidades ocupacionais, para as pessoas que perderam o emprego CLT do setor privado e 

para o aumento da popula<_;ao ativa, se limitaram aos servi<_;os domesticos remunerados e aos 

pequenos empreendimentos do comercio e da presta<_;ao de servi<_;os, principalmente para 

famflias e pessoas, muito mais do que para empresas. 

0 Brasil somente experimentou aumentos significativos da taxa de desemprego aberto 

a partir da decada de 80. Isto porque, nos 50 anos anteriores de intenso desenvolvimento da 

economia, a produ<_;ao global nunca chegou a diminuir em termos absolutos. A unica retra<_;ao 

importante da atividade economica ocorreu no infcio da decada de 60, mas o produto global 

nao chegou a diminuir, apenas reduziu seu ritmo de crescimento que tinha sido muito intenso, 

anteriormente. Na decada de 80, pelo contnirio, a intensa queda do produto global em 1981-

1983 fez a taxa de desemprego aumentar de 3% para 8% mas a recupera<_;ao da atividade 

economica em 1984-1986 reduziu a taxa de desemprego fazendo-a regredir para o nfvel 

previo a recessao. A novidade dos anos 90, que traduz a perda de capacidade do pafs para 

gerar emprego e renda, e que a taxa de desemprego, com a recupera<_;ao da economia, nao 

retornou ao patamar vigente antes da recessao, e atualmente a taxa de desemprego aberto ja 

esta em 8% sem que a produ<_;ao global tenha diminufdo, o que se preve devera ocorrer ao 

longo dos pr6ximos anos. 

A ultima Pesquisa por Amostra de Domicflios, PNAD6 (1996), calculou em 50,4 

milhoes o numero de pessoas ocupadas fora da atividade agrfcola. Apesar da diminui<_;ao 

5 CLT- Consolida~;ao das Leis do Trabalho. 
6 PNAD - Pesquisa por Amostra de Domicilios. 
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recente, a principal fonte de ocupa9ao dessas pessoas continua sendo o emprego CLT do setor 

privado que, repetindo, responde pelo emprego de 17,5 milh5es de pessoas. A segunda fonte 

de ocupa9ao urbana mais importante e o trabalho por conta propria em que se ocupam 10,8 

milh5es de pessoas. 0 emprego sem carteira de trabalho ocupou 8,3 milh5es de pessoas, 

bastante superior ao setor publico que empregou 5,3 milh5es de pessoas e que o servi9o 

domestico remunerado, que ocupou 5,0 milh5es de pessoas. Nas duas outras fontes de 

ocupa9ao havia 2 milh5es de empregadores e 1 ,4 milhao de membros da familia que 

trabalham sem remunera9ao. 

Os numeros mencionados pela RAIS 2002 a 2005 demonstram urn dlculo uma 

magnitude do emprego formal em 22,8 milh5es, 45% da ocupa9ao urbana, sendo 17,5 milh5es 

de celetistas do setor privado e 5,3 milh5es de celetistas e estatutarios do setor publico. Desses 

numeros, considerou-se o setor publico, apenas os empregados em orgaos publicos, de acordo 

com a Rela9ao Anual de Informa96es Sociais,7 RAIS (1996). Muitos orgaos municipais, 

principalmente em regi5es menos desenvolvidas, nao declaram a RAIS. Esse emprego publico 

de munidpios de regi5es pouco desenvolvidas, em que as autoridades locais nao declaram a 

RAIS, foi considerado analogo ao emprego sem carteira de trabalho que, por esse motivo, 

aparece com urn peso desproporcional nas regi5es menos desenvolvidas. 

Fora desse mundo do emprego formal, as empresas e reparti96es publicas com mais do 

que urn mfnimo de estrutura9ao e organiza9ao, 12,8 milh5es de pequenos empreendimentos e 

uma por9ao de orgaos municipais, principalmente das regi5es menos desenvolvidas ocupa, 

alem dos responsaveis por aqueles empreendimentos, 8,3 milh5es de empregados sem carteira 

e 1,4 milh5es de membros das famflias que trabalham sem remunera9ao. A esses 22,5 milh5es 

de pessoas ocupadas por pequenos empreendimentos e orgaos municipais que nao declaram a 

RAIS, somam-se ainda 5 milh5es de trabalhadores do servi9o domestico remunerado, 

obtendo-se urn total de 27,5 milh5es, 55% da ocupa9ao urbana total, bastante mais que o 

emprego formal. 

Para Baltar (2004 ), o proprio emprego formal nao somente diminuiu como tambem 

mudou de perfil. 0 emprego CLT da industria de transforma9ao, e da constru9ao civil 

diminufram de 6,8 e 1,4 milh5es, respectivamente, em dezembro de 1989 para 5,3 milh5es e 

934 mil em dezembro de 1997, enquanto o emprego CLT do comercio e da presta9ao de 

servi9os aumentou de 3 e 7,3 milh5es, respectivamente, para 3,4 e 7,8 milh5es, no mesmo 

perfodo. Esta mudan9a na composi9ao setorial do emprego formal no setor privado modificou 

7 RAIS - Relac;ao Anual de Informac;oes Sociais. 
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a estrutura deste emprego por tipo de ocupas;ao. Assim, a ultima RAIS 2002 a 2005 registrou 

que, dos 22,8 milhoes de empregados formais nao agricolas, 7 milh6es sao da produs;ao 

industrial, operadores de maquinas e condutores de veiculos, 5,3 rnilh6es sao de servis;os 

administrativos, 3,8 rnilh6es sao de servis;os de turismo, hospedagem, serventia, 

embelezamento e segurans;a, 3,3 milh6es sao de profiss6es tecnicas, cientificas e artisticas, 1,8 

rnilhao sao de ocupas;oes de comercio e 850 mil sao altos funcionarios dos setores publico e 

privado. 

Nos anos de 1990, entao, houve urn declinio do total do emprego formal, provocado 

pela redus;ao do emprego CLT do setor privado da industria e da construs;ao civil, maior do 

que o aumento do emprego publico e do emprego CLT do setor privado de comercio e de 

prestas;ao de servis;o. Em simultaneo, aumentou o numero de pessoas em desemprego aberto 

ocupadas no servis;o domestico remunerado e em pequenos empreendimentos do comercio e 

da prestas;ao de servis;os as pessoas e familias. Todas estas modificas;oes no padrao tipico de 

ocupas;ao da populas;ao ativa urbana ocorrem em meio a urn momento muito intenso dessa 

populas;ao que, como foi mencionado, significou, a cada ano, a tentativa de 1 milhao 600 mil 

jovens de encontrar uma ocupas;ao na atividade economica. 

Neste quadro de declinio do emprego formal e intenso aumento da populac;ao ativa, os 

jovens estao encontrando uma enorme dificuldade para obter urn emprego remunerado. Nota

se, por exemplo, que a diminuis;ao do emprego formal concentrou-se inteiramente na 

populas;ao jovem de menos de 25 anos de idade. De fato, o emprego formal diminuiu mas o 

numero de empregados formais que atualmente tern mais de 25 anos de idade e maior que o 

de 1989. Este fato assinala uma questao importante, a necessidade de se fazer uma clara 

distins;ao entre fluxos e estoque, ao examinar o problema do declinio do emprego formal. 0 

emprego formal nao aumentou para absorver os novos contingentes de jovens tentando entrar 

no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, continua existindo urn estoque de adultos com 

emprego formal, o qual diminuira, porem lentamente, caso continue dirninuindo o nivel de 

emprego formal. 

Segundo Pochmann (1999), na absors;ao dos novos contingentes que mgressam na 

fors;a de trabalho tem-se destacado o aumento do numero de jovens com emprego sem carteira 

no servis;o domestico e nos pequenos empreendimentos do comercio e da prestas;ao de 

servis;os para pessoas e familias. Tambem tern aumentado muito o numero de jovens 

desempregados e inativos. 0 aumento da inatividade e flagrante, principalmente entre os 

jovens do genero masculino. Realmente, em 1989, 72% dos homens com 15 a 19 anos 

participavam da atividade economica, enquanto em 1996 esta propors;ao foi somente de 66% . 
10 



A maioria desses jovens com dificuldade para obter emprego ja nao freqiientam a escola, pois 

como se sabe, no Brasil e muito, elevada a repetencia na primeira serie do primeiro grau, a 

qual, com a idade do aluno, termina em evasao. Na epoca em que havia muitos empregos 

formais para os jovens, prevalecia uma tendencia no sentido da indu~ao ao trabalhador para 

aumentar a escolaridade, na tentativa de melhorar de emprego formal. N a situa~ao atual, este 

estimulo nao prevalece, visto a elevada propor~ao de jovens inativos e desempregados os que 

tern ocupa~ao e empregado sem carteira profissional no servi~o domestico e em pequenos 

empreendimentos do comercio e da presta~ao de servi~os que nao exigem tanta escolaridade 

como o emprego formal. 

0 nfvel do emprego diminuiu fortemente com a queda da atividade economica na 

recessao de 1990 a 1992, recuperou parte da perda de postos de trabalho entre o infcio de 

1993 e meados de 1995, tendo oscilado desde entao, prevendo-se que venha novamente a 

diminuir a partir de 1999. A parcela mais sensfvel do emprego formal tern sido do emprego 

CLT do setor privado que a fins de 1992 situou-se num nfvel 11% menor do que o final de 

1989 e em fins de 1997 ainda estava 7% menor do que em 1989. Esta queda do emprego 

formal foi acompanhada de mudan~as significativas no perfil dos trabalhadores com este tipo 

de ·· emprego, modifica~6es de perfil que ocorreram principalmente na recessao, quando 

diminuiu. fortemente o emprego formal, muito mais do que na recupera~ao da atividade 

economica, momento em que continuou diminuindo o emprego formal na industria e 

constru~ao civil mas foi compensado pelo aumento do emprego formal no comercio e 

presta~ao de servi~os. 

A distribui~ao dos empregados registrados pela RAIS segundo o nfvel de escolaridade, 

por exemplo, alterou-se profundamente entre 1989 e 1992 e pouco se modificou entre 1992 e 

1996. A propor~ao dos trabalhadores da RAIS que nao completaram a oitava serie do 

primeiro grau diminuiu de 50% em 1989 para 46% em 1992 e foi de 46% em 1996, e 32% 

2004. Ja a propor~ao dos trabalhadores com pelo menos o segundo grau completo aumentou 

de 28% para 32% entre 1992 e 1996, e continuou com 32% em 2004. 

As distribui~6es dos empregados segundo a RAIS 2002 a 2005 a idade e o tempo de 

servi~o tambem se modificaram bastante entre esses perfodos. 

11 



3. REVISAO DE LITERA TURA 

3.1 - ESTRUTURA<;AO ECONOMICA E 0 MUNDO DO TRABALHO 

Muitas transforma<;5es surgiram no cemirio intemacional nos ultimos anos. Desde 

entao, os instrumentos de politica economica tentam acomodar-se as exigencias do mercado e 

da mobilidade do capital no plano intemacional. Com isso, novas formas organizacionais se 

imp5em no interior das empresas adotando modemas tecnologias e apresentando automa<;5es 

nos mais variados campos da economia. Por outro lado, em praticamente todas as economias 

do mundo, as rela<;5es intersetoriais se modificam, proporcionando uma redu<;ao dos 

empregos no setor industrial, ao mesmo tempo em que se verifica uma pequena expansao, 

pelo menos relativa, do emprego no setor terciario, bern como urn avan<;o nas ocupa<;5es 

precarias e informais. Alem disso, pode-se tambem vislumbrar significativas altera<;5es nas 

propor<;5es e perfis das popula<;5es ocupadas, desempregadas e inativas. Esses fenomenos 

naturalmente tern proporcionado novas perspectivas na problematica do desemprego. 

A despeito da complexidade que o problema do desemprego vern alcan<;ando em todo 

o mundo, nao se verifica urn consenso para sua explica<;ao e, por conseqiiencia, deixa de 

existir uma agenda unica de politicas sociais que venham eliminar o desemprego ou mesmo 

reduzi-lo. 0 Banco Mundial, por exemplo, costuma responsabilizar o problema do 

desemprego a falta de liberdade presente no comercio intemacional e tambem ao impacto das 

novas tecnologias sobre a sociedade. A Organiza<;ao para Coopera<;ao e Desenvolvimento 

Econ6mico8(0CDE), por sua vez, responsabiliza a forte regulamenta<;ao trabalhista, bern 

como a grande prote<;ao social, que existem nos mais variados paises, como causa do 

desemprego. Ja a Organiza<;ao Intemacional do Trabalho 9(01T), lembra o fraco crescimento 

economico como o maior responsavel pelo desemprego das economias avan<;adas, Pochmann 

(2004). 

Segundo pesquisa realizada por Pochmann (2004), o Brasil eo terceiro pais do mundo 

em desemprego, em numeros absolutos, com base em dados oficiais de 141 paises. 

Segundo Baltar e Matoso (1996), o desemprego e explicado por fatores 

macroeconomicos que em muitas vezes atuam em conjunto, tais como: abertura comercial 

indiscriminada, ausencia de politicas capazes de orientar a reestrutura<;ao industrial, 

desregulamenta<;ao dos mercados e da concorrencia, sobrevaloriza<;ao cambial, elevadas taxas 

8 OCDE - Organiza'<ao para Coopera'<ao e Desenvolvimento Econ6mico. 
9 OIT - Organiza'<ao lnternacional do Trabalho. 
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de juros provocando mudans;as na estrutura produtiva e o encolhimento na geras;ao de 

empregos e o desvio de recursos monetarios para a esfera financeira em detrimento da esfera 

produtiva. 

0 pensamento mais progressista afirma que 0 problema do desemprego nao e 0 alto 

grau de regulamentas;ao das relas;oes de trabalho. 0 problema esta ligado a fatores inibidores 

do crescimento economico tais como: altas taxas de juros, arrocho monetario, desvio de 

recursos monetarios para a esfera financeira em detrimento da esfera produtiva, segundo 

Teixeira (1996). 

"as causas do desemprego siio frutos de uma 

adequafiio as novas exigencias do novo padriio de 

acumulafiio mundial." 

Segundo Mattoso (1996), colabora aprofundando o entendimento do contexto 

brasileiro e salienta que a amplias;ao do desemprego e da prevaricas;ao das condis;oes do 

trabalho e causada pelos seguintes aspectos: 

• A forma passiva da insers;ao da economia nacional (que vern favorecendo a 

ruptura da estrutura produtiva); 

• A desregulamentas;ao da produs;ao industrial (que favoreceu uma 

reestruturas;ao produtiva predat6ria com o fim das dmaras setoriais e de 

polfticas industriais e agricolas); 

• As polfticas macroeconomicas anteriormente ancoradas na sobre-valorizas;ao 

da moeda e ainda com elevados juros ( criando ainda maiores dificuldades a 
competitividade nacional). 

Nota-se, portanto, que a relas;ao entre tecnologia e emprego e permeada de fatores 

economicos e educacionais. Os ciclos economicos, evidentemente, sao fatores determinantes 

na crias;ao e na destruis;ao de empregos, porem e a capacidade de inovas;ao e adaptas;ao das 

empresas que assegura a sua competitividade e permanencia no mercado e, em conseqtiencia, 

a geras;ao e manutens;ao de empregos. 

Conforme Mattoso (1996), para enfrentar o desemprego e evitar a ruptura do tecido 

social, seria necessario fazer a revisao de suas causas e a mobilizas;ao da sociedade por urn 
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novo projeto nacional de defesa da prodw;ao e do emprego. Daf a relevancia para as reformas 

polfticas e, em particular, a reforma do Estado, que se referem diretamente as polfticas 

educacionais. 

3.2- TEORIA DE BASE: A inserc;;ao do trabalhador no mercado de trabalho 

Todo mercado tern compradores e vendedores, eo mercado de trabalho nao e exce<;ao. 

Os compradores sao os empregadores e os vendedores sao os empregados. Ja que ha tantos 

compradores e vendedores de trabalho em urn dado momento, as decisoes que sao tomadas 

em qualquer caso, em particular, sao influenciadas pelo comportamento e decisoes dos outros. 

A distribui<;ao de ganhos, come<;a com uma abordagem de como conceitualizar e 

medir a igualdade ou desigualdade de ganhos. A atual distribui<;ao de ganhos e as recentes 

tendencias rumo a uma maior desigualdade tern sido causa de muita preocupa<;ao publica no 

ultimo decenio. Urn recente estudo, feito pela SETP' (2004) pela Coordenadoria de estudos, 

· pesquisa e rela<;5es de trabalho "Evolu<;ao do Emprego Formal no Estado do Parana, segundo 

a RAIS de 2002 a 2004", analisou a cobertura de pensoes de sexo, idade e educa<;ao 

concluindo que tal cobertura caiu durante a decada de 1980, especialmente e1itre os homens 

jovens de menor nfvel educacional. 

Segundo Ehrenberg e Smith (2000), para fins de avaliar as questoes de pobreza e de 

oportunidade relativas ao consumo, a distribui<;ao das rendas familiares e importante, e deve 

incorporar questoes de heran<;a, transferencias de bem-estar e polfticas fiscais, devendo, 

tambem, abordar a maneira como as famflias sao definidas, formadas e dissolvidas. No 

entanto, muitos desses t6picos estao alem do escopo desta monografia. 

Segundo Ehrenberg e Smith (2000), resultados do mercado de trabalho com o 

transcorrer do tempo para uma analise de como o mercado opera para gerar esses resultados. 

Essa analise do mercado de trabalho funcionando constitui o foco da economia de trabalho. 

3.2.1 - DEMANDA DE MAO-DE OBRA 

Segundo Ehrenberg e Smith (2000), o mercado de trabalho e urn dos tres mercados em 

que as empresas devem operar com sucesso para sobreviver; os outros dois sao o mercado de 

capitais e o mercado de produtos. Os mercados de trabalho e de capital sao os principais em 

que os insumos das empresas sao adquiridos, e o mercado de produtos e aquele em que a 
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produ9ao e vendida. Na verdade, e claro, uma empresa pode operar em muitos mercados 

diferentes simultaneamente, de trabalho, capital ou produtos. 

0 estudo do mercado de trabalho come9a e termina com uma analise de demanda e 

oferta da mao-de-obra. No lado da demanda do mercado de trabalho estao os empregadores, 

cujas decis6es sobre a contrata9ao de maos-de-obra sao influenciadas pelas condi96es nos tres 

mercados. No lado da oferta do mercado de trabalho estao os trabalhadores efetivos e em 

potencial, cujas decis6es sobre onde, e se, trabalhar devem levar em conta suas outras op96es 

sobre como passar o tempo. Os principais resultados do mercado de trabalho sao relacionados 

aos (a) termos de emprego (salarios, nfveis de compensa9ao, condi96es de trabalho) e aos (b) 

nfveis de emprego. Ao analisar esses dois resultados, devemos normalmente diferenciar entre 

varios grupos ocupacionais, de habilita96es ou demogr:ificos que constituem o mercado de 

trabalho em geral. Para parafrasear o economista Alfred Marshal, e necessaria tanto para a 

demanda como a oferta para determinar resultados economicos, da mesma forma como sao 

necessarias as duas laminas de uma tesoura para cortar urn tecido. 

Apresentamos os delineamentos basicos e implica96es ma1s amplas do modelo 

economico mais simples do mercado de trabalho. 0 simples modelo da demanda e oferta 

apresentado aqui possibilita algumas vis6es do comportamento do mercado de trabalho que 

podem ser muito proveitosas na formula9ao da polftica social. 

Cada analise neste texto e uma extensao ou modifica9ao do modelo basico 

apresentado neste capftulo. 

As empresas combinam varios fatores de produ9ao - principalmente capital e mao-de

obra - para produzir bens e servi9os que sao vendidos num mercado de produtos. Sua 

produyao total e a forma como combinam mao-de-obra e capital dependem da demanda de 

produtos, da quantidade de mao-de-obra e do capital que podem adquirir a pre9os especfficos 

e da escolha de tecnologias disponfveis a elas. Quando estudamos a demanda pela mao-de

obra, estamos interessados em descobrir como o numero de trabalhadores empregados por 

uma empresa ou uma serie de empresas e afetado pelas mudan9as em uma ou mais dessas tres 

for9as. Para simplificar a abordagem, estudaremos uma mudanya por vez e manteremos todas 

as outras for9as constantes. 

De interesse primordial para a mawna dos prop6sitos esta a questao de como o 

numero de funcion:irios ( ou horas de trabalho totais) requerido varia quando os sal:irios 

mudam. Suponha, por exemplo, que pudessemos variar os sal:irios estabelecidos por urn certo 

setor por urn longo perfodo de tempo, mas manter inalteradas a tecnologia disponfvel, as 
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condi<;6es sob as qua1s o capital e fomecido e a rela<;ao entre o pre<;o e a demanda dos 

produtos. 

Tendo observado urn simples modelo de comportamento do lado do comprador ( ou 

demanda) no mercado de trabalho, voltando para o lado do vendedor ( ou oferta) do mercado. 

Presumindo que OS trabalhadores ja decidiram trabalhar e que a questao que enfrentam e qual 

ocupa<;ao e qual empregador escolher. 

Para considerar primeiramente a oferta de mao-de-obra para todo o mercado ( oposi<;ao 

a oferta a uma empresa em particular), suponha que o mercado que estamos analisando seja 

para secretaries. Como a oferta respondera a varia<;6es nos salarios que os secretaries 

poderiam receber? Em outras palavras, como ficaria o cronograma de oferta de secretaries? 

Se os salarios em outras ocupa<;6es sao mantidos constantes e os salarios dos secretaries se 

elevam, esperarfamos encontrar mais pessoas querendo se tomar secretaries. Por exemplo, 

suponha que cada uma das cern pessoas numa sala de gradua<;ao da escola secundaria tenha a 

op<;ao de tomar-se agente de seguros ou secretario. Algumas pessoas gostariam de ser 

secretaries mesmo que o pagamento fosse comparativamente baixo, porque odeiam as 

press6es das vendas. Muitas, porem, aceitariam fazer qualquer dos dois trabalhos, e, para elas, 

a compensa<;ao em cada ocupa<;ao seria urn grande fator em sua tomada de decisao. Se os 

secretaries recebessem salarios mais altos do que os agentes de seguros, mais pessoas iriam 

querer tomar-se secretaries. Se o pagamento dos agentes de seguros fosse mais alto, o mimero 

de pessoas optando por essa ocupa<;ao iria aumentar e a oferta de secretaries iria diminuir. 

N aturalmente, a urn salario ridiculamente baixo para secretaries, ninguem iria querer se tomar 

urn deles. 

Assim, a oferta de mao-de-obra para urn mercado espedfico esta relacionada 

positivamente com a taxa salarial prevalecente nesse mercado, com os outros salarios 

mantendo-se constantes. Isto e, se os salarios dos agentes de seguros sao mantidos constantes 

e os dos secretaries aumentam, mais pessoas irao querer se tomar secretaries devido a 
melhoria relativa na compensa<;ao. 

Como ocorre nas curvas da demanda, cada curva de oferta e delineada mantendo-se os 

outros pre<;os e salarios constantes. Se urn ou mais desse outros pre<;os ou salarios fossem 

mudar, isso faria com que a curva de oferta deslocasse. A medida que os salarios dos agentes 

de seguros aumentam, algumas pessoas mudarao de ideia a respeito de se tomar secretaries e 

optarao por se tomar agentes. Urn numero menor de pessoas iria querer se tomar secretaries 

em cada nfvel dos salarios da profissao a medida que aumentassem os salarios dos agentes de 
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seguros. Os aumentos nos salarios dos agentes fariam com que a curva da oferta de secret:irios 

se deslocasse para a esquerda. 

Tendo decidido se tomar urn secretario, uma pessoa entao teria de decidir que 

proposta de emprego aceitar. Se todos os empregadores estivessem oferecendo empregos de 

secret:irio mais ou menos semelhantes, a op~ao seria baseada na compensa~ao. Qualquer 

empresa insensata o bastante para tentar pagar urn salario abaixo das outras iria descobrir que 

nao poderia atrair funcionarios (pelo menos nenhum do calibre desejado). Inversamente, 

nenhuma empresa seria tola o bastante para pagar mais do que o salario corrente, porque 

estariam pagando mais do que teria de pagar, para atrair urn mimero de qualidade, 

apropriados de funcionarios. A curva de oferta horizontal de uma empresa indica que, ao 

sal:irio · corrente, ela poderia obter todos os secretarios que quisesse. Se pagasse menos, no 

entanto, a oferta se reduziria a zero. 

A diferen~a na inclina~ao entre a curva da oferta de mercado e a curva de oferta para 

uma empresa esta diretamente relacionada com o tipo de escolha enfrentada pelos 

trabalhadores. Ao decidir se entrarao no mercado de trabalho de secret:irios, os empregados 

devem considerar a c:ompensa~ao e as necessidades empregaticias de op~oes altemativas 

(como a de urn agente de seguros). Se houver uma queda nos salarios de secretarios, urn 

mimero menor de pessoas iria querer entrar no mercado da profissao. Entretanto nem todos se 

retirariam do mercado, ja que os empregos de agente de seguros e de secretarios nao sao 

substitutos perfeitos. Algumas pessoas permaneceriam secretarios depois de urn declinio 

salarial porque nao gostam dos requisitos exigidos para agentes de seguros. 

3.2.2 OFERTA DE MAO-DE-OBRA 

Na opiniao de Ehrenberg e Smith (2000). Questoes do comportamento do trabalhador, 

comportamento da oferta da mao-de-obra, de grosso modo ser dividido em duas categorias. A 

primeira, a que se refere esse e o proximo capitulo, inclui decisoes sobre se deve trabalhar e, 

em caso afirmativo, por quanto tempo. As questoes que devem ser respondidas incluem se 

deve participar na for~a de trabalho, se deve procurar emprego de tempo parcial ou integral e 

por quanto tempo trabalhar tanto em casa, por conta propria, como fora, por remunera~ao. A 

Segunda categoria de decisoes, que e abordada, inclui as questoes que devem ser enfrentadas 

por uma pessoa que decidiu procurar trabalho em troca de remunera~ao: a ocupa~ao ou classe 

geral de ocupa~oes em que fazem ofertas. 
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Tendencias na participac;,;ao na forc;,;a de trabalho e horas de trabalho: Quando uma 

pessoa procura trabalho ativamente, ela esta, por definic;,;ao, na forc;,;a de trabalho, a taxa de 

participac;,;ao na forc;,;a de trabalho constitui a porcentagem de uma populac;,;ao dada que tern 

emprego ou esta procurando por urn. Assim, uma estatfstica 6bvia utilizada na mensurac;,;ao da 

disposic;,;ao das pessoas de trabalhar fora do lar esta na taxa de participac;,;ao na forc;,;a de 

trabalho. 

Talvez a mudanc;,;a mais revolucionaria que esteja tendo lugar hoje em dia seJa o 

tremendo aumento na proporc;,;ao de mulheres, principalmente as casadas, que trabalham fora 

do lar. Ainda em 1950, apenas 21,6% das mulheres casadas participavam da forc;,;a de trabalho. 

Em 1960, essa porcentagem havia se elevado para 31,9% e, em 1992, saltara para 59,4% -

duas vezes e meia o que havia sido em 1950. 

Nao precisamos nos aprofundar aqui sobre as mudanc;,;as sociais associadas com essa 

tendencia expansiva em que as mulheres buscam trabalho fora do lar. Mudanc;,;as na renda 

familiar, nas praticas de criac;,;ao dos filhos e na propria famflia sao evidentes. Menos 

evidentes sao os efeitos sobre a demanda por educac;,;ao pelas mulheres e sobre a taxa de . · 

desemprego. A preocupac;,;ao primordial, neste capitulo, e que OS fatores que influenciaram 

essa mudanc;,;a fundamental na propensao das mulheres em buscar trabalho fora do lar. 

Ehrenberg e Smith (2000). Uma Segunda grande tendencia na participac;,;ao na forc;,;a de 

trabalho esta no declfnio na extensao das carreiras dos homens. A taxa de participac;,;ao geral 

na forc;,;a de trabalho para os homens tern cafdo, especialmente entre os muito jovens e os 

muito velhos. Os declfnios mais substanciais tern ocorrido entre aqueles com mais de 65 anos 

-de 68,3% em 1900 para 16,3% em 1992. As taxas de participac;,;ao para os homens no "infcio 

de carreira" tern declinado apenas ligeiramente, embora os compreendidos entre 45 e 64 anos 

tenham reduzido suas participac;,;oes nas decadas de 1930 e 1970. Esta claro que os homens 

estao iniciando suas carreiras mais tarde e terminando-as mais cedo do que no comec;,;o do 

seculo. 

Ao medir as mudanc;,;as de longo prazo nas horas trabalhadas, devemos distinguir entre 

os dados sobre as horas pagas e as horas passadas realmente no trabalho; com o advento do 

tempo de folga pago depois de 1940, a razao das horas pagas ( os dados mais usualmente 

disponfveis) para com as horas efetivamente trabalhadas, aumentou. Tambem devemos levar 

em considerac;,;ao o fato de que as horas de trabalho tendem a elevar-se em periodos de 

prosperidade e a cair durante as recess6es. 

A aparente estabilidade das horas trabalhadas pelos operarios da produc;,;ao 

manufatureira desde a Segunda Guerra Mundial disfarc;,;a dois fatores interessantes das horas 
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trabalhadas entre a popula~ao empregada mais geral durante esse periodo. Urn fator e 

totalmente esperado, ja que espelha mudan~as observadas nas taxas de participa~ao da for~a 

de trabalho: as horas no trabalho estao se igualando para mulheres e homens. No ano de pico 

de 1969, por exemplo, 20,3% das mulheres adultas e 3,9% dos homens adultos queriam 

trabalhar por tempo parcial; 1989 (outro ano de "pico"), a porcentagem de mulheres que 

queria trabalhar por tempo parcial havia caido para 18,8 enquanto havia se elevado para 5,1 

para os homens. Considerando tudo, as mulheres adultas empregadas, que informaram dedicar 

35,6 horas de trabalho durante uma semana em 1969, disseram ter realizado uma hora a mais 

em 1989. Em contraste, os homens adultos apresentaram urn ligeiro declinio, passando de 

43,5 para 43,2 horas, durante esse periodo. 

Urn segundo fator nas horas de trabalho e de certa forma surpreendente: parece ter 

havido urn aumento de 5 ou 6% nas horas de trabalho entre homens e mulheres adultos na 

decada de 1980, mesmo ap6s considerar o controle dos efeitos do ciclo economico. As 

mudan~as foram particularmente grandes para ostrabalhadores mais velhos (de 45 a 64 anos), 

mulheres casadas e trabalhadores de baixa renda. 

A teoria economica segundo Ehrenberg · e Smith (2000), pode ajudar-nos a 

compreender as tendencias de longo prazo na particii)a~ao da for~a de trabalho e nas horas de 

trabalho assinaladas acima? Ja que a n'lao-de-obra constitui o fator mais importante da 

produ~ao, e justo dizer que 0 bem-estar do pafs longo prazo depende consideravelmente da 

disposi~ao de seu povo de trabalhar. 0 lazer e outros meios de passar o tempo que nao 

envolvem trabalho remunerado sao tambem importantes na gera~ao de bem-estar. No entanto, 

nossa economia depende consideravelmente dos bens e servi~os produzidos para transa~oes 

de mercado. Portanto, e importante compreender os efeitos do incentivo ao trabalho pelos 

salarios e rendas mais elevadas, dos tipos diferentes de impostos e de varias formas de 

programas de manuten~ao da renda. 

A teoria sugere que, se a renda aumenta enquanto os salarios e as preferencias sao 

mantidos constantes; o numero de horas de lazer demandadas aumentara. Dito de outra forma, 

se a renda aumenta, com os salarios mantendo-se constantes, as horas desejadas de trabalho 

cairao. (lnversamente, se a renda for reduzida enquanto a taxa salarial for mantida constante, 

as horas desejadas de trabalho se elevarao.) Os economistas classificam a resposta das horas 

de lazer desejadas as mudan~as na renda, com os salarios mantidos constantes, de efeito 

renda. 0 efeito renda e baseado na simples ideia de que, a medida que as rendas se elevam 

mantendo-se o custo da oportunidade do lazer constante, as pessoas irao querer consumir mais 

lazer ( o que significa trabalhar menos). 
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Ja que presumimos que o tempo e gasto seja no lazer, seja no trabalho remunerado, o 

efeito renda pode ser expresso em termos da oferta das horas de trabalho, bern como da 

demanda por horas de lazer. Neste contexto de oferta, definimos que efeito renda como, 

mudan<;as nas horas de trabalho sao produzidas por mudan<;a na renda e assim mantendo os 

sah1rios constantes. 

Dizemos que o efeito renda e negativo porque o sinal da fra<;ao na equa<;ao e negativo. 

Sea renda aumentar (com os sah1rios mantendo-se constantes), as horas de trabalho caem. Se 

a renda cai, as horas de trabalho aumentam. 0 numerador e o denominador na equa<;ao, 

movem-se em dire<;5es opostas, dando urn sinal negativo ao efeito da renda. 

A teoria tambem sugere que se a renda for mantida constante, urn aumento na taxa 

salarial reduzira a demanda pelo lazer, aumentando assim os incentivos ao trabalho. Da 

mesma forma, urn declfnio na taxa salarial reduzira o custo de oportunidade do lazer e os 

incentivos ao trabalho, desde que o custo do lazer muda, com a renda mantendo-se constante, 

as horas de lazer e trabalho se substituem entre si. 

Em contraste com o efeito renda, o efeito substitui<;ao e positivo. Ja que esse efeito 

constitui na mudan<;a nas horas de trabalho, induzida por uma mudan<;a no sah'irio, mantendo

se a renda constante. 
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4. HISTORICO DA AGENCIA DO TRABALHADOR 

Segundo a SETP (2004). A Agencia do Trabalhador foi fundada em 27 de junho de 

1.977, com sede na rua Dr. Pedrosa, 44, em Curitiba. Foi a primeira Agencia do Estado 

vinculada ao Sistema Publico de Emprego 10 (SINE), do Programa Federal do Ministerio do 

Trabalho e Emprego. Desenvolvem os seguintes programas: informa~6es sobre o mercado de 

trabalho, intermedia~ao de mao-de-obra, encarninhamento para cursos profissionalizantes e 

pequenos servi~os, habilita~ao para seguro-desemprego e mais recentemente, acesso a 
programas de gera~ao de emprego e ao microcredito. Esses programas sao executados atraves 

de convenio entre o Ministerio do Trabalho e Emprego e a Secretaria de Estado do Trabalho, 

Emprego e Promo~ao Social (SETP). 

A Agencia dos Trabalhadores passou por grande reformula~ao a partir de 1995, no que 

se refere a informatiza~ao de seus servi~os que segundo seu gerente transformou-se em "uma 

modema e competitiva agencia", que ate esta data o atendimento era realizado manualmente. 

A Agencia do Trabalhador de Curitiba desde de mar~o de 2003, tem-se transformado 

em uma importante agencia de empregos do Estado do Parana, atendendo cerca de duzentos e 

vinte mil trabalhadores ao ano. Possui 8 postos situados em diversas regi6es no municipio de 

Curitiba. 

0 financiamento basico da Agencia e feito com recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador11 (FAT). 0 FAT preve o custeio de urn mecanismo compensat6rio frente ao 

desemprego (assistencia financeira temporaria aos trabalhadores desempregados, que e 

realizada atraves do Programa Seguro-Desemprego), assegurando a consolida~ao de urn 

direito social basico do trabalho - a prote~ao financeira no momenta do desemprego, previsto 

na Constitui~ao Federal. 

Alem do Seguro-Desemprego, os recursos do FAT asseguram a implementa~ao de 

diversos programas da Polftica Publica de Trabalho e Renda, tais como: qualifica~ao 

profissional, programas de gera~ao de emprego e renda, intermedia~ao e orienta~ao 

profissional e pesquisa e analise sobre o mercado de trabalho. Neste contexto que a Polftica 

Publica de Trabalho e Renda e articulada no pais, desde 1995. 

A Constitui~ao Federal de 1988 fortaleceu os direitos sociais, definindo-os em seu 

artigo 6°: 

10 SINE - Sistema Publico de Emprego. 
11 FAT- Fun do de Amparo ao Trabalhador. 
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Art. 6°. "Siio direitos sociais educafiio, a saude, o trabalho, o 

lazer, a seguranfa, a moradia, a previdencia, a protefiio a 
maternidade e a a infancia, a assistencia aos desamparados ". 

A garantia do exercicio desses direitos sociais, aliados aos direitos civis e politicos, e 

condi~ao da qual o conceito de cidadania nao pode prescindir e que condiciona tambem a 

efetividade da democracia. 

A jun~ao das politicas do Trabalho e da Assistencia Social visa a soma de esfor~os e a 

otimiza~ao dos recursos para a constru~ao de urn trabalho intersetorial, no qual essas duas 

areas de politicas publicas, intimamente relacionadas, podem ser desenvolvidas de forma 

articulada, para dar cumprimento ao preceito constitucional. 0 prop6sito e enfrentar a 

pobreza, no sentido de supera~ao da exclusao social, por meio de politicas articuladas de 

atendimento as situa~oes de vulnerabilidade social e de gera~ao de trabalho e n~nda. 

Importa, pois, que os programas, projetos e atividades do ambito da SETP, como os 

programas de credito, de apoio. ao micro-empreendedor, de economia popular solidaria, 

formac;;ao profissional e outros exen;am papel estruturante nesse processo, permitindo a~oes 

mais globais, abrangentes, articuladas, menos fragmentadas. Isso permitira melhores 

condic;;oes de supera~ao do tradicional assistencialismo clientista, substituindo~o por politicas 

publicas capazes de contribuir para o desenvolvimento economico com eqiiidade social. Alem 

da integra~ao das politicas do trabalho e da assistencia social, no ambito da SETP, e preciso 

que se busque a articulac;;ao com as demais politicas sociais setoriais. 

A SETP, integrada as diretrizes dos governos estadual e federal, vern buscando urn 

reoordenamento politico, juridico e administrativo para as politicas do trabalho, emprego e 

assistencia social, pensando em novas formas de enfrentar os efeitos perversos e 

discriminat6rios da "politica de inspira~ao neoliberal", 12 que se implantou no pais nos ultimos 

anos, geradora de desigualdades extremas e de grande massa de excluidos. Esse esforc;;o, que 

deve mobilizar todas as for~as da sociedade, pretende contribuir, de forma decisiva, para a 

constru~ao de urn novo modelo de desenvolvimento com eqiiidade social. 

Tal desafio implica, no ambito da Assistencia Social, o desenvolvimento de uma 

12 SETP - "Polfticas Estaduais da assistencia Social e do Trabalho e Emprego,. Gestao 2003-2006. Explica pg. 23 a 25 
segundo Mattoso, Jorge e Baltar (1997). 0 Parana, como uma das unidades da federa<;:ao, nao esta isolado do contexto nacional e, 
portanto, tern sofrido os impactos dos modelos de desenvolvimento do passado, em especial o de inspirariio neoliberal, que priorizou a 
acumula<;:ao do capital nas maos de grandes grupos industriais, nacionais e intemacionais, centrou o processo de desenvolvimento apenas na 
dinamica do mercado, concentrou a riqueza, desmantelou o Estado, flexibilizou e tomou preca.rias as rela<;:6es de trabalho e destruiu a rede 
das micro e pequenas empresas, as maiores geradoras e mantenedoras de empregos no Pafs ( ... )". 
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politica publica assentada nos pressupostos da Lei Organica da Assistencia Social 13 (LOAS), 

atraves da implanta<;ao de urn sistema descentralizado e participativo, com o objetivo de 

impulsionar e fortalecer os mecanismos locais de gestao e de articula<;ao entre os diversos 

atores e movimentos sociais, alem de procurar uma representa<;ao mais legftima dos interesses 

locais. Esta nova postura parte da concep<;ao de que a politica de assistencia social s6 se 

concretiza, efetivamente, no espa<;o do municipio, que responde pela execu<;ao e presta<;ao 

direta de servi<;os, cabendo ao Estado e a Uniao, especialmente, as a<;6es normativas e o 

financiamento. 

Trata-se de mudan<;as na cultura politica de pensar, gerir, executar, financiar e avaliar 

as a<;6es da assistencia social. 

Nesta perspectiva, a politica publica de assistencia social, entendida como direito do 

cidadao, deve estar intimamente articulada com as demais politicas publicas no atendimento 

do seu publico-alva, fazendo cumprir sua Norma Operacional Basica14 (NOB), que exige e 

pressup6e capacidade gerencial dos 6rgaos gestores, integra~ao com as areas afins e sistema 

de informa<;ao disponfvel e atores sociais capacitados, de forma a dar conta das demandas 

advindas de suas fun<;6es relevantes e complementares: 

Prote«_;ao aos que ja se encontram em situa<;ao de risco, incluindo-os em servi<;os que 

permitam a reversao dessa condi<;ao; 

Preven«_;ao aos que tern acesso aos direitos sociais, de modo que nao venham a perde-los; 

Inser«_;ao dos que nao tern acesso aos direitos sociais, a servi<;os, projetos e programas das 

diferentes politicas publicas; 

Promo«_;ao dos que necessitam do atendimento da assistencia social, visando autonomia e 

a supera<;ao da condi<;ao de usuario dessa politica. 

No ambito da Polftica do Trabalho e Emprego, o grande desafio da SETP e o de gerar 

novas oportunidades de trabalho e renda, em articula<;ao permanente coma as demais 

secretarias e 6rgaos do Estado e de toda a sociedade. Este e sem duvida, o eixo central e 

estruturador das politicas de inclusao social. Na expressao de Carleial (1992),"para 

sobreviver,o homem ainda precisa trabalhar",e no caso brasileiro,"os movimentos dos homens 

na busca pelo trabalho sao regidos, em grande parte, pela necessidade estrita de 

13 LOAS - Lei Organica da Assistencia Social 
14 NOB - Norma Operacional Basica. 
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sobrevivencia nas pr6ximas 24 horas", e daf, "na falta do trabalho, o que resta e a barbarie". 

Tendo em vista essas funs;oes, as as;oes da assistencia social desdobram-se nos eixos 

de Protes;ao Social, Protes;ao Especial, Enfrentamento a Pobreza e Aprimoramento da Gestao, 

e sao desenvolvidos atraves de urn Nucleo de Assistencia Social1\NUCLEAS) e de tres 

Coordenadorias: Gestao Municipal, Desenvolvimento Integrado e Enfrentamento a Pobreza. 

0 eixo Enfrentamento a Pobreza, do qual faz parte o Programa Fome Zero Parana, 

visa ao atendimento as pessoas e famflias em situas;ao de pobreza, buscando a melhoria de 

suas condis;oes de sobrevivencia e qualidade de vida. Caracteriza-se pela organizas;ao, nos 

municfpios, das as;oes emergencias necessarias ao atendimento das famflias em situas;ao de 

pobreza e pela execus;ao de projetos voltados a potencializar as condis;oes de segurans;a 

alimentar, a geras;ao de trabalho e de ocupas;ao produtiva e remunerada. 

Cabe a SETP apoiar as iniciativas dos trabalhadores, pois elas vern configurando, 

ainda que embrionariamente, a construs;ao do novo modelo de desenvolvimento econ6mico 

com eqliidade social. Cabe tambem a SETP implementar, gradativamente, polfticas publicas 

de assistencia social e de trabalho e emprego que, sem menosprezo as as;oes de natureza 

emergencial, quando necessarias, visem a superas;ao da pratica clientista e assistencialista e 

busquem articular e implementar as;oes estruturadoras, que possam ir a raiz dos problemas 

SOCialS. 

0 desafio de gerar empregos, trabalho e renda implica apoio aos pequenos e micro

empreendimentos, formais e informais, mais intensivos em mao-de-obra que em tecnologia , 

portanto, altos geradores de empregos e, sobretudo, auto-empregos. Implica apoio a pequenas 

associas;oes de produs;ao, cooperativas populares e iniciativas diversas dentro da filosofia da 

economia popular solidaria que, muitas vezes, contradiz a 16gica do mercado, desenvolvendo 

alternativas econ6micas de natureza nao-capitalista, embora em ambiente capitalista. 

No ambito da Polftica do Trabalho e Renda, gerar novas oportunidades de insers;ao no 

mundo do trabalho, em articulas;ao permanente com as demais Secretarias e 6rgaos do Estado, 

do Governo Federal e de toda a sociedade. Como gestora da Polftica Publica de Trabalho e 

Emprego, a SETP desenvolve urn conjunto de programas, projetos e atividades relacionados 

ao Sistema Publico de emprego, e e aqui que reside urn grande avans;o conceitual que a SETP 

vern operando, no sentido de ampliar o foco desse sistema, para Sistema Publico de Trabalho, 

Emprego e Renda, passando a coordenar, tambem, as atividades que se dao fundamentalmente 

mediante o apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo, do associativismo/cooperativis-

15 NUCLEAS - Nucleo de Assistencia Social 
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mo, da economia solidaria e do acesso ao credito, por meio do Banco Social, alem das a~6es 

ja consagradas de: 

a) inser~ao de trabalhadores desempregados no mercado de trabalho, por meio da 

Coordenadoria de Intermedia~ao de mao de obra (CIM); 

b) analise da situa~ao de empregado/popula~6es, tendo em vista o mapeamento de 

potencialidades regionais/locais e de novas possibilidades de trabalho Coordenadoria de 

Estudos, Pesquisas e Rela~6es de Trabalho (CEP); 

c) qualifica~ao social e pro fissional dos trabalhadores Coordenadoria de Qualifica~ao 

Profissional (CQP); 

d) habilita~ao de trabalhadores desempregados ao Seguro-Desemprego Coordenadoria 

de Seguro desemprego (CSD); 

E o desenvolvimento do empreendedorismo, do associativismo/cooperativismo, da 

economia solidaria e do acesso ao credito, por meio do Programa do Banco Social; 

Programa de Gera~ao de Empregos; Programa Frentes de Trabalho e Cidadania; 

Programa de Aqtiicu1tura e Pesca- Coordenadoria de Gera~ao de Emprego e Renda16(CGE). 

Articula todas as areas acima o Nucleo da Coordenadoria do Sistema Nacional do 

Emprego17 (CESINE), que em sua maior parte se espelha na estrutura programatica do 

Ministerio do Trabalho e Emprego. A CESINE e responsavel, na esfera estadual, pela 

coordena~ao geral do SINE, e a articula~ao e integra~ao organica, no ambito da SETP dos 

programas e coordenadorias da area do trabalho e emprego em interface com a area da 

assistencia social e em rela~ao com Ministerio do Trabalho e Emprego18 (MTE) e Conselho 

Deliberativo do FAT. 

Segundo SETP (2003 a 2006). Estudo de Politica Publica Estadual do Trabalho, 

Emprego e Renda, faz uma abordagem das recentes mudan~as na economia mundial e seus 

impactos sobre a for~a de trabalho brasileira, demonstrando que e ilus6rio persistir no 

paradigma tradicional do crescimento economico e dos mecanismos do livre mercado, bern 

como da atra~ao de grandes empresas transnacionais, como condi~ao para a gera~ao de novas 

oportunidades de trabalho como mecanisme de inclusao social ou distribui~ao da riqueza. 0 

estudo aponta, para a necessidade de mudan~a de paradigma que priorize o apoio ao micro

empreendedorismo e a economia solidaria, como alternativas para a gera~ao de trabalho, 

emprego e renda. 

16 CGE - Gera9ao de Emprego e Renda. 
17 CESINE- Nucleo da Coordenadoria do Sistema Nacional do Emprego 
18 MTE- Ministerio do trabalho e Emprego. 
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5. DADOS UTILIZADOS 

0 presente estudo foi baseado em levantamento bibliografico para compreender o 

perfil do trabalhador, e entender as estruturas economicas atuais no mercado do trabalho, onde 

este esta inserido. Os principais itens abordados estao nas transforma~5es atuais do Estado e 

da Economia, a rela~ao do trabalho e a problematica do desemprego. 

Segundo Minayo (2004), a pesquisa quantitativa apreende os fenomenos visfveis, 

concretos e objetivos e a abordagem qualitativa preocupa-se com o mundo dos significados, 

das a~5es e rela~5es humanas, portanto pela subjetividade, aquilo que o fenomeno nao revela, 

ou seja, considera que o fenomeno ou processo social deve ser entendido nas suas 

determina~5es e transforma~5es dadas pelos sujeitos. Articula portanto pensamento e a~ao, 

sujeito e objeto. 

Para esta analise foi escolhida a amostra nao-aleat6ria das fichas cadastrais das 

empresas e dos trabalhadores inscritos na agencia. Assim, a partir de registros quantitativos, 

sera feita uma analise qualitativa da oferta e demand a de for~a de trabalho. 

A pesquisa tambem realizou entrevistas com tecnicos e funcionarios da Agencia para 

identificar as informa~5es que possuem das polfticas publicas do emprego e da importancia do 

trabalho que realizam, inclusive buscando colher subsfdios para aperfei~oar OS servi~OS 

prestados pela agencia. 
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6. PERFIL DO TRABALHADOR 

6.1 - EVOLU<;AO MERCADO FORMAL: dos Estabelecimentos com e sem 

movimenta~ao de mao-de-obra no Estado do Parana. 

Segundo estudo da SETP (2006). No mercado formal paranaense 452.313 

estabelecimentos prestaram informa<;6es a RAIS no ano de 2002. Deste total, 260.563 nao 

movimentaram mao-de-obra correspondendo a 57,6%. A movimenta<;ao de mao-de-obra foi 

efetivada por 191.750 estabelecimentos que representavam 42,4%. Neste ano, o estoque de 

contratos de trabalho, alcan<;ou 1.812.631 empregos formalizados. 

A quantia de estabelecimentos em 2003 atingiu a 475.690. A mao-de-obra nao foi 

movimentada por 275.926 empresas correspondendo a 58%. 0 universo de estabelecimentos 

que contrataram trabalhadores alcan<;ou a 199.764 eqtiivalendo a 42%. 0 estoque de mao-de

obra da RAIS chegou a 1.884.380 formalizados. Comparando com 2002, os estabelecimentos 

que contrataram laborais cresceram 4,2%, eo total de trabalhadores evoluiu 4%. 

Em 2004 o universo de estabelecimentos que prestaram informac;:oes a RAIS alcan<;ou 

o montante de 499.386. A mao-de-obra nao foi movimentada por 288.546 empresas, 

equiparando a 57,8%. Os estabelecimentos, que contrataram for<_;:a de trabalho, atingiram 

210.840 equivalendo a 42,2%. 0 estoque de mao-de-obra totalizou 2.032.770 contratos legais 

de trabalho. Quando comparamos com o ano anterior, o crescimento dos estabelecimentos que 

movimentaram mao-de-obra chegou a 5,5% e a evolu<;ao do estoque alcan<;ou o patamar de 

7,9%. 

No ano de 2005 a quantia de estabelecimentos que informaram a RAIS atingiu 

519.211. Os estabelecimentos que nao movimentaram mao-de-obra alcan<;aram 300.180. As 

empresas que mantinham a for<;a de trabalho sob contrato, alcan<;aram o montante de 

219.031. Se comparado com 2004, os estabelecimentos ativos apresentaram expansao de 

3,9%, eo estoque de contratos de trabalho apresentou acrescimo de 3,8%. 

Esses indicadores estao apresentados na tabela I. 
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TABELA I- ESTABELECIMENTOS E OCUPADOS 
Estabelecimentos Trabalhadores Var.% 

Ano S/mov. % Commov. % Estoque M. 0 Estab. Trabalhadores 

2002 260.563 57,6 191.750 42,4 1.812.631 
2003 275.926 58,0 199.764 42,0 1.884.380 4,2 4,0 
2004 288.546 57,8 210.840 42,2 2.032.770 5,5 7,9 
2005 300.180 57,8 219.031 42,2 2.109.348 3,9 3,8 

Fonte: Elaborado pela CRT baseada nos dados da Rela~ao Anual de Informa~6es Sociais - RAIS/MTE 

6.2- EMPREGADORES SEGUNDO ATIVIDADE ECONOMICA: 

Nesta se<;ao e analisada a ocupa<;ao, segundo ramo de atividade do estabelecimento. 

Os dados, a seguir analisados, podem ser observados na tabela II em valores absolutos e na 

tabela III em valores relativos. 

TABELA II DISTRIBUI<;AO DA OCUPA<;AO, SEGUNDO 
ESTABELEClMENTOS POR ATIVIDADE ECONOMICA, VALORES ABSOLUTOS 

"' ·---.-~ 
2002 2003 2004 200.5 

.. ·-~-~-·--
Atividade economica Estab. Trab. Estab. Trab. Estab. Trab. . · Estab. Trab. 
Extrativa mineral 428 4.286 416 4.284 445 4.682 420 4.411 
Industria de 22.454 408.936 23.100 431.618 24.264 483.432 . 25.149 496.518 
transforma~ao 

Servs. Inds. util. Publica 222 17.147 236 17.959 245 19.075 268 20.618 
Constru~ao civil 8.311 60.408 8.091 55.012 8.109 55.481 7.716 56.391 
Comercio 71.135 336.703 75.949 368.963 81.637 404.357 86.786 431.821 
Servi({OS 61.532 568.930 63.870 582.883 67.268 617.626 69.827 642.430 
Administra({ao publica 1.160 334.861 1.172 338.247 1.176 354.955 1.152 366.035 
Agropecwiria 26.508 81.360 26.930 85.414 27.696 93.162 27.713 91.124 
Total 191.750 1.812.631 199.764 1.884.380 210.840 2.032.770 219.031 2.109.348 

Fonte: Elaborada pe1a CRT baseada nos dados da Re1a({ao Anua1 de Informa({6es Sociais- RAIS/MTE 

TABELA III DISTRIBUI<;Ao DA OCUP A<;Ao, SEGUNDO 
EST ABELECIMENTOS POR ATIVIDADE ECONOMICA, EM % 

2002 2003 2004 2005 

Atividade economica Estab. Trab. Estab. Trab. Estab. Trab. 
Extrativa mineral 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Industria de 11,7 22,6 11,6 22,9 11,5 23,8 11,5 23,5 
transforma({ao 
Servs. Inds. util. Publica 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 1,0 
Constru({ao civil 4,3 3,3 4,1 2,9 3,8 2,7 3,5 2,7 
Comercio 37,2 18,6 37,9 19,6 38,8 19,9 39,6 20,5 

Servi({OS 32,1 31,4 32,0 30,9 31,9 30,4 31,9 30,4 
Administra({ao publica 0,6 18,5 0,6 18,0 0,6 17,5 0,5 17,4 
Agropecuaria 13,8 4,5 13,5 4,5 13,1 4,6 12,7 4,3 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborada pe1a CRT baseada nos dados da Rela({aO Anual de Informa~6es Sociais- RAIS/MTE 
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Na extrativa mineral, sub-atividade com pouca expressao para o mercado formal de 

trabalho paranaense, nos quatro anos desta serie hist6rica os estabelecimentos e a ocupac;ao 

representavam 0,2%. 

Na industria de transformac;ao os estabelecimentos representavam 11,7% em 2002; em 

2003 equivaliam a 11,6%, enos anos de 2004 e 2005 equiparavam a 11,5%. Os industriarios 

correspondiam a 22,6% no estoque de mao-de-obra em 2002; em 2003 equivaliam a 22,9%; 

em 2004 atingiram a 23,8%, e em 2005 alcanc;aram 23,5%. 

Nos servic;os lndustriais de Utilidade Publica19(SIUPS), os estabelecimentos 

representavam 0,1% do Estado nesta serie hist6rica. A ocupac;ao equivalia a 0,9% nos anos 

de 2002 e 2004; alcanc;ando a 1% nos anos de 2003 e 2005. 

A construc;ao civil apresentou retrac;ao nestes quatro anos: os estabelecimentos 

representavam 4,3% em 2002; decresceram para 4,1% em 2003; encolheram para 3,8% em 

2004 e 3,5% em 2005. A ocupac;ao, tambem, decresceu nesta sub-atividade economica, pois 

representava 3,3% em 2002, e reduziu Para 2,9% em 2003; encolheu para 2,7% nos anos de 

2004 e 2005. 

0 comercio esta em expansao no Parana. Cresce a participac;ao dos estabelecimentos e 

dos comerciarios na economia do Estado. As empresas representavam 37,2% em 2002; 

cresceram para 37,9% em 2003; alcanc;aram 38,8% em 2004 e 39,6% em 2005. A forc;a de 

trabalho equiparava a 18,6% em 2002; 19,6% em 2003; 19,9% em 2004 e cresceu para 20,5% 

em 2005. 

0 setor de serv1c;os reduziu sua presenc;a na econom1a paranaense. Os 

estabelecimentos correspondiam a 32,1% em 2002; 32% em 2003. Nos anos 2004 e 2005 

representavam 31,9%. A mao-de-obra representava 31,4% do estoque da RAIS em 2002; 

30,9% em 2003. Nos anos seguintes corresponderam a 30,4%. 

Na Adrninistrac;ao Publica20(AP), os estabelecimentos correspondiam a 0,6% nos tres 

primeiros anos desta serie hist6rica. Em 2005 atingiram 0,5%. Os servidores publicos 

representavam 18,5% em 2002; 18% em 2003; 17,5% em 2004 e 17,4% em 2005. 

N a agropecuaria as empresas que movimentaram mao-de-obra reduziram o seu papel 

no Parana. Equivaliam a 13,8% em 2002; 13,5% em 2003; 13,1% em 2004 e 12,7% em 2005. 

Os trabalhadores rurais representavam 4,5% nos anos de 2002 e 2003. Cresceram para 4,6% 

em 2004 e retrafram para 4,3% em 2005. 

19 SIUPS - Servi~;os Industriais de Utilidade PUblica, estabelecimentos que atuam na distribui~;ao de agua, eletricidade 
e gas. 
20 AP - Administra~;ao Publica- servidores admitidos no ambito da Uniao, Estado e Municfpios. 
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6.3- MAO DE OBRA E NUMERO DE TRABALHADORES OCUPADOS: 

Descrevemos nesta sec;ao, a ocupac;ao da mao-de-obra de acordo com o tamanho dos 

estabelecimentos. 0 tamanho do estabelecimento e definido conforme o numero de 

trabalhadores ocupados. Esses dados podem ser confirmados na tabela IV em valores 

absolutos e na tabela V em valores relativos. 

TABELA IV - NUMERO DE TRABALHADORES OCUPADOS E NUMEROS DE 
ESTABELEC~ENTOS,VALORESABSOLUTOS 

2002 2003 2004 2005 

Tam. Estab. Estab. Trab. Estab. Trab. Estab. Trab. Estab. Trab. 
0 empregados 24.910 25.593 26.555 27.082 
1 a 4 empregados 113.807 213.901 118.614 223.245 124.583 234.598 129.760 244.843 
5 a 9 empregados 27.302 176.607 28.448 184.187 30.691 199.028 32.038 208.047 
10 a 19 empregados 13.837 185.484 14.706 196.813 15.641 209.427 16.361 219.279 
20 a 49 empregados 7.613 227.469 7.939 236.150 8.529 253.944 8.772 262.494 
50 a 99 empregados 2.152 148.120 2.256 156.154 2.461 170.026 2.570 177.572 
100 a 249 empregados 1.348 208.007 1.386 214.903 1.497 231.214 1.519 234.243 
250 a 499 empregados 466 159.719 484 165.474 524 179.980 554 190.369 
500 a 999 empregados 185 126.905 208 141.632 213 146.110 230 161.452 
1.000 ou mais 130 . 366.419 130 365.822 146 408.443 145 411.049 
empregados 
Total 191.750 1.812.631 199.764 1.884.380 210.840 2.032.770 219.031 2.109.348 

Fonte: Elaborada pela CRT baseada nos dados da Rela~ao Anual de Informa~6es Sociais- RAIS/MTE 

TABELA V - NUMERO DE TRABALHADORES OCUPADOS E NUMEROS DE 
ESTABELEC~ENTOS, EM%, VALORES RELATIVOS 

2002 2003 2004 

Tam. Estab. Estab. Trab. Estab. Trab. Estab. Trab. Estab. Trab. 
0 empregados 13,0 12,8 12,6 12,3 

1 a 4 empregados 59,4 11,9 59,4 11,8 59,1 11,5 59,2 11,6 

5 a 9 empregados 14,2 9,7 14,2 9,8 14,6 9,8 14,6 9,9 

10 a 19 empregados 7,2 10,2 7,4 10,4 7,4 10,3 7,5 10,4 

20 a 49 empregados 4,0 12,5 4,0 12,6 4,0 12,5 4,0 12,4 

50 a 99 empregados 1,1 8,2 1,1 8,3 1,2 8,4 1,2 8,4 

100 a 249 0,7 11,5 0,7 11,4 0,7 11,4 0,7 11,1 
empregados 
250 a 499 0,2 8,8 0,2 8,8 0,2 8,9 0,3 9,0 
empregados 
500 a 999 0,1 7,0 0,1 7,5 0,1 7,2 0,1 7,7 
empregados 
1.000 ou mais 0,1 20,2 0,1 19,4 0,1 20,0 0,1 19,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborado pela CRT baseado na Rela~ao Anua1 de Informa~6es Sociais- RAIStrEM 
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As empresas que movimentaram mao-de-obra, mas no dia 31 de dezembro 

apresentaram estoque zerado, representavam 13% em 2002; 12,8% em 2003; 12,6% em 2004 

e 12,3% em 2005. 

Os estabelecimentos que mantinham estoque de mao-de-obra de 1 a 4 empregados 

equivaliam a 59,4% nos anos de 2002 e 2003. Em 2004 correspondiam a 59,1% e alcan<;aram 

59,2% em 2005. A for<;a de trabalho agregada neste segmento representava 11,9% em 2002; 

11,8% em 2003; 11,5% em 2004 e 11,6% em 2005. Os estabelecimentos situados na faixa 

entre 5 a 9 empregados representavam 14,2% nos anos de 2002 e 2003 e 14,6% nos anos de 

2004 e 2005. A ocupa<;ao equiparava 9,7% em 2002; 9,8% nos anos de 2003 e 2004 e 9,9% 

em 2005. 

Os estabelecimentos no segmento entre 10 a 19 empregados equivaliam a 7,2% em 

2002; 7,4% em 2003 e 2004 e 7,5% em 2005. 0 estoque de mao-de-obra da RAIS 

correspondia a 10,2% em 2002; 10,4% nos anos de 2003 e 2005, e no anode 2004 equivalia a 

10,3%. 

As empresas que possufam entre 20 a 49 einpregados correspondiam a 4% nesta serie 

hist6rica. A for<;a de trabalho atingiu 12,5% nos anos de 2002 e 2004; 12,6% em 2003 e 

12,4% em2005. 

Entre 50 a 99 empregados os estabelecimentos representavam 1,1% entre 2002 e 2004. 

No anode 2005 cresceu para 1,2%. 0 universo dos formalizados equiparava a 8,2% em 2002; 

8,3% em 2003 e 8,4% nos anos de 2004 e 2005. 

As empresas que agregaram entre 100 a 249 empregados correspondiam a 0,7% entre 

2002 a 2005. Os trabalhadores equivaliam a 11,5% em 2002; 11,4% em 2003 e 2004 e 11,1% 

em 2005. 

Entre 250 a 499 empregados os estabelecimentos correspondiam a 0,2% entre 2002 a 

2004. Em 2005 equiparavam a 0,3%. A for<;a de trabalho representava 8,8% nos anos de 2002 

e 2003; 8,9% em 2004 e 9% em 2005. 

No segmento entre 500 a 999 empregados os estabelecimentos correspondiam a 0,1% 

nesta serie hist6rica. Os ocupados representavam 7% em 2002; 7,5% em 2003; 7,2% em 2004 

e 7,7% em 2004. 

Os estabelecimentos, com 1.000 empregados ou mais, equivaliam a 0,1% entre 2002 e 

2005. Os trabalhadores representavam 20,2% em 2002; 19,4% em 2003; 20% em 2004 e 

19,5% em 2005. 
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Conforme tabelas VI e VII, tem-se adicionalmente a evolw;:ao do emprego no 

Parana por atividade economica, e evolus;ao do emprego no Parana pelo tamanho do 

estabelecimento, em termos percentuais. 

TABELA VI- EVOLUt:;AO DO EMPREGO NO PARANA POR ATIVIDADE 
ECONOMICA E EST ABELECIMENTOS, EM %* 

2003 2004 2005 
Atividade economica Estab. Trab. Estab. Trab. Estab. Trab. 
Extrativa mineral 97,2 99,5 104,0 109,2 98,1 102,9 
Industria de 102,9 105,5 108,1 118,2 112,0 121,4 
transforma~ao 

Servs. lnds. Util. Publica 106,3 104,7 110,4 111,2 120,7 120,2 
Constru~ao civil 97,4 91,1 97,6 91,8 92,8 93,4 
Comercio 106,8 109,6 114,8 120,1 122,0 128,2 
Servi~os 103,8 102,5 109,3 108,6 113,5 112,9 
Administra~ao publica 101,0 101,0 101,4 106,0 99,3 109,3 
Agropecmiria 101,6 105,0 104,5 114,5 104,5 112,0 
Total 104,2 104,0 110,0 112,1 114,2 116,4 

Fonte: Tabela II 
(*) - ano 2002= 100 

TABELA VII -· EVOLU~AO DO EMPREGO NO PARANA, PELO TAMANHO 
DOS ESTABELECIMENTOS, EM%* 

2003 2004 2005 
Tam. Estab. Estab. Trab. Estab. Trab. Estab. Trab. 
0 empregados 102,7 106,6 108,7 
1 a 4 empregados 104,2 104,4 109,5 109,7 114,0 114,5 
5 a 9 empregados 104,2 104,3 112,4 112,7 117,3 117,8 
10 a 19 empregados 106,3 106,1 113,0 112,9 118,2 118,2 
20 a 49 empregados 104,3 103,8 112,0 111,6 115,2 115,4 
50 a 99 empregados 104,8 105,4 114,4 114,8 119,4 119,9 
100 a 249 102,8 103,3 111,1 111,2 112,7 112,6 
empregados 
250 a499 103,9 103,6 112,4 112,7 118,9 119,2 
empregados 
500 a 999 112,4 111,6 115,1 115,1 124,3 127,2 
empregados 
1.000 ou mais 100,0 99,8 112,3 111,5 111,5 112,2 
Total 104,2 104,0 110,0 112,1 114,2 116,4 

Fonte: Tabela IV 
(*)- Ano 2002 = 100 
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6.4- EVOLU<;AO DO EMPREGO NO ESTADO DO PARANA DE 2002 A 200521
: 

Segundo a SETP (2006), a evolu~ao do emprego dos trabalhadores ocupados com 

registro de carteira de trabalho e previdencia social e empregados pelo regime estatutario, nos 

anos de 2002 a 2005, pode ser vista na tabela VIII. Os dados analisados referem-se aos 

trabalhadores empregados no setor publico e privado, inclusive empregadores pessoas ffsicas. 

TABELA VIII- EVOLUc;Ao DO NUMERO DE INSCRITOS E REINSCRITOS, 

VAGASOFERTADASECOLOCADOSNOPARANA 

Inscritos e reinscritos Vagas ofertadas Colocados 

Ano feminino. masculino Total Total Faixa Total colocados 
inscritos ofertados etaria 

2002 58.222 32.121 97.876 9.205 25 a 30 3.077 
2003 72.543 39.999 134.878 16.329 25 a 30 5.228 
2004 84.089 55.132 147.219 22.221 19 a 24 9.331 
2005 101.277 84.722 185.999 33.640 19 a 24 11.749 

Fonte: Elaborado pela CRT baseada nos dados da Rela~aoAnual de Informa~oes Sociais .- RAIS/MTE 

Nesta contagem, estao exclufdos os trabalhadores que nao tem contrato de trabalho 

legalmente fonnalizado e os empregados domesticos, mesmo que com registro em carteira.de 

trabalho e previdencia social. Isso ocorre porque os erripregadores domesticos; de acordo com 

0 decreto 11° 76.900, de 23 de dezembro de 1975, nao sao obrigados a prestar informa~oes a 
Rela~ao Anual de Informa~oes Sociais (RAIS). Nessa exce~ao, incluem-se tambem os 

diretores de empresas sem vfnculo empregatfcio para os quais nao e recolhido o Fundo de 

Garantia de Tempo de Servi~o22 (FGTS), autOnomos, eventuais, ocupantes de cargos eletivos 

- govemadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores - a partir da posse, desde que 

nao tenham feito a op~ao pelos vencimentos do 6rgao de origem, empregados cedidos ou 

licenciados, sem vencimentos, que tenham ficado afastados durante todo o ano-base, inclusive 

por processo judicial, estagiarios regidos pela Portaria MTPS no 1.002 de 29 de setembro de 

1967, e pela Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977. Ministerio do Trabalho e Emprego 2004 

p.9 (MTE). Desta forma, o mercado de trabalho e maior do que as informa~oes coletadas pela 

RAIS. 

Os dados analisados fazem parte da RAIS dos anos 2002 a 2005, que se constitui em 

informa~oes prestadas pelos empregadores e computados pelo Ministerio do Trabalho e 

21 Esta sec;ao e baseada nos dados obtidos da Relac;ao Anual de Informac;oes Sociais (RAIS) 
22 FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Servic;o. 
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Emprego - MTE. Os dados estao organizados por estabelecimentos que fizeram a declara<;ao 

a RAIS. A defini<;ao do que vern a ser urn estabelecimento comporta as empresas publicas e 

privadas, bern como todos os 6rgaos do aparelho de Estado, que estao obrigados por lei a 
informar a movimenta<;ao de empregados. Os estabelecimentos "sem vinculo" sao aqueles 

que movimentaram mao-de-obra no transcorrer do ano, mas nao tinham nenhum trabalhador 

contratado em 31 de dezembro. A RAIS "negativa" refere-se aos estabelecimentos que 

declaram nao possuir pelo menos urn trabalhador empregado e nao movimentaram mao-de

obra ate 31 de dezembro. Os demais estabelecimentos sao formados por empregadores que 

movimentaram e tinham estoque de mao-de-obra contratada, em 31 de dezembro. 

Assim, OS estabelecimentos que movimentaram mao-de-obra sao formados pelos "sem 

vinculo" e os que mantem estoque de mao-de-obra empregada, em 31 de dezembro pelo 

regime da Consolida<;ao das Leis de Trabalho (CLT), e as fun<;5es publicas exercidas pelo 

Regime Estatutario. 

0 estudo faz, inicialmente, uma descri<;ao dos dados processados pelo MTE , 

mostrando a evolu<;ao do numero de estabelecimentos que prestaram declara<;ao a RAIS nos 

quatro anos abordados. 
- ' 

Para efeito de apresenta<;ao dos dados, e feita a comparac;ao entre os estabelecimentos 

que movimentaram mao-de-obra, apresentando saldo positivo ou nulo, ao final do ano

calendario, e os chamados de "RAIS negativa", constitufdos por aqueles que nao tiveram 

empregados no ano em analise. 

A partir desse corte, apresenta-se a evolu<;ao do numero de estabelecimentos e a 

quantidade de trabalhadores por eles ocupados, bern como a varia<;ao percentual dessas 

informa<;5es. 0 que se verifica e o crescimento da taxa de emprego, embora em patamar 

insuficiente para atender a demanda de pessoas que vao ao mercado em busca de emprego. 
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TABELA IX- PERFIL DOS CANDIDATOS, VAGAS E COLOCADOS 
AN02006 

Inscritos/Reinscritos V a gas Ofertadas Colocados 
Total 152.288 39.758 10.465 

Faixa Etaria 
Ate 18 anos 11.877 175 494 
De 19 a 24 anos 44.160 1.205 3.705 
De 25 a 30 anos 34.941 4.810 2.593 
De 31 a 36 anos 23.635 6.545 1.642 
De 37 a 42 anos 17.184 7.348 1.098 
De 43 a 48 anos 11.125 7.475 623 
De 49 a 54 anos 6.187 5.589 225 
Mais de 54 anos 3.179 6.612 86 

Sexo 
Feminino 73.304 9.883 4.197 
Masculino 78.984 17.739 6.268 
lndiferente 12.136 

Estado ConjuQal 
Solteiro 80.492 6001-- 6.026 
Casado 55.596 144 3.409 
Outros 16.200 39.014 1.030 

Escolaridade 
Analfabeto 142 140 5 
Alfabetizado 366 848 11 
Primario Incompleto 2.625 1.048 43 
Primario Completo 6.197 2.614 216 
1 o Grau lncompleto 17.702 3.768 886 
1 o Grau Completo 16.384 14.441 1.331 
2° Grau lncompleto 25.910 3.573 2.097 
2° Grau Completo 61.386 12.742 5.198 
3° Grau lncompleto 11.114 229 482 
3° Grau Completo 10.462 355 195 -
Fonte: SECRET ARIA DO TRABALHO, EMPREGO E PROMO<;AO SOCIAL Agenc1a do 
trabalhador/Curitiba 

Observa-se nesta tabela IX (ano 2006) que os inscritos e reinscritos na faixa etaria 

entre 43 a 48 anos, sao urn total de 11.125, sendo 7.475 de vagas ofertadas e muito poucos 

colocados (total de 623). 0 maior mimero de colocados (3.705) se dana faixa etaria de 19 

a 24 anos. 0 que chama aten<;ao e em rela<;ao ao grau de escolaridade. Sao ofertadas mais 

vagas de 1o grau completo (total de 14.441), sendo que do total de inscritos (16.384) 

apenas 1.331 sao colocados. 
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TABELA X- PERFIL DOS CANDIDATOS, VAGAS E COLOCADOS 
AN02005 

Inscritos/Reinscritos V a gas Ofertadas Colocados 
Total 185.909 33.640 11.655 

Faixa Et6ria 
Ate 18 anos 9.758 309 347 
De 19 a 24 anos 53.006 1.128 4.076 
De 25 a 30 anos 43.336 5.649 3.119 
De 31 a 36 anos 29.946 6.034 1.925 
De 37 a 42 anos 21.834 6.498 1.231 
De 43 a 48 anos 14.830 6.119 640 
De 49 a 54 anos 8.457 5.351 258 
Mais de 54 anos 4.741 2.553 60 

Sexo 
Feminino 89.187 9.032 4.609 
Masculino 96.722 16.619 7.046 
lndiferente 7.989 

Estado Conjugal 
Solteiro 95.308 424 6.647 -
Casado 71.400 118 3.868 -
Outros 19.201 33.099 1.140 

Escolaridade 
Analfabeto 255 6 5 
Alfabetizado 538 558 3 
Primario Incompleto 3.414 694 45 
Primario Completo 8.721 2.693 185 
1 o Grau lncompleto 24.752 4.143 921 
1 o Grau Completo 20.919 11.849 1.513 
2° Grau lncompleto 31.236 3.957 2.434 
2° Grau Completo 69.865 9.198 5.720 
3° Grau lncompleto 13.776 222 604 
3° Grau Completo 12.434 318 225 

-
Fonte: SECRET ARIA DO TRABALHO, EMPREGO E PROMO<;AO SOCIAL Agencia do 
Trabalhador/Curitiba 

Para o ano de 2005, observa-se na tabela X que o maior mimero de vagas 

ofertadas foi de 6.498, na faixa eUiria de 37 a 42 anos. 

0 Maior numero de colocados total foi de 4.076, ficando na faixa etaria de 19 a 24 

anos. Quanta a escolaridade, 69.865 inscritos tinham 2o grau completo, sen do que o maior 

numero de vag as ofertadas ( 11.849) exigi a o 1 o grau completo. 0 maior numero de vag as 

colocadas total foi de 5.720, para o 2o grau completo. 
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Observa-se que em 2005 (tabela X), num total de 185.999, de inscritos e reinscritos, a 

faixa etaria de maior procura ficou na faixa de 19 a 24 anos de idade (cerca de 53.006), sendo 

que do total de vagas ofertadas (cerca de 33.640) aproximadamente 6.458 ficaram na faixa 

etaria entre 37 a 42 anos de idade das vagas ofertadas; de urn total de 11.655 colocados, 4.076 

destes foram de colocados na faixa etaria de 19 a 24 anos. Ou seja, apesar da maior parte das 

vagas ofertadas serem destinadas a uma faixa etaria entre 37 e 42 anos, a maior oferta por 

trabalho e colocac;ao se da entre trabalhadores mais novos, entre 19 e 24 anos de idade. 

Dentre os inscritos e reinscritos, 89.187 deles eram do sexo feminino. 96.722 deles 

eram do sexo masculino, totalizando 185.909. Quanto ao numero de vagas ofertadas, 9.032 

delas eram para o sexo feminino e 16.619 para o sexo masculino, e 7.989 eram indiferente, 

totalizando 33.640 vagas ofertadas. Dentre os colocados de sexo feminino, estas foram de 

4.609, e no sexo masculino de 7 .046, totalizando 11.739 vagas colocadas. 

Pode-se observar que, apesar de termos uma quanti dade de 89.187 inscritos do sexo 

feminino, e apenas 96.722 masculino, e urn numero de vagas sexo feminino·maiorde 9.032 

contra 16.619 masculino, foram colocados maior numero de vagas do sexo masculino (7.046) 

do que do feminino ( 4.609). 

Quanto a escolaridade dos inscritos e reinscritos, a maioria delas foi de format;ao de 2o 

grau completo, num total de 69.865. Dentre as vagas ofertadas, o maior numero e de 1 o grau 

completo, com total de 11.849, sendo o total de 33.640. Quanto aos colocados, a maior 

quantidade foi tinha 2o grau completo (5.720), com total de 11.655. 

Ao se analisar os dados acima, verifica-se que o predominante entre os candidatos 

eram na maioria mulheres, solteiras, entre 19 a 24 anos, com escolaridade na faixa do 2o grau 

completo. 

As vagas ofertadas de maior numero se deu na faixa etaria de 37 a 42 anos. 

A maior parte das vagas colocadas ficou na faixa etaria de 19 a 24 anos. Sendo 7.046 

delas ocupadas por trabalhadores do sexo masculino e 4.609 do sexo feminino. 
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TABELA XI- PERFIL DOS CANDIDATOS, VAGAS E COLOCADOS 
AN02004 

Inscritos/Reinscritos V a gas Ofertadas Colocados 
Total 187.219 28.397 8.691 

Faixa Et6ria 
Ate 18 anos 3.070 109 47 
De 19 a 24 anos 49.304 960 2.686 
De 25 a 30 anos 46.168 5.327 2.576 
De 31 a 36 anos 32.702 5.336 1.528 
De 37 a 42 anos 24.107 5.335 1.032 
De 43 a 48 anos 16.084 5.389 560 
De 49 a 54 anos 9.829 3.803 202 
Mais de 54 anos 5.955 2.138 59 

Sexo 
Feminino 89.640 7.773 3.196 
Masculino 97.579 14.807 5.495 
Indiferente 5.817 

Estado Conjugal -
Solteiro 93.543 178 . ·.4.602 
Casado 73.076 109 3.201 -
Outros 20.600 28.110 8~~ 

Escolaridade --
Analfabeto 417 31 4 
Alfabetizado 721 627 . 1 
Primario Incompleto 4.002 873 39 
Primario Completo 9.983 2.469 150 
1 o Grau Incompleto 25.172 3.249 701 
1 o Grau Completo 20.939 9.696 1.185 
ZO Grau Incompleto 29.541 2.738 1.502 
2° Grau Completo 68.058 8.076 4.464 
3° Grau Incompleto 15.201 309 478 
3° Grau Completo 13.185 329 166 -

I 

Fonte: SECRET ARIA DO TRABALHO, EMPREGO E PROMO<;AO SOCIAL Agencia do 
Trabalhador/Curitiba 

Observa-se na tabela XI (ano 2004) que o maior mimero de inscritos ficou na faixa 

etaria de 19 a 24 anos, sendo que 5.389 das vagas ofertadas ficou na faixa etaria de 43 a 48 

anos, mas com apenas 560 vagas aproveitadas. 0 maior numero de colocados (2.686) 

ficou na faixa etaria de 19 a 24 anos. 

E quanta a esco1aridade, do total de inscritos, cerca de 68.058 tinham 2° grau 

completo, sendo que 9.696 vagas ofertadas foram para quem tinha o 1 o grau completo. 

Num total de 20.939 inscritos, apenas foram aproveitados urn total de 4.464. 
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TABELA XII- PERFIL DOS CANDIDATOS, VAGAS E COLOCADOS 
ANO 2003 

Inscritos/Reinscritos V agas Ofertadas Colocados 
Total 216.220 27.547 7.868 

Faixa Etaria 
Ate 18 anos 122 125 
De 19 a 24 anos 48.283 858 
De 25 a 30 anos 54.651 4.757 
De 31 a 36 anos 40.306 4.852 
De 37 a 42 anos 29.879 5.480 
De 43 a 48 anos 20.888 4.836 
De 49 a 54 anos 13.191 3.726 
Mais de 54 anos 8.900 2.912 

Sexo 
Feminino 101.565 7.568 
Masculino 114.655 13.508 
lndiferente 6.471 

' 
Estado Conjugal 
Solteiro 103.619 302 
Casado 86.638 118 
Outr:os 25.963 27.127 

Escolaridade 
· Analfabeto . 474 3 

Alfabetizado 1.085 614 
Primario Incompleto -5.301 580 
Primario Completo 12.691 1.978 
1 o Grau Incompleto 30.868 3.931 
1 o Grau Completo 26.019 9.820 
2° Grau Incompleto 31.967 2.417 
2o Grau Completo 75.238 7.448 
3° Grau Incompleto 17.632 306 
3o Grau Completo 14.946 451 

-

-
1.721 
2.576 
1.626 
1.062 

595 
243 

78 

2.887 
4.981 

3.876 
3.080 

912 

1 
3 

31 
152 
637 

1.134 
1.276 
4.023 

443 
167 

Fonte: SECRET ARIA DO TRABALHO, EMPREGO E PROMO<::AO SOCIAL Agencia do Trabalhador/Curitiba 

A tabela XII ( ano 2003) mostra que o maior mimero de inscritos e reinscritos 

ficou na faixa etaria de 25 a 30 anos com total de 54.651, em 2003. 

0 maior mimero de vagas ofertadas(5.480) ficou na faixa etaria de 37 a 42 anos. 0 

maior numero de colocados (2.576) ficou na faixa etaria de 25 a 30 anos. Pode-se observar 

que 1.062 vagas foram aproveitadas pela faixa etaria entre 37 a 42 anos. 

Quanto a escolaridade, 75.238 dos inscritos tinham o 2o grau completo. Com 9.820 

vagas ofertadas para quem tivesse o 1 o grau completo. Sendo que 4.023 vagas foram 

aproveitadas por quem tinha o 2° grau completo. 
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7- CONSIDERA<;OES FINAlS 

Nos quatro anos que sao objeto deste estudo, a economia paranaense cresceu de forma 

expressiva na oferta de empregos. Essa performance, tambem, se aplica a evolu<;ao no mimero 

de estabelecimentos com movimenta<;ao de mao-de-obra. 

No perfodo compreendido entre 2002 a 2005, foram criados 27.281 novos 

estabelecimentos que movimentaram mao-de-obra no Parana, proporcionando crescimento de 

14,2%. 0 estoque de mao-de-obra da Rela<;ao Anual de Informa<;6es Sociais gerou 296.717 

novos empregos formalizados no perfodo, resultando em expansao de 16,4% no montante de 

trabalhadores com contratos legais de trabalho. 

Os estabelecimentos que movimentaram mao-de-obra totalizavam 191.750 em 2002. 

0 montante alcan<;ou 219.091 em 2005. 0 estoque de mao-de-obra no ultimo dia do anode 

2002 apontava 1.812.631 trabalhadores com contratos de trabalho. No dia 31 de dezembro de 

2005 o estoque de mao-de-obra indicava 2.109.348 laborais formalizados. 

A taxa de crescimento dos estabelecimentos que movimentaram mao-de-obra em 

rela<;ao ao ano anterior cresceu 4,2% em 2003; 5,5% em 2004 e 3,9% em 2005. 

0 estoque de trabalhadores da RAIS em rela<;ao ano anterior evoluiu 4% em 2003; 

7,9% em 2004 e 3,8% em 2005. 

Ao se tra<;ar urn perfil de como a tecnologia influenciou na qualifica<;ao dos 

trabalhadores , pode-se verificar que em quase todas as fases que a tecnologia evoluiu, a 

qualifica<;ao tambem aumentou, como demonstrado atraves de tabelas da se<;ao anterior. 

Ao se analisar os dias de hoje, sabe-se que o modelo fordista nao atende mais as 

necessidades do processo de trabalho, pois neste modelo os trabalhadores eram apenas 

apendice da maquina, seu reconhecimento do processo de trabalho foi retirado, suas 

habilidades eram velocidade e rapidez. Com o advento da reestrutura<;ao, globaliza<;ao e todos 

os avan<;os tecnol6gicos, nao ha mais espa<;o para o modelo fordista, a sociedade exige 

trabalhadores atualizados. 

No futuro, os trabalhadores continuarao altamente influenciados pelos avan<;os 

tecnol6gicos, as mudan<;as provocadas no mundo do trabalho desencadearam uma serie de 

mudan<;as no perfil dos trabalhadores, onde a criatividade, as habilidades, o conhecimento 

globalizado, e a tomada de decis6es, fazem parte das qualifica96es que os trabalhadores terao 

que continuar buscando. 

A escolaridade dos trabalhadores nao indica necessariamente a qualifica<;ao 

profissional exigida pela ocupa9ao, como visto em nossa analise. Esta associa<;ao s6 e mais 
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nitida no caso das ocupa<;:5es que ex1gem escolaridade de nivel medio e supenor. Nao 

obstante, devido a deficiencia de escolaridade da popula<;:ao brasileira, muitos postos de 

trabalho que exigiriam urn rninimo de escolaridade, sao ocupados por trabalhadores sem tal 

escolaridade, que aprenderam o servi<;:o na pratica ou, no maximo, com a ajuda de urn curso 

profissional especifico. Esta situa<;:ao coloca problemas concretos para o pais. Por exemplo, o 

aprendizado pela pratica em algumas ocupa<;:5es, sem uma concep<;:ao mais ampla dos 

processos envolvidos, muitas vezes exp5e o trabalhador a serios riscos de acidentes de 

trabalho, contribuindo para que os indices de acidentes sejam enormes no Brasil. 

A fun<;:ao da Agencia e do Govemo em geral nao pode ser vista apenas como uma 

mera presta<;:ao de servi<;:o, mas precisa se constituir em politica publica com o exercicio do 

controle social, ou seja, com avalia<;:ao no contexto macro e micro de discussao do Sistema 

Publico da Politica de Trabalho, Emprego e Renda e das rela<;:5es trabalhistas no momento 

atual em que se encaminham as reformas trabalhista e sindical. 

0 Sistema Publico de Emprego,. compreende o conjunto de diretrizes, normas, 

programas, projetos e a<;:5es voltadas a inser<;:ao ou reinser<;:ao dos trabalhadores no mercado 

de trabalho, tanto pela via da c6loca<;:ao no emprego formal, como pela do apoio a outras 

altemativas de renda, inclusive a remunera<;:ao temporaria do trabalhador desempregado 

atraves do Seguro-Desemprego. 

Essas a<;:5es sao levadas a efeito pelo Ministerio do Trabalho e Emprego, por meio de 

duas secretarias, nacionais e respectivos departamentos, com atribui<;:5es partilhadas, dentre 

outras institui<;:5es, com as secretarias estaduais do trabalho. Deste modo as secretarias 

estaduais de trabalho, notadamente a secretaria de trabalho do estado do Parana, tern papel 

fundamental no planejamento, execu<;:ao e monitoramento destas a<;:5es. 
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