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do em consideração as modificações
feitas pelo IBGE. Segundo ele, no iní-
cio da década havia 3,1 milhões de
pessoas sem trabalho, o equivalente
a 5,41% da PEA. Pelas suas contas, o
percentual de pessoas que procuram
emprego quase triplicou.

O porteiro Lindovar da Silva, de 52
anos, está desempregado há cerca de
um ano. A fábrica onde trabalhava de-
mitiu funcionários com o racionamen-
to de energia e, desde então, a busca
do trabalhador por uma oportunida-
de no mercado tem sido em vão.

— A procura é muito grande, as exi-
gências cada vez aumentam mais. Já
as vagas quase não existem — disse
Lindovar, que esta semana enfrentou
uma fila de centenas de pessoas que
buscavam uma vaga se inscrevendo na
Central de Atendimento ao Trabalha-
dor (CAT), em São Cristóvão, no Rio.

Há ainda os que estão empregados
mas em condições precárias. Segun-

Para o economista da UFRJ e pre-
sidente do Instituto de Estudos do
Trabalho e Sociedade, André Urani, o
total de sem-trabalho encontrado pe-
lo Censo é assustador e merece ser
visto com cautela:

— É um resultado surpreendente.
Das três uma: ou houve uma piora
muito significativa no mercado de
trabalho de 99 para 2000 que não foi
prevista em nenhuma das pesquisas
disponíveis ou existe incompatibili-
dade além do razoável entre a Pnad-
99 (que mostrava uma taxa de 9,7%)
e o Censo ou houve um erro de tabu-
lação do IBGE — disse Urani.

Economista: taxa
quase triplicou
l Pochmann, no entanto, fez a com-
paração com o Censo de 1991, levan-
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RIO e BRASÍLIA

O s dados do Censo mostram
q u e  n o B r a s i l e x i s t i a m
11,453 milhões de pessoas
sem trabalho em 2000. Este

total de brasileiros em busca de tra-
balho assusta, já que equivale a
15,04% dos 76,158 milhões de pes-
soas que formam a População Econo-
micamente Ativa (PEA), ou seja
quem trabalha ou procura emprego.
Já a população ocupada é de 64,704
milhões. No Estado do Rio, de cada
cem pessoas, 17 estão sem trabalho.
Devido a modificações na metodolo-
gia usada pelo IBGE no Censo, no en-
tanto, não é possível comparar esses
números com os do levantamento an-
terior, em 1991. Segundo economis-
tas, a taxa elevada de pessoas sem
trabalho reflete a dificuldade de o
país abrir novas vagas, o que seria
conseqüência de taxas de crescimen-
to reduzidas na última década, em
torno de 2% ao ano.

— Há baixa capacidade de criar
postos de emprego. A cada ano 1,7
milhão de pessoas ingressa no mer-
cado de trabalho e foram criadas só
813 mil vagas — disse o economista
Márcio Pochmann, da Unicamp.

Um Brasil com 11,4 milhões
de pessoas sem trabalho
Taxa de desocupados é de 15% da População Economicamente
Ativa do país. No Rio, de cada cem pessoas, 17 procuram trabalho

“Ou houve uma piora no mercado de trabalho
ou há incompatibilidade entre as pesquisas
ou houve um erro de tabulação do IBGE”

André Urani, economista da UFRJ

do o IBGE, dos 43,5 milhões de bra-
sileiros que trabalham como empre-
gados, 36,3% (15,7 milhões) não têm
carteira assinada. Já 55,2% estão na
legalidade. No estado do Tocantins,
os sem-carteira chegam a 55,9%.

As mulheres continuam perdendo
para os homens. Entre elas, a taxa de
atividade é de 44,1%, contra 69,4% da
população masculina. Já a proporção
de mulheres entre os que trabalham
é de 37,8%, contra 62,1% dos ho-
mens. A faixa que concentra o maior
número de mulheres trabalhando é a
entre 35 e 39 anos: de cada cem, 63,8
estão empregadas.

Técnicos do Ministério do Traba-
lho afirmaram ontem que há diversas
formas de se medir a taxa de desem-
prego no Brasil. Um exemplo disso
são as diferentes metodologias ado-
tadas pelo IBGE e pelo Dieese. Mas
eles garantiram que, seja qual for a
taxa considerada, ela sempre é preo-
cupante e está sendo constantemen-
te avaliada pelo ministério. Segundo
eles, a ação de fiscalização seria uma
alternativa para regularizar a situa-
ção de trabalhadores, principalmen-
te daqueles que são informais na eco-
nomia, ganhando pouco e sem seus
direitos garantidos. n
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RIO e RECIFE

C erca de um quarto dos brasi-
leiros que trabalham no país
ganha até um salário-mínimo,
segundo o Censo. Isso signi-

fica viver e, na maioria das vezes,
sustentar a família inteira com me-
nos de R$ 151 (salário-mínimo em
2000). O IBGE diz que, da população
ocupada, 24,4%, ou 15,788 milhões de
pessoas, estão nessa condição. Os
números indicam ainda que mais da
metade dos brasileiros que traba-
lham, ou 51,9%, ganha até dois salá-
rios-mínimos. Já os que ganham
mais, acima de 20 salários, são ape-

nas 2,6% da população ocupada, ou
1,682 milhão de trabalhadores.

A desigualdade é flagrante entre as
regiões do país. No Nordeste e Norte,
46,2% e 30,8% da população, respecti-
vamente, recebiam até R$ 151 em
2000, contra 15,9% no Sudeste. Esta re-
gião tem a maior parcela dos que ga-
nham mais de 20 mínimos: 3,3%. No
Nordeste, em todos os estados, a
maioria ganha até um salário, sendo
que no Piauí o índice chega a 59,4%. Já
São Paulo tem a maior parcela daque-
les que têm renda acima de 20 salários:
10,1% da população ocupada.

Em Goiana, a 50 quilômetros de Re-
cife, Luís Santos, de 35 anos, e a mu-
lher, Ana Maria, de 40, sustentam oito

NA FILA em busca de um emprego, no Rio, Lindovar Silva, de 52 anos: “A procura é muito grande, as exigências cada vez aumentam mais. Já as vagas quase não existem”

Marco Antônio Teixeira

T R A B A L H O  — População Economicamente Ativa (quem trabalha ou
procura emprego) era de 76,1 milhões de brasileiros no Censo 2000

TAXA DE ATIVIDADE EM 2000
População de 10 anos ou mais trabalhando
ou procurando trabalho

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 anos ou mais

9%

48,7%

74%

76,9%

77,8%

77,9%

75,8%

71%

56,7%

30,7%

10,7%

RENDIMENTO/BRASIL
Em salários-mínimos por região

24,4%
27,5%

13,6%
14,2%

12,5%
5,1%

2,6%

Até 1 salário
Mais de 1 a 2
Mais de 2 a 3
Mais de 3 a 5
Mais de 5 a 10

Mais de 10 a 20
Mais de 20

filhos com uma renda mensal que
não passa de R$ 80. Analfabetos, so-
brevivem do corte de cana, traba-
lhando sem registro durante a moa-
gem, ou pescando.

— Essa semana não catei nada.
Choveu muito e a maré estava alta —
reclama Santos, que mora em uma
casa de taipa, sem mobília.

Os meninos dormem no chão de
terra batida sobre um plástico. Ana
Maria diz que a renda da família não
dá nem para comer:

— O jeito é quebrar o galho. A gen-
te reparte o pouco que tem e cada
um come um tiquinho.

O Censo mostra também que há
5,9 milhões de pessoas que traba-

lham, mas não recebem salário. São
9,3% das pessoas ocupadas no país.
O Nordeste tem a maior parte dos
sem-rendimento (18%), e o Sudeste, a
menor: 4,4%. O estado com pior de-
sempenho é o Piauí. Lá 27,2% da po-
pulação ocupada não têm renda. Já
no Distrito Federal a taxa é de 2%.

O IBGE revela ainda que 43,7% dos
trabalhadores brasileiros passam
mais de 45 horas semanais no empre-
go, além das 44 horas fixadas na Cons-
tituição. São 27,8 milhões de pessoas.
A proporção entre os homens chega a
50% e a 33,1% entre as mulheres. Já as
mulheres são maioria entre os que tra-
balham menos de 40 horas semanais:
33,8%, contra 15,4% dos homens. n
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Um em cada 4 vive com até um salário-mínimo
Censo mostra ainda que só 2,6% da população ocupada ganham acima de 20 salários

TRABALHO INFANTIL

O dobro na
área rural
l Ao fim de um dia de
trabalho, Jaílson Nascimento
recebe só R$ 2, vendendo
cocos às margens da BR-101,
em Pernambuco. Jailson tem
apenas 12 anos. Segundo o
Censo 2000, do total da
População Economicamente
Ativa do país (que trabalha
ou procura emprego), 5,6
milhões, ou 7,4%, têm entre
dez e 17 anos. Entre 10 e 15
anos, o percentual é de
3,25%. Os números são mais
altos nas áreas rurais, onde
6,65% da população ativa têm
entre 10 e 15 anos, contra
2,57% nas áreas urbanas.

— Tem dia que não vendo
nada — lamenta Jailson.

É também na área rural
que o IBGE constatou que a
proporção das pessoas
economicamente ativas é
maior entre 60 e 69 anos:
46,1%, contra 30,7% do total
do país. Na média brasileira,
entre 18 e 59 anos, a
concentração de pessoas
trabalhando nas cidades é
sempre maior do que na zona
r ural.

M E TO D O L O G I A

Diferenças
entre taxas
l O percentual de 15% de
brasileiros sem trabalho,
encontrado nos dados
preliminares da amostra do
Censo 2000, é resultado de
uma conta simples: a
diferença entre a População
Economicamente Ativa (PEA)
e a população ocupada. O
IBGE explica que essa taxa
não pode ser comparada com
os índices da Pesquisa Mensal
de Emprego (PME), cuja
média em 2001 foi de 6,2%,
medida pelo instituto, devido
a diferentes metodologias
adotadas em cada pesquisa.
No mês da referência do
Censo, julho de 2000, a taxa
de desemprego foi de 7,2%.

No Censo, o levantamento
foi feito em todo o país,
enquanto a PME cobre
apenas seis regiões
metropolitanas (como Rio e
São Paulo, por exemplo).
Além disso, enquanto o
Censo leva em consideração
pessoas economicamente
ativas a partir dos 10 anos,
na PME são pesquisados
aqueles com 15 anos ou mais.
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