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R E S U M O 

Diante do quadro de mudanças que o país sofreu na década de 90, este estudo tem como 
objetivo principal avaliar características e causas do emprego e desemprego no Brasil e 
Região Metropolitana de Curitiba na década de 90. O estudo começa com os planos 
econômicos e os seus impactos sobre o emprego e desemprego, em termos nacionais e, mais 
especificamente, na Região Metropolitana de Curitiba. Na seqüência, estuda-se as 
características do emprego/desemprego em termos de emprego formal e informal e sua 
evolução por setor de atividade econômica. Por fim, será analisado o perfil dos trabalhadores 
na Região Metropolitana de Curitiba, com dados estatísticos da população ocupada, Pea, taxa 
de desemprego aberto, desemprego por setores e suas respectivas remunerações. Os dados 
apresentados serão divididos em dois períodos distintos. O primeiro período corresponde ao 
ano de 1994 a 1997, com dados da PED. O segundo período analisado será do ano de 1999 a 
2002, com dados da PME. Com os dados apresentados neste trabalho, vimos que o mercado 
de trabalho durante a década de 90 sofreu várias modificações, tanto no Brasil, como na 
RMC. Esta região apresentou em média resultados melhores do que em comparação com o 
Brasil. 

Palavras - chave: Desemprego; Região Metropolitana de Curitiba; Brasil. 

V 



I N T R O D U Ç Ã O 

O Brasil da década de 90 experimentou um período de bastante 

diversidade no cenário econômico, tanto internamente como internacionalmente. 

Nesse período ocorreu à abertura da economia do pais ao fluxo do comércio e de 

capitais internacionais, queda da inflação e redução do Estado na Economia. Estas 

medidas foram reflexo principalmente da criação do Plano Real e das políticas 

econômicas adotadas na época. 

Estas mudanças que o país sofreu resultaram em efeitos importantes no 

crescimento da economia, afetando, significamente o desempenho do mercado de 

trabalho. 

Diante do quadro de mudanças que o país sofreu, este estudo tem como 

objetivo principal avaliar características e causas do emprego e desemprego no Brasil e 

Região Metropolitana de Curitiba na década de 90. O estudo começa com os planos 

econômicos e os seus impactos sobre o emprego e desemprego, em termos nacionais e, 

mais especificamente, na Região Metropolitana de Curitiba. Na seqüência, estuda-se 

as características do emprego/desemprego em termos de emprego formal e informal e 

sua evolução por setor de atividade econômica. Por fim, será analisado o perfil dos 

trabalhadores na Região Metropolitana de Curitiba. O trabalho está organizado em três 

capítulos. 

No primeiro capítulo serão apresentadas algumas teorias sobre o 

mercado de trabalho, como a Teoria Clássica, Teoria Keynesiana, Curva de Phillips, 

Teoria Geral de Determinação de salários e alguns tipos de desemprego, como o 

desemprego estrutural e desemprego cíclico. 

Em seguida serão analisadas as principais medidas adotadas pelos planos 

econômicos da década de 90. Inicia-se com o Plano Collor e suas medidas polêmicas, 

que objetivando a estabilização econômica, através da abertura às importações, trouxe 

efeitos positivos e negativos para o país e, em particular para o mercado de trabalho. O 

Plano Real será estudado, também, tendo em vista que é considerado um marco para a 
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história recente do país. Com o Real a inflação foi controlada, a estabilização 

econômica teve êxito e o país modificou seu cenário no âmbito econômico. O governo 

Lula e seus reflexos sobre o emprego serão analisados parcialmente, já que se encontra 

apenas no segundo ano de gestão, e seria precipitado avaliá-lo neste momento. 

No terceiro capítulo será feita uma análise estatística da Região 

Metropolitana de Curitiba, com dados da população ocupada, Pea, taxa de desemprego 

aberto, desemprego por setores e suas respectivas remunerações. Os dados 

apresentados serão divididos em dois períodos distintos. O primeiro período 

corresponde ao ano de 1994 a 1997, com dados da PED (Pesquisa de Emprego e 

Desemprego) realizada pelo DIEESE em parceria com o IPARDES. O segundo 

perídodo analisado será do ano de 1999 a 2002, com dados da PME (Pesquisa Mensal 

de Emprego) realizado pelo IBGE em parceria com o IPARDES. Não será analisado o 

ano de 2003, pois a metodologia da PME foi modificada neste ano, alterando a 

seqüência dos resultados. O estudo será dividido em dois períodos distintos, pois a 

metodologia da PED é diferente da PME e os resultados divergem. 



M E T O D O L O G I A 

Neste trabalho, no capítulo 1 serão apresentadas as teorias do mercado de 

trabalho, como a Teoria Clássica, Teoria de Determinação do Salário e Teoria 

Keynesiana. Uma das principais referências será o livro de macroeconomia do autor 

Blanchard (1999). Serão abordados os tipos de desemprego, mostrando as 

características e as diferenças entre eles. Os tipos de desemprego citados serão o 

desemprego cíclico, desemprego tecnológico, desemprego sazonal, desemprego 

friccional, desemprego estrutural e subemprego. Será avaliado o papel da escolaridade 

como um componente para um maior ou menor desemprego. 

Na seqüência será analisado o comportamento do mercado de trabalho em nível 

nacional. A investigação abrange o mercado de trabalho como um todo e sua evolução 

nos principais setores da economia como a indústria de transformação, construção 

civil , comércio e serviços. Pretende-se, com essa abordagem determinar a evolução e 

disparidades existentes entre os setores. Isto será feito através de pesquisas de dados j á 

existentes, disponibilizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica) e 

IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) 

No Capitulo 2 serão apresentados os planos econômicos da década de 90, 

estudando os Planos Collor, Real e Governo Lula. O foco será identificar as medidas 

econômicas e seus impactos no emprego e desemprego, tanto no âmbito nacional 

como regional. Será avaliado o comportamento do emprego no contexto econômico do 

Brasil e do Paraná na década de 90 

No capitulo 3, será estudado o mercado de trabalho mostrando os dados 

estatísticos da Região Metropolitana de Curitiba, através das pesquisas realizadas pelo 

IBGE e IPARDES, tendo como referência indicadores da taxa de participação, taxa de 

desemprego aberto, população ocupada e rendimento médio real. 

Os dados serão baseados nas pesquisas da PED (Pesquisa de Emprego e 

Desemprego) no período de 1994 a 1997, e da PME (Pesquisa Mensal de Emprego) no 

período de 1999 a 2002. Além da análise de cada um dos períodos, serão estabelecidas 

comparações dos resultados das duas pesquisas, levando em conta as diferenças 

metodológicas existentes. 
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A pesquisa sobre emprego e desemprego na Região Metropolitana de Curitiba 

começou em dezembro de 1994, com a PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego na 

Região Metropolitana de Curitiba), realizadas pelo IPARDES associado ao D1EESE 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócios Econômicos). A PED 

vigorou até dezembro de 1997. No ano de 1998 não houve nenhuma pesquisa de 

emprego/desemprego na região. 

No ano de 1999, a pesquisa sobre o emprego/desemprego voltaram a ser 

realizadas através da PME (Pesquisa Mensal de Emprego), realizada pelo IPARDES 

em parceria com o IBGE. 

A PME é uma pesquisa domiciliar, de periodicidade mensal, que investiga as 

características da população residente em áreas urbanas das regiões metropolitanas de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. 

Na região de Curitiba, 25 municípios' integram o quadro da pesquisa. O IBGE utiliza a 

PME para a divulgação dos estudos a respeito do desemprego no país. 

Para um melhor entendimento dos termos utilizados pela PME e pela PED, será 

analisada a metodologia utilizada. Apresenta-se a seguir os conceitos adotados pelas 

duas pesquisas. 

Definição dos Termos usados na P M E 

- Empregado: são pessoas ocupadas na semana de referência que trabalhavam para um 

empregador, com ou sem carteira assinada, no setor público ou privado. 

- Desempregado: pessoas com 10 anos ou mais, que não tendo nenhuma ocupação e 

que procuraram emprego ns últimos sete dias. 

- Ocupado: indivíduos com 10 anos ou mais que exercem qualquer trabalho 

remunerado, independente da jornada de trabalho. Incluem-se também pessoas que 

fazem qualquer tipo de trabalho não remunerado. 

- População Desocupada (PD): Corresponde às pessoas que não trabalharam na 

semana de referência, mais as pessoas que procuraram emprego nos últimos 30 dias. 

' A RMC compreende os municípios de Adrianópolis. Agudos do Sul. Almirante Tamandaré. Araucária. Balsa 
Nova. Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul. Campo Largo. Campo Magro, Cerro Azul. Colombo. Barras. 
Quitandinha. Rio Branco do Sul. São José dos Pinhais. Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. 
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- População não economicamente ativa (PNEA): pessoas que não trabalharam na 

semana de referência e que não procuraram emprego nos últimos 30 dias. 

- PIA (População em idade ativa): Compreende as pessoas com 10 anos ou mais na 

semana de referência da pesquisa. 

- PEA (População economicamente ativa): refere-se as pessoas ocupadas na semana 

de referência e as pessoas desocupadas que procuraram emprego nos últimos 30 dias. 

- Pessoas marginalmente ligadas a PEA: São as pessoas não economicamente ativas 

na semana de referência que procurou trabalho ou conseguiu no período de 365 dias. 

- Pessoas desalentadas: pessoas que na semana de referência da pesquisa estavam 

procurando trabalho ininterruptamente há pelo menos seis meses, tendo desistido por 

não encontrar qualquer tipo de trabalho. 

- Emprego formal: trabalho efetuado com carteira assinada e que obedece às normas 

vigentes exigidas pelo Ministério do Trabalho. 

Definição dos Indicadores da P M E 

- Taxa de Desemprego: Percentual de pessoas desocupadas na semana de referência da 

pesquisa que procuraram trabalho no período de 30 dias, em relação à população 

economicamente ativa na semana de referência. 

- Taxa de Atividade: percentual de pessoas economicamente ativas em relação ao total 

de pessoas de 10 anos ou mais de idade na semana de referência. 

- Taxa de Ocupação: relação entre o número de pessoas ocupadas e o número de 

pessoas economicamente ativas na semana de referência. 

Definição dos Termos usados na P E D 

- Desemprego Aberto: pessoas que procuram trabalho de modo efetivo nos últimos 30 

dias e não exerceram nenhum trabalho nos últimos sete dias. 

- Desemprego Oculto pelo trabalho precário: pessoas que realizam de forma irregular 

algum trabalho remunerado e que procuram efetivamente trabalho nos últimos 30 dias 

ou nos últimos doze meses. 
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- Desemprego Oculto pelo desalento e Outros: pessoas que não possuem trabalho e 

nem procuraram nos últimos 30 dias, por desestímulo do mercado de trabalho ou por 

circunstâncias, mas procuraram efetivamente trabalho nos últimos doze meses. 

- Desempregado: abrange as pessoas de 10 anos e mais, que se encontram na situação 

de desemprego aberto ou de desemprego oculto pelo trabalho precário ou pelo 

desalento. 

- Ocupado: pessoas de 10 anos e mais, que possuem trabalho remunerado, exercido de 

forma regular, independente de procura de trabalho. Nesta categoria incluem-se as 

pessoas que tem trabalho remunerado sem carteira assinada, e as pessoas que recebem 

mercadorias e benefícios. 

- Inativo: esta categoria engloba a parcela da população de 10 anos e mais que não tem 

e não procurou trabalho, procura efetiva ou potencial. 
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1. T E O R I A S DO M E R C A D O D E T R A B A L H O 

Para entender o comportamento macroeconômico do emprego/desemprego, o 

autor Blanchard (1999) define a taxa de desemprego como a razão entre o número de 

desempregados e a força de trabalho (a soma dos que trabalham com os que buscam 

emprego). Uma taxa de desemprego pode refletir duas realidades diferentes, podendo 

refletir um mercado de trabalho ativo, com muitos desligamentos (trabalhadores que 

largam o emprego ou são demitidos), muitas contratações, e grande número ficando 

desempregados e sendo empregados. Pode refletir, ainda, um mercado de trabalho 

esclerosado, com poucos desligamentos, poucas contratações e um contingente de 

desempregados. 

No mercado de trabalho, segundo o autor, a todo o momento, algumas empresas 

experimentam diminuição na demanda e diminuem seu nível de emprego, enquanto 

outras experimentam um aumento da demanda e aumentam o nível de emprego. Uma 

das funções importantes do mercado de trabalho é permitir a realocação constante dos 

trabalhadores entre as empresas. Experiências mais diversificadas no mercado de 

trabalho refletem, em parte, considerações sobre o ciclo de vida, com os jovens indo 

de um emprego, para o outro até por fim encontrarem um de que gostem e no qual 

permaneçam. Entretanto, refletem também diferenças permanentes entre os 

trabalhadores, incluindo o nível educacional, qualificação e raça. Os trabalhadores 

não-qualificados, seja qual for à idade, normalmente tem maiores taxa de desemprego. 

Outro fator a ser abordado é o desemprego friccional, cuja característica é 

rotatividade de empregados segundo a qualificação. Devido à ajustes de mercado, as 

pessoas trocam de emprego, alocando-se em um posto de trabalho que lhe traga maior 

satisfação e melhoria na qualidade de vida. Este intervalo entre sair de um emprego e 

encontrar outro, é o desemprego friccional. 

O desemprego friccional tem uma subdivisão que é o desemprego estrutural, 

onde os trabalhadores são altamente especializados geralmente com treinamentos e 

muitos anos de estudo e preparação, não aceitando assim qualquer emprego. Estas 

pessoas decidem aonde querer trabalhar, gerando assim o desemprego estrutural. 
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Como será visto a seguir esta tendência está se revertendo devido à melhoria do ensino 

e aumento da concorrência. 

A Teoria Keynesiana diz que a determinação do emprego é compatível com o 

desejo das firmas maximizarem o lucro e o nível de emprego será definido em função 

da busca de maximizaçào destes lucros pelas firmas. Keynes fala fundamentalmente 

que os contratos e negociações entre empresários e trabalhadores determinam o nível 

de salário real. 

Segundo Blanchard (1999), o aumento do desemprego ocorre quando as 

empresas têm uma diminuição na demanda por seus bens e serviços, que tendem a 

reduzir a contratação de novos trabalhadores e/ou despedir trabalhadores existentes. 

Normalmente, as empresas preferem primeiro reduzir ou suspender novas 

contratações, confiando nas demissões voluntárias ou nas aposentadorias, para obter 

uma diminuição no emprego. Contudo, se a redução na demanda for grande, isso 

poderá não ser suficiente e as empresas terão de recorrer às demissões. Se a maioria 

dos ajustes ocorrer mediante a redução das contratações os efeitos serão um 

decréscimo na oportunidade de que um trabalhador desempregado venha a encontrar 

emprego. A redução de contratações significa menos oportunidades de trabalho; maior 

desemprego significa mais pretendentes para as vagas disponíveis. Este conjunto, 

menos oportunidade e mais pretendentes conduzem a um aumento na duração da 

rotatividade do desemprego. 

Quando o desemprego é alto, a situação dos trabalhadores piora sob dois 

aspectos. A probabilidade de que venham a perder o emprego é maior, e, ficando 

desempregados, a probabilidade de que venham a encontrar outro emprego é menor, 

ou ocorrerá por um período maior de tempo para obter outro emprego. 

No Livro citado ( B L A N C H A R D , 1999), segundo a Teoria Geral de 

Determinação dos Salários, os salários são determinados quando os trabalhadores 

recebem um salário que excede seu salário de restrição, o salário que poderia torná-los 

indiferente entre trabalhar ou permanecer desempregado, ou quando os salários 

dependem das condições do mercado de trabalho. Em casos particulares as próprias 

empresas podem desejar pagar mais do que o salário de restrição, porque com isso, 



9 

elas querem que seus trabalhadores sejam produtivos e o salário pode ajudar a atingir 

essa meta. Se os trabalhadores recebessem apenas seu salário de restrição, eles 

ficariam indiferentes entre permanecer ou sair e a rotatividade seria elevada. O 

pagamento de um salário maior que o salário de restrição toma a permanecia no 

tr abalho atraente para os trabalhadores, o que faz diminuir a taxa de saída e aumentar a 

produtividade. 

Conforme os gráficos explicitados abaixo, no curto prazo um aumento na oferta 

de trabalhadores faz com que o salário real caia, pois a capacidade produtiva é 

constante. No longo prazo, as empresas podem aumentar a produtividade. Assim, 

aumentando o emprego aumenta também o salário. 

Salários no curto prazo 

Gráficol: 

ON 

N 

Salários no Longo Prazo. 

Gráfico 2: 

W 



10 

O equilíbrio no mercado de trabalho requer que o salário real decorrente da 

determinação dos salários seja igual ao salário real recorrente da fixação de preços. 

Para o salário no longo prazo a curva de demanda (DN) tem que se deslocar mais do 

que a curva de oferta (ON). A taxa de desemprego de equilíbrio é chamada de taxa 

natural de desemprego. Um aumento nos benefícios desemprego leva a um aumento da 

taxa natural de desemprego, este conceito é utilizado pela Teoria Clássica de 

Determinação do Salário. 

C U R V A D E P H I L L I P S (VERSÃO O R I G I N A L ) 

A curva de Phillips traz um estudo sobre o mercado de trabalho, a respeito do 

nível dos sálarios e desemprego. 

GW 

w l w2 

A variação salarial é dada pela equação: [gW = - E(u-u*)] 

Onde: gW é a variação salarial; E é o parâmetr o do modelo; u é a taxa de desemprego 

efetiva; u* é a taxa de desemprego natural 

Na curva de Phillips há uma relação inversa entre a variação dos salários e o 

comportamento do desemprego, pois com o desemprego alto, os salários vão ser 

menores. Isto porque os sindicatos têm pequeno poder de barganha com os 

empregadores. 

Assim se u < u*, ou seja, a taxa de desemprego efetiva for menor que a taxa de 

desemprego natural, haverá um aumento de salários. E se u > u*, haverá redução dos 

salários 
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1.1 DESEMPREGO TECNOLÓGICO 

O desemprego tecnológico é essencialmente a substituição de homens por 

máquinas, decorrente do processo de automação. Foi definido por PHELPS (1961, 

p.402) como: 

Automação, pelo uso de controles feed back ou servomecanismos e computadores 
eletrônicos que armazenam informações e as distribuem aos mecanismos feed back 
mediante "leitura"' de orifícios numa fita na qual todo processo na qual todo o 
processo é perfurado, dispensando assim a necessidade de qualquer dos antigos 
operários de produção que colocavam o serviço nas máquinas c controlavam a 
qualidade do trabalho. A máquina agora pode ser construída de tal maneira que não só 
se carregará a si mesma realizando todas as operações sem necessidade se qualquer 
controle humana, como fará os ajustamentos necessários para o uso de ferramentas ou 
mesmo para a troca de suas próprias ferramentas quando necessário, verificando 
também a qualidade de seu próprio trabalho e sua conformidade com as 
especificações. 

Há muito tempo que as máquinas têm substituído o homem, pois segundo 

PHELPS (1961, p.402) "A substituição da mão-de-obra pela tecnologia é uma 

condição do progresso industrial'1. O problema do desemprego tecnológico surge no 

curto e longo prazo. No longo prazo, segundo o autor citado o desemprego seria um 

mito, pois a tendência ao passar dos anos seria que a população atual fosse toda 

desempregada, o que não acontece. Não podemos negar que com a automação 

extinguiu alguns postos de trabalho, mas também criou outros tipos de serviços. No 

curto prazo o problema da automação pode ser visto de várias dimensões: a questão da 

mobilidade da mão-de-obra, procura dos produtos da indústria afetada pela automação 

e a questão dos custos, dos preços e da concorrência na indústria automatizada. As 

pessoas que foram afetadas pela automação têm que se adaptar para acompanhar a 

tecnologia, sendo com cursos de reciclagem ou cursos técnicos. Uma empresa substitui 

o trabalho humano por máquinas a fim de reduzir os seus custos, porém isto vai 

depender da competição que existe no setor. Se a demanda for elástica será vantajoso 

para a empresa passar a redução do custo sob a forma de preços mais baixos à medida 

que crescerem as vendas e subir a receita. Se o aumento proporcional do volume físico 

das vendas for igual ao decréscimo proporcional do número de empregados requeridos 

na produção, não haverá desemprego. Porém, o aumento proporcional das vendas 

poderá ser menor do que a redução percentual da força de trabalho. A redução dos 
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custos poderá não expressar em preços mais baixos e a produção ser mantida no 

mesmo nível, nestes casos haverá redução do emprego. 

Os sindicatos têm se preocupado com os problemas de curto prazo ocasionados 

pelas inovações tecnológicas. Eles incluem regras em seus acordos coletivos a fim de 

garantir alguma estabilidade para os trabalhadores frente às inovações tecnológicas. 

Regras como, por exemplo, pagamento de indenizações com base no tempo de serviço 

e negociações de acordos para o retreinamento de trabalhadores a fim de habilitá-lo 

para o manejo das novas máquinas. 

1.2 SUBEMPREGO OU T R A B A L H O PRECÁRIO 

O subemprego consiste na remuneração muito abaixo dos padrões aceitáveis, ou 

seja, abaixo do mínimo para que uma família sobreviva com dignidade e afeta 

geralmente trabalhadores não registrados, que trabalham na informalidade. Os mais 

atingidos pelo subemprego são as pessoas que necessitam vender no mercado a sua 

força de trabalho e não conseguem emprego com carteira assinada. Os idosos são 

atingidos na medida que as empresas querem substituí-los por outro tipo de mão de 

obra mais barata, os jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho também são 

atingidos, pois não possuem experiência laborai. As pessoas de menor escolaridade 

e/ou qualificação, na medida que têm dificuldades em acompanhar as inovações 

tecnológicas. 

1.3 TIPOS DE DESEMPREGO 

O desemprego cíclico é aquele que ocorre durante uma fase de recessão de um 

ciclo econômico. A causa deste desemprego é a falta de demanda de mão de obra, com 

diminuição das vendas, diminuição da produção e queda dos preços. Isso leva a um 

desemprego generalizado. Este tipo de desemprego é difícil prever, pois depende de 

como está sendo conduzida a economia de um país O desemprego sazonal é aquele 

que ocorre em determinadas épocas do ano e é "...comum em ramos de atividade, 
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como o turismo e a agricultura, que apresentam maior demanda de mão de obra em 

determinados períodos do ano"2 

No caso do Brasil a rotatividade em que as pessoas trocam de emprego é 

elevada. Segundo pesquisas do IBGE, as empresas têm um contingente pequeno de 

empregados estáveis, optando nos dias de hoje por empregos temporários que para ser 

efetivados tem que passar por um longo período de experiência. As empresas têm 

grande facilidade de contratar e demitir funcionários, tendo uma relação contratual 

muito flexível. Com isso constata-se que há um pequeno número de trabalhadores 

estáveis e um grande contingente de trabalhadores temporários remanejados a medida 

que a empresa necessita. A facilidade de dispensa permite que a empresa economize 

com gastos contratuais e previdenciários com um contrato de trabalho mais longo. Isso 

geralmente ocorre em ramos de atividade que dispensam acumulação de conhecimento 

e treinamento, que são custosos para as empresas. 

1.4 ESCOLARIDADE. 

O nível de escolaridade é uma variável importante na composição do 

emprego/desemprego. O empregado com mais baixo nível de escolaridade têm alta 

probabilidade de perder o emprego e não acumular tempo de serviço em uma firma. 

Eles também geralmente recebem salários mais baixos do que os com mais anos de 

estudo. Os trabalhadores que trocam muito de emprego não acumulam tempo de 

serviço nas empresas, assim dificilmente conseguem um salário maior do que o inicial 

e deixam de concorrer a promoções dentro da mesma. Pessoas pouco instruídas 

dependem do tempo serviço, principalmente numa mesma empresa, para aumentar seu 

salário de mercado. Segundo BALTAR,(1990) os trabalhadores com segundo grau 

completo geralmente começam ganhando pouco em torno de três salários mínimos e 

com o tempo de serviço e acumulação de experiência podem vir a ser promovidos e 

alcançar um novo salário de mercado. Ainda segundo o autor (BALTAR, 1990) os 

trabalhadores com diploma de curso superior começam ganhando mais que os três 

salários mínimos, inserindo-se num patamar de rendimentos mais elevados deste o 

inicio da carreira profissional, eles se encontram bem superior a base piramidal dos 

: Centro de Estudos Trevisan. Apud. A questão do Emprego. Boletim Trevisaii. n 25. p. 1 a 1. mai. 2004 
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salários. Esta diferenciação inicial das remunerações segundo a escolaridade acaba 

sendo amplificada pela elevada flexibilidade do trabalho, marcante principalmente no 

caso de trabalhadores com baixo nível de instrução. 

A acumulação de experiência permite ao trabalhador conquistar melhores 

postos de trabalho e elevar seu salário. Os efeitos sobre as remunerações decorrentes 

da acumulação de experiência de trabalho com o avanço da idade são tanto maior 

quanto maior o grau de instrução do empregado. Isso significa que, mesmo na 

ausência de tempo de serviço, a acumulação de experiência pode ser um fator 

importante na determinação da remuneração dos empregados com diferentes níveis de 

escolaridade.3 

A acumulação de tempo de serviço na mesma firma provoca maiores aumentos 

de salário que a mera acumulação de experiência com o avanço da idade do 

trabalhador, quando este se desloca constantemente de empregador. A permanência no 

emprego pode propiciar, inclusive aos trabalhadores com pouca escolaridade, o 

aumento do nível de salário. A intensidade do aumento médio dos salários com 

permanência no mesmo emprego varia com o nível de instrução, geralmente este 

índice é maior para os mais instr uídos. A ascensão rápida dos salários dos empregados 

de menor escolaridade e a pequena proporção dos que conseguem acumular tempo de 

serviço e experiência no estabelecimento sugerem que muitos desses empregados com 

baixo grau de instrução obtenham aumentos significativos de remuneração e acabam 

assumindo cargos de confiança, que exigem maior experiência, conhecimento da 

rotina e procedimentos da empresa, não contando tanto os conhecimentos genéricos 

conquistados na formação escolar formal. Os trabalhadores crescem na empresa 

respeitando a estrutura hierárquica da mesma. 

O perfil da escolaridade da população ativa no Brasil é precário com alta 

proporção de pessoas com baixo grau de instrução, mesmo no emprego formal 

encontra-se uma parcela grande de pessoas pouco instruídas. Segundo C H A H A D 

(2003 p.289) "A força de trabalho possui uma escolaridade excessivamente baixa para 

o grau de desenvolvimento econômico do País..." 

3BALTAR. P E de A. Crise e trabalho no Brasil. São Paulo. 1990. p 131 
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1.5 COMPORTAMENTO SETORIAL 

Uma das formas de analisar o desemprego é estudá-lo por setores da economia 

Nos anos 90 no Brasil, com a abertura da economia a concorrência internacional, a 

indústria de transformação foi a que sofreu um impacto maior, perdendo participação 

do nível de ocupação de 19,5% em 1991 para 15% em 1999.4 O setor de serviços neste 

mesmo período aumentou sua participação de 36,5% para 42,8%, impulsionado pela 

terceirização das indústrias que visavam enxugar seu quadro de funcionários, estes por 

sua vez ingressaram no mercado de trabalho. Essa realocação setorial da força de 

trabalho, associada às características dos postos de trabalho em cada setor, pois a 

indústria contrata na sua maioria através de carteira assinada o que muitas vezes não 

ocorre no setor de serviços, que está ligada ao fato da inserção informal no mercado de 

trabalho, representando cerca de 50% da população economicamente ativa. 5 

O crescimento da informalidade traz uma série de preocupações, pois os 

empregos com carteira assinada geralmente oferecem amparo e proteção através da 

legislação trabalhista, o que não ocorre com aqueles que não tem carteira assinada. A 

década de 90 foi caracterizada pelo aumento da informal idade e encolhimento do setor 

secundário, segundo descrito pelo IBGE (2004 p.16): 

"...o processo de informalização. característico dos anos 90. e o encolhimento do 
emprego no setor secundário são fenômenos indubitáveis da queda na qualidade do 
emprego e do aumento da iniqüidade no mercado de trabalho do país. sob o ponto de 
vista da renda, o diferencial pago ao setor formal e ao informal reduziu-se como 
conseqüência do plano de estabilização lançado em meados da década..." 

Para C H A H A D (2003, p.292), a informalidade de hoje não deve ser confundida 

com a segmentação histórica do mercado de trabalho brasileiro decorrente da exclusão 

social e das baixas oportunidades de emprego. Ele diz que a opção pelo trabalho nas 

atividades não regulamentadas decorre da maior flexibilidade nelas existentes, uma 

vez que a legislação trabalhista tem se mantido praticamente a mesma, não 

acompanhando as flutuações no mercado de trabalho. Ainda segundo C H A H A D , mais 

da metade da força de trabalho metropolitana atua na informalidade 

' Gazeta do Povo. A participação setorial no Paraná. 08 mai.2004. 
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2. P L A N O S E C O N Ô M I C O S NA DÉCADA D E 90 Q U E I N F L U E N C I A R A M OS 

ÍNDICES D E E M P R E G O NO B R A S I L 

2.1 PLANO COLLOR I e 11 

Em 1989 houveram as primeiras eleições diretas no Brasil, após a ditadura 

militar, sendo eleito Fernando Collor de Mello como presidente. No seu governo 

Collor lançou um plano de estabilização econômica que trouxe algumas medidas que 

alteraram o setor real da economia, como a abertura das importações, que teve suas 

alíquotas reduzidas e a desburocratização do processo de importação. Estas medidas 

trouxeram para o país efeitos positivos e negativos. Os efeitos positivos foram 

resultantes da abertura comercial que contribuiu para o processo de modernização das 

indústrias nacionais, principalmente com produtos de tecnologia de ponta.6 Essa 

modernização foi forçada pela necessidade de melhorar a produtividade do trabalho e 

para que os produtos nacionais pudessem concorrer com os importados, já que seus 

preços se assimilavam. O efeito negativo destas medidas foi à falência de empresas de 

pequeno e médio porte que não tinham capacidade de concorrer com as empresas 

estrangeiras, que resultou em muitas pessoas desempregadas 

Collor baixou uma medida que "pegou" os brasileiros desprevenidos. o 

seqüestro dos ativos financeiros, que limitava o saque em caderneta de poupança em 

Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), tanto para pessoas físicas como jurídicas. 

Este valor representava aproximadamente 39 salários mínimos da época e neste ano de 

2004 representaria o valor de R$ 10.140,00 (dez mil cento e quarenta reais). Com essa 

medida o governo reduziu 4/5 do sistema financeiro, deixando a economia com 1/5 

dos ativos, acarretando estagnação e desconfiança dos empresários que começaram a 

demitir funcionários com receio do futuro incerto. 

O governo Collor adotou medidas de congelamento de preços e salários, onde 

ninguém poderia mudar os preços sem explicá-los, porém o próprio governo antes de 

anunciar tal medida aumentou os preços dos combustíveis, energia elétrica, telefone, 

correio e alíquotas de impostos sobre operações financeiras. Os salários passaram a ser 

5 Gazeta do Povo. A participação setorial no Paraná. 08 mai.2004. 
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negociados livremente entre patrões e empregados. Esta nova forma de negociação foi 

importante para a flexibilização da mão-de-obra e modernização das relações de 

trabalho 

Na tentativa de "arrumar a casa" o governo substituiu o BTN (Bônus do 

Tesouro Nacional) pela TR (Taxa Referencial de Juros), na intenção de extinguir os 

indexadores da economia, mas o sistema produtivo sentia pouca confiança na medida, 

pois os empresários não acreditavam no governo. Para acabar com a ciranda financeira 

a respeito da colocação de títulos públicos, o governo acaba com o overnight e cria os 

FAFs (Fundo de Aplicações Financeiras), com a intenção de facilitar as negociações 

destes títulos. 

Em suas medidas fiscais, o governo alterou as faixas de contribuição para o 

Imposto de Renda (IR) com mais uma faixa de contribuição, com alíquotas de 35% 

sobre os ganhos de capital. Esta medida foi aplicada a partir de 1992 e agravou ainda 

mais o estado que já era crítico do desemprego. O governo se apega em medidas 

monetárias e fiscais para o plano de estabilização. O Banco do Brasil se esforçava em 

manter o câmbio controlado, porém não conseguiu sustentá-lo por muito tempo, pois 

as medidas monetárias estavam baseadas na troca de moeda e no confisco de ativos 

financeiros. Além disso, as medidas fiscais eram baseadas no aumento de impostos 

sem apresentação de uma política fiscal. 

Nesta época, além do descontrole da inflação, a ameaça eminente do 

impeachment do presidente Fernando Collor agravou a crise de confiança no governo, 

tanto por parte dos investidores como da população em geral. Esta desconfiança 

provocou contração da demanda e queda da produção, porém os índices de inflação 

continuaram a subir. Com o impeachment do presidente Collor, Itamar Franco assume 

o governo 

0 Produtos dc informática, máquinas e equipamentos. 
7 Overnight são aplicações de um dia que visavam a obtenção de lucro sem trabalho e risco do mercado 
financeiro 
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2.2 PLANO REAL 

O presidente Itamar Franco encontrou um país com desequilíbrio social, fiscal e 

do Sistema Financeiro. Havia a necessidade de redução dos juros reais bancários e 

ajuste fiscal urgente, pois as despesas do governo e os juros estavam descontrolados. A 

inflação e o desemprego continuavam subindo. O país precisava de uma reforma 

urgente na política fiscal, porém o poder executivo entrou em conflito com o 

legislativo que o acusa de lentidão na reformulação da constituição. Já o poder 

executivo não apresentava um plano concreto de estabilização, ajuste ou reforma para 

que o congresso pudesse aprovar e reformular a constituição. 

Após um ano de um governo de poucos resultados, o então Ministro Fernando 

Henrique Cardoso lançou um projeto visando criar uma moeda estável, isto através de 

ajuste fiscal, controle monetário e desindexação. Em 1993 foi criada a URV (Unidade 

Referencial de Valor) através da Medida Provisória n° 434, base para a implantação do 

Real. Com a criação da URV e Real não foram criadas duas moedas diferentes e sim 

duas funções diferentes para a mesma moeda. 

O governo garantiu que não haveria congelamento de salário e outras medidas 

que "mexessem com o dinheiro do povo", este que j á estava com a confiança abalada 

pelo governo anterior. FRANCO (1995, P.28) definiu o Plano Real como: 

"O Real. definiu soluções muito particulares para problemas típicos e complexos, de 
qualquer programa de estabilização: coordenação decisória. desindexação. equilíbrio 
contratual, administração da remonetização e da liquidez e gerencia da demanda...Não 
foram implementadas soluções coercitivas do tipo congelamento de preços ou 
confisco temporário de ativos, e em boa medida, o processo de estabilização envolveu 
a definição de incentivos econômicos naturais para escolhas racionais exercidas 
voluntariamente e das quais resultaria um empreendimento social que eievaria o bem-
estar coletivo." 

Os salários em geral e os benefícios da previdência social eram convertidos 

através da média em cruzeiros reais dos últimos quatro meses e convertidos para a 

URV do dia do pagamento. Isso fez com que os salários em cruzeiros reais fossem 

modificados para a URV, modificando assim o sistema de pagamentos de salários do 

regime de competência para o regime de caixa. ...A taxa de câmbio entre o cruzeiro 



19 

real e a URV seria fixada pelo Banco Central tomando como base à perda de poder 

aquisitivo do cruzeiro real... (FRANCO, 1995 p. 45). 

A URV não teve problemas de adaptações, pois a população confiou na 

aplicabilidade da nova moeda. Durante o "período de vida" da URV a inflação em 

cruzeiros reais se manteve em níveis estáveis. Alguns empresários aumentaram seus 

preços, baseados em boatos sobre novas medidas, mas logo recuaram. 

O mercado de câmbio passou a conter "âncoras monetárias", como meta para a 

expansão monetária, e o mercado passou a operar com um sistema cambial de meia 

banda, que estabelecia um preço máximo para a taxa de câmbio, no caso R$1,00 (um 

real) era igual a U$1,00 (um dólar), considerado uma inovação no mercado brasileiro. 

O Banco Central passou a comprar dólares para aumentar as divisas, isso as 

custas do endividamento interno. Com isso, o governo conseguiu liquidez para o 

pagamento de juros, porém este processo colocava em risco a industrialização que 

ameaçava se reduzir e os juros internos se elevar. Para evitar isso, o governo começou 

a tributar a entrada de capitais, obrigando-os a permanecer por mais tempo no país 

para receber o retorno esperado. Assim os capitais especulativos também eram 

evitados. As âncoras cambiais faziam com que os preços nominais se tornassem 

rígidos. Este instrumento é geralmente usado para assegurar o equilíbrio externo a 

médio prazo. O efeito positivo da utilização das âncoras foi o aumento da credibilidade 

dos investidores externos no país. 

O controle da inflação era um fator delicado para o plano de estabilização do 

governo, porém desta vez se mostrou diferente dos outros planos. Em 30.06.94 foi 

criada a Medida Provisória n°542 que trazia ao regime monetário algumas novidades 

tais como: Modificação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e criação da 

COMOC (Comissão de Moeda e do Crédito); mudanças dos mecanismos para emissão 

de moeda e limites para sua emissão; lastreamento da base monetária nas reservas 

internacionais do país . 8 Essas inovações tinham o propósito de enunciar os elementos 

da âncora monetária e garantir a manutenção do Plano Real, sem controles diretos, 

como preços e salários e sem novos planos de repercussão nacional. O governo, 

x FRANCO. G. O Plano Real e outros ensaios. Rio de Janeiro: ed. Francisco Alves. 1995 p. 68 
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através do Banco Centrai começou a mexer nas taxas de redesconto, principalmente 

sobre os depósitos a vista e cadernetas de poupança, visando reduzir a liquidez do 

mercado. Com essa medida o governo conseguiu manter o planejamento de fluxo da 

base monetária, porém também afetou os ganhos dos bancos, que tiveram que 

reformular seus ganhos e investimentos. Muitos bancos "quebraram", outros foram 

privatizados e houve fusões entre eles. 

O governo manteve o controle rígido da banda cambial, controlando fortemente 

o câmbio. O país teve uma moeda forte por um longo período, o que acabou 

prejudicando as exportações, pois a moeda brasileira ficou supervalorizada em relação 

às moedas estrangeiras. Isso, porém não afetou o volume de transações com o exterior, 

este resultado foi obtido graças à confiança dos investidos externos no país. 

Com o Plano Real, houve a redução da inflação e estabilização econômica, o 

que gerou a criação de crédito para a população. Esta agora poderia fazer 

financiamentos e outras compras a longo prazo, sabendo exatamente quanto iria pagar 

por cada prestação. O governo, com medo de uma explosão de consumo, impõe limites 

a parcelamentos de dívidas, medida usada para controlar a inflação, pois um consumo 

muito grande poderia ocasionar aumento da inflação. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso houve muitas privatizações, o 

governo conseguiu estabilizar a economia, reduziu a inflação e teve um crescimento 

razoável, porém o desemprego cresceu, ocasionado pela automação das empresas, pela 

entrada de produtos importados na economia e pela globalização em que o país estava 

se inserindo. As medidas recessivas através da restrição monetária e política fiscal 

expansionistas agravaram as j á críticas taxas de desemprego. 

Crises internacionais do México (1994), Ásia (1997), Rússia (1998) e América 

Latina (1999) e um contínuo processo de especulação cambial, fez com que em 1999, 

o Real fosse desvalorizado, o país passou a adotar um regime de taxa de câmbio 

flutuante, acompanhado por um regime de metas de inflação. Como conseqüência, o 

país teve um aumento no déficit na balança comercial e na conta de serviços, que não 

eram compensados pela entrada de investimentos estrangeiros. Alguns autores 

acreditam que após este período o Plano Real perdeu sua força. PAULA, (2003) citou 
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que: " ... o Plano Real acabou por ocasião da desvalorização cambial, devido ao fim da 

âncora cambial". As mudanças na política econômica em 1999, como a mudança de 

regime de câmbio, não resultaram em melhorias significativas, esperava-se uma 

possível redução das taxas de juros, o que não ocorreu. As altas taxas de juros 

limitavam o crescimento econômico, pois os empresários tinham suas expectativas 

negativamente afetadas, aumenta a dívida pública, j á que esta é formada por títulos 

indexados à taxa de juros e a taxa de câmbio. 

LOURENÇO (2001) afirma que o Plano Real tinha que mudar o foco de um 

simples programa de controle de preços para um de projeto de desenvolvimento, isto 

através de ajuste fiscal severo, resgatar a capacidade de geração de poupança interna, 

melhorar as contas externas do país, promover o crescimento econômico, estimulando 

a economia e a geração de emprego. 

Apesar das dificuldades que o Plano Real enfrenta até hoje TROSTER e 

MOCHÓN (1999 p.363) o definiram como: 

O Real foi o plano que obteve o melhor resultado nas últimas duas décadas. Foi uma 
combinação de política de renda "heterodoxa" com política fiscal, monetária e cambial 
adequadas que conseguiu estabilizar os preços e criar as condições para o 
desenvolvimento econômico sustentado. 

Diante desse quadro de alternância na política e na economia, as taxas de 

desemprego sofreram muitas oscilações, causadas pelas instabilidades econômicas, 

planos de estabilizações de grande impacto, crises de confiança no governo, seqüestro 

de ativos financeiros. 

Nos primeiros anos do Plano Real o desemprego se manteve em níveis estáveis, 

porém nos anos seguintes tornou-se crescente, graças às medidas recessivas adotadas 

pelo governo. O poder aquisitivo da população diminuiu, afetando o consumo e 

enxugando a sistema monetário. O objetivo era sustentar a estabilidade econômica. O 

desemprego em alta trouxe muitas oposições ao governo FHC, principalmente do PT 

(Partido dos Trabalhadores), que através do sindicalista Inácio Lula da Silva, 

reivindicavam novos postos de trabalho. Em 2002, em eleições que esbanjavam 

otimismo, foi eleito Lula como presidente e como muitos pensavam "salvador do 

Brasil". A seguir analisaremos as medidas que Lula tomou até os dias atuais. 
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2.3 GOVERNO L U L A 

O presidente Lula ao assumir o governo adotou uma postura conservadora, 

seguindo os passos do governo de Fernando Henrique Cardoso, com um modelo 

econômico baseado em teorias ortodoxas-liberais. Lula deveria ter adotado um 

programa voltado ao crescimento do país, com a geração de emprego e controle da 

inflação. Porém os críticos dizem o governo Lula se preocupa mais com os programas 

assistenciais. Em seu governo foi criada a Lei do Primeiro Emprego, a campanha 

Fome Zero, entre outras. A Lei do Primeiro Emprego não deu certo e o próprio 

presidente assumiu ter adotado uma medida que não funcionava9, pois o empresário 

que contratasse jovens não poderia dispensá-lo se não precisasse mais dele. 

O Brasil enfrentava em 2003, um aumento da inflação em relação ao ano de 

2002, que é um problema grave, por isso o governo elevou as taxas de juros. Essa 

medida é considerada eficaz para políticas antiinflacionárias, mas como conseqüência 

gera um desaquecimento da economia e aumento das taxas de desemprego 

FEIJÓ et.al (2003) diz que a economia brasileira possui dois problemas no setor 

externo: O primeiro diz respeito ao déficit em transações correntes, que deixa o país 

carente de divisas internacionais para financiar sua balança de pagamentos e a segunda 

é a enorme volatilidade cambial provocada pela excessiva liberdade nas transações de 

capitais. 

Neste ano de 2004, o Brasil bateu recorde de produção e de exportação agrícola, 

e o governo procura aumentar as exportações de produtos nacionais através de acordos 

comerciais com outros países. A exemplo disso foi a recente viagem do presidente 

Lula à China, visando abrir as portas para o país de uma das economias que mais 

cresce atualmente. 

O governo tenta a aprovação da Reforma Tributária na Câmara, e se for 

aprovada será uma grande vitória, j á que Lula enfrenta forte oposição tanto na câmara 

como no senado. A oposição se fortaleceu quando foi anunciado que o PIB de 2003 

tinha sido negativo em relação a 2002, enfraquecendo a credibilidade da base política 

de Lula. 

9 Gazeta do Povo. Curitiba. 6 mai. 2004 
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Alguns autores fazem críticas ao governo de Lula. NETO (2004) diz que "Lula 

apesar de ser um bom comunicador, seu governo emite, sérios sinais de estar a deriva 

simplesmente porque está latente que o presidente não tem uma visão clara do que 

quer do país". Este mesmo autor afirma que o atual presidente delega muitos poderes 

aos seus ministros e isto misturado com a falta de visão pragmática do chefe de estado 

reflete uma crescente imagem de fraqueza e falta de rumo do governo. 

Porém, segundo outros economistas ainda é cedo para se avaliar um governo 

que se encontra no segundo ano de gestão. SOL1MEO (2003) fez um balanço desse 

período de governo Lula. 

Sc a avaliação do governo for feita com base nos resultados obtidos até o momento 
pode-se. em uma perspectiva de curto prazo, considerá-la positiva, por ter evitado o 
caos temido por muitos, e por ter obtido algum avanço com a reforma da Previdência, 
enfrentando os grupos corporativos ao qual o partido governista sempre foi 
ligado.Falta muito, contudo, para assegurar as condições institucionais e de 
confiança capazes de atrair investimentos externos e, mesmo, estimular os 
internos, o que é absolutamente necessário para que o Brasil possa crescer de 
forma sustentada a taxas mais elevadas. 

Para FEIJÓ,(2003), no entanto, apesar de cedo para avaliar o governo Lula 

espera-se uma maior habilidade do presidente no tratamento junto aos seus aliados 

políticos, a fim de aprovar medidas consideradas essenciais para que se possa cumprir 

as promessas de campanha, j á que o apoio popular ao presidente foi maciça nas 

eleições contanto com quase 2/3 da população votante. 
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2.4 ESTUDOS E PESQUISAS NO BRASIL SOBRE O MERCADO DE 

T R A B A L H O N A DÉCADA DE 90. 

Como explicado anteriormente, a economia brasileira estava em forte recessão 

entre 1990 e 1992, ocorrendo uma diminuição da produção industrial em todas as 

categorias do produto, principalmente redução da produção de bens duráveis de 

consumo e capital. Houve também queda da produção de bens não duráveis e a 

procura por tais bens diminuiu e isto contribuiu para reduzir o nível de emprego e 

renda do país. A queda do emprego industrial foi proporcional à produção na recessão 

e a recuperação da economia não gerou empregos adicionais, isto devido ao aumento 

da produtividade, com mudanças de organização do trabalho, processos e 

equipamentos, mas também em conseqüência da terceirização das atividades e da 

importação de bens intermediários. Segundo C H A H A D (2003), estes fatores 

permitiram aumentar a produção final, porém sem aumentar o emprego na indústria do 

país. 

Após a recessão, a partir de 1994 houve a retomada do crescimento e 

investimento no mercado nacional, isto graças ao plano de estabilização que criou o 

Real. Com o Real houve também valorização da moeda nacional, o que tomou as 

importações mais baratas. Nesta época houve um "boom" 1 0 de consumo, muitos 

produtos importados eram mais baratos que o nacional, e muitas vezes de melhor 

qualidade. "Com isso. o governo viu-se obrigado a adotar medidas restritivas. Entre 

elas, o aumento das tarifas de importações de alguns produtos, principalmente bens 

duráveis, automóveis, tratores e caminhões." (MAIA,2002). Obrigou também as 

empresas nacionais a se modernizarem para competir com o mercado internacional. 

Em 1995, a combinação da abertura econômica com valorização da moeda 

nacional e a restrição ao ritmo de atividade dificultou a expansão da produção e passou 

a exercer efeito negativo sobre a capacidade de geração de empregos formais. 

Com a estagnação da economia, as ocupações não eram essencialmente de 

empregos formais, mas em grande parte de empregos informais, sem carteira assinada. 

O aumento do emprego informal deve-se ao fato da redução do emprego na indústria 

"' Boom. expressão em inglês, que significa aumento descontrolado de consumo. 
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de transformação, principalmente têxtil, química e metal mecânica, isto através da 

automação e terceirização. Neste ano de 2004 estima-se que quase 50% da população 

economicamente ativa atua na informalidade." 

A década de 90 foi caracterizada pela transição do trabalho formal para o 

trabalho informal. Onde é crescente o número de pessoas que trabalham por conta 

própria, abrem seus pequenos negócios e fazem os famosos "bicos" para conseguir 

sobreviver no novo contexto que se inseriu o Brasil. Para ONO e JONAS, (2003): 

A década de noventa foi uma fase de transição, tendo cm vista que o pais vêm 
enfrentando um intenso processo de reestruturação com o intuito de retomar o 
desenvolvimento econômico no contexto da globalização e especialização crescente 
que caracterizava o novo padrão de expansão da economia mundial... 

Segundo C A R L E I A L e M A L A G U T I , (2002), a Economia Brasileira nos anos 

90 pode ser sintetizada pela abertura comercial; na reestruturação produtiva com 

ênfase na subcontratação; nas privatizações das empresas públicas; migração do 

campo para a cidade; relocalização da indústria no território nacional e a briga fiscal 

entre estados para atrair novos investimentos. Além das restrições do governo a 

indústria brasileira teve que se modernizar para acompanhar o mercado e não perder 

para os produtos importados. As novas tecnologias exigiam uma nova qualificação da 

mão de obra, e o povo brasileiro não estava pronto para absorver tão rápido, pois é um 

processo lento de aprendizagem. Esse foi um dos fatores que contribuiu para o 

aumento do desemprego neste período. C A R L E I A L e M A L A G U T I (2002) afirmam 

que. 

No início dos anos 90, agravaram-se os efeitos sobre o mercado de trabalho brasileiro, 
o qual já vinha sofrendo os impactos da estagnação c do processo inflacionário na 
década passada. Os efeitos foram intensificados pela crise da dívida externa e do 
Estado produtor e empregador, com a retração das atividades produtivas. 
Conseqüentemente, reduziu-se o peso do emprego industrial assim como aumentou a 
participação dos trabalhadores sem carteira assinada e dos autônomos ou conta 
própria, concomitante a ampliação do desemprego aberto e da participação da mão de 
obra feminina. 

" Gazeta do Povo. Curitiba. 19 ago. 2004. O período analisado c o ano de 2003. 
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2 5 PARANÁ E A REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA NA DÉCADA DE 90 

Na primeira metade da década de 90, o Brasil enfrentou problemas políticos, 

sociais e econômicos. Apesar disso, o Estado do Paraná apresentou crescimento a 

partir de 1991, principalmente das exportações. Este crescimento foi devido a elevação 

do preço das commodities % avanços tecnológicos, uma maior empregabilidade de 

tecnologias mais modernas e aumento das exportações do estado. O aumento das 

exportações foi impulsionado pela criação do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) 

em 1991. O governo investiu na melhoria da infra-estrutura estadual em rodovias, 

ferrovias e portos, visando melhor escoamento das exportações. 

O Paraná possui boas perspectivas econômicas, pois está localizado perto de 

São Paulo, um dos mais importantes pólos industriais do Brasil e dos países do 

Mercosul. Além disso, o Estado têm uma boa malha rodoviária, viária e portuária que 

facilitam o escoamento da produção. O porto de Paranaguá é o principal porto da 

região sul, com o escoamento dos três estados do sul mais a produção dos países do 

MERCOSUL que fazem divisa com o Paraná. Há muitas cidades que têm potencial de 

crescimento econômico, como a Região Metropolitana de Curitiba, Foz do Iguaçu, 

Cascavel, Guarapuava, Maringá, Londrina, entre outras. 

Para impulsionar a economia, o governo do Paraná, a partir de 1998, decidiu 

aumentar os incentivos fiscais para os novos investimentos e investir na especialização 

de mão-de-obra qualificada. Estes incentivos reduziam o valor dos impostos, cediam 

terrenos e subsídios muito vantajosos para as empresas, principalmente as 

multinacionais. Com isso, muitas empresas vieram a se instalar na região, 

principalmente na Região Metropolitana de Curitiba. Audi, Chrysler, B M W , Renault. 

Global Telecom (agora VIVO) , são algumas das empresas que se instalaram no 

Estado. Segundo o IPARDES (2003), com o início das atividades das montadoras de 

automóveis instaladas na década de noventa, principalmente na RMC, foi estabelecido 

um novo patamar de participação de produtos ligados aos materiais de transporte, com 

1 2 Entende-se por mercado de commodities os centros financeiros onde são negociadas as commodities, produtos 
primários de grande importância econômica, como soja e algodão e minério de ferro. Como são de grande 
importância internacional, seus preços são ditados pela colação dos principais mercados internacionais. 
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um aumento significativo de importação de máquinas e equipamentos ligados ao setor 

automobilístico. 

O Estado do Paraná na década de 90 ficou acima da média brasileira, em termos 

de balança comercial. Veremos isso através da comparação da balança comercial 

brasileira e paranaense. 

T A B E L A 1 - BALANÇA C O M E R C I A L B R A S I L E I R A E P A R A N A E N S E : 1990 
-2002 

Discriminação Exportação 
(US$ FOB milhões) 

Importação 
(USS FOB milhões) 

Saldo 
(US$ FOB milhões) 

Anos BRASIL PARANÁ BRASIL PARANÁ BRASIL PARANÁ 
1990 31.414 1.868 20.661 626 10.752 1.241 
1991 31.620 1.807 21.040 739 10.580 1.067 
1992 35.793 2.110 20.554 769 15.239 1.340 
1993 38.555 2.481 25.256 1.201 13.299 1.280 
1994 43.545 3.506 33.079 1.589 10.466 1.917 
1995 46.506 3.567 49.972 2.390 -3.466 1.177 
1996 47.747 4.245 53.346 2.434 -5.599 181 1 
1997 52.994 4.854 59.747 3.306 -6.753 1.547 
1998 51.140 4.227 57.714 4.063 -6.575 164 
1999 48.011 3.932 49.210 3.699 -1.199 233 
2000 55.086 4.392 55.783 4.684 -698 -291 
2001 58.223 5.317 55.572 4.927 2.650 389 
2002 60.362 5.700 47.219 3.333 13.143 2.366 

FONTE: IPARDES 

Conforme a Tabela 1, os dados comparativos entre Brasil e Paraná mostram que 

o Paraná praticamente durante toda a década de noventa obteve saldos positivos na 

balança comercial, principalmente por fatores que veremos a seguir. O Brasil, em 

contra partida, obteve resultados negativos durante mais da metade da década. 

O aumento das exportações de 2000 a 2002 pode ser explicado pela 

desvalorização da taxa de câmbio e pela contaminação do rebanho bovino europeu 

pelo "mal da vaca louca" 1 3 . Segundo o IPARDES (2003), a retomada do nível de 

preços e a desvalorização cambial estimularam o embarque de alguns produtos, 

gerando sensíveis ganhos de receitas e sustentando o acréscimo das exportações totais 

3 O nome cientifico do "Mal da vaca louca'" é Encefalopatia espongiforme Bovina. 
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do Paraná. Os principais produtos exportados são os grãos de soja, automóveis, 

motores, cantes de frango e derivados e madeiras compensadas. 

As importações também cresceram estimuladas pela criação do MERCOSUL e 

a sobrevalorização da taxa de câmbio nos primeiros anos do Plano Real. "Com isso, a 

economia paranaense na década de 90, tornou-se o maior importador da região, fato 

consolidado recentemente, quando o estado logrou taxas de crescimento de 26,6% e 

5,2% em 2000 e 2001, respectivamente" (ONO e JONAS, 2003). 
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3. MERCADO DE T R A B A L H O NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. 

3.1 PERÍODO DE 1994 A 1997 

Para a análise do emprego/desemprego na Região Metropolitana de Curitiba, os 

dados serão analisados em dois períodos. O primeiro período compreende os anos de 

1994 a 1997 com dados estatísticos da PED, elaborado pelo DIEESE em parceria com 

o IPARDES. O segundo período será de 1999 a 2002, com dados da PME, elaborado 

pelo IBGE em parceria com o IPARDES. A análise dos dados foi dividida em dois 

períodos, pois a metodologia de cada pesquisa (PED e PME) é diferente, não sendo 

possível fazer uma linha cronológica dos dados. Não serão apresentados os dados do 

ano de 2003, pois a metodologia da PME mudou a partir deste ano. 

Pela análise da relação entre PEA e PIA pode-se observar ao longo dos dados 

apresentados na tabela 2, que a PIA cresceu, sendo acompanhada pela PEA e pelo 

índice de ocupados. A taxa de participação se manteve constante ao longo dos anos 

analisados. 

Em 1995 a PIA tinha um total de 1.655.000 mil pessoas, subindo para 

1.777.000 no final do ano de 1997. 

Pode - se observar na tabela 2 que o total da PEA cresceu 6% entre julho de 

1995 a dezembro de 1997. Neste mesmo período o índice de pessoas ocupadas cresceu 

em 3%. O índice de pessoas desempregadas cresceu 3 1 % entre 1995 e 1997. o que 

mostra que a metodologia da pesquisa pode conter falhas. Já que o índice de 

desempregados subiu além do normal. 

Os dados da tabela 2 mostram que cresceu o número de pessoas ocupadas e que 

também cresceu o número de pessoas desempregadas. Isto ocorre devido a um 

aumento de pessoas no mercado de trabalho, com um aumento não proporcional do 

número de vagas ofertadas. Mais pessoas procurando trabalho com um número menor 

de vagas. Sobe o número de ocupados, mas aumenta também o número de 

desempregados. 

Através das tabelas 2 e 3 pode-se observar que houve uma redução de 

pessoas empregadas durante o período de 1994 a 1997, na Região Metropolitana de 

Curitiba. 
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T A B E L A 2 - E S T I M A T I V A DA POPULAÇÃO E M I D A D E A T I V A , DA 
P O P U L A Ç Ã O E C O N O M I C A M E N T E A T I V A E DA I N A T I V A M A I O R D E 10 
ANOS, T A X A S G L O B A I S D E PARTICIPAÇÃO E D E D E S E M P R E G O 
T O T A L , NA R M C - I I N 1995 - D E Z 1997 

POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (PIA) 
TAXA (%) 

PERÍODO TOTAL 
(1000) 

Pessoas 

População Economicamente Ativa (PEA) 
TAXA (%) 

PERÍODO TOTAL 
(1000) 

Pessoas 

Total Ocupados Desempregados. Participação 
(PEA/PIA) 

TOTAL 
(1000) 

Pessoas índice índice índice 
Participação 

(PEA/PIA) 
1995 
Junho 1655 99,2 99,8 94,4 59,4 
Julho 1660 100,2 100,2 100,0 59,8 
Agosto 1664 100,9 100,7 102,8 60,1 
Setembro 1668 102,0 101,5 106,5 60.6 
Outubro 1671 103,0 102,1 110,3 61,1 
Novembro 1675 103,1 102,1 111,2 61,0 
Dezembro 1678 102,3 101,6 108,4 60,4 
1996 
Janeiro 1682 101,3 100,1 111,2 59,7 
Fevereiro 1686 102,1 100,0 119,6 60,0 
Março 1690 102,1 99,0 125,0 59,9 
Abril 1693 102,6 99,9 125,2 60,1 
Maio 1697 102,0 99,1 126,2 59,6 
Junho 1701 102,4 99,3 128,0 59,7 
Julho 1704 103,3 100,1 129,9 60,1 
Agosto 1708 103,9 100,8 129,9 60,3 
Setembro 1712 104,3 101,2 129,9 60,4 
Outubro 1715 103,5 101,1 123,4 59,8 
Novembro 1719 103,2 101,8 115,0 59,5 
Dezembro 1723 102,6 101,6 111,2 59,0 
1997 
Janeiro 1727 102,6 101,1 115,0 58,9 
Fevereiro 1730 103,5 100,3 129,9 59,3 
Março 1734 105,1 100,9 140,2 60,1 
Abril 1738 106,1 100,9 148,6 60,5 
Maio 1742 105,4 100,7 144,9 60,0 
Junho 1746 104,4 100,0 141,1 59,3 
Julho 1750 105,4 101,0 142,1 59,7 
Agosto 1762 106,5 101,8 144,9 59,9 
Setembro 1765 107,3 103,1 142,1 60,2 
Outubro 1769 107,1 103,1 140,2 60,0 
Novembro 1773 107,0 103,5 135,5 59,8 

Dezembro 1777 106,2 103,1 131,8 59,2 

Fonte: PED - RMC 
Base: Julho 1995 =1000 
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Como pode se observar na tabela 3, a taxa de desemprego aberto na Região 

Metropolitana de Curitiba desde dezembro de 1994 até dezembro de 1997, se manteve 

crescente. Em janeiro de 1995 o índice era de 5,7%, saltando para 10,9% em maio de 

1997. Estes dados mostram que a taxa de desemprego estava crescendo neste período. 

Ano a ano, pode-se observar na tabela 3, que o desemprego têm caráter sazonal. 

Durante o ano as taxas de desemprego são maiores entre fevereiro a agosto, declinando 

nos meses de setembro a dezembro. Neste período aumenta-se o consumo, 

impulsionado pelas festas de final de ano e aumenta-se a oferta de empregos 

temporários. 

T A B E L A 3 - T A X A D E D E S E M P R E G O A B E R T O NA REGIÃO 
M E T R O P O L I T A N A D E C U R I T I B A - D E Z 1994 A D E Z . 1997 

MESES / ANO 1994 1995 1996 1997 

JANEIRO - 5,7 7,7 8,4 

F E V E R E I R O - 6,1 8,1 9,6 

MARÇO - 6,8 8,8 10,6 

A B R I L - 7,0 8,9 11,2 

MAIO - 6,9 9,2 10,9 

JUNHO - 6,9 9,0 10.4 

JULHO - 7,4 9,3 10,3 

AGOSTO - 7,6 9,3 10,3 

S E T E M B R O - 7,7 9,4 10,1 

OUTUBRO - 7,9 8,8 10,1 

NOVEMBRO 7,9 8,1 9,9 

DEZEMBRO 6,0 7,6 8,0 9,6 
Fonte: PED - RMC 
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GRÁFICO 1 - TAXA DE D E S E M P R E G O A B E R T O NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA - D E Z 1994 A DEZ. 1997 

Fonte: PED - RMC 



33 

3.2 PERÍODO D E 1999 A 2002 

A seguir será analisado o mercado de trabalho na Região Metropolitana de 

Curitiba, com os dados da pesquisa PME, realizada pelo IBGE em parceria com o 

IPARDES. 

Na tabela 4, pode-se observar que a população ocupada, como proporção da 

PEA, teve um aumento de 6% entre abril de 1999 e dezembro de 2002. Em 

conseqüência deste aumento de pessoas ocupadas, a população desocupada que era de 

9,55% da PEA em abril de 1999 caiu para 3,78% em 2002. Queda de 6% no índice. 

Estes dados da PME mostram que na Região Metropolitana de Curitiba a partir 

de 1999 até 2002, o índice de desemprego melhorou, impulsionada pela criação de 

empregos diretos e indiretos pelas montadoras de automóveis e outras indústrias que se 

instalaram na Região. 

Aumentou a taxa de população ocupada em 6%, diminuiu a população 

desocupada em 6%, que teve a contribuição do índice de população não 

economicamente ativa que aumentou em 3%. Este último dado mostra que mais 

pessoas encontram-se na inatividade, pois aumentou o número de pessoas que não 

estão trabalhando e não procuraram emprego nos últimos 30 dias. Estes dados 

contribuem para diminuir os índices que refletem as taxas de desemprego. 

Como a PEA cresceu no período e a proporção população ocupada/PEA 

também cresceu, isto significa que o crescimento do emprego foi proporcionalmente 

maior do que o crescimento da PEA. 
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T A B E L A 4 - E S T I M A T I V A DA POPULAÇÃO E M I D A D E A T I V A , DA 
POPULAÇÃO E C O N O M I C A M E N T E A T I V A E DA POPULAÇÃO NÃO 
E C O N O M I C A M E N T E A T I V A , NA R M C - A B R I L 1999 - D E Z E M B R O 2002. 

PERÍODO Total PEA (%) 
População 

Ocupada(%) 
População 

Desocupada (%) 

Continua 

População Não 
Economicamente 

Ativas (%) 
1999 

Abril 100 90,45 9,55 35,50 
Maio 100 91,45 8,55 35,47 
Junho 100 92,02 7,98 36,76 
Julho 100 92,40 7,60 36,78 
Agosto 100 92,64 7,36 35,97 
Setembro 100 93,46 6,54 36,28 
Outubro 100 93,42 6,58 36,12 
Novembro 100 93,94 6,06 34,38 
Dezembro 100 94,82 5,18 36,10 
2000 
Janeiro 100 93,77 6,23 37,21 
Fevereiro 100 93,28 6,72 36,46 
Março 100 93,23 6,77 36,25 
Abril 100 92,97 7,03 36,46 
Maio 100 93,27 6,73 35,64 
Junho 100 93,45 6,55 36,23 
Julho 100 93,96 6,04 34,80 
Agosto 100 94,02 5,98 35,91 
Setembro 100 94,56 5,44 35,74 
Outubro 100 94,84 5,16 36,15 
Novembro 100 94,47 5,53 35,72 
Dezembro 100 96,04 3,96 36,90 
2001 
Janeiro 100 94,69 5,31 36,49 
Fevereiro 100 94,07 5,93 36,02 
Março 100 93,47 6,53 35,68 

Abril 100 94,21 5,79 35,95 

Maio 100 93,97 6,03 37,07 

Junho 100 93,77 6,23 36,73 

Julho 100 93,44 6,56 36,11 
Agosto 100 93,59 6,41 35,66 
Setembro 100 94,03 5,97 36,29 
Outubro 100 94,57 5,43 36,73 
Novembro 100 95,05 4,95 37,03 
Dezembro 100 95,93 4,07 38,09 
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T A B E L A 4 - E S T I M A T I V A DA POPULAÇÃO E M I D A D E A T I V A , DA 
POPULAÇÃO E C O N O M I C A M E N T E A T I V A E DA POPULAÇÃO NÃO 
E C O N O M I C A M E N T E A T I V A , NA R M C - A B R I L 1999 - D E Z E M B R O 2002. 

Conclusão 

PERÍODO Total PEA (%) 
População 

Ocupada(%) 
População 

Desocupada (%) 
População Não 

Economicamente 
Ativas (%) 

2002 
Janeiro 100 95,35 4,65 38,06 
Fevereiro 100 94,89 5,11 37,65 
Março 100 94,61 5,39 37,96 
Abril 100 95,05 4,95 37,36 
Maio 100 94,82 5,18 37,55 
Junho 100 94,83 5,17 37,69 
Julho 100 95,41 4,59 38,22 
Agosto 100 94,84 5,16 37,47 
Setembro 100 94,58 5,42 36,69 
Outubro 100 94,55 5,45 37,21 
Novembro 100 95,38 4,62 37,10 

Dezembro 100 96,22 3,78 38,48 

Fonte: PME - IPARDES/1BGE 
Nota: Tabela transformada em índice. Tabela original no anexo. 
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Com base na PME, mostrada na tabela 5, a taxa de desemprego, no mês de 

julho de 1999 era de 8,97 %, bem abaixo da taxa registrada em abril de 1997 que ficou 

em 11,2%, isto ocorreu provavelmente porque a metodologia da PED e PME é 

diferente. 

Nos anos de 2001 e 2002 as taxas de desemprego estiveram em níveis estáveis, 

aumentando nos meses de março até agosto. Isto mostra que as taxas de desemprego, 

também pela PME, têm caráter sazonal, conforme pode ser visualizado nos gráficos 1 

e 2. No mês de dezembro de 2002 o índice obteve seu valor mais baixo (4,43), o que 

representou um declínio de 1,6 ponto percentual em relação ao mesmo mês do ano de 

1999. 

Mostra a particularidade do comportamento do emprego, onde os índices de 

desemprego são maiores nos meses de janeiro a julho, começando a cair a partir de 

agosto, alcançando os índices mais baixos nos meses de novembro e dezembro. Pode-

se observar no gráfico 1 que a taxa de desemprego aberto se manteve em níveis mais 

estáveis que a taxa de desemprego aberto observado no gráfico 2 
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T A B E L A 5 - TAXA D E D E S E M P R E G O A B E R T O (%) NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA - A B R I L 1999 A D E Z E M B R O 2002. 

M E S E S / A N O 1999 2000 2001 2002 

JANEIRO - 7,18 6,3 5,43 

F E V E R E I R O - 7,74 6,48 5,69 

MARÇO - 8,21 7,61 5,82 

A B R I L 11,2 8,2 6,79 5,39 

MAIO 10,49 7,99 6,9 5,61 

JUNHO 9,71 7,44 7,03 5,75 

JULHO 8,97 6,64 7,32 5,1 

AGOSTO 8,59 6,68 6,95 5,63 

S E T E M B R O 7,41 6,55 6,72 6,23 

OUTUBRO 7,64 5,75 6,09 6,14 

NOVEMBRO 7,13 6,32 5,37 5,18 

D E Z E M B R O 6,04 5,28 4,88 4,43 
Fonte: PME - IPARDES/IBGE 
Nota: Taxa percentual de Desemprego Aberto para um período de referência de 30 dias. 

G R A F I C O 2 - TAXA D E D E S E M P R E G O A B E R T O (%) NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA - A B R I L 1999 A D E Z E M B R O 2002 

<P (P <^ t£> v*° * ° «9 <P <P^P^P 

1999 

2000 
2001 
2002 

Fonte: PME - IPARDES/B3GE 
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Os dados da tabela 6 mostra que os empregados com carteira assinada diminuiu 

entre o ano de 1999 e 2000, na Região Metropolitana de Curitiba, quando o índice era 

de 49,05%, indo para 46,01% em maio de 2000. A partir de dezembro de 2000 o 

índice de pessoas com carteira assinada subiu para 48,41%. Nos anos de 2001 e 2002 

este índice tornou-se crescente, chegando em dezembro de 2002 a 50,87% de pessoas 

trabalhando com carteira assinada. 

O percentual de pessoas sem carteira assinada subiu de 19,25% em abril de 

1999 para 23,63% em dezembro de 2000. A partir de junho de 2001 os índices caíram 

até que em dezembro de 2002 o índice era de 20,67% de pessoas que trabalhavam sem 

carteira assinada. 

As pessoas que trabalham por conta própria caíram de 23,25% em 1999 para 

22,8% em 2002. 

O índice dos empregadores se manteve em níveis estáveis durante os anos 

analisados. 

Pode - se observar que o índice de pessoas empregadas com carteira assinada é 

inversamente proporcional à taxa de desemprego aberto. Quando a taxa de desemprego 

aberto está em alta como em maio de 1999, com índice de 10,49%, o percentual de 

pessoas que trabalham com carteira assinada diminui no mesmo período para 47.72%, 

conforme pode ser visualizado na tabela 6. 

Os dados desta tabela mostram uma pequena melhoria no mercado de trabalho 

na RMC, a partir de dezembro de 2000, com mais pessoas sendo contratadas com 

carteira assinada, e diminuindo um pouco a informalidade. Porém os reflexos destes 

dados são pouco perceptivos a sociedade, pois a melhoria das pessoas com carteira 

assinada, ainda é pequeno em relação às pessoas que atuam sem carteira assinada. 
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T A B E L A 6 - E S T I M A T I V A DA P O P U L A Ç Ã O O C U P A D A T O T A L , 
DISTRIBUIÇÃO P E R C E N T U A L POR POSIÇÃO NA O C U P A Ç Ã O E T A X A 
D E D E S O C U P A D O S , NA R M C - A B R I L 1999 - D E Z E M B R O 2002. 

Continua 

PERÍODO 

POPULAÇÃO OCUPADA 

PERÍODO TOTAL 
(1000 

pessoas) 

Posição na Ocupação (%) 
PERÍODO TOTAL 

(1000 
pessoas) 

Empregados 
com carteira assinada 

Empregados sem 
carteira assinada 

Conta Própria Empregadores 

1999 
Abril 1014 49,05 19,25 24,82 5,30 
Maio 1038 47,72 21,52 23,44 5,90 
Junho 1026 47,50 21,40 23,95 5,59 
Julho 1034 47,59 21,42 23,75 5,70 
Agosto 1057 47,61 22,47 22,38 5,67 
Setembro 1057 47,69 22,62 22,84 5,22 
Outubro 1064 47,96 22,84 22,09 5,07 
Novembro 1101 47,73 23,39 22,30 5,00 
Dezembro 1079 47,11 22,77 23,71 4,65 
Média 47,77 21,96 23,25 5,34 
2000 
Janeiro 1054 46,98 21,61 24,52 4,90 
Fevereiro 1068 47,46 22,01 24,00 4,95 
Março 1074 48,46 21,51 24,06 4,41 
Abril 1071 48,23 21,19 24,12 4,67 
Maio 1095 46,01 23,04 23,89 5,32 

Junho 1084 46,07 22,93 24,07 5,01 

Julho 1089 46,38 22,86 24,08 4,99 
Agosto 1101 44,86 24,25 24,37 4,95 
Setembro 1112 46,00 23,72 23,96 4,53 
Outubro 1102 47,21 23,47 22,88 4,83 

Novembro 1110 47,03 23,46 23,65 4,53 

Dezembro 1115 48,41 23,63 21,81 4,82 
Média Anual 46,93 22,81 23,78 4,83 

2001 
Janeiro 1111 48,30 23,48 21,84 5,26 

Fevereiro 1111 48,23 23,87 21,40 5,44 

Março 1117 48,64 23,17 21,90 5,16 

Abril 1117 48,80 22,55 22,47 4,94 

Maio 1117 49,53 22,56 21,94 4,83 

Junho 1113 50,25 21,26 23,25 4,07 

Julho 1126 49,24 21,43 22,87 5,07 

Agosto 1138 48,40 21,69 23,30 4,99 

Setembro 1134 47,70 21,71 23,37 5,79 

Outubro 1132 47,40 22,46 23,13 5,46 

Novembro 1133 48,93 21,62 22,97 5,20 

Dezembro 1132 50,28 20,64 22,87 5,10 
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T A B E L A 6 - E S T I M A T I V A DA P O P U L A Ç Ã O O C U P A D A T O T A L , 
DISTRIBUIÇÃO P E R C E N T U A L P O R POSIÇÃO NA O C U P A Ç Ã O E T A X A 
D E D E S O C U P A D O S , NA R M C - A B R I L 1999 - D E Z E M B R O 2002. 

Conclusão 

PERÍODO 

POPULAÇÃO OCUPADA 

PERÍODO TOTAL 
(1000 

pessoas) 

Posição na Ocupação (%) 
PERÍODO TOTAL 

(1000 
pessoas) 

Empregados 
com carteira assinada 

Empregados sem 
carteira assinada 

Conta Própria Empregadores 

2002 
Janeiro 1128 50,86 20,91 22,00 5,21 
Fevereiro 1133 50,64 20,83 22,01 5,38 
Março 1124 50,73 20,97 22,10 5,10 
Abril 1133 49,82 20,70 23,03 5,10 
Maio 1134 50,85 20,44 23,01 4,42 
Junho 1138 51,39 20,49 22,56 4,44 
Julho 1143 50,99 20,27 23,17 4,39 
Agosto 1157 51,14 19,47 23,91 4,54 
Setembro 1170 49,36 21,02 23,67 4,88 
Outubro 1163 49,33 21,33 22,92 4,88 
Novembro 1177 49,63 20,70 23,04 5.17 
Dezembro 1172 50,87 20,67 22,31 4,97 

Média Anual 50,47 20,65 22,81 4,87 

Fonte: PME - IPARDES/IBGE 
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Como pode-se ver na tabela 7, que o rendimento real médio, tanto dos 

empregados com carteira assinada, empregados sem carteira assinada, pessoas que 

trabalham por conta própria, se manteve estáveis entre os anos de 1999 e 2002, com 

pequenas variações nos decorrer destes anos. 

Observa-se que os empregados com carteira assinada têm melhores 

rendimentos, em média R$ 760,00, do que aqueles que não têm carteira assinada, em 

média R$ 646,00 e aqueles que trabalham por conta própria em média R$ 721,00. 

No ano de 1999 o salário real médio dos empregados com carteira assinada era 

de R$ 713,44, passando no ano de 2000 para R$684,15. Neste mesmo período a taxa 

de desemprego aberto, observada na tabela 5, passou de 11,2% em abril de 1999, para 

5,28 em dezembro de 2000. Estes dados contrariam a Teoria da Curva de Phillips, pois 

esta diz que quando diminui o desemprego, aumentam-se os salários, o que não pode-

se ver neste caso. Esta situação pode ter ocorrido devido a ajustes nacionais, onde o 

salário da Região Metropolitana de Curitiba teve que se adaptar ao salário nacional 

para acompanhar o mercado. 
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T A B E L A 7 - R E N D I M E N T O MÉDIO R E A L DOS O C U P A D O S POR 
POSIÇÃO NA O C U P A Ç Ã O - A B R I L 1999 - D E Z E M B R O 2002 

Continua 

PERÍODO 

RENDIMENTO MÉDIO REAL (R$) 

PERÍODO 
Empregados 

com carteira assinada 
Empregados sem 
carteira assinada 

Conta Própria Empregadores 

1999 
Abril 692,31 576,49 685,09 1942,25 
Maio 701,29 599,64 686,75 1898,27 
Junho 742,58 579,74 707,03 2247,89 
Julho 709,69 570,31 696,62 2223,26 
Agosto 702,95 566,12 350,59 2297,18 
Setembro 717,55 535,70 653,76 1985,84 
Outubro 673,59 510,27 643,09 2113,60 
Novembro 703,50 563,05 619,79 2138,59 
Dezembro 777,54 620,39 709,14 2248,95 
Média 713,44 569,08 639,10 2121,76 
2000 
Janeiro 668,18 555,43 658,52 2077,59 
Fevereiro 658,94 569,97 654,81 2011,86 
Março 670,37 573,46 678,90 1834,93 
Abril 688,38 614,61 638,28 1829,00 
Maio 693,59 583,23 652,11 2080,29 
Junho 704,11 577,39 672,93 2306,20 
Julho 682,48 531,84 691,93 2222,82 

Agosto 715,31 545,80 729,00 2382,30 
Setembro 683,27 560,57 708,08 1995,20 
Outubro 671,45 592,03 641,41 2249,25 
Novembro 689,54 552,05 695,00 2030,82 
Média 684,15 568,76 674,63 2092,75 
2001 
Janeiro 864,44 668,66 811,46 2332,93 
Fevereiro 856,97 702,11 797,70 2372,76 

Março 845,78 735,81 809,69 2234,00 

Abril 828,17 725,31 769,74 2326,11 

Maio 811,49 718,56 747,80 2227,35 

Junho 819,18 715,13 775,87 2512,99 

Julho 802,36 742,49 758,66 2507,27 

Agosto 785,46 734,62 727,54 2240,28 

Setembro 809,36 721,02 801,79 2192,17 

Outubro 804,90 701,85 778,41 2308,85 

Novembro 824,78 657,78 774,15 2282,09 
Dezembro 985,51 765,88 791,40 2178,42 

Média Anual 836,53 715,77 778,68 2309,60 
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T A B E L A 7 - R E N D I M E N T O M É D I O R E A L DOS O C U P A D O S POR 
POSIÇÃO NA O C U P A Ç Ã O - A B R I L 1999 - D E Z E M B R O 2002. 

Conclusão 

PERÍODO 

RENDIMENTO MÉDIO REAL (R$) 

PERÍODO 
Empregados 

com carteira assinada 
Empregados 

com carteira assinada 
Empregados sem 
carteira assinada 

Conta Própria Empregadores 

2002 
Janeiro 810,05 672,25 758,49 2269,02 
Fevereiro 785,33 663,48 716,80 2239,28 
Março 782,93 618,94 786,16 2109,29 
Abril 763,71 667,87 749,93 2443,15 
Maio 781,80 646,83 702,27 2256,15 
Junho 769,86 644,63 726,15 2265,21 
Julho 747,11 670,61 687,85 2334,17 
Agosto 734,05 641,04 709,96 2160,64 
Setembro 730,69 657,34 700,71 2201,58 
Outubro 723,07 619,53 714,62 2041,75 
Dezembro 730,66 613,67 687,70 2225,70 
Média 759,93 646,93 721,88 2231,45 

Fonte: PME - IPARDES/IBGE 
Nota: Inflator - INPC (IBGE). Valores em reais de novembro de 2002. 
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Segundo RAMOS e BRITTO, 2004, a década de 90 foi marcada por 

transformações setoriais do emprego no Brasil. Com recuo da participação do setor 

industrial e um crescente processo de informalização das relações de trabalho. O 

crescimento da informalidade deveu-se as mudanças estruturais das cidades 

metropolitanas. Este aumento da informalidade não ocorreu na Região Metropolitana 

de Curitiba, pois como mostram os dados da tabela 6, o índice dos empregados com 

carteira assinada vêm melhorando a partir de 1999. 

A indústria de transformação foi o segmento mais afetado pelo processo de 

abertura e exposição da economia à concorrência internacional, durante toda a década. 

A respeito disso os autores citados mencionam: "'a sua participação do nível de 

ocupação caiu da faixa de 19,5% em 1991 para o patamar de 15% no final de 1999. 

mantendo-se estável daí em diante." Na Região Metropolitana de Curitiba , conforme 

a tabela 8, a indústria de transformação teve seus índices crescentes durante os anos de 

1999 e 2000. No ano de 2001, houve um recuo na participação setorial de 1,4% entre 

janeiro e dezembro. Em 2002, o setor se recuperou voltando a registrar índices 

semelhantes a 1999 e 2000. 

Ainda segundo os autores, o setor de serviços no Brasil, aumentou sua 

participação de 36,5% em 1991, para 42,8 em 1999. Este aumento significativo da 

participação do setor de serviços pode ser explicado pela terceirização utilizada pela 

indústria para diminuir o quadro de funcionários e pelo acolhimento do setor dos 

novos trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho. Na Região 

Metropolitana de Curitiba, em abril de 1999, o setor serviços era responsável por 

52,19% de pessoas ocupadas neste setor e se manteve estável no decorrer dos anos 

analisados. 

RAMOS e BRITTO (2004), Dizem que a realocação setorial da força de 

trabalho, associada às características dos postos de trabalho em cada setor (a indústria 

contrata majoritariamente através do assalariamento com carteira assinada, enquanto o 

oposto acontece com o segmento de serviços), está intimamente ligada ao ato de a 

inserção informal no mercado de trabalho ter passado a representar uma fração 

considerável do total (o total de assalariados sem carteira assinada é praticamente igual 
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ao de assalariados com carteira hoje em dia). Esta afirmação dos autores foi feita em 

nível de Brasil. Esta afimação não se aplica a Região Metropolitana de Curitiba, pois a 

partir de 1999 a região registrou um aumento de pessoas contratadas com carteira 

assinada e o setor de serviços se manteve em níveis estáveis. 

Com base nos dados apresentados, pode-se dizer que a Região Metropolitana de 

Curitiba, não acompanhou todas as características da transformação no mercado de 

trabalho, que o Brasil enfrentou durante a década de 90. Isto é, algumas características 

brasileiras em termos de emprego/desemprego, não se encaixam na Região 

Metropolitana de Curitiba, como por exemplo, os salários médios da RMC são maiores 

que os do Brasil. Enquanto o Brasil houve redução das pessoas contratadas com 

carteira assinada, na RMC o movimento foi contrário, com índices crescentes de 

pessoas contratadas com carteira assinada a partir de 1999. 



46 

T A B E L A 8 - E S T I M A T I V A DA P O P U L A Ç Ã O O C U P A D A T O T A L E 
DISTRIBUIÇÃO P E R C E N T U A L POR S E T O R D E A T I V I D A D E , NA R M C -
A B R I L 1999 - D E Z E M B R O 2002. 

continua 

POPULAÇÃO OCUPADA 

PERÍODO TOTAL 
(1000 pessoas) 

Setor de Atividade (%) 
PERÍODO TOTAL 

(1000 pessoas) Industria de 
Transformação 

Construção 
Civil 

Comercio Serviços Outras 
Atividades 

1999 
Abril 1014 16,12 8,43 16,36 52,19 6,87 
Maio 1038 17,11 8,51 16,06 51,33 6,97 
Junho 1026 16,89 8,45 16,66 50,55 7,45 
Julho 1034 17,09 8,33 16,58 50,52 7,44 
Agosto 1057 16,52 8,34 16,77 50,66 7,68 
Setembro 1057 16,66 8,33 16,05 51,91 7,03 
Outubro 1064 16,75 8,16 15,85 52,37 6,84 
Novembro 1101 16,20 8,74 16,86 52,67 5,51 
Dezembro 1079 17,13 9,12 16,53 50,09 7.11 
2000 
Janeiro 1054 16,64 8,29 16,56 51,35 7,14 
Fevereiro 1068 17,18 8,1 15,92 51,73 7,07 
Março 1074 16,70 8,3 15,87 52,19 6,88 
Abril 1071 16,49 7,66 15,61 53,41 6,81 
Maio 1095 16,95 7,77 16,24 52,36 6,65 
Junho 1084 16,86 7,71 16,22 52,12 7,06 
Julho 1089 17,29 7,57 16,05 52,39 6,68 
Agosto 1101 15,89 7,62 16,36 52,80 7,31 
Setembro 1112 15,95 7,53 15,89 53,66 6,94 
Outubro 1102 16,52 8,11 15,43 52,91 7,00 
Novembro 1110 16,01 8,42 15,59 53,22 6,73 
Dezembro 1115 17,03 8,44 15,64 52,65 6,21 
2001 
Janeiro 1111 17,43 8,10 14,93 53,09 6,43 
Fevereiro 1111 17,53 8,12 15,08 52,32 6,93 
Março 1117 17,62 8,00 15,61 52,08 6,67 
Abril 1107 18,11 8,27 14,59 52,01 7,00 

Maio 1107 17,82 8,47 15,41 51,34 6,94 
Junho 1113 17,44 8,40 15,58 51,96 6,59 
Julho 1126 17,64 7,86 15,96 51,58 6,94 
Agosto 1138 16,95 7,58 16,07 52,43 6,95 

Setembro 1134 16,47 6,96 16,79 52,63 7,13 

Outubro 1132 16,05 7,46 16,24 53,20 7,02 
Novembro 1133 15,73 8,21 15,72 53,40 6,92 
Dezembro 1132 16,09 8,40 15,98 53,30 6,20 
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T A B E L A 8 - E S T I M A T I V A DA P O P U L A Ç Ã O O C U P A D A T O T A L E 
DISTRIBUIÇÃO P E R C E N T U A L POR S E T O R D E A T I V I D A D E , NA R M C -
A B R I L 1999 - D E Z E M B R O 2002. 

continua 

PERÍODO 

POPULAÇÃO OCUPADA 

PERÍODO TOTAL 
(1000 pessoas) 

Setor de Atividade (%) 
PERÍODO TOTAL 

(1000 pessoas) Industria de 
Transformação 

Construção 
Civil 

Comercio Serviços Outras 
Atividades 

2002 
Janeiro 1128 16,33 9,04 14,71 53,39 6.50 
Fevereiro 1133 17,69 8,38 14,96 52,03 6,91 
Março 1124 17,73 8,69 14,68 52,62 6,26 
Abrii 1133 17,58 8,62 13,71 53,12 6,95 
Maio 1134 17,40 8,02 14,62 52,82 7,11 
Junho 1138 17,05 7,75 15,17 53,48 6.53 
Julho 1143 16,41 7,47 15,36 53,58 7,16 
Agosto 1157 17,06 7,24 15,89 53,02 6,77 
Setembro 1170 16,10 7,40 15,66 54,22 6.59 
Outubro 1163 16,55 7,87 15,37 53,15 7,04 
Novembro 1177 17,20 7,78 15,17 53,00 6,82 
Dezembro 1172 16,78 7,66 15,45 53,41 6,70 
Fonte: PME - IPARDES/IBGE 
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CONCLUSÃO 

Diante do que foi visto ao longo dos três capítulos apresentados neste trabalho, 

conclui-se que o Brasil passou por uma fase de transição na década de 90, tendo em 

vista que o país enfrentou um intenso processo de reestruturação com o intuito de 

retomar o desenvolvimento econômico no contexto da globalização e especialização 

crescente que caracteriza o novo padrão da economia mundial. Caracterizado 

principalmente pelo processo de transformação da mão-de-obra, impulsionado pela 

competitividade entre as empresas nacionais e estrangeiras, visando melhorarem sua 

eficiência. Houve mudança na demanda de mão-de-obra, onde através da automação 

das empresas, demanda-se menos mão-de-obra, porém com mais qualificação. 

Diante do quadro de alternância política e econômica em que o país passou, as 

taxas de desemprego sofreram muitas oscilações, causadas pela instabilidade 

econômica, planos de estabilização de grande impacto, crises de confiança no governo 

e seqüestr o de ativos financeiros. 

Nos primeiros anos do Plano Real e com a estabilização econômica, o 

desemprego se manteve em níveis estáveis, porém nos anos seguintes as taxas de 

desemprego tornaram-se crescentes, graças às medidas recessivas adotadas pelo 

governo, como o enxugamento da liquidez do sistema monetário, juros altos e política 

fiscal contracionista. 

Com a abertura da economia à concorrência internacional, a indústria de 

transformação foi a que sofreu o maior impacto, perdendo participação no nível de 

ocupação. O setor de serviços aumentou sua participação neste mesmo período. Este 

aumento da participação do setor serviços foi impulsionado pela tercerização das 

indústrias que visavam enxugar seu quadro de funcionários. Esta realocação setorial da 

força de trabalho está ligada ao aumento do processo de informalização, que 

atualmente representa cerca de 50% da população economicamente ativa, segundo 

pesquisas do IBGE. 

Os anos noventa no Brasil foi caracterizado pelo encolhimento do emprego no 

setor secundário, sendo os desempregados deste setor absorvidos principalmente pelo 

setor de comércio e serviços. 
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Em particular, a Região Metropolitana de Curitiba não acompanhou todas as 

características da transformação no mercado de trabalho que o Brasil enfrentou 

durante a década de 90. Isto é, algumas características brasileiras em termos de 

emprego/desemprego, não se encaixam na Região Metropolitana de Curitiba, como 

por exemplo, os salários médios da RMC são maiores que os do Brasil. Enquanto no 

Brasil houve redução das pessoas contratadas com carteira assinada, na RMC o 

movimento foi contrário, com índices crescentes de pessoas contratadas com carteira 

assinada a partir de 1999 

Observa-se ao longo deste trabalho, que o desemprego na Região Metropolitana 

de Curitiba entre 1994 e 1997 foi crescente. Neste período houve uma redução de 

pessoas empregadas na região. Estes dados eram preocupantes, j á que o governo do 

Paraná esforçou-se em diminuir as taxas de desemprego, atraindo novas indústrias para 

o Estado, através de incentivos fiscais muito vantajosos. 

A partir de 1999 até 2002, o índice de desemprego melhorou, impulsionada pela 

criação de empregos diretos e indiretos pelas montadoras de automóveis e outras 

indústrias que se instalaram na Região Metropolitana de Curitiba. 

No período de 1994 a 2002, independente das tendências gerais do desemprego, 

ocorreu um movimento bastante semelhante em cada um desses anos, aumentando o 

desemprego nos meses de janeiro a agosto e diminuindo nos meses de setembro a 

dezembro. Isto mostra que as taxas de desemprego têm caráter sazonal, tanto para a 

pesquisa PED como a PME. 

O percentual de pessoas sem carteira assinada caiu entre os anos de 1999 e 

2002. Esta queda mostra uma pequena melhoria no mercado de trabalho na RMC, com 

mais pessoas sendo contratadas com carteira assinada, e diminuindo um pouco a 

informalidade. Porém os reflexos destes dados são pouco perceptivos a sociedade, pois 

a melhoria das pessoas que trabalham com carteira assinada, ainda é pequeno em 

relação às pessoas que atuam sem carteira assinada. 

Com os dados apresentados neste trabalho, vimos que o mercado de trabalho 

durante a década de 90 sofreu várias modificações, tanto no Brasil, como na RMC. 

Esta região apresentou em média resultados melhores do que em comparação com o 
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Brasil. Porém o problema do desemprego e do aumento da informalidade ainda sào um 

assunto grave. Pequenas melhoras em determinadas regiões, como no caso da RMC. 

não suprem a necessidade de se fazer políticas que incentivem a criação de novos 

postos de trabalho no País. 
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A N E X O S : 

T A B E L A 3 - E S T I M A T I V A DA POPULAÇÃO E M I D A D E A T I V A , DA 
POPULAÇÃO E C O N O M I C A M E N T E A T I V A E DA POPULAÇÃO NÃO 
E C O N O M I C A M E N T E A T I V A , NA R M C - A B R I L 1999 - D E Z E M B R O 2002. 

Continua 

POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (1000 pessoas) 

PERÍODO 
População Economicamente Ativa (PEA) População Não 

Economicamente 
Ativas 

PERÍODO 

TOTAL 
Total População 

Ocupada 
População 

Desocupada 

População Não 
Economicamente 

Ativas 
1999 
Abrii 1738 1121 1014 107 617 
Maio 1759 1135 1038 97 624 
Junho 1763 1115 1026 89 648 
Julho 1770 1119 1034 85 651 
Agosto 1782 1141 1057 84 641 
Setembro 1775 1131 1057 74 644 
Outubro 1783 1139 1064 75 644 
Novembro 1786 1172 1101 71 614 
Dezembro 1781 1138 1079 59 643 
2000 
Janeiro 1790 1124 1054 70 666 
Fevereiro 1802 1145 1068 77 657 
Março 1807 1152 1074 78 655 
Abril 1813 1152 1071 81 661 
Maio 1824 1174 1095 79 650 
Junho 1819 1160 1084 76 659 
Julho 1931 1159 1089 70 672 
Agosto 1827 1171 1101 70 656 
Setembro 1830 1176 1112 64 654 
Outubro 1820 1162 1102 60 658 
Novembro 1828 1175 1110 65 653 
Dezembro 1834 1161 1115 46 673 
2001 
Janeiro 1839 1168 1106 62 671 
Fevereiro 1846 1181 1111 69 665 
Março 1858 1195 1117 78 663 

Abril 1858 1175 1107 68 68 
Maio 1872 1178 1107 71 694 
Junho 1876 1187 1113 75 689 
Julho 1886 1205 1126 79 681 

Agosto 1890 1216 1138 78 674 

Setembro 1893 1206 1134 72 687 
Outubro 1892 1197 1132 65 695 

Novembro 1893 1192 1133 58 701 

Dezembro 1906 1180 1132 47 726 
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Conclusão 

PERÍODO 

POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (1000 pessoas) 

PERÍODO 

TOTAL 

População Economicamente Ativa (PEA) 
População Não 

Economicamente 
Ativas 

PERÍODO 

TOTAL 
Total População 

Ocupada 
População 

Desocupada 

População Não 
Economicamente 

Ativas 

2002 
Janeiro 1910 1183 1128 54 727 
Fevereiro 1915 1194 1133 61 721 
Março 1915 1188 1124 63 727 
Abril 1903 1192 1133 59 711 
Maio 1915 1196 1134 62 719 
Junho 1926 1200 1138 62 726 
Julho 1939 1198 1143 55 741 
Agosto 1951 1220 1157 63 731 
Setembro 1954 1237 1170 67 717 
Outubro 1959 1230 1163 68 729 
Novembro 1962 1234 1177 56 728 

Dezembro 1980 1218 1172 46 762 

Fonte: PME - IPARDES/IBGE 
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