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BRASIL- ANOS 80: SITUAQAO ECONOMICA E CARACTE
RIZAQAO DO MERCADO DE TRABALHO 

Guilherme Narciso de Lacerda (*) 

A Economia nos anos 80: decada perdida 

Nos anos 80 a economia brasileira teve urn crescimento media anual do 
PIB de 2,9 %, fndice inferior a metade do verificado em termos medics no 
perfodo de 1945-1979. Nesse contexte, o agravamento do quadro social 
manifesta-se junto com o descontrolo das contas externas; a inflagao toea nfveis 
records e desmorona-se a estrutura financeira do sector publico. Em ultima 
analise, as diversas variaveis comp6em o cenario da propria falencia do padrao 
de desenvolvimento do regime politico autoritario em vigor desde 1964. 

Com o declfnio brutal no ritmo de crescimento econ6mico acirram-se os 
conflitos entre os diversos grupos sociais e crescem as pressoes reivindicat6rias 
sobre o Estado para ampliar o fornecimento de servigos publicos. Na ausencia 
de urn ambiente democratico, sem o compromisso com mudangas sociais e 
perante o aprofundamento da miseria, fragilizam-se ainda mais os deficientes 
lagos cooperatives indispensaveis a urn mfnimo de acordo social para o 
delineamento de perspectivas e o regular calculo econ6mico des agentes. 
Envolvidos pela crise, o Governo perde a capacidade de arbitrar perdas e trac;;ar 
uma polftica econ6mica com razoaveis graus de liberdade. 

Durante este perfodo ha urn acelerado processo de estatizagao da dfvida 
externa proveniente da insistencia em manter sob controlo as contas externas 
e adoptar uma polftica monetaria rfgida. Este e urn ponte central do processo. 
Num primeiro memento, ate 1982, persiste a tomada de creditos externos para 
a rolagem da dfvida. Os emprestimos sao obtidos por empresas estatais e 
por agencias publicas, num perfodo de elevadas taxas de juros internacionais 
e pesadas comissoes de risco. 0 segundo memento ocorre com o tim da 
entrada de emprestimos voluntaries; busca-se, entao, a gerac;;ao de elevados 
superavits na balanc;;a comerciaL A partir deste memento, a dfvida publica 
interna passa a crescer mais rapidamente que a dfvida externa. 0 Governo 
tomava emprestimos para adquirir as divisas des exportadores, os quais, per 
sua vez, recebiam elevados subsfdios publicos. 

0 resultado mais complicado deste processo e a situac;;ao delicada na 
qual se encontra o sector publico. De urn lade, urn brutal endividamento externo 
que, em 1989, atingiu 85% da dfvida total (em 1979 era de apenas 54%). 
De outre lade, urn acelerado endividamento interne, cujos encargos se tornam 
o principal factor de despesas e dificultam urn reordenamento fiscal e financeiro. 

(") Economista; mestre em Economia pelo IPE/USP; doutorando do lnstituto de Economia 
da UNICAMP; professor assistente da Faculdade de Economia da UFJF; colaborador do DESEP/ 
CUT. 
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0 aprofundamento do desequilfbrio financeiro do sector publico ocorre num 
momenta, qual crescem substancialmente as demandas s6cio-urbanas. A maior 
segmenta<;ao do mercado de trabalho e a grande mobilidade social ocorrem 
com uma eleva<;ao e diversifica<;ao da demanda por servi<;os colectivos. A 
acelerada urbaniza<;ao e metropoliza<;ao significa maior necessidade de equi
pamentos urbanos. Assim, o sector publico necessitaria de fazer maiores in
vestimentos em infra-estrutura social basica. Mas isso nao ocorreu. 

Portanto, a onda de inseguran<;a e insatisfa<;ao da sociedade brasileira 
com o reduzido crescimento econ6mico e agravada pela deficiencia de for
necimento de bens e servi<;os publicos. 

Tal situa<;ao interfere na crescente indisposi<;ao da sociedade em aceitar 
a eleva<;ao de taxas e tributos para o pagamento de servi<;os publicos (1). A 
tax revolt incita a expansao da sonega<;ao fiscal, agravando, num cfrculo vi
cioso, a crise financeira do sector publico. A carga tributaria bruta, que variava 
entre 25% e 26% nos anos 70, reduz-se muitos nos anos 80, atingindo em 
1988 apenas 22,1 % do PI B. Em termos de carga tributaria lfquida, a redu<;ao 
e ainda maior (2). 

E importante ter clara que no perfodo do p6s-guerra a industrializa<;ao 
brasileira se efectivou sob urn importante estfmulo dos investimentos estatais. 
Na decada passada a situa<;ao e distinta, pois decresce abruptamente o volume 
de investimentos publicos. Alem disso, o mais grave foi que o Estado tornou
se incapaz de desregulamentar a economia e proper um novo processo de 
expansao industrial, deixando de acompanhar as profundas transforma<;6es da 
economia internacional. 

Em 1987 a taxa de investimento bruta no Brasil foi de 16% do PIB, en
quanta na decada de 70 a taxa media estava em torno de 23 % do PIS. Nestas 
circunstancias, alem das dificuldades ja salientadas para atender as demandas 
sociais, crescem nos anos 80 os pontos de estrangulamento na estrutura 
produtiva e em infra-estrutura basica, como, por exemplo, energia, transportes, 
comunica<;oes, portos, armazens. 

Em termos de investimentos privados ha uma retrac<;ao por causa da 
situa<;ao de instabilidade existente. No Iugar da entrada de capitais externos 
como no passado ha uma safda lfquida de capitais privados nacionais e 
internacionais (de 1980 a 1987: 5% do PIS em media anual). 

Apesar de todas estas restri<;6es, alguns sectores da economia brasileira 
modernizaram-se. Este foi, principalmente, o caso dos segmentos agro-indus
triais, petr61eo, sectores industriais de exporta<;ao, microeletr6nica e alguns 
ramos modernos do sector terciario, como os servi<;os financeiros, por exemplo. 

Em sfntese, nos anos 80, quando ocorrem profundas mudan<;as institu
cionais e polfticas, a economia brasileira tornou-se ainda mais heterogenea, 
com perfis muito diferenciados de tecnologia, produtividade, nfvel de renda, 
estrutura de emprego e formas de articula<;ao com o restante do sistema 
produtivo. 

(')Como veremos mais adiante, a !alta de credibilidade da Administrac;ao Publica contribui 
para aumentar o volume de assalariamento clandestine, sem registo. 

( 2) Em 1975 o sector publico tinha um montante de recursos tributaries disponiveis para 
custeio e investimentos da ordem de 16,3% do PI B. Em 1985 o percentual era de 10,03 %. 

228 



Nesse contexto maior de evolw;:ao econ6mica e social e de mudangas 
polfticas procuramos examinar, a seguir, alguns aspectos do mercado de 
trabalho brasileiro na ultima decada. 

II - Evoluc;ao sectorial do produto e do emprego 

A nftida queda no ritmo de crescimento econ6mico nos anos 80 atingiu 
de forma heterogenea os nfveis de produto e de emprego dos grandes sectores 
da economia brasileira. 

As tabelas n.05 1 e 2 mostram estes desempenhos sectoriais. Em termos 
de produto observa-se que o sector agricola praticamente manteve a 
performance da decada de 70, crescendo a uma taxa anual superior a 4 %. 
Ja a industria tern uma brutal modificagao no seu desempenho, apresentando 
no ultimo perfodo urn pequeno crescimento (proximo de urn decimo do ritmo 
de expansao da decada anterior). Tambem o sector de servigos regista uma 
queda importante no seu ritmo de crescimento, embora neste caso a diferenga 
seja menor que na industria. 0 seu desempenho no perfodo mais recente ficou 
abaixo da metade do valor observado nos anos 70, quando a evolugao do 
produto atingiu, em termos medios anuais, mais de 9 %. 

Verifica-se, pela tabela n.Q 1, que, em termos de produtividade sectorial 
media do trabalho, a industria e os servigos tern desempenho negativo nos 
anos 80 (variagao percentual do produto menor que a variagao do emprego), 
ao contrario do que ocorre com a agricultura (resultado altamente favoravel). 

A nfvel interno de cada urn destes macro-sectores existem modificagoes 
importantes que nao sao registadas pelos percentuais. Na agricultura e na 
industria efectiva-se nos anos 80 o aprofundamento da desigualdade sectorial/ 
espacial. As actividades com produgao destinada a exportagao continuam a 
sua modernizagao tecnol6gica, embora a ritmo inferior ao da decada 
precedente. Os sectores e areas de produgao para o abastecimento interno 
tern dificuldades para se adaptarem a nova conjuntura e muito menos para 
ampliar escalas de produc;ao. Tambem nos servic;os ha desempenhos 
heterogeneos no seu interior. Ha uma maior diversificac;ao de actividade e as 
mais modernas crescem mais que as tradicionais. 

A nfvel de emprego, a primeira constatac;ao e a de que no conjunto dos 
grandes sectores a agricultura continua liberando forc;a de trabalho, perdendo 
mais de 14% do emprego nacional entre 1970 e 1980 e mais de 5 % no 
perfodo mais recente (1980/1987). Apesar disso, o sector ainda detem uma 
fracc;ao significativa do emprego no Brasil (urn em cada quatro trabalhadores 
brasileiros ainda estava no sector primario em 1987). Tal observac;ao e 
importante, especialmente numa comparac;ao internacional, como e feita mais 
adiante. 

No caso do sector industrial ha dois movimentos distintos: na decada de 
70 ha uma absorgao significativa de mao-de-obra, mas, nos anos mais 
recentes, isto ja nao ocorre. 0 sector perde participac;ao, em termos relatives, 
no emprego. Em 1980, o emprego industrial ainda nao atingia urn quarto do 
total. Ate 1987 reduz-se ligeiramente o percentual, mantendo-se o emprego 
das manufacturas praticamente estagnado. Observe-se tambem que de 1980 
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a 1987 a queda do produto industrial em termos relativos e maior que a 
reduc;:ao do emprego, indicando que ha uma queda do nivel da produtividade 
do sector como urn todo. 

Por sua vez, o sector terciario mantem o crescimento do emprego ao 
Iongo de todo o periodo, atingindo em 1987 mais de metade do total de 
empregos no Brasil. Na decada de 80 as actividades que mais absorvem 
emprego no sector terciario sao as ccactividades sociais, e a ccadministrac;:ao 
publica". Estes dois ultimos sectores cresceram, entre 1979 e 1987, a taxas 
medias anuais de 6,95% e 6,12% (Cacciamali, 1989, p. 41), passando a 
representar 13% do emprego total. As «actividades financeiras, tambem tern 
urn crescimento acima da media do terciario. 0 cccomercio·· e a ccprestac;:ao 
de servic;:os, continuam sendo os ramos de maior nivel de emprego (como 
ocorre em todos os paises): correspondem respectivamente a 11,8% e 17,6% 
do emprego total brasileiro. Em suma, o crescimento do emprego terciario e 
heterogeneo mas atinge todas as actividades. 

Todas estas alterac;:oes indicam que a estrutura do emprego no Brasil 
continua a transformar-se na linha da estrutura de paises mais desenvolvidos: 
urn crescimento constante do emprego no terciario em substituic;:ao ao emprego 
agricola. Entretanto, ainda persistem grandes diferenc;:as no caso brasileiro, as 
quais indicam a performance do processo rapido de urbanizac;:ao/industrializac;:ao 
ocorrido no pas-guerra. 

Uma comparac;:ao interessante entre os pesos percentuais de produto e 
de emprego no Brasil com os de alguns paises desenvolvidos pode ser feita 
pel as tabelas n. as 3 e 4 para o a no de 1987. As principais revelac;:oes referem
se a dois pontos: a) como era de esperar, no Brasil e muito mais elevado o 
percentual de mao-de-obra na agricultura em comparac;:ao com todos os demais 
paises. 0 percentual do produto agricola tambem e mais elevado mas o 
diferencial do emprego e muito superior. lsso mostra a permanencia de 
actividades agricolas de baixa produtividade no Brasil; b) o segundo ponto 
refere-se a constatac;:ao de que, ao contrario da agricultura, o diferencial do 
produto industrial, em termos relativos, nao e tao dispar do da maioria dos 
paises desenvolvidos. Todavia, o Brasil e o pais de menor absorc;:ao relativa 
de emprego por parte da industria. Ou seja, apesar de o seu perfil industrial 
sugerir a existencia de urn nivel de produtividade mais baixo, o que se verifica, 
em termos relativos e agregados, e uma maior gerac;:ao de produto industrial 
per capita no caso brasileiro. Esta analise pode estar prejudicada pela propria 
corrposigao sectorial de cada economia e, por isso, precisa ser vista com cautela. 
Entretanto, OS dados confirmam diversos estudos mais arnplos r) que rnostram a baixa 
elasticidade emprego-produto da industrializac;:ao brasileira no pas-guerra. 

Por outro lado, apesar de estar ocorrendo nos ultimos anos uma reduc;:ao 
relativa das ocupac;:oes directamente ligadas a produc;:ao nos paises do Centro, 
verifica-se que os percentuais de participac;:ao de tal ocupac;:ao no emprego 
total sao ainda muito superiores aos do Brasil. Assim, por exemplo, enquanto 
em 1987 o percentual brasileiro era 20,4% (tabela n.Q 5) o numero para o 
Japao era de 35,8 %, para a Alemanha, 34,1 % e para os EUA, 27,6% 
(Cacciamali, 1989, p. 26, dados da OIT). Estas distintas situac;:oes, mesmo 
admitindo a presenc;:a de algum vies estatistico, contribuem para caracterizar 
a limitada gerac;:ao de empregos directos da industrializac;:ao brasileira. 
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Ill - Estrutura ocupacional e precarizac;ao do emprego 

Como temos visto, nos anos 80 continua o processo de expansao da 
forGa de trabalho urbana, em substituiGao a queda percentual do emprego do 
sector primario. As ocupaG6es que ganham posiGao estao relacionadas a 
actividades comerciais, administrativas e tecnicas. No sector terciario perdem 
posic;ao as ocupaG6es classificadas sob o r6tulo de «prestaGaO de servic;os, 
e crescem aquelas actividades especfficas, mais modernas. Ou seja, reduz-se 
a presenGa (em termos relativos apenas) de empregos de baixa produtividade, 
onde se situa a maioria dos trabalhadores do mercado informal urbano. Alem 
disso, verifica-se que os empregos industriais, directamente ligados a produc;ao, 
ficam estagnados no perfodo. 

Todas estas mudanc;as sugerem que no Brasil continua a ocorrer 
- embora a urn ritmo mais Iento - uma modernizac;ao da sua estrutura 
ocupacional, aproximando-se da estrutura vigente em economias mais 
avanGadas. Entretanto, no caso brasileiro a estagnaGao/reduc;ao do emprego 
industrial e do emprego directamente ligado a produc;ao nao tern as mesmas 
causas dos pafses desenvolvidos. Ao contrario do Centro, tem-se, no Brasil, 
um processo incompleto de industrializac;ao e reestruturac;ao produtiva. 0 pro
cesso de articulac;ao intersectorial na industria e na economia como urn todo 
reduziu o seu ritmo a partir do infcio dos anos 80. Portanto, as mudanc;as no 
emprego existem mas estao subordinadas a uma dinamica distinta: urn 
crescimento econ6mico limitado, que atinge de forma muito desigual a 
economia e a estrutura de emprego. 

Urn outro aspecto deste fen6meno e a grande expansao do emprego sem 
registo (contrato precario). Em 1979, o percentual destes trabalhadores, no total, 
era de 20,4 %; em 1987 atinge-se 262,2%, correspondendo a cerca de 11,4 
milh6es de pessoas. A contrataGaO sem registo atinge todos os sectores e 
regi6es, embora seja mais intenso no terciario, construc;ao civil, agricultura, 
pequenas e medias empresas industriais. No perfodo mais recente (1988) este 
processo mantem-se, conforme indica uma pesquisa do DIEESE (6rgao de 
estudos e pesquisas ligado aos sindicatos de trabalhadores brasileiros) para a 
regiao metropolitana da Grande Sao Paulo. 

Quais seriam as causas desta precarizac;ao do emprego no Brasil? E 
provavel que urn conjunto de factores se somem para explicar o fen6meno. 0 
elevado custo indirecto gerado pelo registo de empregados (ampliado com a 
nova Constituic;ao de 1988) tern sido apontado como o principal factor 
explicativo. Entretanto, nao se podem desconsiderar tambem dois outros pontos: 
0 clima de incerteza presents na economia e a falta de credibilidade da 
Administrac;ao Publica. 0 mau uso dos recursos e a insatisfac;ao social para 
com o Governo geram urn ambiente propfcio para a sonegac;ao fiscal e praticas 

( 3 ) V., a respeito: Jose P. Z. Chahad e Carlos A. Luque, (1989) e Pedro L. Pereira Valls e 
outros (1989). Segundo estes ultimos autores, entre 1971 e 1985 a produgao da industria de 
transformagao brasileira cresceu, em media, 5,3 % ao ana, enquanto o emprego cresceu apenas 
1,1 % ao ana. A partir dos dados sugerem que uma das caracterfsticas da industria brasileira e 
a sua baixa abson;:ao de mao-de-obra. 
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clandestinas. Por sua vez, a manutengao de parte da mao-de-obra sem registo 
permite urn maior grau de liberdade a empresa no controlo dos seus custos 
perante mudangas inesperadas na economia. 

A aceitagao desta situagao por parte dos trabalhadores decorre do facto 
de existir uma oferta abundante de mao-de-obra. Assim, urn salario - mesmo 
sem o registo da relagao contratual - pode ser uma melhor alternativa que o 
subemprego/desemprego existente. 

Esta contratagao irregular de forga de trabalho tern urn impacte negativo 
nas contas publicas, pois nao ha. a correspondente arrecadagao das 
contribuig6es sociais. 

A precarizagao do emprego (contratagao em tempo parcial ou por tempo 
limitado ou subcontratagao) e urn fen6meno do mercado de trabalho presente 
em diversos pafses nos anos 80 (CEE, 1989, capitulo 6). Mas, no caso 
brasileiro, assim como nos demais pafses da America Latina, ele adquire uma 
complexidade distinta por causa da insatisfat6ria protecgao social existente. 
Ao atingir principalmente os trabalhadores nao qualificados e mal remunerados 
agrava-se a situagao social, pois estes grupos ficam exclufdos da legislagao 
trabalhista e do sistema de seguranga social. 

E conveniente ressaltar que em 1986, de toda a populagao ocupada no 
Brasil - mais de 55 milh6es de pessoas - praticamente metade nao estava 
integrada no sistema de previdencia social. 0 mais grave e que, conforme 
mostra a tabela n.2 6, cerca de tres quartos das famflias miseraveis (rendimento 
de ate urn quarto do salario mfnimo per capita) tinham chefes (cabegas-de
casal) que nao possufam carteira assinada. Tal situagao esta presente em todo 
o Brasil, embora se reduza urn pouco nas regi6es metropolitanas brasileiras. 
Portanto, constata-se que ha, no Brasil, uma correlagao torte entre «pobreza, 
ou «miseria, e a nao vinculagao com o sistema publico de previdencia social. 

IV- Concentrac;ao de renda e nivel de rendimento 

0 elevado nfvel de concentragao pessoal de renda e de riqueza no Brasil 
nao se reduz nos anos 80. 

A tabela n.2 7 mostra como evoluiu a situagao no perfodo 1979/1986. Para 
os anos mais recentes nao existem quaisquer indicag6es de que este quadro 
se tenha alterado. Pelos numeros apresentados verifica-se que o extracto 
superior dos 5 % detem mais de urn tergo do rendimento total em 1986. 
Segundo Hoffman (1989, p. 29) neste anos o fndice de Gini para a distribuigao 
pessoal de rendimentos era de 0,589, praticamente igual ao de 1979 (4 ). 

0 aumento da participagao da mulher no mercado de trabalho faz que a 
distribuigao familiar da renda tenha urn perfil ligeiramente menos concentrado. 
Este fen6meno ocorreu nos anos 70 e continuou a manifestar-se na primeira 

( 4 ) Deve-se registar que o ano de 1986 foi, ate certo ponte, atipico, em razao do «Plano 
Cruzado" adoptado em Margo e por causa da queda da estabilizagao da inflagao naquele ano. 
Diversos estudos mostram que os resultados positives verificados na distribuigao da renda sao 
temporaries. V., a este respeito, o trabalho de Hoffman (1989) e Lehwing (1989). 
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metade dos anos 80 (S). Outros factores que interferem positivamente sao as 
redugoes do ritmo de crescimento demografico (anos 70: 2,49% a a.; anos 
80: 2,2 %), e do tamanho medio da familia (que passou de 4,48 membros em 
1979 para 4,09 em 1985) (Hoffman, 1989, p. 39). 

Ao Iongo dos anos 80 a renda per capita manteve-se praticamente 
estagnada em face do ja aludido baixo ritmo de crescimento medio anual do 
perfodo e foi agravada pelos altos nfveis de renda enviada ao exterior. 

Em 1985 um percentual proximo de um tergo do total dos ocupados bra
sileiros ganhavam ate um salario mfnimo, cujo valor, ao Iongo dos anos 80, 
se manteve muito aquem do valor necessaria a aquisigao da cesta basica de 
produtos e servigos (definidos em lei). 

A tabela n.2 8 mostra a participagao dos trabalhadores mal remunerados 
nos diversos sectores. 0 terciario e a agricultura sao os sectores de maior 
concentragao. Os ramos com menor presenga de baixos salarios sao os 
«transportes e comunicagoes, e «actividades industriais". 

Os grupos de trabalhadores mal remunerados actuam, na sua maioria, 
em actividades informais, nao possuindo quaisquer beneffcios adicionais por 
parte do regime de protecgao social, conforme ja observamos no item anterior. 
AIE~m disso, como ressaltam Maia e Saldanha (1989, p. 261), a grande maioria 
desses trabalhadores «tem uma jornada de trabalho extensa, com mais de 
quarenta horas semanais, que dificulta a obtengao de um trabalho adicional 
com vista a aumentar o nfvel de renda". 

Considerando-se exclusivamente o sector industrial, ha, na primeira 
metade dos anos 80, uma sensfvel queda da massa salarial. A tabela n. 2 9 
mostra que o nfvel de 1985 ainda era inferior em 2,4% ao de 1980. Em 1986 
ha uma recuperagao parcial por causa do intenso crescimento do emprego e 
da elevagao do salario real (Plano Cruzado; inflagao reduzida). Nos anos mais 
recentes este processo nao se sustenta: o emprego industrial fica praticamente 
estagnado e h3 uma redugao salarial em 1987/1988. A explosao inflacionaria 
impede que os reajustes salariais mensais sustentem o nfvel de salario real. 

Por fim, registe-se que a polftica salarial aprovada pelo Congresso em 
1989 sera importante para atenuar este processo de desvalorizagao salarial e 
permite uma gradativa recuperagao para o salario mfnimo nacional, que, ate 
entao, se vinha situando em torno de 40/50 d61ares mensais. 

v- Considera96es finais 

1 - Os anos 80 marcam profundamente a sociedade brasileira. A nfvel 
econ6mico ha uma deterioragao e uma maior heterogeneidade sectorial/espacial 
do potencial produtivo. A modernizagao tecnol6gica e limitada. 0 ritmo de 
crescimento e oscilante e, em termos medios anuais, fica abaixo da metade 
dos valores hist6ricos do p6s-guerra. 

0 desempenho sectorial e muito heterogeneo, levando vantagem aqueles 
direccionados para o sector exportador. 

( 5) De acordo com Hoffman (1989, p. 30), a participagao das mulheres na PEA com 
rendimento passou de 29,8% em 1979 para 33,0% em 1986. 
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Ao Iongo de todo este perfodo agrava-se a situac;ao das contas publicas, 
persiste o impasse da dfvida externa (embora, em termos reais, esta nao cresc;a 
muito na segunda metade da decada) e a inflac;ao explode, atingindo taxas 
records (acima de 1000% ao ano, no final da decada). Em termos de polftica 
econ6mica sao feitas experiencias ineditas com vista a estabilizac;ao de prec;os 
e, a cada insucesso, reduzem-se os graus de liberdade para se obter um 
equilfbrio monetario e macroecon6mico. 

2- Em termos sociais continua a existir uma pessima qualidade de vida 
para grande parcela da populac;ao e persiste o elevado nfvel de concentrac;ao 
de renda e riqueza pessoal (um terc;o dos trabalhadores brasileiros estao abaixo 
da linha de pobreza absoluta: renda inferior a um salario mfnimo). Vale ressaltar 
que ao Iongo do perfodo aprofunda-se o conflito distributive na sociedade 
brasileira (nao apenas entre os detentores de capital e os trabalhadores). 

0 estrangulamento financeiro do sector publico impede a implantac;ao de 
uma polftica social satisfat6ria. 

0 limitado crescimento do emprego na economia organizada determina a 
expansao do subemprego nas zonas urbanas e rurais. Os salarios reais sao 
corrofdos pel a acelerac;ao inflacionaria (6). 

Com o acelerado processo de urbanizac;ao, a deficiente oferta de 
empregos e a reduc;ao das areas rurais novas, «de fronteira,, maio res 
contingentes populacionais ficam mais expostos aos desdobramentos da crise 
econ6mica. 0 aumento da monetarizac;ao das relag6es de troca problematiza 
a busca de novas alternativas de sobrevivencia, na medida em que maiores 
parcelas de bens de consumo basicos passam a ser fornecidos pelo mercado. 

3- Em termos politicos ocorre nos anos 80 o fim de um perfodo de 
duas decadas de ditadura militar. No decorrer do processo de redemocratizac;ao 
tem-se urn Iongo perfodo de transic;ao no qual se amplia o descontentamento 
popular e a dificuldade de relacionamento do Governo com a sociedade civil. 

Apesar disso (et pour cause) e importante ressaltar que ha a conquista 
de um novo ambiente institucional e politico, ocorrendo a reorganizac;ao dos 
sindicatos, partidos politicos e das instituig6es civis em geral. 

4 - Sao estes acontecimentos de ordem econ6mica, social e polftica que 
definem um novo enquadramento institucional e conjuntural para o mercado 
de trabalho. Como vimos, nos anos 80 continuou a ocorrer uma transformac;ao 
da estrutura ocupacional, aproximando-se daquela dos pafses mais 
desenvolvidos, embora a um ritmo mais Iento que na decada anterior. Paralelo 
a continuidade da reduc;ao dos trabalhadores rurais no total do emprego tem
se o fen6meno da terciarizac;ao, enquanto o emprego industrial se mantem 
estagnado (embora a nfvel de subsectores haja um comportamento muito 
diferenciado). 

5- Durante a decada cresce o contingente de assalariamento sem registo 
e tambem cresce a taxa de participac;ao da forc;a de trabalho em todas as 
regi6es. A precarizac;ao do emprego e simultanea ao aumento da entrada da 
mulher no mercado de trabalho: em 1985 ja ocupava 33,3% do total de 

( 6) Em 1989 este processo ameniza-se, especialmente para os sali3.rios mais baixos (apesar 
da acelerayao inflacionaria) por causa da nova polftica salarial aprovada. 
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ocupados. As mulheres sao as mais atingidas pelos referidos processos de 
terciarizac;:ao e precarizac;:ao do emprego: em 1985 havia 69,2% do emprego 
feminino no terciario (contra 39,2% do emprego masculino); neste mesmo ano, 
51 ,5 % das mulheres empregadas nao tinham registo empregatfcio (para os 
homens o percentual e de 37,5 %). Para a mulher negra brasileira a situac;:ao 
em termos de discriminac;:ao de renda, dificuldade de encontrar emprego e 
co ntratac;:ao irregular era, naquele ano, ainda pior. 

6- Por fim, registe-se que na construc;:ao dos cenarios alternatives para 
os anos 90 uma variavel fundamental a ser considerada refere-se a superac;:ao 
da crise financeira do sector publico e o controlo inflacionario. Entretanto, um 
plano de estabilizac;:ao nao pode desconsiderar a importancia de se construir 
um novo relacionamento entre Estado e sociedade civil, garantir a sedimentac;:ao 
da democracia e valorizar um ambiente de cooperac;:ao e debate entre os 
parceiros sociais. A partir dai, a retomada do crescimento econ6mico devera 
levar em conta a urgente necessidade de se promover uma redistribuic;:ao de 
renda, de forma a inserir na economia de mercado cerca de 40 % da populac;:ao 
brasileira. 
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TABELA N.2 1 

Participa9ao relativa do produto e do emprego 

Brasil (1970, 1980 e 1987) 

~ s 1970 

Agricola ..................................................... 14,4 

Industria manufactura ............................... 35,7 
(28,2) 

Servigos ..................................................... 49,9 

Total ....................... 100,0 

Fontes: 

Cacciamali (1989, quadro n.Q 13). 
Dados originais: FIBGE. 

Produto 

1980 

10,0 

38,0 
(29,1) 

52,0 

100,0 

TABELA N.Q 2 

1987 1970 

10,1 44,3 

34,8 17,9 
(26,2) (11,6) 

55,1 37,8 

100,0 100,0 

Taxas medias sectoriais de crescimento anual 

Produto e emprego 

Produto 

1970/1980 1979/1987 

Agricola ....................................................................... . 4,754 4,318 

Industria manufactura ................................................. . 9,299 1,033 
8,959 2,090 

Servigos ...................................................................... . 9,036 4,192 

Total .................................. . 8,680 3,562 

Fonte: Cacciamali (1989, quadro n.Q 14) 
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(Em percentagem) 

Emprego 

1980 1987 

29,9 24,6 

24,4 23,8 
(15,7) (15,7) 

45,7 51,6 

100,0 100,0 

(Em percentagem) 

Emprego 

1970/1980 1979/1987 

0,017 -0,206 

7,262 3,317 
7,781 3,512 

6,001 5,521 

4,011 3,333 



TABELA N.2 3 

Participa~ao sectorial relativa do produto 

Brasil e sete principais pafses da OCDE (1987) 

(Em percentagem) 

Parses Agricu~ura Secundario Manuractura Terciario 

Brasil.......................................................................... 10,1 
EUA ............................................................................ 2,0 
Canada....................................................................... 3,0 
Alemanha .............. ....... .............................. ........... ..... 2,0 
Franc;a .............. ........... ............... ................................ 4,0 
ltalia............................................................................ 5,0 
Rei no Unido .. .................................. ........ ........... ......... 2,0 
Japao .......................................................................... 3,0 

Fontes: 

Cacciamali (1989, quadros n.os 2 e 13). 
Dados originais: 

OCDE (pafses desenvolvidos). 
FIBGE (Brasil). 

TABELA N.2 4 

34,8 
31,0 
36,0 
40,0 
34,0 
39,0 
43,0 
41,0 

Participa~ao sectorial relativa do emprego 

Brasil e sete principais pafses da OCDE (1987) 

(26,2) 55,1 
(20,0) 67,0 

61,0 
(32,0) 58,0 

62,0 
(22,0) 56,0 
(26,0) 55,0 
(30,0) 56,0 

(Em percentagem) 

Parses Agricu~ura Secundario Manufactura Terciario 

Brasil .. .. .. .... .... ... . . .. . . .. . . . . .. . ... . .. .. ... . . .. .... .... .... ... . ... .. . . .... 24,6 
EUA............................................................................ ~0 

Canada....................................................................... 4,9 
Alemanha .............. ... ........ ....... ................... ........ ... ..... 4,6 
Fmnqa........................................................................ ~0 

ltalia (*) ...... .... ................... ... ........ .... ....... .... ................ 10,9 
Reino Unido .......... .... ....... ........................................... 2,4 
Japao.......................................................................... 8,3 

(.) 1986. 

Fontes: 

Cacciamali (1989, quadros n.os 2 e 13). 
Dados originais: 

OCDE (pafses desenvolvidos). 
BGE (Brasil). 

23,8 (15,7) 
27,4 (19,6) 
25,3 (17,1) 
40,3 (31,6) 
30,4 (21,8) 
33,1 (22,9) 
29,8 (21,6) 
33,8 (24,0) 

51,6 
69,6 
69,8 
55,1 
62,6 
56,0 
67,8 
57,9 
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TABELA N.2 5 

Evoluc;ao da estrutura ocupacional 

Brasil (1980 e 1987) 

Ocupa¢es 

Profissionais e tecnicas ......................................................................................... . 
Trabalhos administrativos ...................................................................................... . 
Trabalhadores de comercio e vendedores ............................................................ . 
Trabalhadores de servic;os .................................................................................... . 
Trabalhadores de agricultura ................................................................................ . 
Trabalhadores de produc;ao .................................................................................. . 
Outros .................................................................................................................... . 

Total ..................................................... . 

Fontes: 

Cacciamali (1989, quadro n.2 10). 
Dados originais: FIBGE/PNAD e Censo Demografico. 

TABELA N.2 6 

Protecc;ao previdenciaria e trabalhista 

Famflias miseraveis: Brasil/regi6es (1985) 

(Em percentagem) 

1980 

6,6 
12,1 
7,7 

16,6 
28,6 
20,7 

7,7 

100,0 

1987 

7,2 
13,7 
9,8 

14,2 
23,0 
20,4 
11,7 

100,0 

(Em percentagem) 

Famflias miseraveis 

RegiOes 

Brasil ...................................................................... . 
Areas rurais: 

Nordeste ........................................................ . 
Sudeste ......................................................... . 
Sui ................................................................. . 
Centro-Oeste ................................................. . 

Areas urbanas nao metropolitanas: 

Norte ............................................................. . 
Nordeste ........................................................ . 
Sudeste ......................................................... . 
Sui ................................................................. . 
Centro-Oeste ................................................. . 

Fontes: 

Jaguaribe e outros (1989.) 
Dados originais: IBGE/PNAD, 1985. 
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Chafe nao contribui 
para 

a Previd~ncia 

85,8 

96,3 
90,7 
85,4 
91,5 

74,1 
79,5 
69,5 
68,9 
68,8 

Chefe nao tern 
carteira assinada 

75,1 

89,4 
78,9 
75,0 
85,4 

68,1 
70,6 
65,3 
62,2 
65,5 



TABELA N.2 7 

Distribuigiio de rendimento mensal da populagiio 
economicamente activa (PEA) (com rendimento) 

Brasil (1979 a 1986) 

A no 

1979 ······················································································ 
1981 ······················································································ 
1003 ..................................................................................... . 
1005 ..................................................................................... . 
1006 ..................................................................................... . 

Fonte 

Hoffman (1989, tabela t1.3). 
Dados originais: FIBGE/PNAD. 

TABELA N.2 8 

Numero 

absolute 

(1000) 

37 825 
40 951 
43937 
48 723 
51 061 

Em percentagem 

50- 10+ 5+ 

13,7 47,3 34,4 
14,2 45,5 32,7 
13,2 47,1 33,8 
12,6 48,0 34,5 
13,3 4 7,8 34,6 

Participagiio dos ocupados com rendimento menor ou igual 
a urn salarlo minimo, segundo o sector de actividade 

Brasil 

Sector econ6mico 

Agricola .................................................................................................. . 
lndustrias de transformagi.io ................................................................... . 
lndustrias de construgi.io ........................................................................ . 
Outras actividades industriais ................................................................ . 
Prestagi.io de servigos ............................................................................ . 
Servigos auxiliares da actividade econ6mica ......................................... . 
Transportes e comunicag6es ................................................................. . 
Comunicagi.io social ............................................................................... . 
Comercio de mercadorias ...................................................................... . 
Administragi.io Publica ........................................................................... . 
Outras .................................................................................................... . 

Total ......................................... . 

Fontes: 

Maia e Saldanha (1989, tabela xt.4). 
Dados originais: FIBGE/PNAD. 

1979 

38,6 
20,2 
18,0 
18,8 
53,9 
14,5 
9,2 

25,2 
25,0 
15,8 
9,8 

31,0 

(Em percentagem) 

1983 1985 

37,4 38,5 
20,7 20,2 
47,3 23,0 
16,9 16,4 
57,6 59,5 
15,3 16,7 
10,8 10,5 
24,6 23,9 
25,7 26,8 
15,8 17,7 
10,7 13,4 

33,5 32,3 
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TABELA N.2 9 

Evoluc;:iio da produc;:iio e sa Iarios na industria de transformac;:iio 

Brasil (1980/1985) 

Produ(:Ao Emprego 

Taxa Taxa 
Indies de Indies de 

crescimento crescimento 

1980 ····························· 100,0 -
1981 ····························· 88,7 -11,3 

1982 ····························· 88,4 -0,3 

1983 ····························· 83,2 -5,9 

1984 ····························· 88,2 6,0 
1985 ............................. 95,7 8,5 

Fontes: 

Mattoso (1986, quadro n.2 4) 
Dados originais: IBGE. 

Deflactor: INPC. 
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100,0 -
92,7 -7,3 
86,3 --6,9 
79,8 -7,5 
78,1 -2,1 
82,5 5,6 

(Em percentagem) 

Salario media Massa salarial 

Taxa Taxa 
Indies de Indies de 

crescimento crescimento 

100,0 - 100,0 -
108,0 8,0 100,1 0,1 
118,1 9,3 101,9 1,9 
109,7 -7,1 87,5 -14,1 
111,2 1,4 86,9 -0,7 
118,2 6,3 97,6 12,3 


