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Introdução 

 A economia brasileira apresentou profundas mudanças em sua estrutura sócio-

econômica nos anos 80 e, principalmente, 90. Entre as principais destaca-se a abertura 

comercial, a privatização das empresas estatais, o processo de reestruturação produtiva das 

empresas, a desregulamentação de mercados e, especificamente nos anos 90, a estabilização 

inflacionária derivada da implementação do Plano Real que, durante mais de quatro anos 

(1994 a 1999), manteve elevadas taxas reais de juros e a moeda brasileira valorizada frente 

ao Dólar.  

 Um dos resultados mais visíveis dessas mudanças foi o crescente desemprego nos 

mercados de trabalho metropolitanos brasileiros, notadamente nos anos 90. Neste contexto, 

o objetivo deste artigo é analisar as principais transformações que ocorreram no mercado de 

trabalho da Região Metropolitana de Belo Horizonte na segunda metade da década de 90 e 

início desta. Para tanto, foram utilizados os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego 

(PED/DIEESE). A data inicial da publicação desta base de dados, que contempla toda a 

região metropolitana, foi em dezembro de 1995. 

Este artigo está subdividido em três partes mais a conclusão. A primeira avalia o 

desempenho do mercado de trabalho metropolitano considerando o comportamento do 

desemprego segundo a localidade (Belo Horizonte e os demais Municípios da RMBH), 

sexo, cor, tempo de residência, faixa etária e faixas de escolaridade média. A segunda 
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analisa o comportamento da ocupação segundo os setores e os subsetores de atividade 

econômica e as posições na ocupação. A terceira apresenta o comportamento dos 

rendimentos reais médios segundo as faixas de rendimento, os setores de atividade 

econômica, o critério da carteira de trabalho assinada e não assinada e as faixas de 

escolaridade. Por fim, uma breve conclusão sobre as variáveis analisadas na RMBH.  

I Análise do desemprego da RMBH desde 1995 

 Uma importante caracterização do mercado de trabalho é a evolução comparativa 

entre a População Economicamente Ativa (PEA), os ocupados e os desempregados. Na 

RMBH destaca-se o crescimento contínuo da PEA e no período 1996 a 2001 ela se 

expandiu aproximadamente 24%. O ano de menor crescimento da PEA foi em 1998, como 

se pode perceber pela redução da inclinação da curva no gráfico a seguir. Este ano foi o 

único que apresentou redução da ocupação. A conjugação do crescimento da PEA e da 

redução do número de ocupados levou a uma forte expansão percentual do desemprego na 

RMBH. Houve uma importante expansão da ocupação em 20001, em percentual superior ao 

da expansão da PEA, significando ligeira redução do desemprego nesse ano. Em 2001 a 

expansão da ocupação ocorreu em um ritmo menor comparativamente ao da PEA, e 

acarretou em nova e acentuada expansão do desemprego. Neste ano presenciamos a crise de 

energia, a elevação dos juros e, conseqüentemente, redução do investimento e consumo, 

explicando, parcial ou integralmente, a elevação do desemprego. Desde 1996, o 

desemprego cresceu percentualmente mais de 70%, a PEA, pouco mais de 20% e a 

ocupação um pouco menos de 20%. 

                                                 
1 Em 2000, o produto Interno Bruto (PIB) expandiu acima de 4% ao ano (IBGE, 2002), 
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Gráfico 1. índice de crescimento da PEA, dos Ocupados e dos Desempregados da 
RMBH 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 01, janeiro de 2002. 
Índice: média de 1996=100. 

 

O desemprego para o município de Belo Horizonte e para os demais municípios da 

região metropolitana está apresentado no gráfico a seguir. Uma primeira avaliação  se 

refere ao mais elevado desemprego dos “Demais Municípios” comparativamente à Belo 

Horizonte. O primeiro é sempre mais elevado e, desde 1999, a diferença entre ambos tem 

ampliado. Entre dezembro de 1995 e de 1996 houve uma importante redução do 

desemprego em Belo Horizonte e, apesar de uma ligeira elevação nos demais municípios, o 

desemprego na RMBH apresentou um pequeno recuo. De 1996 até 1999 o desemprego 

cresceu tanto para Belo Horizonte quanto para os demais municípios da RMBH. Em 2000 

houve uma importante queda desses índices em Belo Horizonte e uma ligeira elevação nos 

demais municípios, o que significou uma queda do desemprego para o conjunto da RMBH. 

Em 2001, principalmente em decorrência da crise de energia, o desemprego retomou a 

trajetória ascendente para o conjunto da RMBH. Como veremos mais adiante, dois setores - 

a construção civil e a indústria- muito relevantes para os demais municípios, apresentaram 

o pior desempenho quanto à criação de novos postos de trabalho, e o de serviços, o 

principal setor no município de Belo Horizonte, foi o que apresentou a maior criação de 

postos, acarretando, assim, uma explicação parcial para o menor desemprego em Belo 

Horizonte, comparativamente ao restante da RMBH.  
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Gráfico 2. taxa de desemprego para a RMBH, Belo Horizonte e Demais Municípios da 
RMBH 1995/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 

 
 Quando se avalia o impacto do desemprego segundo a cor, percebe-se que os não 

brancos são os mais atingidos. Os dois gráficos a seguir apresentam as taxas de 

desemprego, desde 1996, mensalmente, para brancos e não brancos. O primeiro, o dos 

brancos, demonstra que a mais alta taxa ocorreu no mês de julho de 2000 (ligeiramente 

acima de 17%) e a menor foi em dezembro de 1996 (aproximadamente 9%). A 

sazonalidade está bem delineada (crescimento do desemprego no primeiro semestre e 

redução no segundo) e o único ano em que ela não ocorreu foi em 1998, quando se 

presenciou crescimento do desemprego no segundo semestre. Os anos de maiores médias 

de desemprego foram 1999, 2000 e 2001. 

Gráfico 3. taxa de desemprego da RMBH para a população branca – 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
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 O desemprego para a população não branca está apresentado no gráfico a seguir. 

Nele constata-se que as médias anuais são sempre maiores, comparativamente aos brancos. 

A maior taxa de desemprego ocorreu em outubro de 2001 (aproximadamente 22%) e a 

menor foi em dezembro de 1996 (aproximadamente 12,5%). Os anos de maiores médias de 

desemprego também foram em 1999, 2000 e 2001. 

Gráfico 4. taxa de desemprego da RMBH para a população não branca – 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
 

 Um outro olhar sobre a discriminação se refere à comparabilidade entre o 

desemprego oculto (pelo trabalho precário ou pelo desalento2) entre brancos e não brancos. 

Também aqui a taxa dos não brancos é sempre superior à dos brancos. No período mais 

recente, em 2001, houve uma expansão significativa do desemprego oculto dos não brancos 

e uma redução do desemprego para a população branca.  

                                                 
2 Sobre o conceito de ambos, ver FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, pg 28, 
janeiro de 2002. 
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Gráfico 5. taxa de desemprego oculto para a RMBH segundo a cor – 1996/2001 
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 Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
 

 Quando se considera a taxa de desemprego segundo o tempo de residência na 

RMBH, constatam-se maiores taxas para a população residente com até três anos, 

comparativamente à com períodos maiores há três anos. Em toda a série considerada (1996 

a 2001), o ano de 1997 foi o único atípico, pois se constatou crescimento do desemprego 

para os residentes com mais de três anos e redução para os com até três anos. 

Gráfico 6: taxa de desemprego da RMBH segundo o tempo de residência – 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
 

 A diferença entre o desemprego dos residentes com até três anos e aqueles com 

mais de três anos, indica a importância do aprofundamento da análise dos fluxos 

migratórios para os grandes centros urbanos, pois tais fluxos podem explicar parcialmente a 

expansão do desemprego nesses centros. Ademais, é importante ressaltar que os “migrantes 
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novos” apresentam, via de regra, menor inserção nas redes de relacionamento que se 

estabelecem nas comunidades, e esta pode explicar maior dificuldade no acesso à ocupação.  

Quando se considera o desemprego segundo o sexo, constata-se mais uma 

discriminação, pois o desemprego feminino é sempre superior ao masculino em todo o 

período considerado (dezembro de 1995 a dezembro de 2001). Este dado corrobora com 

estudos recentes que indicam a manutenção da discriminação contra a mulher no mercado 

de trabalho (Bruschini, 2000). As mulheres apresentaram a maior taxa em maio de 1999 

(um pouco superior a 22%) e os homens, em junho de 2000, (aproximadamente 17%). A 

evolução da taxa de desemprego para os dois sexos apresenta uma nítida sazonalidade e as 

curvas são positivamente correlacionadas para a maior parte do período. É importante 

destacar que o desemprego feminino apresenta maiores variações relativas na maior parte 

dos anos considerados, positiva ou negativamente, em sua taxa, como se pode perceber pela 

inclinação da curva no gráfico a seguir. Isso significa que na crise mais mulheres são 

desempregadas e, quando há uma recuperação no mercado de trabalho, as mulheres 

retomam, parcial ou integralmente, os postos de trabalho perdidos. Em 2001 presenciou-se 

uma ampliação da diferença entre a taxa de desemprego dos homens e das mulheres, pois a 

taxa caiu para os primeiros a partir de junho e continuou crescendo para as mulheres até 

outubro. Quando comparamos os meses de dezembro de 2001 e de 2000 notamos que o 

desemprego cresceu para homens e mulheres, sendo que para estas o crescimento foi 

superior a dois pontos percentuais. 
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Gráfico 7. desemprego segundo sexo RMBH 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
 

 Um importante destaque se refere à taxa de desemprego oculto segundo o sexo. 

Desde 1998, os homens apresentam taxas superiores comparativamente às mulheres. A 

característica desse desemprego – pelo trabalho precário e pelo desalento, atinge 

exatamente o sexo com maior inserção na PEA. Este dado aponta na necessidade de 

aprofundar as análises para identificar os motivos do maior desemprego oculto para os 

homens, comparativamente às mulheres, no contexto de crise do mercado de trabalho da 

RMBH.  

 8 



 

Gráfico 8. taxa de desemprego oculto da RMBH segundo o sexo – 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
 

 O desemprego segundo faixas etárias está apresentado no gráfico a seguir. A 

metodologia da PED considera a população entre 10 e 14 anos, para efeitos de cômputo do 

desemprego e os agrega na faixa que se estende até 17 anos. Nesta o desemprego, entre 

1996 e 2001, oscilou de um mínimo aproximado de 30% até alcançar os 50%. A faixa de 

18 a 24 anos também apresentou uma elevada e crescente taxa de desemprego no período 

considerado. Segundo Pochmann (2001), a Região Metropolitana de São Paulo também 

apresenta elevadas taxas de desemprego, na segunda metade da década de 90 e início desta, 

para os jovens até 24 anos. Desde 1996 a RMBH vem apresentando uma situação 

inalterada, qual seja, quanto maior for a faixa etária, menor é a taxa de desemprego. O 

destaque se refere à enorme diferença da taxa de desemprego entre as faixas 18 a 24 anos e 

40 anos e mais, pois a primeira é mais do dobro comparativamente à segunda. Outra 

constatação importante se refere à tendência de crescimento do desemprego, no período 

1996/2001, para todas as quatro faixas consideradas. 
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Gráfico 9. desemprego segundo faixa etária - RMBH 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
 
 Sobre as faixas etárias, também é importante destacar que os jovens apresentam 

maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, num contexto de crise, pois as 

empresas tendem a buscar profissionais já qualificados, significando, portanto, menores 

custos para elas (Pochmann, 2001). Nesse sentido, como veremos mais adiante, uma maior 

escolarização é condição necessária, porém insuficiente, para inserção no mercado de 

trabalho.  

Outra variável relevante é o desemprego segundo a escolaridade média. 

Considerando as faixas “primeiro grau incompleto”, “primeiro grau completo e segundo 

grau incompleto”, “segundo grau completo e terceiro grau incompleto”, constatamos um 

comportamento muito semelhante entre as duas primeiras. A única exceção ocorreu em 

meados de 2000, quando o desemprego daqueles que detêm o primeiro completo e o 

segundo incompleto cresceu muito acima daqueles que detêm apenas o primeiro 

incompleto.  

Apesar de apresentar fortes oscilações da taxa de desemprego, a faixa de maior 

escolaridade média apresentou, desde 1996, um desemprego sempre inferior ao das duas 

faixas de menor escolaridade. Também destacamos que todas apresentaram tendência de 

crescimento do desemprego no período 1996/2001, e que a faixa de maior escolaridade 

apresentou a maior taxa de crescimento, quando consideramos o período 1996 a 1999 (o 

desemprego quase dobrou neste período). Quando comparamos os meses de dezembro de 

2000 e de 2001, as três faixas apresentaram crescimento do desemprego. Até 1998, as duas 
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faixas de menor escolaridade intercalavam-se na liderança do desemprego e, a partir de 

então, a faixa do primeiro completo e segundo incompleto passou a apresentar, sempre, as 

maiores taxas de desemprego.  

Segundo Nahas et al (2002), existe na cidade de Belo Horizonte uma correlação 

significativa entre maior escolarização e maior acesso à renda e ao trabalho, notadamente o 

formal. Quando se constata que uma faixa intermediária de escolaridade apresenta taxa de 

desemprego superior a uma de menor escolaridade média, num determinado período, não 

significa dizer que a menor escolaridade garante melhor inserção no mercado de trabalho. 

Para Pochmam (2001), a cidade de São Paulo tem apresentado elevada taxa de desemprego 

para jovens com segundo grau completo. Neste caso, a variável explicativa não é a 

escolaridade, e sim a reduzida experiência profissional dessa faixa etária, como afirmado 

anteriormente. 

Gráfico 10. taxa de desemprego segundo faixas de escolaridade – RMBH 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 

 

II Ocupação segundo os setores de atividade econômica e a posição na ocupação 

Quando comparamos os índices de ocupação dos principais setores de atividade 

econômica para os meses de dezembro, desde 1996, ressaltamos os setores de serviços e o 

comércio como os de melhor desempenho, apresentando índices em dezembro de 2001 

superiores àqueles de dezembro de 1996. Os outros dois – indústria e construção civil, 

ainda não superaram, em dezembro de 2001, os índices de 1996, sendo a construção civil o 
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setor de pior desempenho entre todos os setores considerados. Ademais, este setor vem 

apresentando uma nítida tendência de redução do nível de ocupação desde dezembro de 

1999. Deve-se ressaltar que a construção civil é o mais sensível a qualquer alteração para 

cima na taxa de juros, pois a maior parcela do consumo é viabilizada via financiamento de 

longo prazo. Como presenciamos no Brasil, desde final de 1997, elevações fortes dos juros 

reais, o setor apresentou uma forte contração na ocupação. Na comparação dezembro de 

2000 e de 2001, os setores comércio e indústria apresentaram forte crescimento, o que 

parece um pouco paradoxal, principalmente a indústria, para a RMBH, devido ao 

racionamento de energia iniciado em maio de 2001. É relevante afirmar que a matriz 

industrial mineira é especializada em eletro-intensiva, notadamente o setor siderúrgico. 

Ainda entre 2000 e 2001, a construção civil apresentou redução e o setor serviços manteve 

o índice de ocupação. O gráfico a seguir apresenta o comportamento da ocupação dos 

setores comentados.  

Gráfico 11. índices de ocupação segundo os principais setores de atividade econômica 
– RMBH 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
Índice: média de 1996=100. 
 

 Quando se consideram as horas semanais trabalhadas, pelos ocupados no trabalho 

principal, segundo os mesmos setores, de atividade econômica, considerados anteriormente, 

o destaque é o setor comércio, com a mais elevada média em horas trabalhadas em 

semanas, e o único setor que excede a jornada legal de 44 horas semanais, variando de um 

mínimo de 46 horas semanais, em 1997, até 48 horas em 2001. A recuperação do setor 

comércio é significativa em 2001, pois, como visto no gráfico anterior, houve forte 
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recuperação da ocupação nesse ano, e somado à elevação das horas trabalhadas, sinaliza 

maior estabilidade na recuperação desse setor. A recuperação da indústria é mais incerta, 

pois, apesar de elevar o nível ocupacional em 2001, as horas trabalhadas nesse setor caíram 

em duas horas semanais, de 44 para 42. O setor da construção civil é o que apresenta a 

maior estabilidade em horas trabalhadas desde 1998, mantendo-se em 43 horas semanais. 

Por fim, o setor serviços é o que apresenta a menor média em horas trabalhadas semanais, 

oscilando entre 40 horas para os anos de 1997 e 1998 e 41 horas para os demais anos 

considerados pela série. Segundo a PED (2002), o setor comércio contribuiu em 2001 com 

15,1% do total dos ocupados e a construção civil com 7,2%. Para o conjunto da RMBH, em 

2001 o número médio de horas trabalhadas pelos ocupados no trabalho principal se elevou 

comparativamente a 2000, pois a redução relativa das horas trabalhadas na construção civil 

foi menor comparativamente à elevação das horas trabalhadas no comércio. 

Gráfico 12. horas semanais trabalhadas pelos ocupados no trabalho principal, 
segundo o setor de atividade econômica – RMBH 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 

 

 Quando se considera o percentual de trabalhadores, no trabalho principal, que 

excede a jornada legal de trabalho, segundo o setor de atividade econômica, o destaque 

continua com o setor comércio, pois o mesmo apresenta a mais elevada média percentual 

de trabalhadores que excedem a jornada legal, situando-se entre 57% (em 1998) a 59% (em 

1996). Uma explicação para a extensa jornada no setor comércio pode ser encontrada nos 

baixos salários fixos pagos e nas variáveis comissões de vendas, obrigando os trabalhadores 
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desse setor a excederem a jornada com o intuito de ampliarem a remuneração. Desde 1996 

a construção civil vem apresentando uma contínua redução desse percentual que, quando 

associado à queda dos ocupados em 2000 e 2001, demonstra a crise desse setor na RMBH. 

A indústria está apresentando queda do percentual dos trabalhadores que excedem a jornada 

legal desde 1999, e em 2001 apresentou a menor média em todo o período considerado. 

Também neste quesito o setor serviços é o que apresenta as menores médias 

comparativamente aos demais setores. 

Gráfico 13. percentual de trabalhadores, no trabalho principal, que excede a jornada 
legal de trabalho, segundo o setor de atividade econômica – RMBH 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
 

 Quando consideramos três subsetores industriais, a saber, metal/mecânica, 

têxtil/vestuário e “outras”, constatamos que o comportamento da ocupação nestes 

apresentou grandes diferenças. No período 1996/1997 o metal/mecânica foi o que 

apresentou o melhor desempenho. A partir de setembro de 1997, o governo federal lançou 

um conjunto de medidas econômicas com o intuito de “salvar o Real”, e entre as principais 

estavam a elevação dos impostos e das taxas de juros. Tais medidas atingiram muito 

negativamente a indústria de duráveis de consumo, notadamente a automobilística. Dada a 

importância relativa da FIAT (Betim/MG) na metal-mecânica da RMBH, a ocupação neste 

subsetor apresentou acentuadas quedas até meados de 1999, voltando a se recuperar em 

2000 e 2001, porém sem alcançar o nível de ocupação do ano de 1997. O subsetor 
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têxtil/vestuário foi penalizado com o câmbio valorizado e, conseqüentemente, a 

intensificação da concorrência estrangeira, até o início de 1999. Desde então este subsetor 

vem apresentando uma melhora muito ligeira. As outras indústrias apresentaram menor 

variabilidade do nível de ocupação e, como os dois subsetores anteriores, vem apresentando 

uma ligeira recuperação do nível de ocupação desde meados de 1999. Outra observação 

importante se refere à queda do índice de ocupação para todas as indústrias consideradas no 

primeiro semestre de 1999. O gráfico a seguir detalha o comportamento dos três subsetores 

no período 1996 a 2001. 

Gráfico 14. índices do nível de ocupação segundo três subsetores industriais – RMBH 
1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
Índice: média de 1996=100. 
 

 Nos dois gráficos a seguir apresentamos o comportamento da ocupação para oito 

subsetores do setor serviços. O primeiro apresenta os subsetores transporte e armazenagem, 

administração de utilidade pública, especializados e, por fim, alimentação. O período 1996 

a 2001, o subsetor “especializados” apresentou o melhor desempenho quanto ao 

crescimento da ocupação. O pior resultado coube à alimentação, pois este subsetor mostra-

se muito sensível às variações do emprego e dos rendimentos reais, e como se pôde 

perceber, o crescimento do desemprego e, como será visto adiante, a redução do 

rendimento real médio na RMBH foram significativos e impactaram negativamente, ou não 

possibilitaram uma forte expansão, sobre o nível de ocupação desse subsetor. É importante 

destacar, porém, que estes primeiros quatro subsetores analisados apresentaram 
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crescimento do nível de ocupação no período 1996/2001. Outro importante destaque foi o 

significativo crescimento da ocupação, para a média dos subsetores, nos anos de 1999 e de 

2000. No ano passado (2001) apenas o subsetor “especializados” não apresentou forte 

redução do nível de ocupação. Se a retração da economia brasileira, decorrente da crise da 

energia, em 2001 não penalizou fortemente a ocupação do setor industrial, o mesmo não 

pode ser dito aos quatro subsetores do serviços agora considerados.  

Gráfico 15. índices do nível de ocupação segundo alguns subsetores de serviços – 
RMBH 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
Índice: média de 1996=100. 
 

 Os restantes quatro subsetores do serviços estão apresentados no gráfico a seguir. O 

destaque é o subsetor “outros”, pois durante todo o período considerado (1996/2001) este 

apresentou um claro comportamento de expansão do nível de ocupação e, 

comparativamente aos restantes sete, foi o que mais expandiu. Os subsetores educação e 

saúde também apresentaram expansão da ocupação, porém ela foi menos acentuada 

comparativamente ao “outros”. Reparação e limpeza apresentou forte redução da ocupação 

no período 1996 a 1999 e, posteriormente houve um significativo crescimento da mesma. 

Uma possível explicação para o comportamento desse subsetor é o processo de 

terceirização das empresas num contexto de crise, ou seja, as empresas terceirizam 

atividades, entre elas Reparação e limpeza, com o intuito de reduzir custos. Na segunda 

metade do ano passado três subsetores apresentaram crescimento da ocupação, sendo eles 
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saúde (recuperou-se somente no final de 2001), reparação e limpeza e “outros”, e a única 

redução da mesma coube à educação. 

Gráfico 16. índices do nível de ocupação segundo alguns subsetores de serviços – 
RMBH 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
Índice: média de 1996=100. 
 

 Concluindo esta parte, apresentamos a seguir os índices de ocupação das principais 

posições na ocupação em nossa região metropolitana. Os autônomos apresentaram a maior 

expansão da ocupação no período 1996 e 2001 (crescimento aproximado de 30%), e a 

contrapartida foi o assalariado do setor público, com redução aproximada de 1%. Apesar de 

apresentarem comportamentos diferenciados durante o período considerado, as taxas de 

expansão da ocupação dos assalariados com e sem carteira de trabalho assinada foram 

muito semelhantes, com taxas aproximadas de 20%. No ano de 2001, houve um 

significativo crescimento dos assalariados sem carteira de trabalho assinada e no mês de 

dezembro deste, esta posição na ocupação ultrapassou os assalariados com carteira de 

trabalho assinada. Segundo a PED (2002), de 1996 a 2001 a participação percentual dos 

assalariados na ocupação total permaneceu relativamente constante e o crescimento mais 

significativo nessa participação foi a dos autônomos, com crescimento aproximado de dois 

pontos percentuais no período. 
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Gráfico 17. índices de ocupação segundo algumas posições na ocupação – RMBH 
1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
Índice: média de 1996=100. 
 

III O comportamento dos rendimentos na RMBH no período 1996 a 2001 

 Nesta última parte far-se-á uma breve análise sobre os rendimentos dos ocupados na 

RMBH no período de 1996 a 2001. A análise inicia com o comportamento dos rendimentos 

reais médios segundo cinco faixas de rendimento. O intuito é compreender a distribuição 

dos rendimentos dos ocupados segundo faixas, em percentis, entre os mais pobres e os mais 

ricos. O quadro a seguir apresenta os valores dos rendimentos segundo as cinco faixas para 

os meses de dezembro de cada ano. A primeira faixa, os 10% mais pobres, foi a única que 

apresentou ganho real no período 1996 e 2001, com ganhos de 13,35% no rendimento real 

médio. As demais apresentaram redução do rendimento real médio, sendo as mesmas de 

7,71 para os 25% mais pobres, 9,4% para a faixa dos 50%, 16,15% para os 25% mais ricos 

e, por fim, redução de 23,12% para os 10% mais ricos. Estes dados são muito significativos 

e sinalizam uma melhora no perfil da distribuição dos rendimentos reais médios dos 

ocupados da RMBH na segunda metade dos anos 90 e início desta. A crônica inflação 

brasileira se estendeu até 1994 e colaborou significativamente com a redução do 

rendimento real principalmente daqueles que não tinham acesso às contas bancárias com 

remunerações diárias. A estabilização da inflação em 1994 pode explicar, parcialmente, o 

comportamento positivo dos rendimentos daqueles que recebem os menores rendimentos 
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reais médios. Quando se comparam os meses de dezembro de 2000 e de 2001, verifica-se, 

também, que os 10% mais pobres e os “50%” apresentaram crescimento do rendimento real 

médio, e as restantes faixas, apresentaram redução do mesmo. Cabe destacar, por fim, a 

forte redução do rendimento real médio da faixa dos 10% mais ricos. 

Quadro 1. rendimento real médio dos ocupados segundo cinco faixas de rendimento 
RMBH 1996/2001 

 10% + pobres 25% + pobres 50% ganham até 25% + ricos 10% + ricos 
Dez/96 147,86 230,59 399,57 799,58 1.663,14 
Dez/97 149,54 228,44 381,69 754,31 1.631,32 
Dez/98 159,49 237,18 375,83 727,94 1.520,73 
Dez/99 154,41 227,08 354,27 688,90 1.358,73 
Dez/00 160,92 217,86 357,03 680,30 1.423,83 
Dez/01 167,60 212,82 362,01 670,46 1.278,58 
96/01 (%) 13,35 -7,71 -9,4 -16,15 -23,12 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 01, janeiro de 2002. 
Inflator utilizado: IPCA-BH (IPEAD). Valores em R$ de dezembro de 2001. 
 

 Quando consideramos os três principais setores de atividade econômica da RMBH e 

analisamos o desempenho quanto ao rendimento real médio desde 1996, constatamos que 

nestes últimos seis anos o pior desempenho coube ao comércio, com uma redução real de 

pouco mais de 20%, e em seguida uma redução aproximada de 10% para a indústria e de 

5% para o setor de serviços. Quando comparamos o desempenho do rendimento real médio, 

para os três setores, no período dezembro de 2000 e de 2001, constatamos que todos 

apresentaram redução do ganho real. Como visto anteriormente, o setor serviços apresentou 

expansão da ocupação e relativa estabilidade no tocante às horas semanais trabalhadas entre 

1996 e 2001. A articulação dessas variáveis explica a menor redução do rendimento real 

neste setor comparativamente à indústria e ao comércio Entre 1996 e 2001, a indústria e o 

comércio presenciaram a expansão do desemprego setorial, sendo que a redução média das 

horas trabalhadas semanais ocorreu apenas para a indústria. O gráfico a seguir apresenta em 

detalhes a tendência do rendimento real médio para os três setores de atividade econômica. 
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Gráfico 18. rendimento real médio dos assalariados no setor privado segundo setores 
de atividade econômica – RMBH 1996/2001 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 01, janeiro de 2002. 
Inflator utilizado: IPCA-BH (IPEAD). Valores em R$ de dezembro de 2001. 
 

 O gráfico a seguir apresenta a evolução do rendimento real médio para os 

assalariados do setor privado com e sem carteira de trabalho assinada desde 1996. Quando 

consideramos o período junho de 1996 a dezembro de 2001, constata-se que os assalariados 

com e sem carteira de trabalho assinada apresentaram redução do rendimento real médio, 

sendo a queda mais significativa para aqueles com carteira de trabalho assinada. Outra 

constatação importante é que desde o final do ano de 2000, os assalariados com e sem 

carteira vem apresentando tendências inversas: o rendimento do primeiro vem caindo e do 

segundo subindo. A diferença do rendimento real médio entre ambos já se aproximou de 

100% (em 1998) e no final de 2001 chegou a aproximadamente 70%. Este dado corrobora 

com análises sobre a maior precarização nos mercados de trabalho metropolitanos, na 

década de 90, brasileiros e para o conjunto dos países Latino-americanos (Velloso, 1997, 

ver também Boletim nº 20 do IRT).  

 20 



 

Gráfico 19. rendimento real médio dos ocupados segundo o critério da carteira de 
trabalho assinada e não assinada – RMBH 1996/2001 

300
350
400
450
500
550
600
650
700

Jun/96 Dez/96 Jun/97 Dez/97 Jun/98 Dez/98 Jun/99 Dez/99 Jun/00 Dez/00 Jun/01 Dez/01

Em
 R

ea
is

assinada não-assinada
 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 01, janeiro de 2002. 
Inflator utilizado: IPCA-BH (IPEAD). Valores em R$ de dezembro de 2001. 
 

 O quadro a seguir apresenta o rendimento real médio dos ocupados segundo quatro 

faixas de escolaridade. Percebe-se que as maiores reduções do rendimento ocorreram para 

as faixas intermediárias de escolaridade, a saber, “primeiro grau completo e segundo grau 

incompleto” e “segundo grau completo e terceiro grau incompleto”, sendo as reduções, 

respectivamente, de 26,4% e 30,98%. A faixa do terceiro grau completo apresentou redução 

de 14,2% no rendimento real e a do primeiro grau incompleto com 16,59%. Estes dados são 

corroborados com o comportamento do desemprego segundo faixas de escolaridade. Como 

visto anteriormente, o desemprego penalizou mais os ocupados nas faixas intermediárias de 

escolaridade, acarretando, assim, em maiores reduções dos rendimentos reais médios nessas 

faixas. Por fim, o ano de 2001 apresentou redução do rendimento real para as quatro faixas 

consideradas.  

Quadro 2. rendimento real médio dos ocupados segundo faixas de escolaridade 
RMBH 1996/2001 

Ano\Grau 1° grau incompleto 1° grau completo e 2° 
incompleto 

2° grau completo e 
3° incompleto 

3° grau completo 

Dez/96 419,59 602,70 952,16 2123,16 
Dez/97 399,98 529,52 888,06 1974,77 
Dez/98 390,21 514,00 856,84 2090,39 
Dez/99 371,12 455,46 711,75 1958,93 
Dez/00 369,15 462,61 701,97 1870,60 
Dez/01 349,99 443,57 657,15 1821,66 
96/01 (%) -16,59 -26,40 -30,98 -14,20 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 01, janeiro de 2002. 
Inflator utilizado: IPCA-BH (IPEAD). Valores em R$ de dezembro de 2001. 
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 Finalmente, o gráfico a seguir apresenta uma comparação da evolução do emprego, 

do rendimento real e da massa de rendimentos desde 1996. No período 1996 a 1999 o 

destaque é a fortíssima redução do rendimento real médio e, dado o fraco desempenho na 

expansão do emprego, a conseqüente redução da massa de rendimentos. De 1999 a 2001 

presenciou-se uma tendência à estagnação do rendimento real médio e, dado a recuperação 

do nível do emprego, o crescimento da massa de rendimentos. No ano de 2001 constatou-se 

uma redução do rendimento real médio, a estagnação da massa de rendimentos e 

crescimento no nível do emprego. Estes dados indicam que a única maneira de recuperar o 

rendimento real dos ocupados na RMBH será via forte expansão do emprego. É importante 

destacar que tal expansão depende muito fortemente das condições macroeconômicas do 

país, ou seja, do crescimento dos investimentos e do consumo privados, pois os recursos 

públicos estão em sua maioria comprometidos com a rolagem da dívida das esferas 

governamentais. 

Gráfico 20. índices do Emprego, Rendimento e Massa de Rendimento – RMBH 
1996/2001 

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Jun/96 Dez/96 Jun/97 Dez/97 Jun/98 Dez/98 Jun/99 Dez/99 Jun/00 Dez/00 Jun/01 Dez/01

emprego rendimento real massa de rendimentos

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da FJP/CEI, convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG, ano 8, n° 1, janeiro de 2002. 
Índice: média de 1996=100. 
 
IV Conclusão 

 O mercado de trabalho na Região Metropolitana de Belo Horizonte vem 

apresentando, desde o final de 1995, uma deterioração considerável em todos os 

indicadores referentes à ocupação e rendimento. Houve uma forte expansão do desemprego 

e o destaque negativo é a elevada taxa para os municípios da região metropolitana exceto 
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Belo Horizonte. Além disso, o desemprego atingiu proporcionalmente mais as mulheres, os 

não brancos, os mais jovens e os de média escolaridade. Houve redução na ocupação dos 

setores industriais e da construção civil e quedas generalizadas dos rendimentos reais nos 

setores de atividade econômica, e também segundo a posição na ocupação, por faixas de 

escolaridade média e para quase todas as faixas de rendimento real médio. Nesta, o 

destaque positivo foi o crescimento do rendimento real dos 10% mais pobres. É importante 

destacar que as mudanças apresentadas no mercado de trabalho da RMBH também estão 

presentes, em maior ou menor intensidade, nas demais regiões metropolitanas (ver Velloso, 

1997). 

 O ajuste do mercado de trabalho, tanto na RMBH quanto nas demais regiões 

metropolitanas, decorre, parcial ou integralmente, de importantes mudanças que a 

economia brasileira presenciou, notadamente, nos anos 90. Essas mudanças levaram a taxas 

reduzidas de crescimento do PIB brasileiro e, conseqüentemente, a uma maior precarização, 

informalização, discriminação e segregação no mercado de trabalho da RMBH. Pensar 

estratégias para romper com tais conseqüências torna-se fundamental no atual contexto da 

realidade brasileira. 
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