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TRANSFORMAÇÕES NO MERCADO
DE TRABALHO E DESIGUALDADE
SOCIAL NO BRASIL

Alexandre Gori Maia

A
companhando as recentes transformações da economia
mundial, o Brasil apresentou nas últimas décadas pro-
fundas alterações na estrutura de seu mercado de traba-
lho. Até os anos 1970, as indústrias de transformação e
construção civil eram o alicerce da economia nacional.

Nos anos 1980, houve uma ligeira proteção do emprego industrial e uma
expansão dos serviços públicos sociais e dos serviços produtivos voltados
para o consumo de alta renda. A partir da década de 1990, evidencia-se
uma rápida abertura do mercado nacional, afetando radicalmente a capa-
cidade de geração e o nível de emprego dos diversos setores econômicos.
Entretanto, essa reestruturação não foi capaz de modificar o quadro de
extrema exclusão social existente no Brasil: mesmo ocupando a 14ª- posi-
ção da economia mundial em 2004 (1), o país ainda apresenta um dos
piores índices de concentração de renda do planeta e um índice de desen-
volvimento humano pouco condizente com sua vitalidade econômica (2).
O surpreendente avanço tecnológico iniciado na década de 1970 nos Estados
Unidos, que automatizou as indústrias e re o r g a n i zou a estrutura das empre-
sas, permite hoje que os processos pro d u t i vos sejam interconectados e o capi-
tal seja transportado de um lado para outro em curtíssimo espaço de tempo.
A flexibilização da produção, desconcentração industrial, busca de qualidade
total, formas transitórias de produção e outros tipos de desregulações estão
cada vez mais presentes nas indústrias, que buscam se adaptar às novas formas
de produção e à lógica do mercado mundial. Nesta nova sociedade informa-
cional o conhecimento científico e tecnológico é uma das principais pro p r i e-
dades do ser humano e, ao mesmo tempo em que se reduz o tempo físico do
trabalho no processo pro d u t i vo e do trabalho manual direto, amplia-se o tra-
balho intelectual. As grandes empresas informacionais procuram agora man-
ter os empregados mais qualificados importando insumos das áreas de mais
b a i xo custo (3). Há subcontratação de parte do trabalho para seus estabeleci-
mentos transnacionais, generaliza-se a utilização de mão-de-obra temporária
e, ao mesmo tempo, busca-se o consentimento da força de trabalho para a
re versão de contratos sociais mais benéficos aos trabalhadore s .
O impacto no mercado de trabalho foi imediato. Em algumas áreas os tra-
balhadores se tornaram mais qualificados, como o supervisor e o vigilante
de um processo produtivo, enquanto houve desqualificação em outros seto-
res, como na metalurgia, onde a habilidade do trabalhador foi substituída
pelo simples papel de operador de máquinas semi-automáticas. A automa-
ção acentuou o processo de eliminação do emprego rural, redução do
emprego industrial e, por outro lado, fez crescer o peso do setor de serviços
na estrutura social, principalmente serviços pessoais.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD)
do IBGE, de 1981 a 2004 há, entre os ocupados, crescimento de 6 pontos
p e rcentuais na participação dos profissionais (ocupações do tipo liberal, tra-
b a l h a d o res de escritório, pre s t a d o res de serviços e outras ocupações de s t at u s
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social mais elevado), que eram pouco mais de 26% dos ocupados em 1981 e
passam a 32% em 2004. Por outro lado, como impacto direto da mecaniza-
ção agrícola (4), evidencia-se um acelerado processo de redução do empre g o
agrícola, que passa de 28% dos ocupados em 1981 para 20% em 2004.
A informatização e reorganização das empresas afetam desde profissionais
qualificados à massa operária, introduzindo a individualização e a fragmen-
tação do trabalho no processo produtivo. Ao mesmo tempo, há uma expan-
são generalizada do trabalho temporário e do trabalho de meio-expediente.
Como afirma Ricardo Antunes (2000), ao contrário de desproletarização, há
uma significativa subproletarização do trabalho em virtude de diversas for-
mas de trabalho parcial, precário, terceirizado, subcontratado, vinculado à
economia informal e ao setor de serviços. 
A informalidade e o desemprego estão ainda associados aos menores padrões
sociais. Os ocupados sem contribuição previdenciária oficial re p re s e n t a m
mais da metade da mão-de-obra ocupada do país (52%) e mais de 80% dos
ocupados na massa agrícola. São 75% dos ocupados de famílias com re n d i-
mento familiar de até 1/2 salário mínimo e apenas 25% entre os ocupados de
famílias com rendimento familiar superior a 20 salários mínimos.
Já o desemprego representava, em 2004, cerca de 12% da população econo-
micamente ativa nas famílias com renda familiar inferior a 1/2 salário
mínimo, e apenas 2% nas famílias com renda superior a 20 salários míni-
mos. Pode-se ainda afirmar que o crescimento da taxa de desemprego nas
últimas décadas dirigiu-se basicamente aos estratos mais pobres da socie-
dade, passando de 7% em 1982 para 12% em 2004 entre os integrantes das
famílias com menores rendimentos, enquanto que, entre as famílias com os
maiores rendimentos familiares, houve redução de 3% para 2%.
A análise dos indicadores de distribuição de renda mostra um cenário ainda
mais preocupante. Segundo dados do Human De velopment Re p o rt
(HDR) – Organização das Nações Unidas (ONU), de 2004, o Brasil apre-
senta historicamente uma desigualdade extrema, com índice de Gini pró-
ximo a 0,6. Este valor indica uma desigualdade brutal e rara no resto do
mundo, já que poucos países apresentam índice de Gini superior a 0,5. Dos
127 países presentes no relatório, o Brasil apresenta o 8º pior índice de desi-
gualdade do mundo, superando todos os países da América do Sul e ficando
apenas à frente de sete países africanos. 
Outra maneira de analisar a concentração de renda é a partir da massa
a p ropriada pelos re l a t i vamente pobres e ricos, permitindo uma visualiza-
ção mais concreta do que se passa nos extremos da distribuição de re n d a
da população. Em 2004, os 10% brasileiros mais ricos concentrava m
quase 50% da renda nacional, com uma parcela apropriada de renda 23
vezes superior aos 20% mais pobres. Relação de extrema desigualdade
quando comparada a uma nação mais igualitária, como a japonesa, onde
os 10% re l a t i vamente ricos possuem uma parcela de renda apenas 2 veze s
superior à dos 20% mais pobre s .
Passados 23 anos de transformações econômicas, pode-se ainda afirmar
que o cenário pouco se modificou e os re l a t i vamente pobres continuam tão
p o b res quanto antes: a parcela de renda apropriada pelos 40% mais pobre s
passou de 8% em 1981 para 9% em 2004. Já os 10% mais ricos re d u z i r a m
em apenas 1% a participação na renda apropriada total (de 46% em 1981
para 45% em 2004) e o índice de Gini chega a 2004 igual a 0,58, va l o r
muito próximo aos 0,59 observado em 1981. 
A retomada do crescimento econômico seria essencial para contornar esse
quadro excludente, recuperando o nível de emprego e melhorando as con-
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dições sociais da população. Após quase 50 anos de intenso crescimento eco-
nômico, a economia brasileira mergulhou em uma dura estagnação econô-
mica na década de 80, sendo observável desde então a extremamente preo-
cupante redução do número de pessoas com empregos em estabelecimentos
minimamente estruturados, num país que vislumbra um rápido cre s c i-
mento da população ativa por ainda um bom período de tempo.
O desejável crescimento econômico não pode, entretanto, desconsiderar a
capacidade de suporte do meio ambiente, que impõe limites quando suas
atividades não são acompanhadas por uma política de desenvolvimento sus-
tentável. O crescimento descontrolado da população e a expansão das gran-
des indústrias, baseada no uso abusivo dos combustíveis fósseis, abriram
caminho para uma expansão inédita da escala das atividades humanas, pres-
sionando a base limitada e cada vez mais escassa dos recursos naturais do pla-
neta. Conciliar crescimento econômico, redução da desigualdade e uso sus-
tentável dos recursos naturais seria, portanto, o grande desafio de uma socie-
dade que busca mitigar seu quadro de extrema exclusão social de forma efe-
tiva e permanente.

Alexandre Gori Maia é pesquisador do Instituto de Economia da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) e do Centro de Estudos de Economia Sindi-
cal e do Trabalho.

NOTAS

1. Fonte: Banco Mundial. 

2. Segundo informações do relatório da Organização das Nações Uni-

d a s, HDR (Human Deve l o p m e nte Re p o rt) de 20 0 5, a des i g u a l d a d e

b ra s i l e i ra, medida pelo índice de Gini, era apenas inferior àquelas

o bse r vadas em 7 pa í ses do mundo. Pelo mesmo re l a t ó r i o, o Bra s i l

ocupava a 63ª- posição em índice desenvolvimento humano.

3. Castells, M. A sociedade em rede. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1999.

4. Belik et al ( 20 03) citam o impa c to das novas co l h e d o ras so b re o níve l

de demanda de mão-de-obra agrícola, co m o, por exe m p l o, uma

co l h e d o ra na cu l tu ra de algodão que subst i tui o tra balho de 80 a 150

p essoas; uma co l h e d o ra auto m otriz na cu l tu ra de café que elimina o

t ra balho de até 160 pessoas; e uma co l h e d o ra na cu l tu ra da ca n a - d e -

a ç ú car ou de feijão que elimina o tra balho de 100 a 120 pessoa s.
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