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RESUMO

O presente trabalho monográfico possui o objetivo de realizar um levantamento 

da taxa de cobertura da Previdência Social dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH), no período de 1996 a 2002, a partir da exploração do banco de dados da Pesquisa de 

Emprego e Desemprego (PED), buscando oferecer elementos para o avanço do conhecimento 

sobre esta população excluída do sistema previdenciário, tanto no aspecto quantitativo como 

qualitativo. Discute-se e reflete-se esta questão na perspectiva do mercado de trabalho e sua 

dinâmica, além das recentes alterações da legislação pertinente, pois dentro deste universo 

estão os principais condicionantes do problema central deste estudo. Ademais, este tipo de 

análise que aponta o perfil dos não contribuintes da Previdência Social se mostra possível 

para a RMBH devido à existência da PED coordenada desde 1996 pelo Centro de Estatística e 

Informações da Fundação João Pinheiro. Deste modo, utilizou-se o programa computacional 

SPSS para o cruzamento dos dados extraídos da PED. No arcabouço teórico, o estudo baseou- 

se em referências bibliográficas e eletrônicas. A conclusão deste trabalho monográfico é que 

embora o mercado de trabalho brasileiro condicione a cobertura previdenciária, os 

responsáveis pelas políticas públicas não devem aguardar um momento vindouro de 

crescimento sustentado da economia, ou a inversão do processo de desregulação do mercado 

laborai, ou ainda a extirpação do setor informal, para que a maior parte da população 

brasileira possa ter o direito à Previdência.

Palavras-chave: Mercado de Trabalho -  Informalidade -  Previdência Social



ABSTRACT

The objective o f this project is to analyze information about the percentages 

and characteristics o f people, who received Social Security within the metropolitan area o f 

Belo Horizonte from 1996 to 2002, in order to come up with information about the people 

who are out o f  the Security System in a quantitative and qualitative perspective. The project 

was made by the analysis o f data obtained from Pesquisa de Emprego e Desemprego 

(Research o f Employed and Unemployed), conducted by the Center o f Statistics o f Fundacao 

Joao Pinheiro -  Belo Horizonte -  Brazil. The research was made by crossing the information 

collected from interviews with the citizens o f Belo Horizonte through the computer program 

SPSS. Then, it was analyzed in comparison with data from previous years. The discussion is 

conducted through the perspective o f the labor market and its dynamics, and the recent change 

o f the laws concerning the security system because it will enable us to visualize the principal 

motives that leads to exclusion o f people from the security system. The observation o f the 

data will also make it possible to point out the characteristics o f people who do not contribute 

to the system. The conclusion o f this project is that although the labor market influences the 

Security System, policy makers should not wait until the economy gets better, or the inversion 

of the process o f  elimination o f market laws, or yet the elimination o f the informal sector, to 

expand social security to all people.

Key words: labor market -  informality -  Social Security
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1 INTRODUÇÃO

O tema Previdência Social, especificamente a sua reforma, está em debate na 

sociedade de diversos países, discutindo-se preponderantemente sobre o desequilíbrio das 

contas previdenciárias e, portanto, sobre o déficit orçamentário do setor público. Um dos 

fatores para tal desequilíbrio se deve a nova realidade demográfica marcada pela elevação da 

expectativa de vida dos cidadãos.

No Congresso Nacional tramitam várias emendas constitucionais com a 

finalidade de reformar a previdência brasileira. Em 2003, o debate central girou em torno do 

Regime de Previdência dos Servidores Públicos e da contribuição dos inativos, quer dizer, o 

cerne da discussão foi o “déficit” derivado do sistema previdenciário.

Não obstante, o tema Previdência Social não deveria ser abordado pela 

sociedade brasileira somente neste patamar, ou seja, orçamentário-financeira, pois se trata de 

uma importante política pública. Quando se discute este assunto tendemos a enxergar apenas 

os beneficiários, os segurados, os dependentes, os aposentados e os benefícios. Cometemos, 

especialmente em se tratando de Brasil, um enorme equívoco ao olvidarmos dos cidadãos que 

não são beneficiários, não são segurados, enfim, os não contribuintes.

Conforme os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 70 580 143 pessoas

pertenciam a População Economicamente Ativa (PEA) ocupada, exclusive militares e
1 * . . .

estatutários, em 2001. Deste total, 29 883 440 eram contribuintes da Previdência Social ao 

passo que 40 696 703 trabalhadores ocupados do setor privado não contribuíam. Logo, a taxa 

de cobertura da população ocupada vinculada a Previdência Clássica era de apenas 42,3% 

(BRASIL. Ministério da Previdência Social, 2003, p. 1). Desta forma, deduz-se que existe na 

questão da Previdência um outro lado da moeda não menos importante.

Contudo, deve-se considerar que dos 40,7 milhões de trabalhadores sem 

vínculo contributive, há um contingente impossibilitado de contribuir para o sistema 

previdenciário, a saber: 1

1 Este número se refere à Previdência Clássica, não levando em consideração os contribuintes da Previdência 
Corporativa e Privada.
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i. pessoas com insuficiência de renda, isto é, pessoas ocupadas mas que não auferem renda ou 
que recebem menos de 1 salário mínimo -  existe um contingente de 20,4 milhões de pessoas 
nesta situação, sendo que cerca de 5 milhões referem-se a trabalhadores rurais potenciais 
beneficiários do sistema de Previdência (segurados especiais) e outros 15,4 milhões potenciais 
beneficiários de programas de assistência social focalizados no combate à pobreza:

ii. pessoas com idade entre 10 e 16 anos (aquém da idade mínima autorizada pela legislação 
brasileira para o trabalho e, portanto, à filiação previdenciária) -  este contingente configura-se 
como um problema para programas de erradicação do trabalho infantil;

iii. pessoas com mais de 60 anos -  nessa faixa etária, 81,4% da população ocupada não 
contribui para a Previdência e é muito difícil que venham a contribuir dada a dificuldade para a 
população idosa de preencher as condições de elegibilidade relacionadas com a carência e 
tempo mínimo de contribuição. Estas também são potenciais beneficiárias de assistência social. 
(BRASIL. Ministério da Previdência Social, 2003, p. 2, destaque do autor)

Introduzindo o conceito de população ocupada restrita, excluindo da população 

ocupada os menores de 16 anos e maiores de 60 anos, além daqueles que auferem menos do 

que um salário mínimo, “[...] chega-se ao potencial de 18,7 milhões de pessoas que podem 

ser incorporadas ao sistema previdenciário contributivo mediante políticas de 

conscientização, criação de incentivos e fiscalização [...]” (BRASIL. Ministério da 

Previdência Social, 2003, p. 2, destaque do autor).

Diante deste quadro, toma-se relevante uma análise que procure traçar um 

perfil dos não contribuintes da Previdência Social a fim de proporcionar informações para o 

planejamento de futuras políticas públicas, almejando a promoção desta população na 

Seguridade Social2. Além dos evidentes benefícios da proteção social com o ingresso deste 

contingente de pessoas à Previdência, o propósito maior deste estudo seria atenuar o provável 

ciclo da pobreza que poderá persistir no futuro, pois, caso esta população não acumule 

patrimônio ao longo da vida, dependerão de seus familiares ou de benefícios do governo, 

sobrecarregando toda a sociedade.

Destarte, não se vislumbra um futuro promissor a esta população, visto que há 

uma enorme fragilidade social que as envolve, onde a baixa renda não permite a participação 

como segurado da Previdência Social, o que acarreta, consequentemente, o não usufruto dos 

benefícios ofertados. Cabe salientar que esta população não possui segurança no futuro e 

tampouco no presente, ficando alheio de benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, 

aposentadoria por invalidez e pensão por morte, por exemplo. Caso aconteça “[...] a perda da

2 A Constituição Brasileira define Seguridade Social como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social.” Neste trabalho. Seguridade Social e Previdência Social terão a mesma acepção, embora o 
último seja apenas um componente do primeiro.
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capacidade de trabalho temporária ou permanente devido a acidentes e doenças, ou mesmo o 

falecimento, [...]” (BRASIL. Ministério da Previdência Social, 2003, p.3) poderá se traduzir 

em agravos irremediáveis para o não segurado e sua família, devido à falta de garantias à 

reposição de renda para si e para os seus dependentes.

O presente trabalho monográfico possui o objetivo de realizar um levantamento 

da taxa de cobertura da Previdência Social dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH), no período de 1996 a 2002, a partir da exploração do banco de dados da Pesquisa de 

Emprego e Desemprego (PED)3, buscando oferecer elementos para o avanço do 

conhecimento sobre esta população excluída do sistema previdenciário, tanto no aspecto 

quantitativo como qualitativo.

Discute-se e reflete-se esta questão na perspectiva do mercado de trabalho e 

sua dinâmica, além das recentes alterações da legislação pertinente, pois dentro deste universo 

estão os principais condicionantes do problema central deste estudo. Ademais, este tipo de 

análise que aponta o perfil dos não contribuintes da Previdência Social se mostra possível 

para a RMBH devido à existência da PED coordenada desde 1996 pelo Centro de Estatística e 

Informações (CEI) da Fundação João Pinheiro (FJP). Deste modo, utilizou-se o programa 

computacional SPSS para o cruzamento dos dados extraídos da PED. No arcabouço teórico, o 

estudo baseou-se em referências bibliográficas e eletrônicas

Este trabalho propõe examinar a taxa de cobertura previdenciária da população 

objeto de estudo de três modos distintos:

a) população ocupada total, objetivando obter um panorama do conjunto da 

população ocupada conglomerando todas as posições na ocupação e segurados obrigatórios da 

Previdência Social, enfatizando a participação dos assalariados públicos e assalariados 

privados com carteira assinada na cobertura previdenciária;

3 A Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte (PED/RMBH) possui 
caráter permanente, cujos resultados são divulgados mensalmente através do Boletim PED/RMBH.
“Seus resultados destinam-se aos estudiosos do mercado de trabalho, aos empresários e trabalhadores, que se 
inscrevem como agentes sociais da mudança e da melhoria das condições de vida da população local, e aos 
governantes, responsáveis pela elaboração e execução de políticas públicas na área socioeconômica, 
especialmente das políticas de emprego.” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. 2001, p. 27)
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b) população ocupada total excluindo os assalariados públicos e assalariados 

privados com carteira assinada, investigando exclusivamente as posições na ocupação do 

setor informal da economia, onde se converge o problema da falta da universalidade da 

cobertura e do atendimento da Seguridade Social;

c) a população ocupada restrita excluindo os assalariados públicos e 

assalariados privados com carteira assinada, pretendendo averiguar o potencial de ocupados 

que podem ser incorporados ao sistema previdenciário empregando o conceito de população 

ocupada restrita apresentado nesta seção.

Procura-se conhecer para cada universo populacional os atributos pessoais 

(sexo, faixa etária, posição no domicílio, cor, nível de instrução, local de nascimento, último 

local de residência e tempo de residência na RMBH) e as características do trabalho (posição 

na ocupação, categoria ocupacional, setor e ramo de atividade econômica, município de 

trabalho, tamanho e grau de capitalização do estabelecimento, tempo de permanência no atual 

trabalho, hora semanal trabalhada, faixa de renda, trabalho adicional, entre outros).

Este trabalho acadêmico divide-se em mais cinco seções, além desta 

introdução. Na segunda seção abordaremos o processo de desregulação do mercado de 

trabalho brasileiro, identificando as principais transformações ocorridas que, sem dúvida, 

repercute na baixa cobertura da previdência pública brasileira. Na terceira seção 

aprofundaremos no estudo da informalidade, campo do conhecimento que nos ajuda 

compreender o problema deste trabalho e a escolher o modo mais adequado de analisar os 

dados empíricos da PED. Na quarta seção veremos como aconteceu a expansão do direito à 

previdência no Brasil e as principais mudanças recentes ocorridas na legislação sob o ponto 

de vista dos segurados que apresentam maiores dificuldades de adesão ao sistema 

previdenciário. Na quinta seção analisaremos a taxa de cobertura da Previdência Social na 

RMBH através do banco de dados da PED no período de 1996 a 2002, examinando os 

atributos pessoais e as características do trabalho da população ocupada pelas três formas 

assinalada linhas atrás. Na sexta e última seção apresentaremos algumas considerações sobre 

os resultados encontrados na quinta seção a luz do arcabouço teórico desenvolvido neste 

trabalho e ainda algumas ponderações sobre possíveis novos estudos a respeito deste tema.
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2 A DESREGULAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

No Brasil, o período de amadurecimento da regulação capitalista clássica do 

mercado de trabalho’ sucedeu-se entre as décadas de 1930 a 1980. Esta regulação do mercado 

laborai constitui-se de dois vetores: o vetor da estruturação e o vetor da progressiva 

regulamentação. O primeiro vetor diz respeito à propagação do assalariamento da mão-de- 

obra pelo sistema econômico e sua aquiescência pela sociedade. O segundo vetor resulta de 

uma interferência pública que busca mediar e disciplinar as relações e condições de trabalho 

(CARDOSO JR., 2001).

Na década de 1980 iniciou-se o processo de desregulação do mercado de 

trabalho brasileiro caracterizado por um movimento antagônico, por um lado, verificou-se o 

rompimento do padrão de estruturação deste mercado, enquanto por outro, ampliou-se à 

regulamentação do mesmo. Na década seguinte intensificou-se este processo de desregulação 

quando a desregulamentação entrou em cena. Em suma, se na década de 1980 os dois vetores 

da regulação do mercado de trabalho se encontravam em direções opostas, na década de 1990 

estes vetores marcharam no mesmo rumo. Desta feita, pode-se assinalar duas etapas do 

processo de desregulação do mercado laborai no país onde cada etapa se situa em uma década 

distinta (CARDOSO J R , 2001).

Para que se possa melhor compreender este processo de desregulação, deve-se 

voltar no tempo um pouco antes da década de 1980, mais precisamente na segunda metade da 

década de 1970, quando o padrão de crescimento econômico da economia brasileira 

apresentou os primeiros indícios de esgotamento. Naquele momento, o governo brasileiro 

percebendo a exaustão daquele padrão, tentou implantar o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento. Este plano se assentava na articulação do Estado e do capital nacional e 

estrangeiro. Todavia, tal articulação não se materializou e coube ao Estado aproveitar as 

condições favoráveis no mercado financeiro internacional para captação dos recursos 

imprescindíveis (DEDECCA, MONTAGNER, 1993).

1 “O mercado de trabalho constitui o locus no qual as determinações da estrutura produtiva do pais, região ou 
localidade expressam seus efeitos sobre as formas de inserção ou de exclusão das famílias: e estas últimas 
respondem buscando desenvolveT estratégias especificas de sobrevivência e de acesso às mercadorias de 
consumo final.” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1999, p 1)
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No entanto, a avaliação de que a crise econômica enfrentada pelos países 

avançados seria conjuntural não se efetivou, ocorrendo assim, uma reversão da liquidez no 

mercado financeiro internacional, provocando uma acelerada elevação das taxas de juros. 

Deste modo, no começo da década de 1980, tornaram-se ínfimas as chances de 

prosseguimento daquele plano de desenvolvimento devido às pressões impostas para o 

pagamento da dívida contraída (DEDECCA; MONTAGNER, 1993).

Neste contexto, que se iniciou a primeira etapa do processo de desregulação do 

mercado laborai no país. O governo brasileiro reconduziu sua politica econômica na busca de 

um ajustamento externo em decorrência da deterioração das condições externas. Eram 

necessários expressivos saldos comerciais para o pagamento parcial da dívida externa. Para 

tanto, houve freqüentes desvalorizações cambiais, além de políticas fiscal e monetária 

contracionistas com a finalidade de restringir a demanda interna. A economia brasileira entrou 

em recessão, com substanciais reduções nos níveis de produção, emprego e renda, 

recuperando a atividade econômica somente em 1984 (DEDECCA; MONTAGNER, 1993; 

CARDOSO JR , 2001).

O esforço exportador proporcionou condições para a recuperação da economia 

e o restabelecimento do nível de emprego, quer dizer, a geração de empregos formais foi 

equivalente aos que haviam sido extintos pela recessão. Esta elevada elasticidade produto- 

emprego se deveu a dois fatores: o primeiro em virtude da economia brasileira se apresentar 

fechada em relação ao comércio exterior e, conseqüentemente, a ausência de concorrência 

externa. O segundo fator associado ao primeiro é a inexistência da reorganização produtiva no 

período, salvo as principais empresas exportadoras que possuíam uma maior inserção 

internacional. Assim, a inclinação constatada da participação relativa do setor secundário na 

estrutura ocupacional brasileira ocorreu em função do enfraquecimento da dinâmica deste 

setor e apenas parcialmente pela reorganização produtiva. A sustentação do nivel de ocupação 

dos anos 1980 dependeu da capacidade de absorção do setor terciário (DEDECCA; 

MONTAGNER, 1993; BALTAR; PRONI, 1996; BALTAR; DEDECCA, 1996)

A segunda etapa do processo de desregulação do mercado de trabalho 

brasileiro, como palco a década de 1990, apresentou três eventos bastante diversos da 

primeira etapa. Primeiramente, o país voltou a ter acesso às fontes e fluxos do mercado 

financeiro internacional, interrompido desde o início da década de 1980. Não obstante, este
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movimento de capitais possuía um caráter bem diferente em relação ao observado 

anteriormente. As inovações financeiras possibilitaram a financeirização do capital produtivo, 

proporcionando um aumento desmedido da rentabilidade não-operacional deste capital. A 

dependência de recursos especulativos aumentou consideravelmente a vulnerabilidade da 

economia nacional. Logo, se por um lado o Brasil outra vez se inseriu nos fluxos 

internacionais de capitais, por outro, houve a quase completa falta de controle da regulação 

sistêmica pelas autoridades macroeconômica e monetária (CARDOSO JR., 2001; 

DEDECCA, 1996).

O segundo evento trata-se do processo de abertura comercial que produziu 

transformações profundas na estrutura da produção. Como o primeiro evento, este também 

exibiu implicações positivas e negativas. Coligado com uma politica monetária contracionista 

que cominou em uma profunda recessão econômica, a abertura da economia ao comércio 

exterior estabilizou a inflação ao permitir a concorrência internacional com os produtos 

brasileiros. Ao mesmo tempo desarticulou o parque industrial induzindo uma rápida 

racionalização das empresas, desta vez, não somente empresas que possuíam uma maior 

inserção internacional, mas todo o seu conjunto que não mais podia preterir sua 

reorganização. Ao contrário da primeira etapa do processo de desregulação do mercado de 

trabalho, passou a existir uma discrepância entre as evoluções do produto e do emprego, quer 

dizer, mesmo com a posterior recuperação econômica, as taxas de desemprego não recuaram 

aos níveis anteriores Portanto, a racionalização econômica produziu efeitos negativos sobre o 

nivel e a estrutura de emprego, não se recompondo o assalariamento formal (CARDOSO JR., 

2001; DEDECCA, 1996; B ALT AR; DEDECCA, 1996; DEDECCA; MONTAGNER, 1993).

Importante ponto a ser ressaltado com a introdução generalizada da 

reorganização produtiva no Brasil são as demandas das empresas por novas formas de 

flexibilidade das relações de trabalho. Para elas se tomou insuficiente à elevada flexibilidade 

estrutural do mercado de trabalho brasileiro existente na década de 1980 -  alta rotatividade da 

mão-de-obra e repentinas flutuações do nível do salário real. Por conseguinte, a partir destas 

demandas que entrou em cena o vetor da desregulamentação do mercado de trabalho, 

intensificando ainda mais o processo de desregulação do mesmo na década de 1990 

(DEDECCA; MONTAGNER, 1993).
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O terceiro evento diz respeito à estabilização relativa da moeda com a 

implantação do Plano Real. A etapa anterior do processo de desregulaçâo do mercado de 

trabalho foi marcada por um período inteiro de fracassadas tentativas de estabilização da 

moeda. Porém, esta estabilidade foi acompanhada com taxas de juros domésticas elevadas 

associada com uma sobrevalorização relativa do câmbio, o que tornou o ambiente interno 

desfavorável ao crescimento econômico (CARDOSO JR., 2001).

A despeito das peculiaridades dos cenários macroeconômicos em cada etapa do 

processo de desregulaçâo do mercado de trabalho no Brasil, houve alguns traços em comum 

nestas duas décadas. Em primeiro lugar, as duas fases apresentaram uma instabilidade 

macroeconômica radical, onde previsões econômicas seguras sobre o desenvolvimento dos 

níveis de produto e emprego se tornavam um exercício de numerologia. Em segundo lugar, 

ambas as fases mostraram breves períodos de expansão e recessão econômica, sem alcançar 

condições para um desenvolvimento sustentado. Por fim, nas duas etapas verificou-se uma 

oferta excedente de mão-de-obra que terminou condicionando a geração das ocupações, mais 

do que a demanda por trabalho O principal efeito desta assertiva foi a geração de atividades 

no comércio ambulante e serviços pessoais (CARDOSO J R , 2001).

Finalizando, vale dizer que a heterogeneidade e a desigualdade social foram as 

marcas do padrão de desenvolvimento antes da década de 1980. O acelerado desenvolvimento 

econômico da economia brasileira precedente àquela década reproduziu um alto índice de 

pobreza. Esta reprodução deveu-se ao padrão de geração de emprego e renda, adjunto ao 

estilo de desenvolvimento O volume e a velocidade expressiva do êxodo rural aliado ao 

assalariamento de apenas parte dos trabalhadores, excluindo uma outra numerosa parcela que 

passou a ocupar espaços precários no mercado de trabalho, condicionaram tal reprodução 

Não restam dúvidas que se verificou um crescimento da pobreza na primeira etapa do 

processo de desregulamentação do mercado de trabalho brasileiro, principalmente nos 

aglomerados urbanos. Neste período de estagnação econômica, a reprodução da pobreza não 

foi mais agravada devido à presença de programas sociais, ações comunitárias, 

transformações na dinâmica demográfica (lento crescimento da população urbana), 

crescimento do emprego no setor público que parcialmente recompôs o emprego formal e a 

ausência de uma reestruturação do aparelho produtivo. Na segunda etapa, com os efeitos 

desagregadores do processo de reestruturação produtiva, tornou-se mais intensa as 

desigualdades sociais no país com o surgimento de uma nova forma de exclusão social: a
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troca de empregos formalizados por empregos não formalizados (BALTAR; DEDECCA, 

1996).

Nas seções 2.1 e 2.2, trataremos dos dois eixos da desregulação do mercado de 

trabalho brasileiro -  a desestruturação e a desregulamentação -  no desígnio de clarificar seus 

principais pontos de discussão.

2.1 A desestruturação do mercado de trabalho no Brasil

A desestruturação do mercado de trabalho brasileiro pode ser compreendida 

através de seis fenômenos interligados:

a) ampliação excessiva do setor terciário da economia;

b) aumento da informalidade;

c) elevação da desocupação e do desemprego;

d) crescimento da precarização dos postos de trabalho;

e) estagnação relativa dos rendimentos médios dos trabalhadores;

f) estagnação relativa da distribuição funcional da renda e da distribuição 

pessoal dos rendimentos provenientes do trabalho.

Em relação ao primeiro fenômeno é notório o crescimento do pessoal ocupado 

nas atividades terciárias nas últimas duas décadas, ainda que parte da ampliação destas 

atividades seja um processo normal de desenvolvimento do país aliado a elevação da renda 

per capita urbana (CARDOSO JR., 2001).

Um dos traços em comum entre as duas fases de desregulação do mercado de 

trabalho no Brasil é a existência de uma oferta excedente de mão-de-obra que condiciona a 

geração das ocupações, mais do que a demanda por trabalho. Atividades como serviços 

pessoais apresentam ausência de barreiras à entrada, o que confere ao setor terciário a função
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de “colchão amortecedor” deste excedente de mão-de-obra, provocando sua ampliação 

excessiva. Na década de 1980, a sustentação do nível de ocupação dependeu da capacidade de 

absorção deste setor, sendo que o setor público foi um dos que mais colaboraram para a 

conservação deste nível. Na década de 1990, houve uma migração expressiva de 

trabalhadores do setor industrial para as atividades terciárias com o processo de reestruturação 

produtiva em voga (CARDOSO JR„ 2001; BALTAR; DEDECCA, 1996).

Ao lado da ampliação excessiva do setor terciário da economia, o aumento da 

informalidade constitui-se como um dos principais fenômenos transformadores do mercado 

de trabalho brasileiro das décadas de 1980 e 1990. Neste periodo houve uma redução relativa 

dos assalariados privados com carteira assinada concomitantemente com um crescimento 

relativo dos assalariados privados sem carteira assinada e dos autônomos (gráf. 2.1). Vale 

observar o comportamento destas três principais posições na ocupação ao longo dos diferentes 

ciclos econômicos nas décadas supracitadas (CARDOSO JR , 2001; RAMOS, 2002; 

BALTAR; DEDECCA, 1996).

Gráfico 2.1: Percentual médio anual da participação dos trabalhadores com carteira assinada 

na população ocupada -  Brasil -  1982-1999
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Em relação aos assalariados privados com carteira assinada sucedeu-se uma 

queda brusca na participação no total das ocupações nos períodos recessivos (1981-1983) e 

(1990-1992) Contudo, esta posição na ocupação mostrou desempenho imprevisto nos 

períodos de recuperação econômica (1984-1989) e (1993-1999). Enquanto a participação
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relativa dos assalariados privados com carteira assinada se recuperou com a retomada do 

crescimento a partir de 1984, na década de 1990 a expansão econômica ocorrida não acarretou 

a volta desta forma de assalariamento aos patamares anteriores (CARDOSO J R , 2001).

Por outro lado, comportamento antagônico se observou para os assalariados 

privados sem carteira assinada Nos períodos de crise econômica a participação no total das 

ocupações aumentava enquanto nos momentos de crescimento econômico diminuía. 

Desempenho análogo se percebia para os autônomos diante dos ciclos econômicos com a 

ressalva de que após a recessão de 1990 a 1992 sua participação relativa no total das 

ocupações permaneceu subindo (CARDOSO JR., 2001).

Uma outra forma de investigar o mercado de trabalho é agrupar as posições na 

ocupação em dois conjuntos segundo o grau de estruturação. De um lado estaria o núcleo 

estruturado (setor formal) composto pelos assalariados privados com carteira assinada e 

assalariados públicos. Do outro, o núcleo pouco estruturado (setor informal) constituído pelos 

assalariados privados sem carteira assinada, os autônomos e trabalhadores não remunerados. 

Deve-se salientar que o núcleo pouco estruturado predomina no total das ocupações.

Conforme a tabela 2.1, durante a recessão econômica (1981-1985) o núcleo 

pouco estruturado alcançou crescimento superior (16,6% no período e 3,3% a.a) em relação 

ao núcleo estruturado (14,7% no período e 2,9% a. a) ao passo que no decurso da expansão 

econômica (1986-1989) o núcleo pouco estruturado obteve crescimento inferior (3,9% no 

período e 1,0% a a) em comparação ao núcleo estruturado (11,8% no período e 2,9% a.a). 

Portanto, percebe-se na primeira etapa de desregulação do mercado de trabalho brasileiro um 

certo sincronismo dos núcleos estruturado e pouco estruturado ao comportamento cíclico da 

economia nacional No total, a década de 1980 apresentou um crescimento de 37,8% no 

período e 4,2% ao ano do núcleo estruturado (os assalariados públicos colaboraram duas 

vezes mais do que os assalariados privados com carteira assinada) enquanto que para o núcleo 

pouco estruturado houve uma expansão de 19,9% no período e 2,2% ao ano (pequeno 

incremento proporcionado pelos trabalhadores não remunerados).

Já na segunda etapa de desregulação do mercado laborai, no ciclo recessivo 

(1990-1993) o núcleo pouco estruturado atingiu um crescimento positivo de 14,3% no período 

e 3,6% ao ano ao passo que o núcleo estruturado registrou um crescimento negativo de 4,8%
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no período e -1,2%  ao ano. O setor público novamente foi o responsável pelo não 

agravamento dos efeitos nefastos ao núcleo estruturado enquanto que os trabalhadores não 

remunerados ostentaram um aumento chocante neste momento de estagnação econômica. No 

contexto da retomada do crescimento (1995-1999) o núcleo pouco estruturado permaneceu 

com crescimento superior (3,8% no período e 0,8% a.a) em relação ao núcleo estruturado 

(1,8% no período e 0,4% a.a) Por conseguinte, nos parece que após a crise econômica da 

década de 1990, o núcleo pouco estruturado demonstrou uma propensão de crescimento 

relativamente independente em relação ao ciclo econômico. Uma hipótese que pode estar 

relacionada a esta mudança se deve

[...] ao processo de abertura comercial externa que, ao impingir um amplo processo de ajuste e 

racionalização produtiva às empresas locais, reduziu o impacto da determinação do emprego 

motivada pela demanda por mão-de-obra. transferindo o peso dessa determinação para as 

forças que operam pelo lado da oferta excedente de força de trabalho -  as quais, por sua vez 

agem basicamente sobre o setor terciário da economia (comércio e serviços pessoais) e tomam 

a forma de assalariados sem carteira, autônomos e trabalhadores não remunerados. 

(CARDOSO JR., 2001, p. 27)

Prosseguindo na investigação do mercado de trabalho segundo o grau de 

estruturação, podemos dirigir nosso foco para os setores de atividade econômica. No decorrer 

das décadas estudadas, notou-se nitidamente o declínio da importância do setor secundário 

como absorvedor de mão-de-obra. Ademais, as ocupações do núcleo pouco estruturado 

majoraram sua participação nestas atividades, passando de 38,5% para 44,8% entre as médias 

dos anos 1980 e 1990. Inversamente, o setor terciário elevou sua importância como 

empregador da força de trabalho, apesar da maior parte deste crescimento referir-se a 

ocupações do núcleo pouco estruturado que ascendeu de 44,5% para 50,5% entre as médias 

dos anos 1980 e 1990 nestas atividades. Estas considerações podem novamente ser explicadas 

pela hipótese supracitada, ou seja, pelo processo de racionalização produtiva da economia 

brasileira na década de 1990 e o arrefecimento da força da determinação do emprego 

motivada pela demanda por mão-de-obra (CARDOSO J R , 2001; RAMOS, 2002; B ALT AR; 

PRONI, 1996).

Aliás, a elevação da desocupação e do desemprego -  terceiro fenômeno a ser 

abordado nesta seção -  tem como justificativa a racionalização econômica. Dedecca nos 

ensina que o desemprego contemporâneo se revela bastante diferente dos períodos anteriores.
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O desemprego criado pela Revolução Industrial era conformado por contingentes de população 

expulsa das atividades feudais e artesanais que eram destruídas pelo desenvolvimento 

capitalista. Este desemprego era parte do processo de conformação de um mercado de trabalho 

próprio ao novo modo de produção. [. ..] Manifestação diferente é observada no final do século 

passado e durante os anos 30, quando o desemprego se dava em mercados de trabalho 

plenamente constituídos e era, em grande medida, de trabalhadores industriais. O 

desenvolvimento relativamente limitado do capitalismo mantinha as esperanças que uma nova 

fase de crescimento reabsorvesse a população desempregada. Este tipo de desemprego não é o 

observado no momento atual. De forma crescente, o desemprego é constituído de pessoas que 

não foram ainda incorporadas ao mercado de trabalho ou que o foram precariamente, e nem 

foram expulsas de atividades em extinção. (DEDECCA, 1996, p. 74-75)

No Brasil, o problema do desemprego desponta de maneira inédita na década 

de 1980. Nos ciclos de expansão econômica, embora a alta rotatividade da mão-de-obra possa 

tomar corriqueira a situação de desemprego para os trabalhadores, os mesmos mantêm-se 

desempregados por um período curto de tempo. O desemprego prolongado apenas 

predominava nos ciclos recessivos Todavia, nos anos 1990, o desemprego toma novos 

contornos com os processos de reorganização produtiva e tecnológica e das novas formas de 

gestão empresarial conjugada com uma política econômica incapaz de encarar o desemprego 

como fenômeno econômico e social de grandes proporções Este desemprego com nova 

conformação -  alto e prolongado - tende a ser substituído por aquela de pobreza e logo se 

transforma em uma situação de exclusão social. Neste contexto, a valorização das políticas 

ativas e passivas de emprego se torna uma saída bastante fascinante para amainar tais 

adversidades (BALTAR; DEDECCA, 1996: CARDOSO JR , 2001; DEDECCA, 1996).2

Os novos contornos do desemprego não se restringem exclusivamente aos 

aspectos de intensidade e duração. Este fenômeno manifesta-se também de forma heterogênea 

e diferenciadamente nos espaços nacionais, gerando ou robustecendo as desigualdades 

regionais. Desta maneira, para melhor entender a crescente heterogeneidade do desemprego, 

deve-se contemplar suas formas ocultas e não unicamente o desemprego aberto que perde sua 

importância a medida que explica limitadamente a desocupação. Uma dessas formas de 

desemprego é a passagem da situação de desempregado para a situação de inatividade, assaz 

comum na população feminina quando do retorno as tarefas domésticas e na população jovem

2 Para uma análise do recente processo de construção institucional de políticas ativas de empiego no Brasil, ver 
Azeredo (1998).
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quando da volta aos estudos. Uma outra forma de desemprego oculto se dá através da 

subutilização da capacidade do trabalho, caso típico da costureira domiciliar que nos 

momentos de recessão econômica reduz involuntariamente sua jornada de trabalho, resultando 

numa ociosidade não almejada (DEDECCA, 1996).

Tabela 2.1: Percentual de variação do pessoal ocupado por posição na ocupação - Brasil - 
1981/1999

Subperíodos selecionados
Posição na ocupação 1981/

1985
1986/
1989

1990/
1993

1995/
1999

1981/
1989

1990/
1999

1981/
1999

Com carteira 13,2 10,8 -10,3 1,6 35,2 -6,3 24,7
Funcionário público e militar 29,6 20,3 36,8 2,3 63,5 57,6 179,0
Subtotal: núcleo estruturado 14,7 11,8 -4,8 1,8 37,8 1,2 38,8
Sem carteira 19,4 1,5 17,0 5,8 23,1 26,0 57,1
Conta-própria 16,3 3,6 6,2 5,7 24,5 22,3 62,4
Não remunerado 10,8 12,0 30,1 -5,9 1,9 20,9 32,3
Subtotal: núcleo pouco estruturado 16,6 3,9 14,3 3,8 19.9 23,6 54,8
Empregador 16,8 35,6 -13,9 6,9 74,6 6,2 104,5
Total
Taxas médias de crescimento oor ano

15,8 8,3 4,9 3,1 29,0 13,3 49,8

Com carteira 2,6 2,7 -2,6 0,3 3,9 -0,6 1,3
Funcionário público e militar 5,9 5,1 9,2 0,5 7,1 5,8 9,4
Subtotal: núcleo estruturado 2,9 2,9 -1,2 0,4 4,2 0,1 2,0
Sem carteira 3,9 0,4 4,2 1,2 2,6 2,6 3,0
Conta-própria 3,3 0,9 1,5 1,1 2,7 2,2 3,3
Não remunerado 2,2 3,0 7,5 -1,2 0,2 2,1 1,7
Subtotal: núcleo pouco estruturado 3,3 1,0 3,6 0.8 2,2 2,4 2,9
Empregador 3,4 8,9 -3,5 1,4 8,3 0,6 5,5
Total
Cenário macroeconômico

3,2 2,1 1,2 0.6 3,2 1,3 2,6

Taxa de crescimento real médio PIB E4 3,5 0,3 3,3 2,3 2,0 2,1
Taxa de crescimento nominal médio PIB 
'per capita'

-4,2 16,4 0,6 0,8 5,0 2,9 3,9

Fonte CARDOSO J R , José Ceiso. Crise e 
Brasília: 1PEA, 2001. p 26.

desregulação do trabalho no Brasil

O crescimento da precarização dos postos de trabalho -  quarto fenômeno a ser 

pesquisado -  está fortemente vinculado com os fenômenos examinados. Esta precarização das 

relações e condições de trabalho atinge mais intensamente ocupações ligadas ao setor 

informal da economia como será visto adiante. A tabela 2.2 congrega um conjunto de 

variáveis selecionadas que comportam avaliar alguns aspectos relacionados à qualidade dos



postos de trabalho no Brasil, inclusive a dimensão estudada neste trabalho monográfico -  a 

cobertura da Previdência Social.

Como apontado na introdução deste trabalho, a cobertura da Previdência Social 

no Brasil não alcança metade da população ocupada. Interessante perceber nesta tabela que a 

taxa de cobertura do núcleo estruturado do mercado de trabalho (assalariados privados com 

carteira assinada e assalariados públicos) atinge quase cem por cento da cobertura ao passo 

que o núcleo pouco estruturado (assalariados privados sem carteira assinada, empregados 

domésticos, autônomos e trabalhadores não remunerados) não suplanta os 15,0%. Sem 

dúvida, a cobertura da Previdência Social é a variável selecionada nesta tabela que apresenta a 

maior discrepância entre os dois núcleos do mercado de trabalho Esta constatação nos obriga 

a dedicar um estudo mais pormenorizado do setor informal buscando compreender suas 

especificidades (ver 3).

Na questão dos benefícios recebidos, as ocupações vinculadas ao núcleo pouco 

estruturado obtêm maior regalia em relação ao núcleo estruturado somente no item moradia 

No item alimentação ainda há equiparação entre os dois núcleos, porém, para os demais 

benefícios existe uma enorme disparidade entre os mesmos. Vale assinalar que este conjunto 

potencial de benefícios recebidos está muito aquém tanto para o setor formal quanto para o 

informal.

Quanto à jornada de trabalho superior a 40 horas semanais, a diferença entre os 

núcleos estruturado e pouco estruturado é módica, não se podendo dizer o mesmo dentre as 

diversas posições na ocupação De fato, a maioria dos assalariados públicos e trabalhadores 

não remunerados cumpre jornada de trabalho igual ou inferior a 40 horas semanais.

Avançando na análise, apenas um grupo restrito de ocupados possui trabalho 

adicional (cerca de 5,0%). As categorias ocupacionais que exibem os maiores percentuais de 

dois ou mais empregos são os assalariados públicos e os autônomos: os primeiros em razão de 

uma jornada de trabalho menor em relação às demais posições na ocupação o que acaba 

proporcionando um tempo suplementar para novas oportunidades de trabalho enquanto aos 

últimos em virtude da própria natureza do seu trabalho
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No atributo tempo de permanência no atual trabalho, averigua-se uma elevada 

rotatividade submetida ao trabalhador brasileiro (cerca de 40,0% deles não conservam seus 

postos de trabalho durante um periodo igual ou acima de um ano), principalmente aqueles 

inseridos no núcleo pouco estruturado, embora o núcleo estruturado manifeste uma menor 

flexibilidade quantitativa em função dos assalariados públicos cuja estabilidade no emprego 

se torna invejável. O problema maior da alta rotatividade se concentra sobretudo no seio dos 

assalariados privados sem carteira assinada e empregados domésticos onde mais da metade 

permutam de trabalho num único ano.

Por fim, a variável filiação sindical nos revela que a adesão a sindicatos de 

trabalhadores ou patronais é aproximadamente seis vezes maior no núcleo estruturado (32,2% 

em 1995 e 30,7% em 1998) em comparação ao núcleo pouco estruturado (5,8% em 1995 e 

1998) O baixo nível de sindicalização acaba não constrangendo a piora na qualidade dos 

postos de trabalho.

No que toca ao quinto fenômeno, percebe-se dois momentos distintos. O 

primeiro momento -  década de 1980 -  caracterizado por mudanças repentinas de declínio e 

elevação dos rendimentos médios oriundos do trabalho tendo como pano de fundo a inflação. 

O segundo momento -  década de 1990 -  marcado por uma relativa estagnação dos 

rendimentos médios dos trabalhadores num contexto de estabilização da moeda (CARDOSO 

JR„ 2001).

Finalmente, a estagnação relativa da distribuição funcional da renda e da 

distribuição pessoal dos rendimentos provenientes do trabalho completa a discussão sobre os 

seis fenômenos que abrangem a desestruturação do mercado de trabalho brasileiro

No aspecto da distribuição funcional da renda (repartição da renda entre 

rendimentos do capital e do trabalho) sabe-se que a participação dos salários na renda 

nacional é limitada. Um dos motivos para esta limitação é o imenso contingente de ocupados 

em atividades do setor informal onde se delineia uma massa reduzida de remunerações. 

Ademais, “[...] os elevados ganhos de produtividade obtidos pelas firmas raramente são 

convertidos em aumentos reais de salários, o que consolida tanto um baixo nível dos salários 

de base quanto uma péssima distribuição fúncional e pessoal da renda ” (CARDOSO JR., 

2001, p. 39)
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Tabela 2.2: Evolução da qualidade do emprego no Brasil - 1995 e 1998 - (em percentagem)

Variáveis selecionadas

Posição na ocupação

Cober
tura
da

Benefícios recebidos Mais 
de40h 
trabaJh 
adas na 
semana

Um
único

Um 
ano ou 
mais 
no

mesmo
empre

go

Filiação
Segur
idade
Social

Mora
da

Alime
ntação

Trans
porte

Educa
çâo Saúde

empre
gP

sindcal

1995
Núcleo estruturado
Com carteira 94,0 5,6 44,2 48,8 3,8 27,1 88,6 96,5 62,3 29,6
Militar e estatutário 87,8 3,6 41,5 32,5 5,5 30,4 36,9 87,6 87,2 34,7

Médias por variável selecionada 90,9 4,6 42,9 40,6 4,6 28,7 62,8 92,1 74,8 32,2
Núcleo pouco estruturado
Sem carteira 9,7 11,4 18,9 14,0 0,7 3,6 74,1 95,9 43,8 5,2
Doméstico 21,1 19,8 70,1 26,6 1,9 6,6 66,9 98,2 46,6 0,7
Conta-própria 18,0 10,5 36,8 27,6 0,0 5,3 64,8 92,9 69,9 12,6
Não remunerado 1,5 20,0 41,7 16,7 0,0 8,0 29,2 97,7 69,3 4,6

Médias por variável selecionada 12,6 15,5 41,9 21,2 0,6 5,9 58,8 96,2 57,4 5,8
Outros
Empregadores 65,2 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 85,3 90,2 82,1 20,4
Outros 0,6 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 4,2 100,0 73,4 8,3

Totais por variável selecionada 42,8 8,8 40,3 34,6 2,9 18,4 48.3 95,2 61,2 16,2
1998

Núcleo estruturado
Com carteira 96,7 5,5 42,9 47,9 3,4 24,1 88,8 96,9 63,6 26,5
Militar e estatutário 93,2 4,6 36,9 32,4 5,1 33,0 38,7 88,9 85,9 34,8

Médias por variável selecionada 95,0 5,0 39,9 40,2 4,3 28,6 63,7 92,9 74,7 30,7
Núcleo pouco estruturado

San carteira 10,7 9,5 17,7 15,1 0,8 3,2 71,7 95,4 41,9 4,6
Doméstico 27,0 17,1 63,9 26,9 1,4 5,0 64,9 98,6 50,1 0,9
Conta-própria 16,2 8,0 30,3 24,0 1,3 6,6 65,6 92,3 70,5 12,2
Não remunerado 1,8 14,3 33,3 9,5 4,8 4,8 27,2 97,2 71,6 5,6

Médias per variável selecionada 13,9 12,2 36,3 18,9 2,1 4,9 57,4 95,9 58,5 5,8
Qjtros
Empregadores 60,6 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 85,7 91,3 81,7 21,0
Outros 0,5 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 5,8 100,0 67,4 11,9

Totais por variável selecionada 44,1 7,9 37,4 34,0 2,6 16,6 44,5 95,1 60,7 15,2
Forte: CARDOSO JR, José Celso Crise e desregulação do trabalho no Brasil Brasília: IPEA 2001 p 34.

No aspecto da distribuição pessoal -  repartição dos rendimentos do trabalho 

entre ocupados -  constatou-se um agravamento distributivo nos anos 1980, fazendo que o
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índice de Gini saltasse de 0,59 em 1981 para 0,64 em 1989 (tab. 2.3). No início dos anos 1990 

sucedeu-se um recuo no índice de 0,62 em 1990 para 0,60 em 1993, estagnando neste patamar 

até o final da década, sugerindo uma rigidez à queda dos índices de desigualdade no Brasil

Tabela 2.3: Evolução temporal da desigualdade de renda - Brasil - 1981/1999

Ano
índice de desigualdade Percentagem da renda apropriada pelas pessoas

Coeficiente de Gin índice de Theil 20% mais pobres 10% mais ricas 1% mais ricas
1981 0,59 0,69 2,6 47,6 12,7
1982 0,59 0,71 2,5 46,7 13,1
1983 0,60 0,73 2,5 47,3 13,5
1984 0,59 0,71 2,7 47,7 13,2
1985 0,60 0,76 2,5 47,6 14,2
1986 0,59 0,72 2,6 48,2 13,8
1987 0,60 0,75 2,3 47,2 14,1
1988 0,62 0,78 2,1 48,0 14,4
1989 0,64 0,89 2,0 49,7 16,4
1990 0,62 0,78 2,1 51,7 14,2
1992 0,58 0,70 2,3 45,8 13,2
1993 0,60 0,77 2,2 48,6 15,0
1995 0,60 0,73 2,3 47,9 13,9
1996 0,60 0,73 2,1 47,6 13,5
1997 0,60 0,74 2,2 47,7 13,8
1998 0,60 0,74 2,2 47,9 13,9
1999 0,60 0,72 2,3 47,4 13,3
Fonte CARDOSO J R , José Celso Crise e des regulação do trabalho no Brasil

Brasília IPEA, 2001. p 41.

2.2 A desregulamentação do mercado laborai no Brasil

No que tange ao segundo eixo da desregulação do mercado de trabalho 

brasileiro -  a desregulamentação -  percebe-se duas fases distintas. A primeira fase, contida na 

década de 1980, assinalou-se pelo alargamento da regulamentação do mercado laborai 

nacional por meio de inúmeros movimentos sociais e sindicais, num quadro de transição de 

um regime autoritário para um regime democrático, que culminou na promulgação da nova 

constituição brasileira onde se estabeleceram os novos direitos sociais e trabalhistas. Esta 

ampliação se contrapôs ao processo de desestruturação do mercado de trabalho em curso, 

atenuando os efeitos negativos deste processo (CARDOSO J R , 2001).



33

Em compensação, a segunda fase compreendida na década de 1990, 

notadamente a partir de 1994, dá início ao irrestrito processo de desregulamentação, 

distorcendo progressivamente pontos essenciais na legislação social e trabalhista, 

impulsionando uma flexibilização inusitada no que diz respeito ao uso, remuneração, proteção 

ou assistência social aos ocupados e desempregados (CARDOSO JR , 2001).

Siqueira Neto (1996, p. 334) distingue os significados dos termos flexibilização 

e desregulamentação, embora os mesmos estejam fortemente vinculados. Para o autor 

flexibilizar significa “[...] afrouxar, adaptar ou eliminar direitos trabalhistas de acordo com a 

realidade econômica e produtiva.” No caso, a desregulamentação desses direitos “[...] é o 

processo pelo qual os mesmos são derrogados Assim, a desregulamentação é um tipo de 

flexibilização e, portanto, nem todo tipo de flexibilização demanda uma desregulamentação, 

contrariando os neoliberais.?

Deste modo, conclui-se que o termo desregulamentação empregado por 

Cardoso Jr. difere do conceito desenvolvido por Siqueira Neto, uma vez que para o primeiro 

autor desregulamentação pode implicar em suprimir alguns itens importantes na legislação 

trabalhista, mas não exclusivamente.

De imediato, apontaremos algumas das alterações ocorridas na legislação 

durante a década de 1990, sem a pretensão de exaurir o assunto, pois escaparia das dimensões 

e objetivos primordiais deste trabalho monográfico.

Um dos primeiros passos de desregulamentação foi com a introdução da Lei n° 

8 949, de 9 de dezembro de 1994, conhecida como Lei das Cooperativas, que declarou a 

inexistência de vínculo empregatício entre as cooperativas e seus associados. Esta medida 

flexibilizou o uso da mão-de-obra de forma excessiva, compelindo muitos trabalhadores 

passarem da condição de empregados para de cooperados. Com isso, esta força de trabalho 3

3 Siqueira Neto (1996, p. 335-336) classifica a flexibilização de acordo com os fins, objeto e forma.
“Quanto aos fins, a flexibilidade pode ser de proteção (adaptável em benefício do trabalhador), de adaptação 
(adequação das normas legais rígidas a novas circunstâncias através da negociação coletiva mediante uma 
valoração global do que é mais conveniente ao trabalhador) e de desregulamentação (derrogação de benefícios 
trabalhistas).
Quanto ao objeto, a flexibilidade pode ser interna (modifica aspectos de uma relação preexistente que subsiste, 
como é o caso do horário, jornada, condições de trabalho etc.) e externa (relacionada ao ingresso e à saída do 
mercado de trabalho).
Quanto à forma, a flexibilidade pode ser imposta (pelo empregador e por ato unilateral do Estado) e negociada.”

Í BIBLIOTECA DA [
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO I
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perdeu vários direitos como férias, 13° salário, descanso semanal remunerado e inclusive o 

direito de aposentadoria especial para aqueles que desempenhavam atividades expostas a 

condições prejudiciais a saúde ou integridade física Veremos na seção 4.1 que este benefício 

previdenciario foi restaurado com a conversão da Medida Provisória n° 83, de 12 de dezembro 

de 2002 em Lei n° 10 666, de 8 de maio de 2003 O aumento da precarização das condições e 

relações de trabalho com a Lei das Cooperativas repercutiu igualmente na cobertura da 

Previdência Social na medida que aquela antiga mão-de-obra empregada passou a contribuir 

para o sistema previdenciario na condição de segurado contribuinte individual, categoria de 

segurados com imensos problemas de adesão ao sistema (CARDOSO JR., 2001; BRASIL, 

2003 f).4

Em 1995, o Brasil não ratificou a Convenção 158 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) que impunha ao empregador diversas condições para que pudesse realizar 

demissões Neste ponto deve-se abrir um parêntese sobre o regime de trabalho no Brasil 

destacando dois aspectos singulares: a instabilidade do emprego e o baixo nível das 

remunerações. O primeiro aspecto esta estreitamente relacionado com a elevada rotatividade 

da mão-de-obra e o relativamente pequeno quadro de pessoal estável nas empresas. Esta 

instabilidade nos vinculos de emprego, por sua vez, leva o trabalhador a nunca se distanciar 

do salário de entrada o que eleva a simetria e dispersão da distribuição dos salários. Como 

visto na seção 2.1, a distribuição pessoal dos rendimentos do trabalho no Brasil e uma das 

mais perversas do mundo. Assim, quando o governo federal não adere a Convenção 158 da 

OIT, ele alem de estimular a flexibilidade e rotatividade do mercado de trabalho, se toma 

cúmplice da péssima distribuição de renda no país (CARDOSO JR , 2001; BALTAR; 

PRONI, 1996)

Na seção seguinte (3) estudaremos o setor informal, onde o problema da 

cobertura da previdência pública brasileira é mais do que evidente

4 Maiores esclarecimentos serão realizados na seção 4.1.
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3 O DEBATE SOBRE INFORMALIDADE

A consolidação da formalização das relações de trabalho nas economias dos 

países avançados como parte das conquistas sociais no século XX superou com o tempo o 

fenômeno da informalidade, ainda que nunca de forma completa Entretanto, o conceito de 

setor informal foi concebido nos primeiros anos da década de 1970 pela OIT.

A inquietação deste fenômeno em relação aos países latino-americanos 

originou-se dentro da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) nos 

anos 1950. Os cepalinos preconizavam que a existência de atividades de baixa produtividade 

e o subemprego surgia em decorrência da ausência de crescimento econômico, e 

conjecturavam que a superação deste subdesenvolvimento dar-se-ia através da 

industrialização. Ademais, a expectativa da modernização da estrutura produtiva resultaria em 

um arrefecimento da heterogeneidade da estrutura econômica e social destes países. Assim, 

fenômenos como o subemprego e ocupações de baixa produtividade teriam somente um 

caráter transitório, tendendo, com o avanço do processo de modernização, à perda de sua 

importância (THEODORO, 2002; DEDECCA, 1990)

Nos anos 1960, contrapondo-se ao pensamento precedente, figuravam os 

teóricos da dependência/marginalidade que consideravam os fenômenos supracitados não de 

modo efêmero, mas como frutos do próprio processo de modernização via industrialização. 

Apregoavam que o subdesenvolvimento somente poderia ser revertido com transformações 

estruturais na sociedade, inserindo-se, desta forma, uma perspectiva histórica e social na 

solução do subdesenvolvimento e não exclusivamente uma visão economicista 

(THEODORO, 2002)

Estas duas posições conviveram com algum choque até início dos anos 1970, 

proliferando em espaços específicos. Todavia, estes dois enfoques principiaram um 

depauperamento dos esquemas explicativos da realidade. Por um lado, ampliavam-se os 

impasses teóricos dentro da própria teoria da dependência/marginalidade onde grande parte do 

debate se delimitou em tomo de conceitos marxistas -  massa marginal, superpopulação 

relativa, exército industrial de reserva -  “[...] em detrimento de um aprofundamento de temas 

importantes, o que de algum modo veio a ser feito pela abordagem do setor informal. 

(THEODORO, 2002, p 11) Por outro, o desenvolvimento econômico dos paises da região
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não tinha produzido os resultados aspirados pela teoria cepalina. “[...] em vez de um progresso 

no sentido da homogeneização da estrutura global o que se apresenta é um aprofundamento 

da heterogeneidade da mesma [...]” (PINTO apud DEDECCA, 1990, p. 7, destaque do autor) 

“[...] não cabia conceber que ‘qualquer’ crescimento econômico equacionaria a 

heterogeneidade econômica/social presente na região.” (DEDECCA, 1990, p. 7-8) Aliado a 

fatores demográficos como o êxodo rural que reflete indubitavelmente no aumento da 

disponibilidade de mão-de-obra, persistia a exclusão de parcelas significativas da população 

aos segmentos modernos, mesmo num ambiente de crescimento econômico (RUMOS 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, 199-; DEDECCA, 1990)

Neste contexto que advém a gênese e a consolidação do conceito de setor 

informal na tentativa de preencher uma lacuna no arcabouço teórico antecedente 

(THEODORO, 2002). A origem do debate iniciou-se num trabalho pioneiro da OIT dentro do 

Programa Mundial de Emprego. Neste programa, esta mesma agência executiva internacional 

constituiu o Programa Regional de Emprego para América Latina e Caribe (PREALC) em 

nível de América Latina (DEDECCA, 1990). Vale dizer da singularidade que permeou a 

origem deste conceito, germinada no âmago institucional, sendo apreendido, posteriormente, 

pela academia. Uma conseqüência imediata de tal peculiaridade é a complexidade de se 

trabalhar com a noção de setor informal Tokman destaca: “Não existe uma definição (de setor 

informal) aceita por todos os autores pois diferentes hipóteses são introduzidas no que 

concerne a seu funcionamento." (TOKMAN apud THEODORO, 2002, p. 12, destaque do 

autor)

Salienta-se que o termo setor informal leva consigo a idéia de intervenção do 

Estado cuja ação pode modificar a realidade do mercado de trabalho sem a necessidade de 

promover mudanças nas bases econômico-sociais da sociedade como proclamava a teoria da 

dependência/marginalidade. Assim, este conceito possui mais afinidade com os princípios 

cepalinos e, portanto, o setor informal é percebido como um problema a ser superado 

(THEODORO, 2002).

Antes de prosseguirmos nos avanços teóricos realizados através de incessantes 

estudos sobre o tema, examinaremos as principais abordagens em relação ao papel do Estado 

no setor informal.
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3.1 As principais abordagens do papel do Estado no setor informal

As três vertentes que examinaremos a seguir são: a keynesiana, a neoliberal e a 

estruturalista. A vertente keynesiana é a perspectiva mais recorrente e sua origem ocorreu 

simultaneamente com o conceito de setor informal. A despeito da complexidade e 

heterogeneidade da idéia de setor informal dificultar a capacidade de elucidação da realidade 

nos países em desenvolvimento, a idéia justificava uma nova postura institucional estendendo 

um novo espaço de atuação do Estado (THEODORO, 2000, 2002)

No Brasil, sempre assumindo uma proporção residual e restrita frente à 

realidade, identificam-se três etapas distintas de ação governamental sobre o setor informal. A 

primeira fase, de caráter técnico, iniciou-se na década de 1970 quando a informalidade era 

entendida como um subproduto do desenvolvimento, mas que seria naturalmente extinta com 

o decorrer do tempo. Os programas direcionados ao informal apresentavam uma perspectiva 

macro e de longo prazo na tentativa de formalização do informal Theodoro (2000, p 12) 

assinala que na época havia “[...] uma percepção excessivamente positiva da ação do Estado, 

minimizando limites e restrições políticas a essa ação”, legado deixado pelo pensamento 

desenvolvimentista. Além disso, “[...] havia uma insuficiência de conhecimento do chamado 

setor informal, das atividades de pequena escala e da forma como se reproduziria esse 

conjunto ” (THEODORO, 2000, p. 11)

A segunda fase, de caráter eminentemente político, inaugurada na década de 

1980, o setor informal passa a ser lobrigado como um fenômeno duradouro, presente em 

nações de industrialização tardia. Naquele momento, o informal representava uma solução à 

carência de emprego e de um sistema de seguridade universal, entendido como uma estratégia 

de sobrevivência de expressiva parcela da população excluída do milagre econômico ocorrido 

na década anterior. Assim sendo, o Estado passa a reverenciar as virtudes desse universo, a 

explorar suas características e potencialidades, a fortalecê-lo e torná-lo como instrumento 

efetivo de combate à pobreza e resgate da cidadania Na prática, o que se teve foram ações 

fragmentadas de apoio ao informal com total anacronismo das mesmas (THEODORO, 2000, 

2002) .

Enfim, na década de 1990, a terceira fase conhecida como de caráter 

subsidiário, o setor informal permanecia como intrínseco e estrutural. Porém, o enfoque
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modificou-se uma vez que o informal deixou de ser um instrumento de combate à miséria, 

mas “[...] como uma possibilidade de fonte de sobrevivência para a população pobre" 

(THEODORO, 2000, p. 15) capaz de abrandar os efeitos da pobreza e dos conflitos sociais. 

Nesta etapa, percebeu-se uma maior participação da sociedade civil organizada e uma visão 

mais liberal de apoio ao informal onde os programas orientados ao setor tinha como núcleo o 

crédito individual, sendo que cada indivíduo era entendido como um empreendedor potencial 

(THEODORO, 2000, 2002)

Em sintese, observa-se uma trajetória destas três etapas de ação governamental 

sobre o informal. No primeiro momento vislumbrava-se que tanto o setor informal quanto à 

pobreza poderiam ser extirpados; no segundo momento apenas a pobreza seria erradicada e 

por último nem o informal e nem a pobreza se eliminariam Da idéia de revolução pretendida 

pelos teóricos da dependência/marginalidade para por fim a esta barbárie, passou-se a idéia de 

transição com a introdução do conceito forjado de setor informal brotado no íntimo da OIT 

Em seguida, a idéia de reforma veio à tona por meio de políticas sociais focalizadas na 

informalidade no intuito de resgate da cidadania e por fim a idéia de gestão da miséria e da 

desigualdade onde o informal possui a atribuição de suavizar as seqúelas sociais do 

capitalismo desregulamentado O Estado de transformador se torna gestor de uma realidade 

intolerável (THEODORO, 2000, 2002)

A próxima vertente a ser tratada é a neoliberal na qual Hernando de Soto é uma 

das primeiras notoriedades da nova abordagem Llosa (1986, p XVIII, tradução nossa) no 

prólogo do livro de Soto “O outro sendeiro: a revolução informal” nos oferece de imediato o 

pensamento deste autor

Quando se fala dc economia informal se pensa imediatamente num problema. Esses 

empresários e vendedores clandestinos cujas indústrias e negócios não estão registrados, não 

pagam impostos e não se regem pelas leis. regulamentos e pactos vigentes, não são, acaso, 

competidores desleais das empresas e lojas que operam na legalidade, pagando pontualmente 

seus impostos? Ao escapar de suas obrigações tributárias não privam o Estado de recursos 

necessános para atender às necessidades sociais e realizar urgentes obras de infraestrutura?

Hernando de Soto sustenta que essa maneira de encarar o assunto é totalmente errada. Porque 

em países como o Peru o problema não é a economia informal senão o Estado Aquela c. mais
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bem. uma resposta popular espontânea e criativa diante da incapacidade estatal para satisfazer

as aspirações mais elementares dos pobres.1

Deste modo, Soto expressa uma visão anti-Estado sugerindo que a razão da 

existência do setor informal se deve em virtude da presença demasiada do Estado na área 

econômica, quiçá, na vida social em geral, insinuando que o informal é a resistência efetiva ao 

Estado intervencionista. De um jeito ou de outro, mesmo que a abordagem neoliberal não seja 

uma vertente predominante no arcabouço teórico da informalidade, houve diversas 

reorientações de ações e programas, a título de esclarecimento, como o próprio crédito 

individual anteriormente mencionado. Um aspecto relevante em contraposição a vertente 

keynesiana é uma visão mais ampla do informal já que o enfoque neoliberal sobrepuja o 

campo do mercado de trabalho e diz respeito a tudo que se encontra fora da fronteira da 

regulação do Estado, a exemplo, as modalidades de transporte informal e as aquisições 

informais de propriedade e habitação (THEODORO, 2002).

Finalmente, a vertente estruturalista retoma a visão da teoria da 

dependência/marginalidade quando associa outra vez uma perspectiva histórica e social ao 

informal Tal e qual a abordagem neoliberal há uma dimensão mais abrangente do informal 

que extrapola a esfera do mercado de trabalho. Não obstante, a informalidade não é um 

contra-golpe à presença exagerada do Estado, ao excesso de intervencionismo como os 

neoliberais cogitavam, mas um Estado de Direito não universalizado a todos, quer dizer, um 

Estado incompleto e mal dimensionado. Por conseguinte, considera-se a informalidade como 

um fenômeno mais geral onde “[...] para certos segmentos da sociedade, o arcabouço jurídico 

institucional é plenamente válido; para outros segmentos (a grande maioria), apenas 

parcialmente válido; enquanto que, para um terceiro grupo, esse enquadramento é 

praticamente inexistente.” (TEIEODORO, 2002, p. 17) Em suma, a informalidade é entendida 

para os estruturalistas como uma relação entre Estado e sociedade vigente nos países em 

desenvolvimento que perpassa todo o tecido social, inclusive na questão do mercado de

1 Cuando se habla de economia informal se piensa inmediatamente en un problema. Esos empresários y 
vendedores clandestinos cuyas industrias y negocios no están registrados, no pagan impuestos y no se rigen por 
las leves, reglamentos y pactos vigentes, (,no son. acaso, competidores desleales de las empresas y tiendas que 
operan en la legalidad. pagando puntualmente sus impuestos? <;Al evadir sus obligaciones tributarias no privan al 
Estado de recursos necesarios para atender a las necesidades sociales y realizar urgentes obras de infraestruetura?

Hemando de Soto sostiene que esa manera de encarar el asunto es totalmente errónea. Porque en países como el 
Pení el problema no es la economia informal sino el Estado. Aquélla es. más bien. una respuesta popular 
espontânea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiracioncs más elementales de los pobres.
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trabalho, produzindo seus efeitos a saber: o trabalho não assalariado, o subemprego, as 

atividades de baixa produtividade, entre outros (THEODORO, 2002).

Depois de discutido a vertente keynesiana com suas três fases no Brasil, além 

das vertentes neoliberal e estruturalista, na seção 3.2 aprofundaremos no estudo da semântica 

da informalidade até os novos contornos atuais

3.2 Da visão dicotômica moderno-tradicional aos novos contornos da informalidade

Antes do advento do conceito de setor informal, o modelo de Lewis era o 

principal referencial teórico de funcionamento do mercado de trabalho em países em 

desenvolvimento. A economia nestas nações dividia-se em dois amplos setores homogêneos e 

estanques onde a única ligação existente entre eles era o deslocamento de mão-de-obra do 

setor de baixa produtividade (tradicional) para o setor de alta produtividade (moderno), sendo 

que o desenvolvimento econômico levaria ao definhamento do setor de subsistência, visto que 

o setor moderno abarcaria o contingente populacional liberado pelo setor arcaico 

(DEDECCA, 1990; RUMOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, I99-; THEODORO, 

2002).

O estudo da OIT põe fim ao dualismo moderno-tradicional, mas preserva ainda 

uma visão dicotômica formal-informal. Segundo Siqueira (1998, p 15), este estudo 

caracteriza como setor informal todas as atividades que:

[...] não oferecem barreiras à entrada; utilizam pouco capital e recursos locais, operam em 

pequena escala, usam de tecnologia adaptada e intensiva em trabalho; os negócios são dc 

propriedade familiar, tendo pequeno número dc trabalhadores remunerados, sendo muito 

comum o uso dc mão dc obra familiar [... c| atuam cm mercados concorrenciais não regulados. 

[...] Dentro desse conceito enquadra-se também o conjunto de trabalhadores por conta própria

Um dos problemas encontrados neste estudo foi a não identificação da 

heterogeneidade interna do setor informal, logo ratificado pelo PREALC após a realização de 

pesquisas específicas nos países latino-americanos Esta heterogeneidade se expressava na
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coexistência de atividades que são reconhecidas como uma escolha de estratégia de vida' 

junto com uma estratégia de sobrevivência5; que requerem aplicação de capital 

concomitantemente com aquelas que não exigem este recurso; que demandam treinamento 

com aquelas que não necessitam de qualificação alguma; ou ainda que a renda percebida e 

mínima ao lado daquelas de renda satisfatória (RUMOS CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO, 199-; DEDECCA, 1990; SIQUEIRA, 1998) Nas palavras de Castells e 

Portes (1991, p 11, tradução nossa) '‘a economia informal simultaneamente inclui 

flexibilidade e exploração, produtividade e abuso, empresários dinâmicos e trabalhadores 

desprotegidos, libertarismo e cobiça ”2 3 4 Nesta direção, os dois autores afirmam que a economia 

informal comporta não apenas um conjunto de atividades desempenhadas por pessoas 

desamparadas, como também, empresários informais com renda elevada Explicam que o 

setor informal é uma forma específica de relações da produção e não o eufemismo da pobreza 

que é um atributo ligado ao processo de distribuição

Posteriormente, o PREALC também reconheceu que o setor informal concorria 

com o setor formal em alguns mercados de produtos e serviços, propondo, assim, políticas 

que estimulasse aquele setor no intuito de gerar melhoria nas condições de trabalho e aumento 

do nível de renda (RUMOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, 199-, DEDECCA, 

1990).

Na década de 1970, prevalecia no Brasil a mesma visão dual formal-informal 

do PREALC, porém reelaborada, já que oferecia um elemento diferenciador: a 

funcionalidade Isto é, o setor informal teria funcionalidade para o setor formal à medida que 

reduziria o custo de reprodução da força de trabalho ao produzir a preços bem menores itens 

da cesta do trabalhador, ou seja, amenizando os custos salariais do setor formal. Estas relações

2 "A estratégia de vida. conesponde àqueles indivíduos que se engajam no setor informal em função de uma 
opção pessoal, há uma preferência por se estabelecer no setor informal. Essa preferência decorre da dificuldade 
de manutenção de vínculo empregaticio. da possibilidade de auferir maiores níveis de renda, da necessidade de 
flexibilidade de horário, da manutenção de 'negócios' iniciados por pais. avós e outros parentes. [...] São 
exemplos motoristas, proprietários no serviço conta-própria, comerciantes por conta-própria, mecânicos, entre 
outras.” (RUMOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. 199-, p. 35)
3 "A estratégia de sobrevivência, por outro lado. corresponde àqueles trabalhadores que se engajam no setor 
informal por necessidade de sobrevivência, isto é, não há para esses indivíduos outra opção no mercado de 
trabalho. Por terem um baixo nível de qualificação e nenhuma perspectiva de ascensão ocupacional. esses 
individuos são obrigados a ocuparem atividades tipicamente informais. [...] São exemplos às ocupações de: 
trabalhadores braçais sem especificação, aprendizes, lavadeiras e passadeiras, faxineiras e empregadas 
domésticas.” (RUMOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. 199-. p. 35)
4 The informal economy simultaneously encompasses flexibility and exploitation, productivity and abuse, 
aggressive entrepreneurs and defenseless workers, libertarianism and greediness.
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econômicas funcionais entre os dois setores também existiam quando o setor informal estava 

disposto a atender demanda por bens e serviços em setores de baixa rentabilidade para o 

capital no qual o setor formal não possuía interesse em operar (DEDECCA, 1990, 1999; 

FREGUGLIA; TELES; RODRIGUES, 200-).

Outra propriedade ligada ao setor informal é a sua capacidade de absorção de 

mão-de-obra desempregada pelo setor formal em momentos recessivos da economia, quer 

dizer, devido à insuficiência de postos de trabalho gerados pelo setor formal nas crises 

econômicas, o excedente de mão-de-obra encontra seu amparo no setor informal. Esta 

funcionalidade conhecida na literatura especializada como “colchão amortecedor” se deve ao 

fato de uma de suas características intrínsecas -  a ausência de barreiras à entrada. No entanto, 

Dedecca critica esta propriedade de inchamento do setor informal devido ao incessante 

desemprego aberto que assombram as economias nacionais O autor não objetiva negar 

definitivamente esta funcionalidade, contudo, argumenta que as facilidades de entrada no 

setor informal devem ser mais expressivas na expansão do que na recessão econômica e que o 

desemprego aberto deriva justamente da ampliação das barreiras à entrada ao setor informal. 

Ele conclui dizendo que em regiões menos desenvolvidas possivelmente se verifica o efeito 

colchão amortecedor nos períodos de crise em razão da reduzida integração produtiva do setor 

informal ao setor formal ao passo que nas regiões mais desenvolvidas em virtude de uma 

maior integração existente, este papel funcional já se extinguiu (RUMOS CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO, 199-; FREGUGLIA; TELES, RODRIGUES, 200-; DEDECCA, 1990)

Avançando no tema, uma nova abordagem rompe com o enfoque dual-estático 

do mercado de trabalho. Esta concepção busca mostrar que a dinâmica econômica capitalista 

modifica tanto o setor formal quanto o setor informal, sendo o último subordinado ao 

primeiro. Ou seja, a dinâmica econômica impacta o conjunto da economia tanto no aspecto 

estrutural quanto conjuntural, porém, seu núcleo principal -  o setor formal -  extrapola suas 

fronteiras, imiscuindo no espaço econômico como um todo em busca de maior acumulação, 

destruindo, criando e recriando formas de atividades a ele subordinado. Neste sentido, o setor 

informal sofre influência das flutuações econômicas e dos movimentos de acumulação de 

capital, ocupando espaços econômicos intersticiais e periféricos (DEDECCA, 1990, 1999;
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SIQUEIRA, 1998; RUMOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, 199-).5 6 Castells e Portes 

(1991, p 31, tradução nossa) corroboram com a refutação da abordagem dual-estática: “[...] 

não existe nítida dualidade entre o setor formal e informal, mas uma série de interações 

complexas que estabelecem distintas relações entre a economia e o Estado”''

Dedecca (1990) acrescenta que a análise da dinâmica e dos impactos do 

processo de acumulação de capital, não se deveria resumir exclusivamente ao plano da 

estrutura econômica -  formal e informal -  como exposto no parágrafo anterior, mas também 

em relação às diversas formas de organização da produção, os processos de trabalho e a 

estrutura ocupacional

Cacciamali (2000, p. 7), acompanhando a linha de raciocínio do autor 

supramencionado, apresenta o conceito de processo de informalidade

[...] defino o processo de informalidade como a expressão da redefinição das relações de 

produção, dos processos de trabalho e das formas de inserção dos trabalhadores, decorrentes 

das mudanças estruturais cm andamento na economia mundial e dos processos de ajustamento 

estrutural que estão sendo implementados nas diversas economias nacionais.

Ao analisar especificamente o mercado de trabalho, a partir da definição supracitada, o 

processo de informalidade mostra as mudanças nas fornias de inserção laborai, nas relações de 

trabalho assalariado, nos contratos individuais, nas práticas negociais com os sindicatos e nos 

contratos coletivos, rumo à definição de outras regras ou conjunto de regras. Quando o foco é a 

estrutura produtiva, devemos mencionar que a dinâmica das empresas capitalistas, permitida 

pelo marco institucional em construção, redimensiona e reformata todos os espaços 

econômicos, inclusive aqueles que podem ser ocupados pelos produtores informais, ou seja. o 

espaço econômico ocupado pelas formas de organização da produção que não se baseiam em 

mão-de-obra assalariada para seu funcionamento. É. a partir dessa concepção que posso 

afirmar que o processo de informalidade revela a transformação, provocada pela dinâmica 

capitalista, dos setores formal e informal

5 O motivo das atividades do setor informai apoderaT-se somente de espaços deixados vagos peio núcleo
principal é simples: ao controlar maiores recursos o capital tenderá, via de regra, a explorar todas as
atividades cuja rentabilidade seja igual ou superior à taxa de lucro prevalecente. Ao setor informal sobrariam, 
portanto, as atividades que. dado o nível de desenvolvimento das forças produtivas ainda não foram 
completamente regulamentadas pelo capital, ou então, que sobrevivem em função de características dos 
mercados que as tomam menos rentáveis para exploração plenamente capitalista. Em suma. aquelas que não 
criam condições para o desenvolvimento de um processo, não meramente conjuntural, mas sistemático na 
acumulação de capital.” (CUNHA apud RUMOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. 199-, p. 4)
6 [...] there is no clear-cut duality between a formal and an informal sector, but a series of complex interactions 
that establish distinct relationships between the economy and the state.
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Finalizando o estudo da evolução da informalidade no tempo e no espaço, a 

mesma toma novos contornos com as transformações econômicas ocorridas a nível mundial 

na década de 1970. Os estudos relacionados ao informal passam a compreender países e 

regiões de diferentes niveis de desenvolvimento econômico, deixando este fenômeno de estar 

vinculado unicamente às economias atrasadas. Desta feita, o setor informal torna-se universal, 

além de cada vez mais presente nos países centrais. Outrossim, eleva-se substancialmente o 

contingente de trabalhadores que passam a procurar a informalidade como uma estratégia de 

ascensão social, distorcendo os contornos deste fenômeno uma vez que as atividades a ela 

atreladas julgavam-se de baixo rendimento (CASTELLS; PORTES, 1991, SIQUEIRA, 1998)

O debate sobre informalidade se toma de suma importância neste trabalho 

monográfico em virtude do problema da baixa cobertura da Previdência Social se concentrar 

exclusivamente no setor informal. A investigação cuidadosa das correntes de pensamento 

(cepalina/marginalidade) antecedentes ao próprio conceito de setor informal, o exame das 

particularidades da gênese deste conceito, a identificação das principais vertentes (keynesiana, 

neoliberal, estruturalista) do papel do Estado frente ao setor informal e o estudo dos avanços 

teóricos sobre o tema na percepção de diversos autores, nos proporciona uma maior 

expectativa de contribuir com soluções mais apropriadas em relação ao problema deste 

trabalho

O arcabouço teórico desta seção nos auxiliou na escolha do melhor caminho de 

análise da taxa de cobertura previdenciária da RMBH através dos dados empíricos da PED. 

Na seção 5.1 decidiu-se examinar a população ocupada total englobando os trabalhadores do 

setor formal e informal Na seção 5.2 suprimiu-se da investigação as ocupações típicas do 

setor formal -  os assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada -  

restando para análise as ocupações do setor informal

Enfim, o estudo desta seção também nos assistiu na seleção de quais segurados 

da Previdência Social faziam jus da concentração de esforços de verificar as mudanças mais 

recentes na legislação previdenciária. Aproveitando a ocasião, o assunto da seção 4 será a 

pesquisa de tais mudanças, contudo, de antemão, fazendo uma breve descrição da evolução 

histórica da previdência brasileira no intuito de apreciar algumas características peculiares que 

determinaram a ínfima taxa de cobertura da Previdência Social deparada no país.
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4 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PREVIDÊNCIA BRASILEIRA

Os primeiros sistemas de previdência considerados institucionalizados 

surgiram e se desenvolveram no século XIX, nos países capitalistas avançados. No Brasil, a 

primeira medida de proteção social foi introduzida pela Lei n° 3 724, de 15 de janeiro de 

1919, que instituiu o seguro de acidentes de trabalho. Todavia, o inicio da década de 1920, 

marcou a origem do sistema previdenciário brasileiro com a criação de caixas de 

aposentadorias e pensões nas empresas ferroviárias A filiação se dava por empresa, com 

reduzido número de segurados, multiplicidade de instituições, sendo que a gerência dos 

fundos realizava-se pelos próprios empregados e empregadores, sem a participação do Estado. 

Um conjunto de outros setores empresariais também criaram suas caixas, chegando a existir 

183 unidades instaladas no pais em 1937 (OLIVEIRA; BELTRÃO; FERREIRA, 1997; 

DIEESE, 2001, BERTUSSI; TEJADA, 2002; SILVA; SCHWARZER. 2002)

Concomitantemente, no decorrer da década de 1930, por iniciativa do governo, 

criou-se os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) que cobriam determinados setores 

de atividade, como indústrias, comércio, transportes, bancos, etc. Estas autarquias derivadas 

de caixas reestruturadas e fundidas eram de âmbito nacional e incorporavam uma grande 

parcela das categorias de trabalhadores urbanos pelos critérios de similitude e conexidade. 

Entretanto, não abrangiam os trabalhadores do setor informal urbano, autônomos e 

trabalhadores rurais. Observava certa heterogeneidade entre os institutos, gerando disparidade 

entre os planos de benefícios e padrões de proteção qualitativamente muito desiguais entre os 

grupos protegidos pela previdência, uma vez que cada entidade possuía regras próprias 

(OLIVEIRA, BELTRÃO, FERREIRA, 1997; DIEESE, 2001; BERTUSSI; TEJADA, 2002; 

SILVA; SCHWARZER, 2002)

Em 1960, na busca de solução destas vicissitudes, promulgou-se no Congresso 

Nacional a Lei Orgânica da Previdência Social (Lops) que unificou as regras legais sob as 

quais os IAPs fúncionavam. Desta forma, foram uniformizadas as contribuições e planos de 

previdência dos diversos institutos. Além disso, a cobertura previdenciária estendeu-se aos 

empregadores e aos autônomos em geral, incluídos como segurados obrigatórios1, o que veio 

a se consolidar em 1966, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS),

1 Anteriormente, os empregadores e autónomos em geral eram categorizados como segurados facultativos, da 
mesma forma como são categorizados os estudantes e donas de casa na atualidade.
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propiciando a unificação institucional dos lAPs. Em 1967, integrou-se o seguro de acidentes 

de trabalho à Previdência Social, não mais atuando esse tipo de seguro de maneira isolada 

(OLIVEIRA; BELTRÃO, FERREIRA, 1997; BERTUSSI, TEJADA, 2002; SILVA; 

SCHWARZER, 2002; CHIARELLI; SOUZA, 2000)

Não obstante, o processo de expansão da cobertura previdenciária concluiu-se 

durante a década de 1970 Para tanto, a inclusão efetiva dos trabalhadores rurais, após 

tentativas malogradas nos anos anteriores, aconteceu em 1971 com a criação do Programa de 

Assistência ao Trabalhador Rural (Pró-Rural) enquanto os empregados domésticos passaram a 

ser obrigados a se inscrever no sistema previdenciário por determinação da Lei n° 5 859, em 

1972. No ano seguinte, ocorreu a regulamentação da inscrição dos autônomos em caráter 

compulsório Em 1974, criou-se o Ministério da Previdência e Assistência Social, passando a 

ter um ministério exclusivo para as questões previdenciárias, enquanto no mesmo ano, os 

maiores de 70 anos de idade e os inválidos não-segurados que não tivessem obtido beneficio e 

não pudessem prover seu sustento, passaram a ter direitos à renda mensal vitalícia, beneficio 

de cunho assistencial conhecido como amparo previdenciário. Sucedeu-se em 1976, a 

extensão dos benefícios de previdência e assistência social aos empregadores rurais e seus 

dependentes, enfim, abarcando todos que desempenhavam atividades remuneradas no país 

(OLIVEIRA; BELTRÃO; FERREIRA, 1997; BERTUSSI; TEJADA, 2002; SILVA; 

SCHWARZER, 2002; CHIARELLI, SOUZA, 2000)

De fato, houve a expansão da cobertura previdenciária desde a Lei Eloy 

Chaves (Decreto-Lei n° 4 682, de 24 de janeiro de 1923) ao início deste novo século 

Outrossim, não se pode contestar a importância de positivar juridicamente a inclusão de 

categorias marginalizadas ao direito da Previdência Contudo, a experiência nos mostra que o 

fosso que separa os integrados dos excluídos da sociedade brasileira se torna insondável na 

medida que a legislação previdenciária se afasta do mundo palpável Virtualmente, na década 

de 1970, o sistema previdenciário amparava toda a população ocupada No empirismo, três 

décadas se passaram e os cidadãos com renda inadequada e sem acesso à educação, saúde e 

emprego formal, jazem sem seguro social.

Avançando na evolução histórica da previdência brasileira, importante marco 

foi a Constituição Federal de 1988 que implantou substanciais inovações e estabeleceu como 

princípios e diretrizes o direito de todo brasileiro de ingressar no sistema, equiparação dos
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benefícios urbanos e rurais (Previdência Rural extinta), irredutibilidade e definição de um piso 

de um salário mínimo para todos os benefícios, consagração do princípio da previdência 

distributiva, diversificação da base de financiamento com a inclusão das contribuições sociais 

das empresas, incidentes sobre o faturamento e o lucro líquido, alem de efetivar a Previdência 

como componente da Seguridade Social, integrante do próprio direito de cidadania. Além 

disso, a nova Carta Magna criou um orçamento integral para a Seguridade Social, reduziu o 

limite de idade requerida para a concessão de aposentadoria aos trabalhadores rurais, 

determinou a revisão dos valores dos benefícios com base no numero de salários mínimos a 

que correspondiam na data de sua concessão, estendeu o direito de pensão aos homens em 

caso de morte da esposa segurada e o direito de aposentadoria proporcional às mulheres 

(DIEESE, 2001; OLIVEIRA; BELTRÃO; FERREIRA, 1997; CHIARELLI; SOUZA, 2000)

Os novos direitos ergueram os gastos previdenciarios e acirraram as discussões 

da capacidade da previdência em arcar estas novas conquistas durante o período da 

promulgação da Constituição até a aprovação das Leis n°s 8 212 e 8 213, ambas de 24 de 

julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio 

e dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, respectivamente (OLIVEIRA; 

BELTRÃO; FERREIRA, 1997, BERTUSSI; TEJADA, 2002).

Assim, após sucinta descrição histórica da previdência brasileira, adiante na 

seção 4.1, apontam-se às alterações básicas pertinentes as leis supracitadas sob o prisma do 

segurado empregado doméstico e segurado contribuinte individual, segurados que congregam 

as posições na ocupação com incontáveis problemas de cobertura previdenciária

4.1 Alterações nas Leis n°s 8 212 e 8 213 sob a ótica dos segurados empregados 

domésticos e segurados contribuintes individuais

Na tentativa de buscar maiores atrativos para a incorporação de trabalhadores 

não contribuintes a Previdência Social e reincorporar ex-segurados que, em função da 

transformação do mercado de trabalho, passaram a ter relações de trabalho mais flexíveis, 

sancionou-se a Lei n° 9 876, de 26 de novembro de 1999 Dentre as providências contidas na 

mesma, destacou-se a homogeneização das categorias de segurados obrigatórios, instituindo a 

categoria contribuinte individual que englobou os segurados empresários, trabalhadores 

autônomos e equiparados a autônomos. Tal fusão se justificou na medida que os mesmos
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possuíam tratamento idêntico diante da Previdência Social, tanto no que se refere aos 

benefícios a que fazem jus, como também em relação à forma de recolhimento da 

contribuição, embora possuam peculiaridades próprias que as distingam entre si do ponto de 

vista das relações de trabalho (BRASIL, 2003g)

Outro importante ajuste abrangido por esta lei foi romper o viés favorável à 

redução de empregos formais exercida pela estrutura de alíquotas de contribuição 

previdenciárias diferenciadas Antes da sanção da lei supracitada, a aliquota da empresa na 

contratação de empregados era de 20% ao passo que na contratação de empresários, 

trabalhadores autônomos e equiparados a autônomos (segurados contribuintes individuais) o 

percentual era de 15%. Este viés se desfaz quando a alíquota patronal para contratação destes 

últimos saltou de 15% para 20%. uniformizando as contribuições (quadro 4 1) (BRASIL, 

2003g).

Ao mesmo tempo instituiu-se um mecanismo de compensação na contribuição 

do segurado contribuinte individual que trabalha para empresa Para clarificar o assunto, 

deve-se estar ciente que a maior alíquota aplicada ao salário-de-contribuição do segurado 

empregado corresponde a 11% Somando-se com a aliquota de contribuição da empresa na 

contratação de empregados equivalente a 20%, a contribuição total (trabalhadores e patronal) 

resultara em 31%. Por outro lado, o percentual aplicado ao salario-de-contribuição do 

segurado contribuinte individual corresponde a 20%. Novamente, adicionando-se a alíquota 

de contribuição patronal que contrata tais segurados (majorada de 15% para 20% como 

mencionado no parágrafo anterior), a contribuição total importará em 40%. No intuito de 

neutralizar a elevação da contribuição da empresa, criou-se este mecanismo de compensação 

na contribuição do segurado contribuinte individual que trabalha para firma, podendo este 

contribuinte reduzir a alíquota aplicada ao salário-de-contribuição de 20% para 11%. Vale 

dizer que este mecanismo de compensação torna o contribuinte individual um fiscal das 

contribuições da empresa, já que necessitará de comprová-las para obter a redução em sua 

própria contribuição equivalente a 9% Portanto, com a equalização do custo previdenciário 

da mão-de-obra para as companhias, os critérios para a contratação de empregados ou 

autônomos residirá na especificidade de cada atividade desempenhada pelos mesmos e da 

dinâmica do mercado laborai, coadunando-se com a recente doutrina previdenciária, na qual a 

Previdência Social deve ser neutra sob a ótica da relação laborai, não gerando distorções no 

mercado de trabalho (BRASIL, 2003g)
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Quadro 4.1: Contribuições para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 
Brasil - 2003

Contribuinte Alíquota de contribuição Base de incidência
Empresa que contrata 
empregado

20%
Toda a folha salarial da 
empresa (sem teto)

Empresa que contrata 
autônomo

20%
Toda a remuneração ao 
autônomo

Cooperativa de trabalho 15%
Valor bruto da nota fiscal 
ou fatura de prestação de 
serviços

Empresa (para seguro 
acidente de trabalho)

1 %, 2% ou 3%, de acordo 
com o grau de risco da 
atividade da empresa

Toda a folha salarial da 
empresa

Empregador doméstico 12%
Salário até teto de 
contribuição

Membro de cooperativa de 
trabalho

20%, com possibilidade de 
reduzir 9% se a 

cooperativa pagar 
contribuição

Rendimento até teto de 
contribuição

Empresário e profissional 
liberal

20%, com possibilidade de 
reduzir 9% se a empresa 

pagar contribuição

Rendimento até teto de 
contribuição

Autônomo trabalham para 
empresa

20%, com possibilidade de 
reduzir 9% se a empresa 

pagar contribuição

Rendimento até teto de 
contribuição

Autônomo trabalham para 
o público

20%
Rendimento até teto de 
contribuição

Empregado e trabalhador 
avulso

7,65%, 8,65%, 9% ou 
11 % conforme rendimento

Salário até teto de 
contribuição

Empregado doméstico
7,65%, 8,65%, 9% ou 

11 % conforme rendimento
Salário até teto de 
contribuição

Facultativo 20%
Rendimento até teto de 
contribuição

Fonte: SILVA, Enid Rocha da; SCHWARZER, Helmut. Proteção social,
aposentadorias, pensões e gênero no Brasil. Brasília: IPEA, 2002. 
p. 13.

Vale salientar que esta uniformidade na alíquota de contribuição em relação às 

diversas modalidades de contratação já havia sido posta em vigor pela edição da Lei n° 7 787, 

de 1989, fora mantida na redação original da Lei n° 8 212, de 24 de julho de 1991, e
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prosseguia válida até que fosse declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 

tendo sido restituída pela Lei Complementar n° 84, de 18 de janeiro de 1996, entretanto, com 

alíquotas de contribuição diferenciadas, motivando a dificuldade apresentada. No caso de 

intermediação das cooperativas de trabalho, a contribuição da empresa contratante dos 

serviços por intermédio das mesmas passou a ser de 15% incidente sobre o valor bruto da nota 

fiscal ou fatura Antes, esta mesma alíquota incidia sobre os valores distribuídos aos 

cooperados, ou seja, uma base de cálculo não imediatamente conhecida2 (BRASIL, 2003g).

Ainda em relação às alíquotas de contribuição da empresa, observa-se no 

gráfico 4.1 a evolução das mesmas entre agosto de 1938 a março de 1999. Prontamente apura- 

se uma elevação destas alíquotas no decorrer deste período, o que leva a deduzir uma 

consequência imediata, quer dizer, uma evasão cada vez maior no sistema, aumentando a 

informalidade na economia e o número crescente de empregados assalariados privados sem 

carteira assinada.

Oportuno dizer que as alíquotas das contribuições dos segurados empregado, 

empregado doméstico e trabalhador avulso experimentaram duas mudanças após a 

promulgação das Leis n°s 8 212 e 8 213, ambas de 24 de julho de 1991 Originalmente, a 

alíquota aplicada era de 8%, 9% ou 10% conforme o salário-de-contribuição. A Lei n° 9 129, 

de 20 de novembro de 1995, elevou de 10% para 11% a alíquota de contribuição destes 

segurados Posteriormente, com a sanção da Lei n° 9 3 11, de 24 de outubro de 1996, que 

instituiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 

Créditos e de Direitos de Natureza Financeira (CPMF), estabeleceu-se uma alíquota reduzida 

para salários e remunerações até três salários mínimos, aumentando o espectro de alíquotas 

aplicadas (7,65%, 8,65%, 9% e 11%). Destarte, os segurados com baixa remuneração não 

sentiram impactos sobre seus ordenados com a instituição de novo tributo.

Por outro lado, conforme o salário-de-contribuição dos segurados contribuinte 

individual e facultativo, se aplicavam duas alíquotas de contribuição na versão original da Lei 

n° 8 212, de 24 de julho de 1991: 10% e 20%. A Medida Provisória n° 1 415, de 29 de abril de

2 Cabe dizer que mais uma vez resguarda-se o caráter de neutralidade da Previdência Social diante das diversas 
formas e possibilidades de contratação de mão-de-obra, pois o valor distribuído ao cooperado corresponde ao 
valor bruto da nota fiscal ou fatura, deduzidas as despesas administrativas, tributárias e constituição de fundos de 
reserva. Verifica-se que, em média, estas deduções correspondem a 25% do valor bruto da nota fiscal ou fatura, 
restando 75% à retribuição do cooperado. Assim, 20% sobre os 75% distribuídos ao cooperado, chega-se ao 
percentual de 15% (BRASIL, 2003g).
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Gráfico 4 1; Percentual da alíquota de contribuição do 
empregador - Brasil - Ago 1938/Maio 1999

Fonte: PINHEIRO, Vinícius C Aspectos sociais da previdência no Brasil, o
desafio de aumentar a cobertura. In: WORKSHOP “PREVIDÊNCIA, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À POBREZA” , 2000, Brasília.
Transcrição das palestras e debates Brasília: MPAS, 2000 p 127. 
(Coleção Previdência Social, 3. Debates).

1996, em sua edição inicial e reedições posteriores decretou alíquota única de 20% para todos 

aqueles segurados, trazendo uma presumível evasão no sistema O legislador ao instituir o 

mecanismo de compensação permitindo deduzir da contribuição do segurado até nove pontos 

percentuais da alíquota que incide sobre o seu salário-de-contribuição, colaborou para o 

ingresso de contribuintes a este sistema. Todavia, esta dedução somente incide na hipótese do 

contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, fundamentando uma das 

razões pela qual a cobertura dos autônomos que trabalham para o público possuem taxa de 

cobertura inferior em relação aos autônomos que trabalham para empresa (ver 5.2.2), A 

diferença na cobertura entre estes autônomos tende a se elevar com a conversão da Medida 

Provisória n° 83, de 12 de dezembro de 2002 em Lei n° 10 666, de 8 de maio de 2003, 

obrigando a pessoa jurídica3 que contrata o contribuinte individual de efetuar a inscrição no

3 Esta assertiva é válida paia as cooperativas de trabalho e seas cooperados Entretanto, não se aplica ao 
contribuinte individual quando contratado por outro contribuinte individual equiparado a empresa ou por 
produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras, e nem ao 
brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo.
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Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a recolher a contribuição por ele devida'4, 

visando superar a imprevidência destes autônomos. A adoção dessa sistemática por parte das 

firmas não será novidade, uma vez que bastará estender o procedimento já praticado em 

relação aos seus empregados e trabalhadores avulsos mediante simples ajustes. Com a adoção 

desta medida, espera-se garantir a adimplência de um grande número de contas-próprias que 

trabalham para empresa e que deixam de recolher suas contribuições, além de expandir a 

cobertura desta forma de inserção no mesmo patamar dos empregados assalariados públicos e 

assalariados privados com carteira assinada Vale ressaltar a insensibilidade do legislador no 

caso dos autônomos que trabalham para o público cuja alíquota de contribuição corresponde a 

1/5 do que aufere, impossibilitando o ingresso da maior parte deste contingente no Seguro 

Social, além da insistente falta de equidade entre contribuintes individuais (inclusive para os 

autônomos que trabalham para empresas) e empregados (inclusive os domésticos) e 

trabalhadores avulsos com baixa remuneração onde para os primeiros não existe um espectro 

de alíquotas aplicáveis conforme o salário-de-contribuição mensal

Como as alíquotas de contribuição patronal, verifica-se no gráfico 4.2 a 

elevação das alíquotas de contribuição do empregado para faixas de 1 a 3 salários mínimos. 

Na visão dos neoliberais, como Hemando de Soto5, este procedimento adotado durante toda a 

história da previdência brasileira tende apenas a aumentar a evasão dos trabalhadores no 

sistema, sobretudo, ampliar a quantidade de empregados privados assalariados sem carteira 

assinada

Outra iniciativa prevista na Lei n° 9 876, de 26 de novembro de 1999, 

destinada a atrair os contribuintes individuais, foi reduzir os juros moratórios de 1% para 

0,5% ao mês para aqueles que regularizarem suas contribuições anteriores a abril de 1995. 

Deste modo, facilitou-se o cômputo do tempo de serviço passado, vedado o tempo fictício. 

Ação de igual valor redundou na Lei n° 10 684, de 30 de maio de 2003, permitindo que 

empresas, inclusive órgãos públicos, além de pessoas físicas em débito com o INSS, 

solicitassem o parcelamento das contribuições devidas em até 180 meses. Entretanto, houve 

um prazo preclusivo para a adesão de dois meses, sendo que o parcelamento retomou a regra 

anterior (60 meses) após o mesmo findado.

4 Sem prejuizo de coxnplemeníação direta de contribuição peio próprio segurado até o valor mínimo mensal do 
salário-de-coutribuição, quando as Temunerações recebidas rto mês, por serviços prestados a pessoas jurídicas, 
forem inferior a este.
' Ver seção 3.1.
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Gráfico 4.2: Percentual da alíquota de contribuição do 
empregado para faixa de 1 a 3 salários 
mínimos - Brasil - 1935/1990

Fonte: OLIVEIRA, Francisco Eduardo Barreto de; BELTRÃO, Kaizô
Iwakami; FERREIRA, Mônica Guerra. Reforma da previdência.
Rio de Janeiro: IPEA, 1997. p. 17.

Seguindo a mesma diretriz de incentivar os contribuintes individuais a 

ingressarem no sistema previdenciário, ampliou-se o salário-maternidade a todas as seguradas 

da Previdência Social com a promulgação da Lei n° 9 876, de 26 de novembro de 1999. Na 

sistemática vigente, este beneficio era devido às seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas, 

empregadas domésticas e seguradas especiais, sucedendo a discriminação para com as 

seguradas contribuinte individual e facultativa que ficavam desamparadas antes e depois do 

parto. Este direito também era negado a segurada especial até a publicação da Lei n° 8 861, de 

25 de março de 1994. Para tanto, fixou-se um período de carência para a concessão do salário- 

maternidade de dez contribuições mensais para as seguradas contribuinte individual, especial 

e facultativa, sendo que para as demais seguradas independe de carência o pagamento deste 

benefício. Vale dizer do direito também estendido às seguradas que adotarem ou obtiverem 

guarda judicial para fins de adoção de criança (Lei n° 10 421, de 15 de abril de 2002).

Neste instante, aproveita-se para observar o quadro de distribuição dos 

benefícios e serviços perante as diversas categorias de segurados da Previdência Social e 

promover uma reflexão tomando como base a extensão do salário-matemidade a todas as 

seguradas como incentivo a ampliação da cobertura do sistema previdenciário. Verifica-se no 

quadro 4.2 que o serviço social e de reabilitação profissional são prestados a todos os
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segurados. Não obstante, os benefícios de prestação continuada, no caso, a aposentadoria 

especial, e os benefícios temporários, salário-família6 e auxílio-acidente, não são ofertados 

justamente às categorias de segurados com pior performance na cobertura previdenciária. 

Desta forma, desponta uma oportunidade de se dilatar estes benefícios, como exemplo do 

salário-maternidade, objetivando a inscrição de maior quantidade de filiados ao Seguro 

Social. Ademais, do ponto de vista doutrinário, não há como negar o direito a estes benefícios 

aos demais segurados. A estipulação de um período de carência para concessão de quaisquer 

prestações pecuniárias aos segurados não contemplados é uma forma salutar de coibir fraudes 

e práticas contra a Previdência Social.

Neste sentido, a Medida Provisória n° 83, de 12 de dezembro de 2002, 

convertida na Lei n° 10 666, de 8 de maio de 2003, permitiu o recebimento de aposentadoria 

especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção, que exerça atividade sob 

condições prejudiciais à saúde ou à integridade física Como os cooperados destas 

cooperativas filiam-se à Previdência Social como contribuintes individuais, surgiu a primeira 

iniciativa para a concessão deste beneficio aos demais segurados. Este primeiro passo deveu- 

se às mudanças decorridas nas relações de trabalho, com crescimento significativo das 

cooperativas de trabalho e de produção onde não existe vínculo empregatício entre as 

cooperativas e seus associados nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Estes 

cooperados haviam perdido o direito ao benefício de aposentadoria especial quando deixaram 

de ser empregados (BRASIL, 2003f)

Com a promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 

1998, houve a desconstitucionalização da forma de cálculo do salário-de-benefício, tornando 

possível à introdução de critérios atuariais na Previdência. O artigo 201 da Constituição 

Federal enuncia que “a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial” . Por conseguinte, surgiu a necessidade de mudanças na metodologia de 

cálculo do salário-de-beneficio dos segurados onde o novo método estabeleceu relação 

estreita entre esforço contributivo e período de tempo de usufruto esperado do benefício. A

6 A extensão do salário-família ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual e especial robustecerá 
ainda mais as políticas sociais nas áreas da saúde e educação, já que o pagamento do salário-família é vinculado 
à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de freqüência à escola do filho ou 
equiparado. Este beneficio pago pela empresa ao segurado empregado e trabalhador avulso poderão ser pagos 
diretamente pela Previdência Social aos demais segurados, tal como ocorre no pagamento do salário- 
maternidade, ou ainda, pela própria empresa, aos contribuintes individuais que prestem serv iços à mesma.
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Quadro 4.2: Distribuição dos benefícios e serviços da Previdência Social, segundo a 
categoria de segurados - Brasil - 2003

Benefício e Serviço
Empregado - 
Trabalhador 

Avulso

Empregado 
Doméstico - 
Contribuinte 
Individual - 
Facultativo

Especial

benefícios de prestação continuada
aposentadoria por invalidez Sim Sim Sim
aposentadoria por idade Sim Sim Sim
aposentadoria por tempo de contribuição Sim Sim Sim
aposentadoria especial Sim Não (1) Não
pensão por morte Sim Sim Sim

benefícios temporários
auxilio-doença Sim Sim Sim
salário-família Sim Não Não
salário-maternidade Sim Sim Sim
auxílio-acidente Sim Não Sim
auxílio-reclusão Sim Sim Sim

serviços
serviço social Sim Sim Sim
reabilitação profissional Sim Sim Sim

Fonte: BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Tudo o que você
quer saber sobre a previdência social. 2. ed. Brasília, 2002. p 9.

(1) Benefício estendido ao contribuinte individual de cooperativa de trabalho ou de 
produção pela Medida Provisória n° 83, de 12 de dezembro de 2002, convertida na 
Lei n° 10 666, de 8 de maio de 2003.

regra de cálculo do valor dos benefícios baseava-se na média aritmética simples de todos os 

últimos trinta e seis salários-de-contribuição. A nova metodologia ampliou o período de 

contribuição computando para a apuração do salário-de-benefício toda a vida laborai do 

trabalhador, tomado de 1994 em diante. Ainda, visando beneficiar os segmentos de menor 

renda que apresentam maior instabilidade laborai, inclusive com período de desemprego, 

estabeleceu-se a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Outrossim, inseriu-se na fórmula de 

cálculo do salário-benefício um fator previdenciário, considerando-se a expectativa de 

sobrevida, a idade e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar (BRASIL, 2003f; 

ORNÉLAS; VIEIRA, 1999).
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O novo procedimento de cálculo do salário-benefício determinado pela Lei n° 

9 876, de 26 de novembro de 1999, tomou a escala de salário-base para a contribuição dos 

contribuintes individuais desnecessária, uma vez que tal escala tinha como intento impedir o 

característico expediente de subdeclarar rendimentos, já que o segurado contribuiria sobre o 

teto somente no período relevante para o cálculo do salário-benefício. Agora, qualquer 

subdeclaração de rendimentos influi de forma diretamente proporcional no valor do benefício 

futuro do segurado. Destarte, outra medida contida nesta lei foi a eliminação gradual da escala 

de salário-base, ficando extinta, posteriormente, a escala transitória de salário-base, consoante 

Medida Provisória n° 83, de 12 de dezembro de 2002, convertida na Lei n° 10 666, de 8 de 

maio de 2003 (BRASIL, 2003g).

Outra razão para a extinção da escala de salário-base é a existência de formas 

criativas de burlar a barreira do tempo de permanência mínimo em cada intervalo.7 De acordo 

com a PNAD, a distribuição percentual dos segurados autônomos e empregadores 

contribuintes ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) diverge diametralmente da 

estrutura destes grupos de contribuintes por faixa de renda (tab 4.1). Em 1997, apenas 0,6% 

dos autônomos contribuíam na classe 10, equivalente ao teto de contribuição, enquanto 14,9% 

deles possuíam rendimentos nesta faixa. Entre os empregadores, a divergência se toma maior, 

pois, somente 1,1% contribuíam na classe 10 ao passo que 53,1% auferiam rendimentos nesta 

faixa de valor. Em relação à classe 1, equivalente ao piso de contribuição (1 salário mínimo), 

há uma sobre-representação de contribuintes das duas posições na ocupação (BRASIL, 

2003g; ORNÉLAS; VIEIRA, 1999).

Com a existência da escala de salário-base, a base de cálculo da contribuição 

dos contribuintes individuais não possuia correlação com a remuneração efetivamente 

recebida e obrigava os segurados a se enquadrarem inicialmente na classe 1, com progressão 

somente após a permanência em cada classe por um determinado número de meses, o que 

reduzia a proteção dos mesmos, já que em caso de aposentadoria por invalidez, pensão por 

morte, auxílio-doença ou salário-maternidade, o valor a receber não é igual à renda do 

segurado (ORNÉLAS; VIEIRA, 1999).

O número mínimo de meses de permanência em cada ciasse era a seguinte, ciasse 1(12 meses); ciasses 2, 3 e 4 
(24 meses), classe 5 (36 meses), classes 6 e 1 (48 meses), classes 8 c 9 (60 meses).
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Tabela 4 1: Distribuição percentual dos autônomos e empresários na escala de salário-base do 
INSS e de Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e de acordo com 
rendimento declarado à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 
Brasil - 1997

Classes da escala 
de salário-base

Autônomos 
contribuintes do 
INSS na escala

Rendimentos dos 
autônomos - 

PNAD

Empresários 
contribuintes do 
INSS na escala

Rendimentos dos 
empresários - 

PNAD
Classe 1 79,0 23,8 72,0 3,5
Classe 2 12,6 19,0 14,6 5,3
Classe 3 2,1 12,5 2,3 5,9
Classe 4 2,2 10,1 3,3 7,5
Classe 5 1,6 6,5 2,7 5,0
Classe 6 0,8 2,9 1,6 2,6
Classe 7 0,4 4,2 1,0 4,5
Classe 8 0,4 1,2 0,8 1,8
Classe 9 0,3 4,9 0,6 10,6

Classe 10 0,6 14,9 U 53,1
Total 100,0 100,0 100.0 100,0

Fonte. ORNÉLAS, Waldeck; VIEIRA, Solange P Novo rumo para a previdência
brasileira [Brasília, s.n], 1999. p 8. Disponível em. <http.//ww\v.mpas.gov.br/07_09. 
asp>. Acesso em: 18 out 2003.

Uma outra medida que reparou uma iniqüidade exercitada contra o segurado da 

Previdência Social, sobretudo o de baixa renda que, na maior parte das vezes, ao perder seu 

emprego, não possuia condições de contribuir como segurado facultativo, foi a 

desconsideração de procedimento consagrado pela legislação quanto à perda da qualidade de 

segurado, para efeito da concessão de aposentadorias por tempo de contribuição e especial, e 

na hipótese de aposentadoria por idade, desde que o segurado computasse no mínimo na data 

da solicitação do benefício, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de 

carência Tornou-se totalmente despicienda o instituto da perda da qualidade do segurado 

após a alteração da forma de apuração do valor do salário-de-beneficio, especialmente, no 

caso de aposentadoria por tempo de contribuição onde se aplica obrigatoriamente no cálculo 

do valor do benefício o fator previdenciário. Outrora a Medida Provisória n° 83, de 12 de 

dezembro de 2002, convertida na Lei n° 10 666, de 8 de maio de 2003, que adotou esta 

medida, havendo a perda da qualidade de segurado para estes benefícios supracitados, as 

contribuições anteriores a essa data só seriam computadas para efeito de carência depois que o 

segurado contasse, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, um terço

http://www.mpas.gov.br/07_09
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do número de contribuições exigidas (60 novas contribuições mensais). O intervalo de tempo 

para que se perdesse a qualidade de segurado quando o mesmo deixasse de contribuir eram de 

12 meses, prorrogado para até 24 meses se o segurado já tivesse pagado mais de 120 

contribuições mensais (BRASIL, 2003f; 2003h).

Houve outras importantes alterações na legislação previdenciária capaz de 

aumentar o número de contribuintes à Previdência Social Uma delas fomentada pelo 

Ministério da Previdência Social (MPS) que instituiu, em 16 de fevereiro de 2000, por meio 

da Portaria n° 1 671, o Programa de Estabilidade Social com a finalidade de veicular 

campanhas em massa de conscientização sobre a importância da Previdência Social e da 

filiação ao sistema (BRASIL, 2003f) Outra providência do governo foi o tratamento 

diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Sistema Integrado 

de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(SIMPLES) através da Lei n° 9 317, de 5 de dezembro de 1996, alterada pela Lei n° 9 732, de 

11 de dezembro de 1998 Dentre as numerosas vantagens originadas pela promulgação desta 

lei, destaca-se a tentativa de reduzir a informalidade do mercado de trabalho, já que houve a 

simplificação de procedimentos

Seguindo a mesma direção, dentre as precauções para diminuir a sonegação no 

setor serviços está o procedimento da sub-rogação, em que a empresa contratante de mão-de- 

obra subcontratada deve reter 11% do faturamento a título de contribuição previdenciária da 

empresa cedente da mão-de-obra Este mecanismo de antecipação de receita em relação a 

setores terceirizados está em vigor desde a promulgação da Lei n° 9 711, de 20 de novembro 

de 1998 Na redação original da Lei n° 8 212, de 24 de julho de 1991, o contratante de 

quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra respondia solidariamente com 

a empresa prestadora Interessante perceber a evolução do conceito de cessão de mão-de-obra 

na legislação previdenciária onde primeiramente entendia-se como a colocação, à disposição 

do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizassem 

serviços contínuos cujas características impossibilitem a plena identificação dos fatos 

geradores das contribuições. Posteriormente, este conceito foi transformado pela Lei n° 9 129, 

de 20 de novembro de 1995, que passou a ser compreendido como serviços contínuos não 

relacionados diretamente com as atividades normais da empresa. Finalmente, com a redação 

dada pela Lei n° 9 528, de 10 de dezembro de 1997, abrangeu o conceito para serviços 

contínuos, relacionados ou não com atividades normais da empresa, quaisquer que sejam a
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natureza e a forma de contratação Além do mais, salienta-se o acréscimo na retenção, 

previsto pela Medida Provisória n° 83, de 12 de dezembro de 2002, convertida na Lei n° 

10 666, de 8 de maio de 2003, a cargo da empresa contratante, incidente sobre nota fiscal ou 

fatura de serviços, mediante cessão de mão-de-obra, relativamente aos empregados sujeitos à 

aposentadoria especial

Estas foram as principais alterações relacionadas com os segurados 

empregados domésticos e segurados contribuintes individuais na legislação previdenciária, 

conquanto inúmeras outras mudanças ocorreram nestes últimos anos pertinente a todos os 

segurados da Previdência Social Na seção seguinte (5), levanta-se a taxa de cobertura da 

Previdência Social na RMBH, bem como se traça o perfil dos não contribuintes, através da 

análise dos dados da PED, no período de 1996 a 2002. Inicia-se com o propósito de identificar 

a população a ser pesquisada. Em seguida, examina-se esta população de três modos distintos: 

Primeiro, investiga-se a taxa de cobertura previdenciária da população ocupada total. Em 

seguida, analisa-se esta taxa de cobertura excluindo da população ocupada total os 

assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada Por último, estuda-se esta 

taxa restringindo ainda mais a população em estudo, introduzindo o conceito de população 

ocupada restrita, em que se excluem os menores de 16 anos e maiores de 60 anos e os que 

ganham menos do que um salário mínimo.
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5 COBERTURA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

BELO HORIZONTE: PERFIL DOS NÃO CONTRIBUINTES

Esta seção se propõe a conhecer a taxa de cobertura da Previdência Social na 

RMBH, bem como traçar o perfil dos não contribuintes, através da análise dos dados da 

PED1, no período de 1996 a 2002.

Segundo o Censo Demográfico do Brasil de 2000, realizado pelo IBGE, a 

população residente total no Brasil naquele ano era de 169 799 170 pessoas Dos quase 170 

milhões de residentes, 68 018 570 pessoas viviam em regiões metropolitanas, correspondendo 

a 40,1% da população A PED se encontra implantada na RMBH e em mais cinco regiões, 

sendo realizada, no Distrito Federal e nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, 

Salvador e Recife A população residente total coberta pela PED em 2000 era de 34 296 787 

pessoas, o que corresponde a 50,4% das pessoas que residem em regiões metropolitanas 

Desta feita, vale dizer que a análise realizada neste estudo poderá ser comparada com a 

metade da população brasileira que reside nestes espaços Importante destacar, que embora as 

regiões metropolitanas brasileiras possuam certas semelhanças demográficas e econômicas, a 

taxa de cobertura do sistema previdenciário é influenciada de acordo com o perfil econômico 

de cada unidade da federação No Distrito Federal e nos estados do Sul e Sudeste, a cobertura 

oscila entre 58% e 69%. Nos estados do Nordeste e Centro-Oeste a cobertura oscila entre 45% 

e 55%, enquanto nos estados da região Norte a tendência é que apresentem taxa de cobertura 

semelhantes ou inferiores à do Maranhão (37,4%)2 (BRASIL Ministério da Previdência 

Social, 2003) Ressalta-se que as taxas de cobertura previdenciárias nas regiões 

metropolitanas serão sempre maiores em comparação com a unidade da federação onde se 

localizam, pois as atividades agrícolas, as de reflorestamento, de pecuárias, além das 

atividades extrativas de vegetais e pesca, são pouco representativas nestas áreas Sabe-se que 

este é o setor de atividade econômica onde o índice de cobertura é o mais reduzido, 

certamente o setor com trabalhadores com maior carência de informações sobre seus direitos e 

deveres. Somando-se a isto, os domicílios rurais não são contemplados pela PED/RMBH,

1 A elaboração da metodologia da Pesquisa de Emprego e Desemprego foi desenvolvida pela Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados (SEADE) de São Paulo e pelo Departamento Intersíndical de Estatística e Estudos 
Sócio-Econômicos (DIEESE), o que garante ampla comparabilidade dos resultados locais com as outras regiões 
metropolitanas que utilizam a mesma sistemática.
2 Cobertura referente à população ocupada restrita excluindo militares e estatutários.
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sinalizando que a cobertura do sistema previdenciário neste estudo encontrar-se-á um pouco 

superestimada.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) foi criada pela Lei Federal n.° 14, de 18 

de junho de 19733, com o objetivo de diversificar e sofisticar as funções produtivas e tomar-se 

um pólo de organização da rede urbana, ao lado de São Paulo e Rio de Janeiro. Nessa primeira 

versão, a RMBH tinha 3.723km2 de extensão e uma população total de 2.022.846 habitantes.

Em 1989. 4 novos municípios foram incorporados à RMBH: Bmmadinho. Esmeraldas. Igarapé 

e Mateus Leme Com esse acréscimo, a RMBH passa a ter 18 municípios, com uma extensão 

de 5.678km2 e uma população total de 3.436.060 habitantes.

Decisões posteriores foram ampliando a RMBH, e a Lei Complementar n° 63. de 10 de janeiro 

de 2002, define sua nova composição4 5 e a do Colar Metropolitano (ARRUDA; AMORIM 

FILHO. 2002, p. 222-223)

Assim, a RMBH chega ao ano 2000 com uma população de 4 349 425 

habitantes (CENSO demográfico 2000).

Entretanto, o que de fato nos interessa neste estudo é examinar a População em 

Idade Ativa (PIA)? e não a população residente total da RMBH, o que corresponde a 3 489 

mil pessoas (80,2%) do total dos habitantes no ano de 2000 Cabe advertir que a PED/RMBH 

tem como objetivo principal investigar a estrutura e a dinâmica do mercado de trabalho 

regional, a partir de um levantamento mensal e sistemático sobre o emprego, o desemprego e 

os rendimentos do trabalho. A pesquisa viabiliza análises sobre aspectos quantitativos e 

qualitativos da evolução do mercado de trabalho local (estrutura setorial e ocupacional do 

emprego, setores de atividade econômica que têm gerado ou destruído postos de trabalho, 

etc.) (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2001). Destarte, a estrutura do questionário da 

PED/RMBH não possui o objetivo específico de medir a taxa de cobertura da Previdência 

Social, sendo que esta captação somente é obtida para a população ocupada, não 

contemplando os inativos6 e desempregados.

3 “Na sua formação inicial incluía 14 municípios: Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, íbíríté. Lagoa Santa. 
Nova Lima. Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano '
4 “Vieram somar-se à RMBH: Baldim, Bmmadinho. Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Florestal, Igarapé. 
Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme. Matozinhos, Nova União. Rio Manso, 
São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Taquaraçu de Minas.”
5 PIA -  corresponde à população com dez anos ou mais.
6 Inativos (maiores de 10 anos) -  Correspondem à parcela da PIA que não está ocupada ou desempregada.
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Assim, uma parceia da PIA deixa de ser investigada, ou seja, mais de 40% da 

PIA, já que as taxas globais de participação7 não ultrapassam os 60% na RMBH, levando este 

estudo a desconsiderar a existência dos contribuintes facultativos, quer dizer, estudantes e 

donas de casa, pois a condição de atividade destes indivíduos é de inatividade A única forma 

de captação da formalidade e informalidade da população inativa através do questionário da 

PED/RMBH seria medindo o percentual de inativos que recebem o seguro-desemprego

A maior parte da população inativa é do tipo pura (quase toda a totalidade), ou 

seja, não realiza nenhum trabalho excepcional De fato, os anos de 2001 e 2002 a amostra 

acabou não suportando a desagregação para os inativos com bico por representarem uma 

parcela tão pequena da população inativa A tabela 5.1 nos apresenta que o percentual de 

inativos que recebem seguro-desemprego é limitado, não alcançando um por cento dos 

inativos puros neste período Em outras palavras, a quantidade de inativos que percebem 

seguro-desemprego é reduzida, sugerindo que estas pessoas quando mudaram a situação 

ocupacional de ocupados para inativos não possuiam o direito de receber este beneficio, 

podendo ser interpretado que ocupavam o setor informal Não obstante, este indicador não 

poderá nos quantificar o percentual de inativos que pertenciam ao setor informal Conhece-se 

com estas informações uma parte de inativos que pertenciam ao setor formal nos últimos 

meses, mas nada se sabe dos inativos restantes, se pertenciam ao setor informal ou se 

permanecem nesta situação ocupacional por vários anos Mesmo assim, interessante observar 

que a curva de inativos que recebem seguro-desemprego segue a mesma trajetória da taxa de 

cobertura da Previdência Social da população ocupada total, demonstrando uma correlação 

destas curvas (gráf. 5.1 e 5.2).

Da mesma forma que a PIA, uma parcela da PEAX deixa de ser investigada, 

levando este estudo a desprezar a existência dos desempregados que permanecem 

contribuindo facultativamente para o sistema previdenciário Apesar da Lei n° 8 213, de 24 de 

julho de 1991, proteja o segurado desempregado para que o mesmo se mantenha na qualidade 

de segurado, acrescentando mais doze meses ao prazo de cessação das contribuições, nada o 

impede que contribua, evitando constrangimentos como cumprimento de novo cômputo do * 8

Taxa Global de Participação -  É a relação entre a PEA/P1A Indica a proporção de pessoas com dez anos ou 
mais incorporadas ao mercado de trabalho, como ocupadas ou desempregadas. 1996 (56,7%); 1997 (57,9%); 
1998 (57,6%); 1999 (57,2%); 2000 (57.7%); 2001 (58,4%); 2002 (58.8%).
8 PEA -  parcela da PIA ocupada ou desempregada.
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Tabela 5.1: Percentual de tipos de inativos e desempregados que recebem seguro- 
desemprego - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Especificação 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Inativo puro 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6
Inativo com bico 2,0 0,8 1,0 0,5 0,6 (1) (1)
Desempregado 4,6 3,6 4,6 3,3 2,7 3,6 3,2
Aberto 5,4 4,2 5 5

■) 3,7 3,4 4,5 3,9
Oculto pelo trabalho precário 4,4 3,2 3,7 3,0 1,8 2,9 2,3
Oculto pelo desalento 1,2 1,4 1,1 1,4 0,9 1,1 1,8

Fonte. Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatistica e Informações (CEI). 
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria

cx

Gráfico 5.1: Curva da taxa de cobertura previdenciária da 
população ocupada total - Regjão Metropolitana 
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estatísticas e Informações (CEI).

Gráfico 5.2: Curva dos inativos e desempregados que recebem 
seguro-desemprego - Região Metropolitana de 
Belo Horizonte - 1996-2002

è?
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatísticas e Informações (CEI).

período de carência. Outrossim, devido a maior amplitude metodológica da PED em virtude 

de um mercado de trabalho pouco estruturado, há uma linha tênue entre ocupados, 

desempregados e inativos. Ocorrem freqüentemente pessoas que realizam algum trabalho 

remunerado (ex. autônomo) que procurou trabalho nos 30 dias anteriores ao da entrevista (ex.
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fez contato com possíveis clientes) e não exerceu nenhum trabalho nos últimos sete dias, 

sendo classificado como desempregado, mas podendo o mesmo ter auferido renda para 

contribuir para a Previdência Social nos dias antecedentes a estes últimos sete dias. Análogo o 

desempregado oculto pelo trabalho precário que perceba renda, podendo ou não contribuir 

para o sistema da Previdência. Portanto, esta população exemplificada fica à margem dos 

nossos estudos.

Tal como a população inativa, o único processo de captação da formalidade e 

informalidade da população desempregada através do questionário da PED/RMBH seria 

medindo o percentual de desempregados que recebem o beneficio do seguro-desemprego.

A maior parte da população desempregada é do tipo desempregado aberto 

(entre 61% a 65%), seguido do desempregado oculto pelo trabalho precário (entre 23% a 

26%) e abaixo o desempregado oculto pelo desalento (entre 10% a 14%) no período de 1996 a 

2002. Nota-se que o desemprego oculto pelo trabalho precário é constituído totalmente pelo 

setor informal. A tabela 5.1 nos apresenta que o percentual de desempregados total e por 

qualquer tipo de desempregado que recebem seguro-desemprego é maior do que o percentual 

de inativos que o recebem O desempregado aberto possui os maiores percentuais no período 

analisado, seguido pelo oculto pelo trabalho precário O desempregado oculto pelo desalento 

possui percentuais bem menores comparados com os outros dois tipos de desempregados. 

Importante salientar também que a curva de desempregados que recebem seguro-desemprego 

se assemelha com a curva de inativos que recebem seguro-desemprego, bem como a taxa de 

cobertura da Previdência Social da população ocupada total, também demonstrando uma 

correlação destas curvas (gráf 5.1 e 5.2). Como dito anteriormente para os inativos, estes 

percentuais de desempregados que recebem o beneficio nos dão uma idéia dos desempregados 

que pertenciam ao setor formal em um período recente, mas não permite dimensionar com 

precisão a informalidade da economia.

Enfim, a parcela da PEA que remanesceu é a população-alvo deste estudo (tab. 

5.2). De 1996 a 2002 a população ocupada da RMBH cresceu 15,2% passando de 1 milhão e 

540 mil ocupados (1996) para 1 milhão e 774 mil ocupados (2002). Examina-se esta 

população de três modos distintos: Primeiro, investiga-se a taxa de cobertura previdenciária 

da população ocupada total. Em seguida, analisa-se esta taxa de cobertura excluindo da 

população ocupada total os assalariados públicos e assalariados privados com carteira
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assinada Por ultimo, estuda-se esta taxa restringindo ainda mais a população em estudo, 

introduzindo o conceito de população ocupada restrita, em que se excluem os menores de 16 

anos e maiores de 60 anos e os que ganham menos do que um salário minimo

Tabela 5.2: Estimativas médias da população em idade ativa, economicamente ativa, 
desempregada, ocupada e inativa maior de 10 anos - Região Metropolitana de 
Belo Horizonte - 1996-2002 - (em 1000 pessoas)

Especificação 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
População em Idade Ativa (PIA) 3 111 3 201 3 295 3 391 3 489 3 585 3 683
População Economicamente Ativa (PEA) 1 764 1 853 1 898 1 940 2 013 2 094 2 166
Desempregados 224 248 302 347 358 383 392

Aberto 138 161 196 229 231 239 249
Oculto 86 87 106 118 127 144 143

Pelo trabalho precário 58 57 74 83 85 94 89
Pelo desalento 28 30 32 35 42 50 54

Ocupados 1 540 1 605 1 596 1 593 1 655 1 711 1 774
Inativos 1 347 1 348 1 397 1 451 1 476 1 491 1 517
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEJ). 
Nota: Ocupados é a população estudada

5.1 População ocupada total

Nesta seção busca-se conhecer a taxa de cobertura previdenciária da população 

ocupada total englobando todas as posições na ocupação9 10 e segurados obrigatórios da 

Previdência Social'0 obtendo-se um panorama do conjunto da população ocupada.

As informações captadas pela PED/RMBH indicam que existe cerca de 621 

mil ocupados que não contribuiram para o sistema previdenciário na RMBH no ultimo ano A 

taxa de não contribuintes oscilou nestes últimos sete anos entre 32,2% (1996) a 35,8% (1999 e 

2000) (gráf 5 3). Analisando este período, percebe-se que no primeiro ano de implantação da 

PED na RMBH foi alcançado o maior percentual na taxa de cobertura (67,8%), reduzindo-se 

nos anos posteriores, até atingir o menor patamar em 1999 (64,2%), permanecendo estável no 

ano de 2000, tendo uma recuperação no ano seguinte (65,7%) e novamente caindo no ano de 

2002 (65,0%) Isto demonstra que ao longo desses anos, a taxa de cobertura tendeu a cair,

9 As posições na ocupação são. empregado, autônomo, empregador, profissional universitário autônomo, dono 
de negócio familiar. trabaihadoT familiar sem remuneração salarial, entre outras.
10 São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, empregados, empregados 
domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e especiais.
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ainda não se recuperando após a recessão econômica no final da década passada. Deve-se 

atentar, porém, que apesar do decréscimo da taxa de cobertura neste período devido à 

conjuntura econômica, a questão dos não contribuintes se revela mais um problema estaitural 

do que conjuntural Deduz-se que as alterações realizadas na legislação pelo governo durante 

esses anos, pouco efeito surgiu e urge a necessidade de políticas públicas nesta área para 

modificar esta realidade. Em seguida, destacam-se os atributos pessoais da população em 

estudo segundo a taxa de cobertura (tab. 5.3)
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Gráfico 5.3: Percentual de cobertura da Previdência Social da
população ocupada total - Região Metropolitana de 
Belo Horizonte - 1996-2002
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Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatísticas e Informações (CEI)

5.1.1 Análise descritiva segundo atributos pessoais

A caracterização da população ocupada total segundo o sexo indica que em 

todo o período analisado os homens contribuem mais do que as mulheres Entretanto, 

percebe-se que esta diferença se reduz ao longo do tempo, atingindo uma pequena diferença 

em 2001 (1,9%). A maior discrepância no período foi 1997 (6,0%). Estes números nos 

apontam para dois pontos: Primeiro, as diferenças de inserção entre homens e mulheres no 

mercado de trabalho, onde as mulheres encontram-se em posição de inferioridade em relação 

aos homens. Segundo, a simultaneidade existente na redução da diferença entre gêneros 

segundo a taxa de cobertura e o aumento da taxa de participação feminina no mercado de 

trabalho 11 Vale assinalar que em 1996, 70,2% dos homens contribuíam para Previdência 

Social atingindo em 2002 (66%), queda de 4,2 pontos percentuais Já as mulheres, no início

11 Taxa de participação feminina na RMBH. 1996 (46,5%), 1997 (47.9%), 199% (47,7%); 1999 (4%.1%). 2000 
(48.9%); 2001 (50,1%); 2002 (50,9%). Crescimento de 9.5% entre 1996 a 2002.
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do período, 64,5% contribuíam para o sistema previdenciario reduzindo para 63,8% em 2002, 

sofrendo um decréscimo bem menor de 0,7 pontos percentuais Isto corrobora o que foi 

explicado anteriormente

A caracterização da população ocupada total segundo a idade mostra afinidades 

entre algumas faixas etárias As faixas de 25 a 29 anos, de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos 

apresentam taxas de cobertura superiores a taxa de cobertura total As faixas de 20 a 24 anos e 

de 50 a 59 anos revelam taxas de cobertura inferiores às três faixas anteriores e semelhantes à 

taxa de cobertura total Finalmente, as faixas de 16 a 19 anos e de 60 anos e mais manifestam 

taxas de cobertura bem inferiores as cinco faixas anteriores como também em relação à taxa 

de cobertura total Durante o período pesquisado, não houve comportamentos atípicos em 

nenhuma faixa etária, salvo na faixa etária de 10 a 15 anos que recuou ininterruptamente de 

14,9% em 1996 para 4% em 2002. É razoável supor que esta queda se deve a Emenda 

Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, que passou a exigir idade mínima de 16 

anos a filiação à Previdência Social, exceto do menor aprendiz, que é permitida a partir dos 14 

anos, bem como o êxito de programas de erradicação do trabalho infantil.12

Analisando a taxa de cobertura previdenciária segundo a posição no domicílio 

percebe-se que a maior cobertura são dos chefes de domicílio, mas que a diferença entre 

chefes e não chefes encurta-se, passando de 9,8% no primeiro ano para 5,8% no último ano de 

análise. Além disso, aponta-se em todo período investigado que a taxa de cobertura da 

posição chefe é maior do que as posições cônjuge, filho e o agregado outros.13

Observando a taxa de cobertura segundo a cor registra-se ao longo do intervalo 

estudado que os não brancos possuem taxa de cobertura inferior em confrontação aos brancos.

Examinando a taxa de cobertura segundo o nível de instrução constata-se que 

ela amplia-se concomitantemente com o aumento do número de anos de estudo. A cobertura 

previdenciária dos ocupados com o ensino superior completo aproxima-se dos 90% enquanto 

dos analfabetos gira em tomo dos 50% Analisando a evolução do mercado de trabalho no

12 A população ocupada total na faixa etária entre 10 a 15 anos progressivamente vem se reduzindo ao longo dos 
anos. Em 1996. ela representava 2.0% da população ocupada lotai. Em 1997 (1.9%); 1998 (1.6%); 1999 (1.0%); 
2000 (1,0%); 2001(0,9%) e 2002 (0.8%).
13 Inclui outro parente, agregado, pensionista, empregado doméstico, parente do empregado doméstico entre 
outras.
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período recente, percebe-se que ele se torna mais seletivo, averiguando um progressivo 

acréscimo de ocupados com o ensino médio completo e superior 14 Por outro lado, aponta-se 

uma gradativa diminuição de ocupados analfabetos e com o ensino fundamental incompleto.1̂ 

Enfim, a proporção de ocupados com o ensino fundamental completo ou médio incompleto 

aumentou de 17,5% (1996) para 20,4% (2000) Não obstante, teve-se início o processo de 

“exclusão” desta faixa de escolaridade pelo mercado de trabalho, reduzindo estes ocupados de 

20,1% do total para 18,8% nos anos de 2001 e 2002 respectivamente Oportuno neste instante 

indagar-se qual a melhor postura do Estado frente ao problema da falta de universalidade da 

cobertura do sistema previdenciário: fomentar investimentos em educação amenizando a 

escassez de informações dos trabalhadores sobre seus direitos e deveres ou continuar 

consentindo ao mercado de trabalho efetuar seu processo seletivo Há expectativas de elevar- 

se a taxa de cobertura da Previdência Social nas duas alternativas, mas a escolha da última 

toma a possibilidade mais "desumana”.16

Prosseguindo a análise, nota-se que as taxas de cobertura dos ocupados com o 

ensino médio completo e superior estão acima da taxa de cobertura total Todavia, as taxas de 

cobertura dos ocupados analfabetos e com o ensino fundamental incompleto são inferiores a 

taxa de cobertura total. Finalmente, a taxa de cobertura dos ocupados com o ensino 

fundamental completo ou médio incompleto gira em torno da taxa de cobertura total.

Na tabela 5.4 estende-se a análise dos atributos pessoais da população ocupada 

total com ênfase na variável imigração. Busca-se lucubrar a importância desta variável na 

cobertura previdenciária e avaliar de forma indireta as diferentes taxas de cobertura nas 

diversas regiões do país Esta apreciação será feita através do local de nascimento, do último 

local de residência e do tempo de residência na RMBH

Dos ocupados que residem na RMBH e o seu local de nascimento difere do 

estado de Minas Gerais, cerca de 60% deles vieram da Região Centro-Sul contra 40% da 

Região Norte-Nordeste, e ainda, quase 80% deles a procedência é das Regiões Nordeste e

14 A proporção de ocupados com o eusino médio completo ou supenor incompleto aumeutou de 21,4% (1996) 
para 32.9% (2002) enquanto com ensino superior completo saltou de 10,7% (1996) para 12,6% (2002).
'' A proporção de ocupados analfabetos passou de 2.9% (1996) para 1.6% (2002) enquanto com ensino 

fundamental incompleto recuou de 47.5% (1996) para 34.1% (2002).
16 Para uma reflexão durante a leitura deste trabalho, digamos existir uma terceira opção: intervir no mercado de 
trabalho.
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Sudeste Do total dos ocupados não nascidos no estado mineiro, mais ou menos 25% são 

baianos seguido dos paulistas e logo abaixo capixabas e fluminenses.

Tabela 5.3: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo sexo, faixa etária, posição 
no domicílio, cor e nível de instrução da população ocupada total - Região 
Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Sexo, Faixa Etária, 
Posição no Domicilio, 

Cor e Nível de 
Instrução

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 67,8 66,4 65,0 64,2 64,2 65,7 65,0
Sexo
masculino 70,2 69,0 67,0 65,3 65,5 66,5 66,0
feminino 64.5 63,0 62,3 62,7 62,6 64,6 63,8

Faixa etária
de 10a 15 anos 14,9 13,3 12,3 9,8 7,5 4,9 4,0
de 16 a 19 anos 47,2 46,0 44,2 42,3 42,0 45,1 43,4
de 20 a 24 anos 67,5 68,4 66,5 65,6 64,9 66,5 63,6
de 25 a 29 anos 72,8 71,5 71,2 69,2 70,6 70,8 69,3
de 30 a 39 anos 72,5 70,9 69,4 68,6 68,8 69,6 70,2
de 40 a 49 anos 74,3 71,9 69,8 68,2 68,2 68,8 69,0
de 50 a 59 anos 69,9 67,3 64,5 63,7 61,6 65,4 64,2
de 60 anos e mais 47,0 45,5 43,7 41,7 44,5 46,5 44,3

Posição no domicílio
chefe 73,4 71,5 69,3 67,9 67,6 69,4 68,3
demais (1) 63,6 62,6 61,8 61,4 61,7 62,9 62,5

Cor
branca 69,7 68,4 67,8 66,0 66,6 67,6 67,3
não branca (2) 65,8 64,3 62,2 62,6 62,1 64,3 63,6

Nível de instrução
analfabeto 51,7 52,3 46,1 47,4 45,5 47,9 49,2
1° grau incompleto 59,1 57,5 55,3 54,6 54,4 54,6 53,8
1° grau compl + 2o 

grau incompl.
68.7 67,1 65,2 62,0 61,3 62,2 60,7

2° grau compl. + 3o
78.0 76.4 75.3 73.1 72.7 74.1 71.8

grau incompl
3o grau completo 88,7 86,8 87,6 85,8 85,1 86,0 86,2

Fonte. Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatistica e Informações (CEl).
(1) Inclui cônjuge, filho, outro parente, agregado, pensionista, empregado doméstico, 
parente do empregado doméstico e outras. (2) Inclui cor negra, parda e amarela.
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Investigando a taxa de cobertura previdenciária segundo o local de nascimento 

verifica-se que ao longo do espaço de tempo examinado os procedentes da Região Centro-Sul 

possuem taxa de cobertura media 5,8% superior dos oriundos da Região Norte-Nordeste. 

Certifica-se que a taxa de cobertura total da RMBH se assemelha com os provenientes da 

Região Centro-Sul, além de ser maior do que a cobertura dos que vieram da Região Norte- 

Nordeste. Os ocupados oriundos do Rio de Janeiro e São Paulo apresentam taxas análogas, 

porém dispares dos ocupados provenientes do Espírito Santo cuja taxa se aproxima mais dos 

nascidos no estado da Bahia.

Conclui-se com os resultados descritos que os ocupados carregam consigo a 

taxa de cobertura previdenciária da região ou estado onde nasceu. Não quero dizer que traga 

alguma herança genética, mas características sócio-econômicas que influenciam nesta taxa. 

Assim, faz-se necessário na implementação de políticas públicas que almejem inserir maior 

quantidade de filiados no sistema previdenciário, não se olvidar de fatores como crenças e 

atitudes que podem anular os efeitos destas ações. Não se pretende esgotar este assunto neste 

trabalho, tão somente colocar em evidência uma força menos visível

Progredindo na análise da variável imigração através da apreciação do último 

local de residência, constata-se que não há distinção nas taxas de cobertura dos ocupados que 

sempre residiram nos municípios da Grande Belo Horizonte e o último lugar de moradia foi 

em outro município mineiro ou em outro estado.17 Cerca de 70% da população ocupada total 

no qual o último local de domicílio foi outro estado vieram da Região Centro-Sul contra 30% 

da Região Norte-Nordeste Mais da metade deles, o último lugar de morada foi a Região 

Sudeste, enquanto um quarto veio da Região Nordeste, quase dez por cento da Região Centro- 

Oeste e o restante das Regiões Sul e Norte. Um quarto são oriundos do estado de São Paulo, 

seguido pelo estado da Bahia e logo abaixo Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Observando a taxa de cobertura previdenciária segundo o último local de 

residência registra-se que os procedentes da Região Norte-Nordeste possuem taxa de 

cobertura menos elevada do que os provenientes da Região Centro-Sul A partir de 1999, esta 

desigualdade se encurta e em 2002 esta relação se inverte. Comparando com o local de 

nascimento, percebe-se que esta inversão não ocorre, apenas reduz-se a discrepância de 1999

1 Em 2002, 54,3% da população ocupada totaí nunca residiram fora da RMBH, 35,0% vieram do interior 
mineiro. KV2% de outros estados e 0,5% de outros países.
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Tabela 5.4: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo local de nascimento, último
local de residência e tempo de residência da população ocupada total - Região
Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Local de Nascimento, 
Ultimo Local de 

Residência e Tempo de 
Residência na RMBH

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 67,8 66,4 65,0 64,2 64,2 65,7 65,0
Local de nascimento
Centro-Sul 68,6 65,7 64,4 65,3 65,8 66,1 63,6

Sudeste 67,9 65,8 64,9 66,1 66,2 66,0 64,7
Espírito Santo 61,1 57,0 58,5 56,9 60,5 61,6 58,8
Rio de Janeiro 70,1 69,0 64,4 68,3 70,7 68,4 65,8
São Paulo 71,5 71,0 70,8 71,4 67,8 67,3 67,9

Norte-Nordeste 61,0 62,3 57,8 56,8 60,5 59,7 60,9
Nordeste 60,9 62,2 57,5 56,3 60,8 60,8 60,8

Bahia 60,0 63,6 57,7 58,8 60,8 61,8 61,0
Último local resid.
Centro-Sul 69,2 64,6 62,3 63,9 64,8 64,0 62,5

Sul 72,6 70,3 0 ) d ) 71,3 59,3 (1)
Sudeste 68.4 64,0 62,5 63,2 64,5 64,2 62,6

Espírito Santo 59,6 58,9 58,3 56,6 59,8 62,0 58,6
Rio de Janeiro 75,0 66,5 61,0 67,7 69,8 66,3 62,0
São Paulo 68,7 65,2 65,6 64,0 64,3 64,0 64,9

Centro-Oeste 71,5 64,1 62,6 65,8 62,9 66,5 66,2
Norte-Nordeste 62,5 62,2 59,9 58,6 60,8 62,2 63,5

Nordeste 62,8 62,6 59,5 56,9 60,3 63,0 63,3
Bahia 62,5 64,2 59,9 59,4 60,8 63,4 63,0

Tempo resid. RMBH
menos de 1 ano 48,2 51,2 49,2 50,0 50,4 54,0 50,3
de 1 a menos de 2 anos 62,2 65,4 61,1 59,6 57,9 57,8 55,6
de 2 a 4 anos 64,0 66,0 64,3 66,6 66,9 66,2 63,1
de 5 anos e mais 68,4 66,8 65,4 64,4 64,4 65,8 65,3

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estatística e Informações fCEI) 
(1) A amostra não comporta a desagtegação pata esta categoria.

em diante. Atesta-se que a taxa de cobertura total da RMBH se assemelha com os 

provenientes da Região Centro-Sul, além de ser maior do que a cobertura dos que vieram da 

Região Norte-Nordeste, apesar de que esta diferença se abrevia. Vê-se que a taxa de cobertura 

dos que moravam na Região Sul é maior do que as demais regiões, salvo em 2001, e os que 

domiciliavam na Região Nordeste possuem a mais baixa cobertura, exceto em 2002 quando 

suplantam os oriundos da Região Sudeste. Os ocupados que habitavam a Região Centro-Oeste
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possuem cobertura ligeiramente superior do que os procedentes da Região Sudeste, exceto em 

2000. Em relação às unidades da federação, os provenientes do Rio de Janeiro e São Paulo 

possuem taxa parecidas e maior dos que vieram do Espírito Santo que por sua vez possuem 

taxas menores do que os antigos residentes da Bahia. Estes superaram os oriundos do Rio de 

Janeiro somente em 2002, não superando em tempo algum os que habitavam em São Paulo

Por fim, investigando a taxa de cobertura da Previdência Pública segundo o 

tempo de residência na RMBH, averigua-se que os imigrantes com tempo de moradia inferior 

a um ano possuem “embaraços” maiores de se filiarem à Previdência Social. Facilmente 

comprova-se que os obstáculos de inserção nas políticas previdenciárias avolumaram-se para 

os imigrantes entre 1996 a 2002, uma vez que os mesmos que residem de 1 a menos de 2 anos 

na Grande Belo Horizonte expressaram taxas de cobertura cada vez mais similares dos que 

possuem menos de 1 ano de moradia. Ao mesmo tempo houve a expansão da distância da 

cobertura dos imigrantes que possuem de 2 a 4 anos de moradia dos inferiores há 2 anos. De 

qualquer forma, apesar dos transtornos se ampliarem para os imigrantes no período, após 2 

anos de moradia cessam-se estas eventualidades e esta variável não imiscui mais na cobertura 

previdenciária

5.1.2 Análise descritiva segundo características do trabalho

A partir da tabela 5.5 findam-se as análises dos atributos pessoais e iniciam-se 

os estudos sobre as características do trabalho exercido pela população ocupada total. Nesta 

tabela, exploram-se algumas peculiaridades específicas do questionário da PED que são 

empregadas para classificar o entrevistado de acordo com sua condição de atividade.

Examinando a taxa de cobertura segundo a procura ou não de trabalho, apura- 

se que a cobertura dos ocupados sem procura de trabalho nos últimos 30 dias é 

consideravelmente maior em relação aos ocupados que procuraram trabalho nos últimos 12 

meses. Nota-se também que a diferença de cobertura entre eles majora-se durante o intervalo 

de tempo pesquisado devido à ampliação de ocupados com procura de trabalho que passaram 

a ter como principal motivo desta procura substituir o trabalho atual por outro -  justamente 

onde a taxa de cobertura é menor em confronto com os outros motivos. Em 1996, 52,9% dos
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ocupados com procura de trabalho tinham como motivo principal desta procura substituir o 

trabalho atual por outro, sendo que no ano de 2002 passaram para 77,8%.18

Observando a freqüência do trabalho normalmente realizado pelos ocupados 

sem procura de trabalho nos últimos 30 dias, depreende-se que a cobertura previdenciária dos 

ocupados com freqüência regular contínua1'1 20 é maior do que a cobertura dos ocupados com 

freqüência regular descontínua21’ e freqüência irregular11 Atinge-se mais de 90 pontos 

percentuais os ocupados com freqüência irregular fora do sistema previdenciário Deduz-se 

assim, que à medida que se intensifica a precarização do mercado de trabalho, extinguindo os 

velhos empregos formais e estáveis, maior a probabilidade de restringir o número de 

contribuintes ao sistema. Vale ressaltar que o assalariado com contrato temporário é 

considerado ocupado com freqüência regular contínua, não sendo possível mensurar esta 

forma de precarização do mercado de trabalho através do questionário da PED.

Analisando o principal motivo da procura de trabalho, certifica-se que a 

cobertura dos ocupados que estavam desocupados no momento da procura, mas já 

conseguiram trabalho é bem maior em relação aos ocupados que manifestam desejo de 

mudança de trabalho que pode referir-se a uma mudança de posição na ocupação ou de tipo 

de ocupação ou de emprego com a mesma ocupação. Esta insatisfação expressa na tentativa 

de substituir o trabalho atual revela de algum modo o anseio destes ocupados de se livrarem 

do setor informal ou obterem melhores rendimentos, fatores estes que refletem no ingresso 

deste contingente no sistema previdenciário.22 Os não contribuintes alcançam mais de 90% 

dos ocupados “descontentes” com freqüência regular descontínua. Enfim, consoante a 

metodologia adotada pela PED, a população que normalmente realiza o trabalho com

18 Alérn disso, aponta-se um maior número de ocupados com procura de trabalho tendo como motivo principal 
desta procura substituir o trabalho atual por outro com freqüência regular descontínua em prejuízo do com 
freqüência regular contínua, exatamente onde a taxa de cobertura também é menor. Em 1996, eram 81,6% com 
esta última freqüência de trabalho, sendo que em 2002 reduziram para 74,1%.
19 São considerados ocupados com freqüência regular contínua aqueles que não estão sujeitos a intervalos de 
não-trabalho, ou seja. possuem previsibilidade ou garantia de realização deste trabalho em todos os dias úteis. O 
assalariado é o exemplo mais representativo desta freqüência de trabalho, como também o assalariado com 
contrato temporário (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1994).
20 São considerados ocupados com freqüência regular descontinua aqueles que não possuem uma freqüência 
diária de trabalho, mas ainda assim, podem prever regularidade ou periodicidade na realização do mesmo 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1994).
21 São considerados ocupados com freqüência irregular aqueles que não possuem nenhuma previsibilidade ou 
garantia de realização deste trabalho e executa o mesmo sempre que surge, independente dos estudos e afazeres 
domésticos (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. 1994).
22 Outrossim, percebe-se que mesmo a freqüência do trabalho normalmente realizado por estes ocupados 
“descontentes” seja regular contínua a cobertura previdenciária é bem menor em comparação aos ocupados com 
a mesma freqüência de trabalho sem procura de trabalho nos últimos 30 dias.
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freqüência irregular e procurou trabalho nos últimos 12 meses e o principal motivo desta 

procura é a permuta do trabalho atual por outro será considerado desempregado oculto pelo 

trabalho precário A tabela 5.2 indica que a população afligida por este tipo de desemprego 

aumentou 53,4% entre 1996 a 2002, atingindo 94 mil pessoas em 2001 A taxa deste tipo de 

desemprego subiu 24,2% no mesmo periodo, demonstrando que a precarização do mercado de 

trabalho na RMBH intensifica-se ininterruptamente

Concluindo a análise da tabela 5.5, verifica-se que os ocupados desta seção que 

desejam e têm disponibilidade efetiva de trabalhar mais horas semanais, além das horas 

normalmente trabalhadas, apresentam taxas de cobertura inferiores as taxas de cobertura total, 

sendo que esta discrepância se eleva no intervalo de tempo pesquisado As taxas de cobertura 

dos ocupados com horas semanais disponíveis menores que 40 horas são assaz maiores do 

que as taxas dos ocupados que possuem mais de 39 horas semanais disponíveis, ou seja, uma 

jornada legal de trabalho (tab 5 11). Destarte, a provável ociosidade e precarização do 

trabalho destes ocupados imiscui na cobertura previdenciária mais uma vez Interessante notar 

que os ocupados que declararam desejo e disponibilidade efetiva de trabalhar até 39 horas 

semanais possuem taxas de cobertura superiores em relação aos ocupados com jornada de 

trabalho inferior a 20 horas semanais trabalhadas, ratificando que intervalos de não-trabalho 

com freqüência de trabalho distinta da regular contínua inibem a inserção da população no 

sistema da Previdência Publica

Analisando a taxa de cobertura segundo posição na ocupação, averigua-se que 

mais de 4/5 dos empregados assalariados'1 são filiados a Previdência Social, sendo a posição 

com maior cobertura A tabela 5.6 indica que os assalariados sem comissão possuem taxa de 

cobertura levemente superior em relação aos assalariados com comissão, enquanto que os 

assalariados do setor publico23 24 estão mais protegidos pelo sistema previdenciario em relação 

ao setor privado 25 A universalidade da cobertura não e alcançada no setor público devido à 

existência de contratos administrativos, estagiários, entre outras formas de contratos que

:3 Em 19%, os empTCgados assalariados rep resentavam  62.9% d o s ocu p a d o s Em 1997 (62,0%). 1998 (62.1%); 
1999 (61.4%); 2000 (61.9%); 2001 (62.7%) e 2002 (63.7%). A taxa d c  cresc im en to  desta  ca tegoria  no período  
foi de 16.6%, p assa n d o  de 969 m il para 1130 m il ocupad os.
23 Em 1996, os assalariados do setor público representavam 13.7% dos ocupados. Em 1997 (12,7%); 1998
(12,4%); 1999 (12,6%); 2000 (12.7%); 2001 (12,4%) e 2002 (12.5%). A taxa de crescimento desta categoria no 
período foi dc apenas 5,2%, passando de 211 mil para 222 mil ocupados
21 Em 1996, os assalariados do setor privado representavam 49.1% dos ocupados. Em 1997 (49,2%); 1998 
(49.6%); 1999 (48,8%); 2000 (49.1%); 2001 (50,2%) e 2002 (51.2%). A taxa de crescimento desta categoria no 
período foi de 20.1%. passando de 756 mil para 908 mil ocupados.
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Tabela 5.5: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo a procura ou não de
trabalho e hora semanal disponível da população ocupada total - Região
Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Procura ou Não de Trabalho e 
Hora Semanal Disponível

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 67,8 66,4 65,0 64,2 64,2 65,7 65,0

Sem procura de trabalho 69,9 68,8 67,7 67,0 66,7 68,7 68,4
Freqüência do trabalho

regular contínua 72,8 71,2 70,1 69,1 68,5 70,6 69,9
regular descontínua 55,1 51,2 48,3 48,6 50,4 50,0 52,3
irregular 13,2 11,0 10,3 6,3 7,5 5,4 7,3

Com procura de trabalho 36,9 34,2 27,7 20,1 22,3 24,2 23,0
Motivo da procura
substituir o trabalho atual 30,0 26,1 22,0 14,3 16,4 18,0 17,5

regular contínua 32,5 29,1 25,3 16,8 19,4 21,2 21,0
regular descontínua 19,0 12,6 8,7 6,3 6,1 7,4 7,5

já conseguiu trabalho 46,5 47,4 38,0 35,8 42,7 41,4 43,9
Horas semanais disponíveis

até 19 horas 64,5 62,5 59,5 58,3 60,4 61,8 59,4
de 20 a 39 horas 63,4 60,6 58,7 59,6 58,8 60,0 59,7
de 40 horas e mais 37,7 35,4 26,8 29,7 32,0 28,9 24,9

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatistica e Informações (CEI).

possibilitam a desobrigação das instituições públicas arrecadarem as contribuições dos 

segurados empregados ao passo que no setor privado são os assalariados sem carteira assinada 

que não permitem o alcance de tal meta. Observando ainda o setor privado, a taxa de 

cobertura dos assalariados subcontratados26 é maior do que a cobertura dos assalariados com 

contratação direta. Este resultado se deve há duas razões. A primeira razão seria a 

concentração de subcontratados em empresas com mais de 100 empregados, facilitando deste 

modo à fiscalização.27 Segundo, em virtude da inovação da Lei n° 9 711, de 20 de novembro 

de 1998, frente ao fenômeno da terceirização que imputa a responsabilidade da empresa 

contratante de mão-de-obra subcontratada o recolhimento de um montante do valor bruto da 

nota fiscal dos serviços prestados da empresa cedente da mão-de-obra em nome da mesma, 

sendo compensado pela respectiva empresa quando do recolhimento das contribuições

Em 19%, os assalariados privados subcontratados TepTesentavam 5,7% dos ocupados assalariados privados. 
Em 1997 (6,4%); 1998 (6,7%); 1999 (6,8); 2000 (6,5%); 2001 (5,8%) e 2002 (5,5%). A taxa de crescimento dos 
subcontratados foi de 16,3% contra 20,3% dos assalariados privados com contratação direta.
2' Em 1996, 74,2% dos assalariados privados subcontratados estavam situados em empresas com mais de 100 
empregados. Em 1997 (74,8%); 1998 (76.7%); 1999 (78,1%); 2000 (78.4%); 2001 (81,8%) e 2002 (81,6%).
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destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu 

serviço.

Vale dizer que este tipo de empresa cedente de mão-de-obra se concentra no 

setor serviços. As demais posições na ocupação serão examinadas na seção 5.2.2, pois nelas 

que se concentra o problema central deste trabalho.

Tabela 5.6: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo posição na ocupação 
da população ocupada total - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
1996-2002

Posição na Ocupação 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 67,8 66,4 65,0 64,2 64,2 65,7 65,0
Empregado 84,4 84,1 83,6 83,9 83,4 84,4 82,3
assalariado sem comissão 84,6 84,6 83,9 84,1 83,4 84,6 82,4
assalariado com comissão 82,1 78,0 80,0 79,8 82,6 81,0 79,9

setor privado 81,6 81,6 81,4 81,3 80,8 82,0 79,9
contratação direta 80,8 80,7 80,5 80,3 79,9 81,2 79,3
subcontratado 94,3 95,2 94,4 94,8 94,0 94,6 89,3

setor público 94,4 94,2 92,8 94,2 93,1 94,3 92,3
Fonte Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estatística e Informações (CEI).

Investigando a taxa de cobertura segundo a categoria ocupacional, diferenciam- 

se quatro níveis de cobertura (tab 5.7). No primeiro nivel estão os guardas metropolitanos e 

civis, oficiais e praças das forças armadas e corpo de bombeiros28 29, seguido das ocupações em 

serviços administrativos13 e as outras ocupações da indústria de transformação3" com taxas de 

cobertura em tomo dos 90,0%. Estas três categorias ocupacionais mostraram taxas de 

coberturas estáveis no período.

No segundo nível estão as ocupações técnico-científicas e artísticas31 * e as

ocupações de direção e gerência31 com taxas de cobertura em volta dos 70,0%. A cobertura

"8 Em 1996, os guardas metropolitanos e civis, oficiais e praças das foTças armadas e coi-po de bombeiros 
representavam 1.1%. Em 1997 (1,0%); 1998 (1,0%); 1999 (1.1%) e nos anos seguintes novamente 1,0%.
29 Em 1996, as ocupações em serviços administrativos representavam 15,8%. Em 1997 (15,5%); 1998 (15.1%); 
1999 (15.7%); 2000 (15.6%); 2001 (15,7%) e 2002 (16.0%).
111 Em 1996. as outras ocupações da indústria de transformação representavam 0,9%. Em 1997 (1.4%); 1998 
(1.0%); 1999 (0,8%); 2000 (0,6%); 2001 (0,8%) e 2002 (0,8%).
31 As ocupações técnico-científicas e artísticas elevaram a representatividade no período em análise. Em 1996 
representavam 13,2% das ocupações enquanto em 2002 passaram para 16.6%.
3~ As ocupações de direção e gerência reduziram a representatividade no período em análise. Em 1996 
representav am 9,9% das ocupações enquanto em 2002 passaram para 6.7%.
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das ocupações de direção e gerência manteve-se relativamente estável no intervalo de tempo 

pesquisado, enquanto a taxa de cobertura das ocupações técnico-científicas e artísticas caiu 

sete pontos percentuais no mesmo intervalo Importante dizer que dentro desta categoria 

ocupacional, o segmento escultores, pintores, fotógrafos, músicos e assemelhados além do 

agregado outros técnicos e cientistas possuem taxas de cobertura bem menores em relação aos 

outros segmentos.

No terceiro nivel de cobertura estão as ocupações em serviços comerciais , as 

ocupações em outros serviços e na agricultural e as ocupações na produção industrial e na 

operação de máquinas'5 com taxas entre 55,0% a 60,0%. A cobertura das ocupações em 

outros serviços e na agricultura permaneceu estável no período. Ressalta-se que nesta 

categoria ocupacional os trabalhadores em serviços de proteção e segurança possuem as 

maiores taxas de cobertura (84,0% em 2002) ao passo que os trabalhadores em serviços de 

higiene e embelezamento possuem as menores taxas (16,7% no último ano) Os trabalhadores 

em serviços de conservação, manutenção e limpeza permaneceram com a cobertura estável no 

período, enquanto que os empregados domésticos avançaram 10,3% e os trabalhadores em 

serviços de alimentação retrocederam 6,9%. Já a taxa de cobertura das ocupações em serviços 

comerciais recuou 4,2% entre 1996 a 2000, obtendo uma recuperação a níveis anteriores nos 

dois anos subsequentes Do mesmo modo, a taxa de cobertura das ocupações na produção 

industrial e na operação de máquinas retrocedeu 6,7 pontos percentuais entre 1996 a 1999, 

porém, não conseguiu retomar as taxas iniciais de cobertura nos anos ulteriores. Os destaques 

positivos nesta categoria ocupacional são os operadores de máquinas fixas e de equipamentos 

similares e os operadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais com 

taxas de cobertura de 91,5% e 92,0% respectivamente no último ano. Por outro lado, os 

destaques negativos são os trabalhadores na produção têxtil, de tecidos e de calçados, além 

dos trabalhadores da construção civil com taxas de cobertura de 35,9% e 32,2% 

respectivamente em 2002 33 34 35

33 As ocupações em serviços comerciais conquistaram certo crescimento na representatividade no período em 
análise. Em 1996 representavam 9,3% das ocupações enquanto em 2002 passaram para 10,1%.
34 Em 1996. as ocupações em outros serviços e na agricultura representavam 21.5%. Em 1997 (21,5%); 1998 
(21,6%); 1999 (22,4%); 2000 (22,3%); 2001 (21,4%) e 2002 (21.5%).
35 As ocupações na produção industrial e na operação de máquinas apresentaram declínio na representatividade 
de 1998 em diante. Em 1996, estas ocupações representavam 21,9%. Em 1997 (21.9%); 1998 (22,5%); 1999 
(22,1%); 2000 (21,6%); 2001 (21.5%) e 2002 (20,9%).
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Tabela 5.7: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo categoria ocupacional
da população ocupada total - Região Metropolitana de Belo Horizonte -
1996-2002

(continua)
Categoria Ocupacional 1996 [ 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 67,8 66,4 65,0 64,2 64,2 65,7 65,0
Guardas metropolitanos e 
civis, oficiais e praças das 
forças armadas e corpo de 
bombeiros

97,2 97,9 99,1 99,5 99.5 98,0 99,8

Ocupações técnico- 
científicas e artísticas

76,7 74,6 73,5 72,7 70,7 72,1 69,8

Engenheiros, arquitetos e 
assemelhados

89,0 87,8 87,2 87,2 84,1 84,4 86,1

Técnicos, desenhistas e 
assemelhados

83,2 81,1 79,5 80,3 81,8 81,2 75,4

Médicos, enfermeiros e 
assemelhados 
Estatísticos, matemáticos,

88,6 88,8 85,6 82,6 79,5 82,7 84.1

analistas de sistemas e 92,3 (D 86,3 81,8 75,8 80,0 77,8
assemelhados 
Economistas, técnicos em 
administração, contadores e 
assemelhados

(0 (D (D (D (D (D 90,3

Juristas 80,3 79,3 79,2 77,4 75,3 75,2 71,6
Professores, diretores de 
escola, técnicos de ensino e 
assemelhados

83,5 82,7 81,5 81,1 82,3 83,6 82,6

Escultores, pintores, 
fotógrafos, músicos e 
assemelhados

28,8 25,6 26,2 20,5 20,2 25,2 25,3

Outros técnicos e cientistas 42,5 38,5 34,2 37,4 31,9 30,0 28,3
Ocupações de direção e 
gerência

72,7 70,1 70,8 7 \,9 70, \ 73,2 72,3

Membros superiores dos 
poderes legislativo, 
executivo e judiciário

(D (D (D 97,0 d) 98,2 96,8

Diretores e gerentes de 
empresas

71,9 69,1 69,6 70,2 68,6 71,6 70,8

Ocupações em serv iços 
administrativos

89.8 89,0 89,3 88,4 88,3 89,5 88,3

Inspetores de qualidade e 
trabalho, chefes de seção, 
assistentes administrativos e

93,7 92,5 92.7 92,0 90,8 93,5 91,4

secretárias
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Tabela 5.7: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo categoria ocupacional
da população ocupada total - Região Metropolitana de Belo Horizonte -
1996-2002

(continuação)
Categoria Ocupacional 1996 1997 1998 1999 1 2000 2001 i 2002

Operadores de máquinas de 
processamento de dados e
de aparelhos de 
comunicação e 
assemelhados
Auxiliares de contabilidade,

84,4 85,6 83,7 79,4 85,6 84,6 79,6

87,4 86,7 90,6 86,0 84,4 83,1 87,8
caixas e assemelhados 
Outros trabalhadores de 87,9 87,3 86,2 87,6 87,8 89,3 87,1
serviços administrativos
Ocupações eni serviços 
comerciais
Supervisores de compras e

55,5 53,3 52,3 51,7 51,3 54,4 55,3

de vendas e representantes 
comerciais

62,9 63,6 58,3 59,4 55,8 60,2 65,7

Corretores e assemelhados 
Vendedores e outros

66,1 63,8 (1) (1) (O 58,5 60,2

trabalhadores no comércio
53,5 51,0 50,6 50,4 50,0 53,2 53,5

Ocupações em outros 
serviços e na agricultura

59,1 58,3 56,3 56,8 58,7 58,6 58,8

Trabalhadores em serviços 
de alimentação

63,4 59,2 58,1 53,1 52,8 56,0 56,5

Empregados domésticos 
Trabalhadores em serviços

48,6 51,5 49,0 54,1 55,4 56,1 58,9

de conservação, manutenção 
e limpeza

68,3 65,8 64,8 65,2 69,3 69,0 66,3

Trabalhadores em serviços 
de higiene e embelezamento

24,3 27,2 19,3 20,3 21,0 19,2 16,7

Trabalhadores em serviços 
de proteção e segurança 
Ocupações na produção

87,9 88,4 85,9 85,5 84,6 80,3 84,0

industrial e na operação 
de máquinas
Trabalhadores metalúrgicos

62,0 60,3 58.8 55,3 56,2 57,5 56,2

e siderúrgicos e na usinagem 
de metais

Trabalhadores no tratamento

71,8 74,1 64,3 68,9 63,6 63,7 61,5

da madeira e de fabricação 
de papel e papelão e móveis

53,7 56,7 (1) 40,6 49,3 (1) (1)
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Tabela 5.7: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo categoria ocupacional
da população ocupada total - Região Metropolitana de Belo Horizonte -
1996-2002

(conclusão)
Categoria Ocupacional 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Trabalhadores na produção 
têxtil, de tecidos e de 44,9 41,9 41,0 34,7 35,9 36,6 35,9
calçados

Trabalhadores na produção 78,0 76,1 72,2 77,0 75,7 75,6 75,6
de alimentos, bebidas e turno

Trabalhadores na montagem 
e mecânica de máquinas e 62,0 59,6 57,5 52,7 53,6 57,8 54,9
equipamentos 
Eletricistas e eletrônicos 69,1 69,0 64,9 65,4 66,3 65,8 58,5
Encanadores, soldadores, 
funileiros e montadores de 67,8 73,6 72,0 (1) (1) 70,1 67,5
estruturas metálicas 
Trabalhadores da construção 
civil

42,5 36,6 37,0 31,4 32,4 33,4 32,2

Operadores de máquinas 
fixas e de equipamentos 95,8 97,2 93,5 95,5 95,4 95,9 91,5
similares 
Operadores de 
movimentação e

0 ) 85,6 81,5 85,4 86,5 88,7 92,0
manipulação de mercadorias
e materiais
Condutores de veículos e 
operadores de máquinas de 73,3 70,7 69,1 63,9 64,4 63,9 63,9
construção civil 
Outras ocupações da 
indústria de 88,8 95,4 92,3 89,3 86,1 87,8 90,9
transformação 
Outras ocupações 46,6 46,8 42,4 43,0 41,8 45,2 43,4
Outras ocupações ou

46,3 47,6 39,1 41,7 41,8 45,8 44,0
ocupações mal definidas
Serventes de pedreiros, 
trabalhadores de 
conservação de rodovias, 47,0 46,1 45,2 44,1 41,8 44,5 42,7
ferrovias e trabalhadores
braçais sem especificações
Fonte Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CE1) 
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.
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No último nível de cobertura está o agregado outras ocupações16 expressando 

tendência de queda na cobertura previdenciária no lapso de tempo examinado

Observando a taxa de cobertura da Previdência Social segundo setores e ramos 

de atividade econômica, aponta-se a indústria17 com a maior taxa de cobertura, mesmo 

manifestando tendência de queda ao longo do período (tab 5 8) Pode-se assinalar três níveis 

de cobertura no ramo industrial, a saber: o primeiro nível com taxas de cobertura superiores a 

80,0%, composto pelas indústrias metal-mecânica e alimentação O segundo nível formado 

pelas indústrias química e artefatos de borracha, gráficas e editoras e materiais de construção 

com taxas de cobertura acima de 70,0%. O último nível constituído pelas indústrias têxtil e 

vestuário, mobiliário e produtos de madeira e o agregado outras indústrias com taxas de 

cobertura inferiores a 65,0%.

Registra-se o setor serviços18 como o segundo setor de atividade econômica 

com maior índice de cobertura previdenciária, mesmo revelando propensão de declínio na 

cobertura entre 1996 a 2002 Da mesma forma que na indústria, pode-se distinguir vários 

níveis de cobertura neste setor: o primeiro nível com taxas de cobertura em torno dos 90,0%, 

composto pelos serviços de administração e utilidade pública, creditícios e financeiros, 

educação e saúde O segundo nível formado pelos serviços de transporte e armazenagem, 

auxiliares, comunitários e especializados, sendo que os dois primeiros ramos com taxas de 

cobertura superiores a 70,0% e os dois últimos ramos com taxas acima de 60,0% O terceiro 

nível constituído pelos serviços de radiodifusão e teledifúsão, reparação e limpeza, 

alimentação, oficina de reparação mecânica e outros serviços com taxas de cobertura 

inferiores a 60,0%. No último nível de cobertura aparece o ramo serviços pessoais mostrando 

taxas de cobertura abaixo de 30,0%.

Em 1996. o agregado outras ocupações representavam 6,4%. Em 1997 (6,9%); 1998 (6,8%), 1999 (6,2%); 
2000 (6,5%); 2001 (6,7%) e 2002 (6.4%).
3 Em 1996, 16,1% dos postos de trabalho se situavam na indústria. Em 1997 (16,1%); 1998 (15,3%); 1999 
(14,4%); 2000 (14,5%); 2001 (14,7%) e 2002 (14,5%). Apresentou crescimento do nível ocupacional pouco 
expressivo de 3,6%, passando de 248 mil para 257 mil ocupados. O rendimento real médio acumulou perda de 
8.1%. passando de R$ 838,00 para RS 770,00 no período.

Em 1996. 49,6% dos postos de trabalho se situavam nos serviços. Em 1997 (49,1%); 1998 (49,8%); 1999 
(51,3%); 2000 (52,4%); 2001 (52,6%) e 2002 (5.3,0%). Apresentou o maior crescimento do nível ocupacional 
dentre os setores de 23,0%, passando de 764 mil para 940 mil ocupados. O rendimento real médio acumulou 
perda de 11.5%, passando de RS 922,00 para RS 816,00 no periodo.
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Em seguida, surge o setor comércio”  exprimindo taxas de cobertura 

relativamente estáveis, embora com certas oscilações neste ínterim. O ramo atacadista exibe 

taxas superiores a 70,0% enquanto o ramo varejista próximas de 60,0%.

Os serviços domésticos39 40 foram o unico setor de atividade econômica que 

proporcionou ampliação na cobertura previdenciária no período estudado passando de 41,9% 

em 1996 para 48,0% em 2002, sobrepujando a taxa de cobertura da construção civil41 de 1999 

em diante. Este último setor deparou com queda acentuada de 8,6 pontos percentuais na 

cobertura no período em análise. No ramo construção de edificações e de obras de infra- 

estrutura, a taxa de cobertura recuou de 57,2% para 44,1% entre 1996 a 1999, obtendo uma 

recuperação na cobertura nos anos subseqüentes alcançando 58,8% no último ano. Por outro 

lado, o ramo reforma e reparação de edificações apresenta cobertura bastante reduzida, 

comumente menos da metade da cobertura do outro segmento da construção civil.

Finalmente, o agregado outros setores de atividade possui a menor cobertura do 

sistema previdenciário e apontou diminuição na mesma durante o período investigado.

Abre-se um parêntese para apontar que não há uma correlação firme entre a 

taxa de cobertura previdenciária e o desempenho do rendimento real médio dos setores de 

atividade econômica. Embora os serviços domésticos tenham sido o único setor que obteve 

avanço na expansão do sistema previdenciário e acumulado desempenho positivo nos 

rendimentos médios, ao mesmo tempo, percebe-se que o comércio exprimiu o pior 

desempenho nestes rendimentos e tampouco deparou com queda acentuada na cobertura. 

Além disso, a construção civil acumulou perda nos rendimentos próximos da indústria e dos 

serviços, mas patenteou a maior decadência na cobertura dentre os setores durante o

39 Em 1996, 15,1% dos postos de trabalho se situavam no comércio. Em 1997 (15,3%); 1998 (15,3%); 1999 
(15.0%); 2000 (15.0%); 2001 (15,1%) e 2002 (15,4%). Apresentou crescimento do nível ocupacional de 17,2%. 
passando de 233 mil para 273 mil ocupados. Exprimiu o pior desempenho no rendimento real médio acumulando 
perda de 26,2%, passando de RS 799,00 para RS 590,00 no periodo.
40 Em 1996, 10,0% dos postos de trabalho se situavam nos serviços domésticos. Em 1997 (10,1%); 1998 
(10,1%); 1999 (10,1%); 2000 (9,8%); 2001 (9,6%) e 2002 (9,5%). Apresentou crescimento do nível ocupacional 
de 9,1%. passando de 154 mil para 168 mil ocupados. O único setor que obteve rendimento real médio positivo 
com ganho de 4,8%. passando de RS 229,00 para RS 240,00 no período.
41 Em 1996. 8,2% dos postos de trabalho se situavam na construção civil. Em 1997 (8,5%); 1998 (8,6%); 1999 
(8,3%); 2000 (7.5%); 2001 (7,2%) e 2002 (6,9%). Apresentou crescimento negativo do nivel de ocupação de 
-  2,4%, caindo de 126 mil para 123 mil ocupados. O rendimento real médio acumulou perda de 12,7%, passando 
de RS 661,00 para RS 577.00 no período.
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Tabela 5.8: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo setor e ramo de
atividade econômica da população ocupada total - Região Metropolitana de
Belo Horizonte - 1996-2002

Setor e Ramo de Atividade 
Econômica

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 67,8 66,4 65,0 64,2 64,2 65,7 65,0
Indústria 76,3 77,7 75,6 73,0 73,1 73,0 72,3

Metal-mecânica 89,7 90,4 87,2 85,5 84,3 85,3 84,0
Química e borracha 75,5 80,0 77,3 75,0 74,1 73,4 76,3
Têxtil e vestuário 63,1 60,8 59,0 54,1 55,4 54,1 54,7
Alimentação 87,0 83,9 82,6 86,6 85,7 87,8 83,0
Mobiliário e madeira 58,6 55,7 53,1 47,1 53,5 55,8 51,3
Gráficas e editoras 78,2 75,9 74,0 77,6 74,7 71,2 75,6
Materiais de construção 78,3 80,9 76,4 74,3 80,9 81,9 77,8
Outras indústrias (1) 55,4 58,7 64,2 58,3 55,8 55,3 57,1

Construção Civil 50,0 45,9 46,2 40,2 41,5 44,1 41,4
Construção 57,2 54,9 53,1 44,1 45,8 51,1 58,8
Reformas e reparação 27,9 19,7 17,0 19,3 19,2 23,1 12,2

Comércio 65,7 63,1 63,2 63,4 62,3 65,0 64,5
Atacadista 74,6 71,0 69,8 71,2 73,3 73,0 73,2
Varejista 64,3 61,6 62,0 62,1 60,4 63,8 63,2

Serviços 74,4 72,7 71,3 70,4 69,3 70,8 69,7
Transporte e armazenagem 79,1 78,1 74,5 72,7 69,9 69,0 70,6
Adm e utilidade pública 94,3 93,9 91,7 92,9 92,0 92,6 90,0
Especializados 69,8 68,2 65,4 63,5 63,9 65,6 63,2
Creditícios e financeiros 90,3 88,9 89,5 89,9 89,1 88,6 87,4
Pessoais 30,3 30,7 25,6 25,8 25,2 24,8 25,0
Alimentação 58,0 53,4 53,9 50,5 49,0 52,2 54,3
Educação 89,0 88,3 88,3 89,4 91,2 90,0 90,0
Saúde 92,0 91,0 89,4 89,1 87,0 89,6 87,3
Radiodifusão e teledifúsão 58,5 52,5 59,1 63,2 58,1 58,5 54,9
Comunitários 73,9 74,9 68,2 68,7 65,7 66,7 65,3
Auxiliares 83,2 81,9 82,1 77,7 71,9 76,0 74,9
Oficina reparação mecânica 52,1 47,9 49,0 46,1 40,5 48,7 51,5
Reparação e limpeza 56,0 53,8 53,3 50,0 54,0 54,2 53,9
Outros serviços 59,1 58,5 55,6 56,1 57,2 61,0 56,0

Serviços domésticos 41,9 43,3 40,1 43,7 46,6 45,6 48,0
Outros (2) 35,5 32,5 26,1 29,6 31,9 32,4 32,2
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEI)
(1) IncVui Indústria de pape\, papelão e cortiça; Vidros, cristais, espelhos e cerâmicas; 
Artesanato; Outras indústrias de transformação e Indústria extrativa mineral. (2) Inclui 
Agricultura, Pecuária, Extração Vegetal e Outras atividades.
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período.42 43 Na seção 5.2.2, analisa-se a correlação entre a taxa de cobertura previdenciária e o 

desempenho do rendimento real médio das diversas posições na ocupação, quando se constata 

uma correlação mais vigorosa do que a apresentada neste instante.

A tabela 5.9 possui o objetivo de revelar os municípios da RMBH que 

preponderam à informalidade e a precariedade das relações de trabalho, causas estas que 

reduzem a expansão da cobertura previdenciária Destarte, não se procura conhecer 

meramente onde residem os não contribuintes, mas o local de funcionamento da empresa ou 

negócio dos mesmos, a fim de fomentar ações específicas que busquem intensificar a 

fiscalização nestes espaços urbanos. Assim, apura-se que os municípios de Ibirité e Ribeirão 

das Neves possuem taxas de cobertura abaixo de 50,0%. Do mesmo modo, verifica-se que os 

ocupados que trabalham em vários municípios44 expressam cobertura reduzida (40,3% em 

1996). Em contrapartida, os municípios de Belo Horizonte, Betim, Nova Lima (exceto em 

1999) e Contagem (salvo em 1999 e 2000) exibem taxas de cobertura acima de 60,0%. Os 

ocupados que trabalham em outros municípios que não integram a RMBH manifestam 

cobertura igualmente elevada, por estarem inseridos em atividades econômicas mais formais

Na tabela 5.10, examinando a taxa de cobertura da Previdência Social do setor 

privado, segundo tamanho do negócio ou empresa, constata-se que ela amplia-se 

concomitantemente com o aumento do número de empregados Este resultado era presumido 

em virtude da maior formalidade e desembaraço de fiscalização nas empresas de maior porte. 

Percebe-se que firmas de 50 empregados e mais não representam problema, local onde se 

concentram os assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada. 

Companhias de 50 empregados e mais exibiram cobertura superior a 90,0% e sem oscilações 

no período Outrossim, empresas de 6 a 9 empregados e de 10 a 49 empregados ostentaram 

cobertura estável no período, todavia, mostrando taxas de cobertura cerca de 70,0% e 80,0% 

respectivamente Desta feita, políticas públicas que ambicionam a admissão de maior 

quantidade de filiados ao sistema previdenciário deve desenvolver ações para este grupo 

específico de tamanhos de firmas, afim que atinjam taxas de cobertura análogas das 

companhias maiores. Entretanto, o cerne do problema de baixa cobertura se encontra nas 

empresas ou negócios com até 5 empregados, onde prevalece a informalidade e os 

assalariados privados sem carteira assinada, autônomos que trabalham para o público e para

42 O coeficiente de correlação momento-produto de Pearson é igual a 0,5073.
43 Corriqueiro entre os autônomos que não estão vinculados a uma só empresa.
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mais de uma empresa, profissionais liberais, donos de negócio familiar, dentre outros. Além 

do mais, neste grupo de empresas ou negócios se situam os menores rendimentos auferidos 

pelos ocupados, uma vez que esta renda se eleva quanto maior o tamanho da empresa. Nota-se 

uma redução na taxa de cobertura de sete pontos percentuais para este grupo no período 

investigado.

Tabela 5.9: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo município de trabalho da 
população ocupada total - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Municipio de Trabalho 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 67,8 66,4 65,0 64,2 64,2 65,7 65,0
Belo Horizonte 69,5 67,7 67,1 66,7 66,2 67,7 67,1
Betim 71,0 73,3 70,6 66,3 63,4 65,1 64,2
Caeté d ) 0 ) (D (D 61,5 (1) (O
Contagem 65,4 65,0 62,9 59,3 59,4 63,4 61,6
Ibirité (2) 46,4 49,1 39,5 42,9 46,9 48,1 45,3
Igarapé (3) d ) d ) d ) 0 ) 65,0 (1) d )
Juatuba 0 ) (D 0 ) 0 ) (D (1) 60,2
Lagoa Santa (4) 62,3 56,4 61,8 58,2 58,1 60,4 66,6
Nova Lima 68,7 67,4 63,3 57,4 66,9 70,3 70,8
Pedro Leopoldo 77,2 70,5 d ) ( 0 d ) (D d)
Ribeirão das Neves 46,0 47,0 44,0 43,1 49,7 45,2 48,6
Sabará 57,1 60,4 55,7 49,1 57,4 59,1 57,8
Santa Luzia 56,5 56,9 52,4 57,1 57,2 51,0 47,2
Vespasiano (D (D (O ( 0 65,8 66,0 65,1
Outros municípios (5) 78,7 72,5 68,2 65,2 68,6 77,5 64,6
Vários municípios (6) 40,3 (0 (D (D 0) (D (D
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEl).
(I) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria. (2) inclui os municípios de 
Mário Campos e Sarzedo. (3) Inclui o município de São Joaquim de Bicas. (4) Inclui o 
município de Confins. (5) Situação do ocupado que realiza o trabalho em municipio que não 
integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte. (6) Situação do ocupado que realiza o 
trabalho em mais de um município da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Ainda na tabela 5.10, averiguando a taxa de cobertura previdenciária do setor 

privado, segundo grau de capitalização44 do negócio ou empresa, verifica-se que a cobertura 

majora-se à medida que se exige maior grau de investimento no empreendimento Desta 

forma, negócios ou firmas que funcionam dentro da residência em cômodo adaptado ou fora 

da residência em construção fixa, ou ainda, quando não há instalações fixas, mas utiliza-se

44 O critério utilizado para mensurar o grau de capitalização é o tipo de locai onde íunciona o negócio ou a 
empresa.
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equipamento automotivo o que implica alto investimento, percebe-se uma taxa de cobertura 

mais elevada Vale dizer, que a maior parte dos assalariados públicos e assalariados privados 

com carteira assinada trabalham em um local fixo situado fora de sua residência, motivo da 

significativa taxa de cobertura observável. Salienta-se que determinados tipos de local de 

funcionamento de negócios são típicas de atividades do setor informal e que inibem a 

fiscalização do governo

Tabela 5.10: Percentual de cobertura da Previdência Social do setor privado segundo 
tamanho e grau de capitalização do negócio ou empresa da população 
ocupada total - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Tamanho e Grau de 
Capitalização

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tamanho
até 5 empregados 39,0 35,6 33,7 31,0 30,3 32,3 32,0
de 6 a 9 empregados 68,7 67,4 68,3 69,2 68,2 66,1 68,0
de 10 a 49 empregados 81,0 80,8 80,8 81,0 80,0 85,0 81,4
de 50 a 99 empregados 91,1 90,8 88,9 90,6 89,3 90,8 90,8
de 100 a 499 empregados 93,1 94,1 95,6 93,5 93,2 93,8 93,0
de 500 empregados e mais 94,9 94,9 95,7 93,3 92,7 94,5 95,5

Grau de capitalização 
Na residência

cômodo adaptado 31,8 27,5 27,1 20,1 20,7 23,6 24,0
cômodo não adaptado 18,8 17,6 14,0 9,2 8,4 11,6 12,8

Fora da residência
prédios, casas ou galpões 76,3 75,5 74,5 73,6 72,8 74,3 72,7

construções leves 22,7 21,4 20,2 21,1 18,6 19,6 14,0
Sem instalações fixas

equipamento automotivo 43,2 42,7 34,8 31,3 29,3 27,8 33,1
com algum equipamento 21,1 15,7 14,4 10,8 12,1 11,7 11,2
sem equipamentos 16,5 15,5 9,1 7,8 9,5 12,1 14,4

Fonte Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatistica e Informações (CEl)

Quando se analisa a taxa de cobertura segundo tempo de permanência no atual 

trabalho, prontamente entende-se por que motivo a precarização das relações de trabalho 

obsta a expansão da cobertura do sistema previdenciário (tab. 5 11) No período recente, 

apenas metade da população ocupada total conserva-se mais de dois anos no atual trabalho, 

expondo a magnitude deste fenômeno na RMBH Por conseguinte, os ocupados com até seis 

meses de permanência no emprego ou negócio revelam taxas de cobertura inferiores a 50,0% 

ao passo que ocupados com mais de seis meses a um ano manifestam taxas em torno de
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60,0%. Contudo, a partir de mais de um ano de permanência no atual trabalho finda-se a 

influência desta variável na cobertura, onde ocupados nestas circunstâncias ostentam taxas 

superiores a setenta pontos percentuais. Nota-se que todas as faixas de tempo de permanência 

no atual trabalho apresentaram retrocesso na cobertura, com maior veemência as faixas 

extremas. Vale assinalar que o rendimento real médio dos assalariados progride com o maior 

tempo de permanência no emprego, o que robustece a melhoria na taxa de cobertura.45

Observando a taxa de cobertura do sistema previdenciário segundo horas 

semanais trabalhadas, apura-se que os ocupados com jornada legal de trabalho46 exibem as 

maiores taxas de cobertura, tanto em relação aos ocupados que trabalham acima47 (de 45 

horas e mais) quanto abaixo4* (de 20 a 39 horas) da jornada legal. No entanto, todas as faixas 

de horas semanais trabalhadas depararam com recuo na cobertura, sendo que a faixa de 20 a 

39 horas expressou a maior queda no período. Sublinham-se os ocupados que possuem 

jornada de trabalho inferior a 20 horas semanais49 com taxas de cobertura aquém dos 30,0% 

onde a plausível ociosidade e precarização do trabalho destes ocupados combinado com a 

informalidade interferem e estorvam a entrada deles na Previdência Pública.

Por fim, investigando a taxa de cobertura segundo faixas de renda, verifica-se 

que a cobertura estende-se concomitantemente com a elevação dos rendimentos. 

Seguramente, a renda é uma das variáveis de maior associação com a cobertura 

previdenciária, senão a principal Percebe-se uma diferença de duas vezes e meia a três vezes 

na taxa de cobertura entre ocupados que ganham menos de um salário mínimo50 daqueles que 

recebem apenas um salário mínimo51, expondo desta forma, o problema da escassez de renda. 

Todavia, os ocupados que percebem tão somente um salário mínimo exibem avanço nas taxas 

de cobertura no período analisado, sobretudo entre 1998 a 2001, demonstrando a importância

15 Em 2002, os assalariados com permanência de até 6 meses no atuai empicgo percebiam 396.00. Mais de 6 
meses a 1 ano RS 474.00; mais de 1 ano a 2 anos R$ 561.00; mais de 2 anos a 5 anos RS 690,00 e mais de 5 anos 
RS 1165.00.
46 Em 1996, 21,3% dos ocupados cumpriam jornada legal de trabalho, sendo que em 2002 aumentaram para
30.2%.
47 Em 1996. 47.4% dos ocupados trabalhavam acima da jornada legal de trabalho, sendo que em 2002 reduziram 
para 41,2%.
48 Em 1996, 25.5% dos ocupados trabalhavam entre 20 a 39 horas semanais, sendo que em 2002 reduziram para
22,6% .
49 Em 1996, 5,9% dos ocupados trabalhavam menos de 20 horas semanais, sendo que em 2002 permaneceram
em 6.0%.
7,1 Em 1996, 9,0% da população ocupada total recebia menos de 1 saláno mínimo, enquanto em 2002 
aumentaram para 11,4%.
51 Em 1996. 7.1% da população ocupada total recebia 1 salário mínimo, enquanto em 2002 aumentaram para
9.6%.
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Tabela 5.11: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo tempo de permanência 
no atual trabalho, hora semanal trabalhada, faixa de renda e trabalho adicional 
da população ocupada total - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
1996-2002

Tempo de Permanência no 
Atual Trabalho, Hora Semanal 
Trabalhada, Faixa de Renda e 

Trabalho Adicional

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 67,8 66,4 65,0 64,2 64,2 65,7 65,0
Tempo de permanência

até 6 meses 46,3 47,1 42,8 41,3 42,0 44,5 41,3
mais de 6 meses a 1 ano 64,6 63,2 61,2 60,9 60,3 62,7 61,8
mais de 1 a 2 anos 72,2 71,4 70,9 70,4 69,4 69,9 69,4
mais de 2 a 5 anos 74,5 72,2 71,0 71,5 72,8 72,2 72,3
mais de 5 anos 79,3 76,8 76,9 74,7 74,1 75,4 75,2

Horas semanais trabalhadas
até 19 horas 28,0 30,3 27,6 25,9 27,2 25,4 24,7
de 20 a 39 horas 67,6 65,3 65,9 63,6 63,4 63,9 61,7
de 40 a 44 horas 77,9 76,2 74,9 72,8 72,9 74,4 74,5
de 45 horas e mais 67,5 67,1 65,2 64,7 64,0 65,9 64,9

Faixas de renda
menos de 1 salário minimo 18,9 17,8 14,4 13,9 13,4 15,7 15,0
1 salário mínimo 43,1 44,8 41,0 46,9 50,0 55,2 47,8
mais de 1 a 2 sal. mínimos 66,2 65,9 64,9 66,0 66,2 68,9 69,9
mais de 2 a 3 sal. mínimos 74,6 74,2 75,6 72,5 74,4 75,7 74,7
mais de 3 a 5 sal. mínimos 78,3 75,0 73,5 75,6 75,8 77,9 78,2
mais de 5 a 10 sal mínimos 80,2 80,3 82,7 80,4 80,0 82,5 83,3
mais de 10 a 20 sal. mínimos 85,7 84,7 85,9 84,2 84,3 86,3 84,8
mais de 20 salários mínimos 91,1 87,1 89,2 90,7 89,8 89,3 88,7

Trabalho adicional
não 67,4 65,9 64,7 63.8 63,9 65,4 64,6
sim 73,4 75,0 71,3 73,9 71,1 72,3 73,0

até 19 horas 70,1 70,7 67,7 69,6 67,2 68,3 69,8
de 20 horas e mais 81,3 83,6 80,4 80,6 79,3 79,8 79,0

Fonte. Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEI).

do instituto do salário mínimo. O mesmo progresso se observa para ocupados que auferem 

mais de 1 a 2 salários mínimos52, comprovando a melhoria na expansão da cobertura entre a 

população menos favorecida No que concerne aos ocupados que embolsam mais de 2 a 5

52 Em 1996. 24,7% da população ocupada total recebia mais de 1 a 2 salários mínimos, enquanto em 2002 
aumentaram paTa 22.2%.
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salários mínimos , os mesmos apresentam cobertura estável durante o lapso de tempo 

investigado ao passo que ocupados com remuneração entre mais de 5 a 10 salários mínimos53 54 

ostentam evolução de 3,1% na taxa de cobertura Enfim, os ocupados com renda mensal 

acima de 10 salários mínimos 5 manifestam pequena queda na cobertura durante o período.

A renda constitui um fator tão determinante na ampliação da cobertura da 

Previdência Social que ocupados que realizam de forma permanente ou eventual algum 

trabalho adicional remunerado56 revelam taxas de cobertura superiores em comparação aos 

ocupados que não fazem nenhum trabalho suplementar, sendo que a diferença entre estes 

ocupados atingiu 10,1 pontos percentuais em 1999. Outrossim, observa-se distinção nas taxas 

de cobertura entre os próprios trabalhadores que executam trabalho adicional, expressando 

maior cobertura àqueles com carga horária mais distendida

5.2 População ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados 

com carteira assinada

Nesta seção investiga-se a taxa de cobertura previdenciária da população 

ocupada total excluindo da análise duas posições na ocupação os assalariados privados com 

carteira assinada e os assalariados públicos. Apesar da Previdência Social ser de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória57, estas duas posições excluídas desta análise se 

diferenciam das outras pela forma de recolhimento das contribuições e pela ilegalidade que 

prevalecem nas demais posições. Pela forma de recolhimento, os segurados contribuintes 

individuais são obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria enquanto os 

assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada o governo e a empresa são 

obrigadas a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da 

respectiva remuneração. Pela ilegalidade, corriqueiramente o empregador doméstico não 

arrecada e não recolhe a contribuição do segurado empregado a seu serviço, assim como os

53 Em 1996, 33,3% da população ocupada total recebia mais de 2 a 5 salários mínimos, enquanto em 2002 
reduziram para 29.4%.
54 Em 1996, 14,4% da população ocupada total recebia mais de 5 a 10 salários minimos, enquanto em 2002 
reduziram para 9.9%.
55 Em 1996, 11,5% da população ocupada total recebia mais de 10 salários mínimos, enquanto em 2002 
reduziram para 6,4%.
56 Em 1996, 5,9% da população ocupada total realizavam de forma permanente ou eventual algum trabalho 
adicional, ao passo que em 2002 reduziram para 4,5%.
57 A exceção é o segurado facultativo maior de quatorze anos de idade, desde que não incluído nas disposições do 
artigo 12 da Lei n° 8 212, de 24 de julho dc 1991.
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patrões dos empregados assalariados privados sem carteira assinada, quer dizer, a 

informalidade acaba reduzindo o número de contribuintes. Deste modo, se mostra necessário 

um estudo mais pormenorizado das demais posições, já que nelas que se concentram o cerne 

do problema da falta da universalidade da cobertura e do atendimento.

Importante dizer que os assalariados públicos e assalariados privados com 

carteira assinada representam o setor formal da economia e correspondem um pouco mais da 

metade da população ocupada total ' 8 Eles expressam a maior parte dos contribuintes da 

Previdência Social sendo mais representativos a cada ano que segue 59 Consequentemente, a 

população em estudo desta seção simboliza o setor informal onde se concentram os não 

contribuintes do sistema previdenciário.

Diversamente das estimativas da população ocupada total que decresceu dois 

anos sucessivos (1997-1998) 9 mil ocupações e (1998-1999) 3 mil ocupações, a população 

ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada 

cedeu somente entre 1997-1998 (5 mil ocupações), alcançando um crescimento de 15,9% no 

período analisado (tab. 5.12). Em 1999, a taxa de crescimento desta população00 chegou a ser 

quase o dobro da população ocupada total0' tendo como referência o ano de 1996. Isto nos 

revela que em contexto de crise econômica, o setor informal se configura como um “colchão 

amortecedor”. Verifica-se também que em 2001 a taxa de crescimento de ambas as 

populações se equipararam, sendo que em 2002 a taxa de crescimento da população ocupada 

total tornou-se menor do que a outra novamente

Os dados obtidos pela PED/RMBH nos mostram que a taxa de cobertura 

previdenciária da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados 

privados com carteira assinada inverte-se em relação à taxa de cobertura da população 

ocupada total (gráf 5.4). Em 1996, os contribuintes correspondiam a 33,1% da população 

ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com carteira 58 59 60 61

58 Percentual de assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada da população ocupada total: 
1996 (53,0%); 1997 (52,3%); 1998 (52,3%); 1999 (51,7%); 2000 (51,9%); 2001 (53,0%); 2002 (52.7%).
59 Em 1996 (77,1%) dos contribuintes eram assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada. 
Em 1997 (77,7%); 1998 (79,1%); 1999 (79,4%); 2000 (79,5%); 2001 (79.6%); 2002 (79,5%).
60 índice de crescimento da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados 
com carteira assinada: 1996(100,0); 1997(105.8); 1998(105,1); 1999(106.2); 2000 (109,9); 2001 (111.1); 2002 
(115,9).
61 índice de crescimento da população ocupada total: 1996 (100,0); 1997 (104.2); 1998 (103,6); 1999 (103.4); 
2000 (107,5); 2001 (111.1); 2002 (115,2).
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assinada, enquanto os não contribuintes correspondiam a 66,9%. No mesmo ano, os 

contribuintes da população ocupada total sem qualquer restrição das posições eram 67,8% ao 

passo que os não contribuintes eram 32,2%. Esta inversão já se esperava devido às 

características da população em estudo, em outras palavras, parte do setor informal onde se 

converge a questão da ausência dos direitos sociais previdenciários.

Tabela 5.12: Estimativas médias da população ocupada total, ocupada total exclusive os 
assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada e 
ocupada restrita exclusive os assalariados públicos e assalariados privados 
com carteira assinada maior de 10 anos - Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - 1996-2002 - (em 1000 pessoas)

Especificação 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ocupados total 1 540 1 605 1 596 1 593 1 655 1 711 1 774

Ocupados total exclusive os 
assalariados públicos e assalariados 
privados com carteira assinada

724 766 761 769 796 804 839

Ocupados restrito exclusive os
assalariados públicos e assalariados 
privados com carteira assinada

479 472 434 406 419 399 449

Fonte Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEl).

Gráfico 5.4: Percentual de cobertura da Previdência Social da 
população ocupada total exclusive os assalariados 
públicos e assalariados privados com carteira assinada 

- Região Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002
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Analisando este período, percebe-se que a trajetória da taxa de cobertura da 

Previdência Social da população em foco se assemelha com a trajetória da taxa de cobertura 

da população estudada na seção 5,1 Como as duas posições excluídas nesta seção são 

totalmente cobertas pelo sistema previdenciário62, infere-se que são as demais posições que 

influem diretamente sobre a taxa de cobertura. Quando a taxa de cobertura das demais 

posições se amplia, conseqüentemente se amplia a taxa de cobertura da população ocupada 

total Ao contrário, no momento em que há redução da taxa de cobertura das mesmas, 

decresce a cobertura previdenciária da população ocupada total Isto indica que promovendo 

políticas públicas almejando o incremento da taxa de cobertura do setor informal ou 

ampliando o setor formal da economia, a taxa de cobertura do sistema previdenciário alargara 

para toda a população ocupada

A maior taxa de cobertura atingida da população ocupada total excluindo os 

assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada foi justamente no início do 

período investigado (33,1%), revelando uma queda nos anos seguintes até alcançar a menor 

taxa de cobertura em 1999 (27,4%). Em seguida, a taxa de cobertura passou a subir até 2001 

(28,5%), tendo novamente uma pequena redução na cobertura no ano posterior O que foi dito 

para a população ocupada total pode-se dizer para a população em foco, ou seja, ao longo da 

etapa analisada a taxa de cobertura não atingiu novamente os patamares iniciais, apontando 

ser um problema estrutural e da necessidade de intervenção governamental na alteração deste 

quadro calamitoso. Adiante, destacam-se os atributos pessoais da população em exame 

segundo a taxa de cobertura (tab 5.13).

5.2.1 Análise descritiva segundo atributos pessoais

A caracterização da população ocupada total exclusive os assalariados públicos 

e assalariados privados com carteira assinada segundo o sexo, ao contrário da população 

ocupada total, indica que a partir de 1997, as mulheres passaram a contribuir mais do que os 

homens no sistema previdenciário, dilatando esta diferença ao longo do tempo O sexo

62 Os assalariados privados com carteira assinada são 100% cobertos peto sistema previdenciário. Já os 
assalariados públicos não são totalmente cobertos pela Previdência Social devido à existência de contratos 
administrativos, estagiários, entre outras formas de contratos que possibilitam a desobrigação das instituições 
públicas arrecadarem as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da respectiva remuneração. 
Todavia, os assalariados públicos foram equiparados com os assalariados de carteira assinada para facilitar a 
análise deste estudo. Em 1996, (2,4%) dos não contribuintes eram assalariados públicos. Em 1997 (2,2%); 1998 
(2.6%); 1999 (2,1%); 2000 (2,4%); 2001 (2,1%); 2002 (2,7%).
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masculino é a maior parte da população ocupada estudada nesta seção durante todo o período 

analisado, mas deixaram de ser a maior parte contribuinte no ano de 1999. Naquele ano, os 

homens representavam 53,6% da população ocupada total excluindo as duas posições 

assalariadas, porém correspondiam a 48,9% dos contribuintes. Registra-se que somente no 

ano 2000 que as mulheres contribuintes se tornaram menos que 30%, mantendo uma relativa 

estabilidade no período em análise Ja os homens sofreram uma queda evidente de 1996 

(33,4%) a 1999 (25,0%), ou seja, 8,4 pontos percentuais, demonstrando que os homens estão 

mais vulneráveis que as mulheres na população analisada

Analisando a taxa de cobertura previdenciária segundo a idade averigua-se que 

a cobertura ascende à medida que se eleva a idade, somente declinando na faixa etária de 60 

anos e mais Observa-se na população anteriormente investigada que a partir da faixa etária de 

50 a 59 anos verifica-se um recuo na taxa de cobertura, não ocorrendo o mesmo para a 

população analisada nesta seção que recua na faixa etária subseqüente A causa para esta 

diferença seria que a população ocupada total excluindo os assalariados públicos e 

assalariados privados com carteira assinada tilia-se à Previdência Social tardiamente e 

consequentemente, atinge o tempo de contribuição para se aposentar numa idade mais 

avançada do que a população ocupada total Na população investigada anteriormente, os 

contribuintes se concentravam entre 25 a 49 anos de idade, enquanto nesta população eles se 

agrupam entre 40 a 59 anos

Avançando na analise, as faixas etárias de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos 

exibem taxas de cobertura superiores à taxa de cobertura total A faixa de 30 a 39 anos 

apresenta taxa de cobertura ligeiramente superior à taxa de cobertura total Em contrapartida, 

as faixas de 25 a 29 anos e de 60 anos e mais revelam taxas de cobertura ligeiramente inferior 

à taxa de cobertura total. As demais faixas deparam com taxas de cobertura inferiores à taxa 

de cobertura total Vale dizer que os ocupados entre 10 a 15 anos progressivamente vêm se 

reduzindo, embora a concentração destes ocupados seja maior na população examinada nesta 

seção do que na população ocupada to ta l63 Méritos aos programas de erradicação do trabalho 

infantil e alterações na legislação, em especial, a Emenda Constitucional n° 20, de 15 de 

dezembro de 1998.

63 Em 1996, os ocupados menores de 16 anos excluindo os assalariados públicos e assalariados privados com 
carteira assinada representavam 3.7%. Em 1997 t3.6%y. 1998 (2,9%). \999 (1.9%). 2000 (1.9%), 2(101 (1.8%) e 
2002 (1.5%).
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A caracterização da população ocupada total exclusive os assalariados públicos 

e assalariados privados com carteira assinada segundo a posição no domicílio assinala que a 

maior cobertura previdenciária são dos chefes de domicílio Observou-se nos últimos sete 

anos, quando houve a redução da taxa de cobertura total, que os chefes de domicílios foram os 

mais atingidos encolhendo a diferença pela metade entre chefes e não chefes de 1996 a 1999, 

sendo que nos anos seguintes a desigualdade ampliou-se outra vez

Diversamente da população ocupada total, a taxa de cobertura do sistema 

previdenciário diverge entre as posições no domicílio Enquanto em 2002, as taxas de 

cobertura da Previdência Social para os cônjuges, filhos e o agregado outros eram 

respectivamente 63,3%; 62,0%; 62,3%; ou seja, quase idênticas entre si64, na população 

estudada nesta seção constata-se distinção considerável entre estas posições A taxa de 

cobertura eleva-se dos filhos, seguido dos cônjuges e do agregado outros em todo o período. 

Nota-se que o conjunto demais posições no domicílio não possui uma performance melhor 

devido aos filhos que debilitam a taxa deste agregado. Ao contrário desta posição, a taxa de 

cobertura dos cônjuges fortifica-o, sendo uma das poucas taxas analisadas nesta monografia 

que termina maior do que seu início durante o período investigado Concluindo, tampouco os 

chefes domiciliares conservam-se todo o tempo como a posição de maior cobertura no sistema 

previdenciário. A partir de 1999, eles não suplantam mais o agregado outros.

Observando a taxa de cobertura segundo a cor registra-se ao longo do intervalo 

estudado que a maior cobertura previdenciária é da cor branca Deve-se advertir que a 

diferença entre cor se aguça na população analisada nesta seção (5,1% em 2002) enquanto na 

população ocupada total era de 3,7% para o mesmo ano. Conceber políticas públicas 

aspirando o acréscimo do número de contribuintes demanda priorizar a população não branca. 

Possivelmente esta desigualdade acontece em razão da discriminação de cor no mercado de 

trabalho.

Examinando a taxa de cobertura segundo o nível de instrução constata-se que 

ela amplia-se com o aumento da escolaridade. Não obstante, esta variável se torna menos 

significante para a população ocupada total restringindo as duas posições assalariadas As

64 Esta afirmação é válida para os demais anos do penodo em estudo.
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taxas de cobertura dos ocupados analfabetos, com o ensino fundamental e médio incompleto 

guardam similitude e são inferiores à taxa de cobertura total, ao passo que as taxas de 

cobertura dos ocupados com o ensino médio completo e superior são acima da taxa de 

cobertura total. Destaca-se que a taxa de cobertura dos ocupados com o ensino superior 

completo é mais do que o dobro da total. Outrossim, salienta-se que a cobertura dos ocupados 

com o ensino médio completo ou superior incompleto deteriorou-se ao longo do período 

observado, se assemelhando com a cobertura dos ocupados analfabetos, com o ensino 

íiindamental e médio incompleto. Destarte, no final do período certifica-se distinção na taxa 

de cobertura segundo nível de instrução dos ocupados com ou sem curso superior.

Em relação à evolução do mercado de trabalho, percebe-se que o nível de 

instrução da população desta seção é menor do que da população ocupada total sem qualquer 

restrição, quiçá um outro motivo para que a taxa de cobertura total da primeira seja menor do 

que da última Da mesma forma que o mercado de trabalho visto na seção 5.1.1, este se torna 

exigente no período recente, averiguando um progressivo acréscimo de ocupados com o 

ensino fundamental completo, médio e superior.6'  Por outro lado, também se aponta uma 

gradativa diminuição de ocupados analfabetos e com o ensino fundamental incompleto.65 66

Na tabela 5 14 prolonga-se a análise dos atributos pessoais da população 

ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada 

com destaque na variável imigração. Este exame será efetivado através do local de 

nascimento, do último local de residência e do tempo de residência na RMBH

Investigando a taxa de cobertura da Previdência Social segundo o local de 

nascimento verifica-se que os nascidos na Região Centro-Sul possuem taxa de cobertura mais 

elevada do que os oriundos da Região Norte-Nordeste ao longo do espaço de tempo 

observado, salvo nos anos de 1997 e 2002. Estas exceções nos levam a presumir que o local 

de nascimento não se toma um fator tão contundente para imiscuir na cobertura do sistema 

previdenciário da população analisada nesta seção, ao inverso da seção 5.1.1 onde não 

ocorreram ressalvas. Certifica-se que a taxa de cobertura total da RMBH se assemelha com os

65 Os ocupados com o ensino médio completo ou superior incompleto passou de 16,0% (1996) para 25,6% 
(2002) enquanto os que possuem o ensino superior completo passou de 7,6% (1996) para 8,9% (2002). Já os 
ocupados com o ensino fundamental completo ou médio incompleto aumentou de 16% (1996) para 20,6% 
(2001), salvo no último ano quando ocorreu uma contração destes ocupados.
66 Os ocupados analfabetos passou de 4,1% (1996) para 2,5% (2002) enquanto os que possuem o ensino 
fundamental incompleto recuou de 56,3% (1996) para 43.9% (2002).
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Tabela 5 Lv Percentual de cobertura da Previdência Social segundo sexo, faixa etária, 
posição no domicílio, cor e nível de instrução da população ocupada total 
exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com carteira 
assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Sexo, Faixa Etária, 
Posição no Domicílio, 

Cor e Nível de 
Instrução

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 33 J 31,1 28,5 27,4 27,5 28,5 28,2
Sexo
masculino 33,4 30,8 27,2 25,0 25,4 26,2 26,1
feminino 32,7 31,4 30,0 30,2 29,8 31,1 30,5

Faixa etária
de 10 a 15 anos 3,3 3,6 1,5 2,3 3,0 2,1 0,4
de 16 a 19 anos 11,3 9,4 9,3 9,6 7,8 10,2 6,0
de 20 a 24 anos 22,8 22,6 20,8 19,0 19,6 18,2 16,4
de 25 a 29 anos 31,7 28,0 27,6 24,7 26,2 24,8 25,5
de 30 a 39 anos 37,3 35,1 31,8 30,7 29,7 31,8 30,8
de 40 a 49 anos 46,6 42,6 38,5 36,0 36,2 37,1 37,5
de 50 a 59 anos 46,2 44,7 38,8 38,3 37,1 38,5 39,7
de 60 anos e mais 29,6 27,9 26,4 22,5 26,9 26,5 26,6

Posição no domicílio
chefe 41,9 38,1 34,3 31,8 32,1 33,8 33,1
demais 27,0 26,2 24,3 24,3 24,1 24,7 24,4

cônjuge 31,3 31,7 29,6 29,9 29,2 30,9 31,7
filho 19,4 17,1 17,2 16,1 15,7 16,4 15,4
outros (1) 38,5 38,8 33,5 34,6 36,5 35,3 34,4

Cor
branca 35,5 34,5 32,7 29,5 30,2 30,9 31,4
não branca (2) 30,7 27,5 24,7 25,6 25,1 26,9 26,3

Nível de instrução
analfabeto 26,8 27,3 21,6 21,8 23,7 23,8 28,8
1° grau incompleto 27,1 25,3 22,5 22,8 23,4 23,5 24,5
1° grau comnl + 2o

grau incompl. 29 ,/ 27,1 25,2 21,4 20,7 23,1 21,6

2o grau compl + 3o
grau incompl 42,2 38,5 36,1 31,6 30,8 30,7 28,0

3o grau completo 68,7 65,6 65,4 61,0 59,4 61,7 60,6
Fonte Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estatística e Informações (CEl)
(1) Inclui outro parente, agregado, pensionista, empregado doméstico, parente do 
empregado doméstico e outras (2) Inclui cor negra, parda e amarela.
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provenientes da Região Centro-Sul e está acima dos que vieram da Região Norte-Nordeste. 

Vale dizer que as taxas de cobertura dos ocupados procedentes de São Paulo (32,8% em 2000; 

30,3% em 2002) também se apresentam maior do que os nascidos no Espírito Santo (26,6% 

em 2000; 21,5% em 2002).

Observando a taxa de cobertura previdenciária segundo o último local de 

residência constata-se que diferentemente da população analisada na seção 5.1.1, há distinção 

entre as taxas de cobertura dos ocupados que ininterruptamente viveram nos municípios da 

Grande Belo Horizonte, daqueles no qual o último lugar de moradia foi em outro município 

mineiro e ainda daqueles que residiram por último em outra unidade da federação. A menor 

cobertura são dos ocupados que em tempo algum residiram fora da RMBH e a maior são dos 

ocupados no qual o último local de domicílio foi outro município mineiro. Numa cobertura 

intermediária estão os ocupados no qual o último lugar de morada foi outro estado da 

federação Registra-se que os procedentes da Região Centro-Sul possuem cobertura maior do 

que os provenientes da Região Norte-Nordeste, sendo que esta desigualdade se encurta 

durante o lapso de tempo investigado, acontecendo o mesmo que se sucedeu para a população 

ocupada total, ou seja, uma inversão no último ano. Atesta-se que a taxa de cobertura total da 

RMBH é menor do que os provenientes da Região Centro-Sul, salvo em 2002 e maior do que 

a cobertura dos que vieram da Região Norte-Nordeste até 1999, ocorrendo o oposto a partir 

deste ano Vê-se também que a cobertura dos que moravam na Região Sudeste é maior dos 

que domiciliavam na Região Nordeste, exceção para 2002 Para os oriundos do estado baiano, 

a cobertura sempre foi inferior em relação aos antigos residentes do Estado do Rio de Janeiro 

e São Paulo, acontecendo o contrário em 2002. Os mesmos oriundos do estado da Bahia 

apresentam cobertura sempre maior do que os provenientes do Espírito Santo, exceção 

ocorrida em 1998

Afinal, investigando a taxa de cobertura da Previdência Pública segundo o 

tempo de residência na RMBH, averigua-se que os imigrantes com tempo de moradia inferior 

a um ano possuem maiores dificuldades de contribuírem para a mesma. Após este período de 

transição, eles acomodam-se ao mercado de trabalho, não apurando diferenças evidentes nas 

taxas de cobertura nas outras faixas de tempo Vale destacar que o contingente de ocupados 67

67 Em 2002. metade da população ocupada excluindo os assalariados públicos e assalariados privados com 
carteira assinada sempre viveram na RMBH, quase 40% são oriundos de outras cidades mineiras e os outros 
10% Testantcs são procedentes de outros estados.
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recém chegados6* da população desta seção (9,2% em 1996) e maior em confronto com a 

população ocupada total (7,8% em 1996).

Tabela 5.14: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo local de nascimento, último 
local de residência e tempo de residência da população ocupada total exclusive os 
assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada - Região 
Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002 68

Local de Nascimento, 
Último Local de 

Residência e Tempo de 
Residência na RMBH

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 33,1 31,1 28,5 27,4 27,5 28,5 28,2
Local de nascimento

Centro-Sul 34,8 30,5 29,3 28,6 30,1 29,4 26,1
Sudeste 34,5 30,1 30,6 29,0 31,8 28,6 26,5

Espírito Santo (D 22,7 26,2 23,0 26,6 (1) 21,5
São Paulo (1) (1) (1) (1) 32,8 31,4 30,3

Norte-Nordeste 30,8 31,0 24,9 24,6 26,2 27,9 27,7
Nordeste 31,1 31,6 24,9 24,1 26,9 29,0 27,8

Bahia 29,6 30,9 24,7 27,7 27,3 29,7 30,8
Último local resid.

município da RMBH 28,8 27,2 25,0 24,1 23,7 24,9 24,8
município do Estado 36,5 35,0 32,0 31,1 31,5 32,4 32,4
outro Estado 36,0 31,6 28,5 28,1 29,9 31,0 28,1

Centro-Sul 38,2 32,4 29,3 29,8 30,8 31,5 27,6
Sudeste 37,3 32,1 30,7 29,2 30,7 31,8 27,6

Espírito Santo 27,0 24,3 28,8 25,6 25,9 25,1 24,2
Rio de Janeiro d ) 33,6 27,2 33,9 34,0 33,7 25,7
São Paulo 38,0 35,3 33,8 28,8 31,9 33,8 30,4

Norte-Nordeste 31,3 30,0 26,5 24,5 28,1 29,7 29,2
Nordeste 31,8 30,4 26,0 23,8 28,2 30,2 29,5

Bahia 31,3 30,4 24,8 27,3 27,7 32,0 32,1
Tempo resid. RMBH

menos de 1 ano 21,1 22,2 18,5 22,5 21,9 22,8 16,0
de 1 a menos de 2 anos 27,2 33,4 25,6 30,5 29,5 (1) 27,8
de 2 a 4 anos 34,8 31,6 27,6 30,6 32,4 31,7 31,2
de 5 anos e mais 33,4 31,2 28,8 27,3 27,3 28,4 28,2

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEI) 
(1) A amostra não comporta a desagregação paTa esta categoria

68 Ocupados que residem menos de cinco anos na Grande Be\o Horizonte.
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5.2.2 Análise descritiva segundo características do trabalho

A partir da tabela 5.15 findam-se as análises dos atributos pessoais e iniciam-se 

os estudos sobre as características do trabalho exercido pela população ocupada total 

exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada. Nesta tabela, 

exploram-se algumas peculiaridades específicas do questionário da PED que são empregadas 

para classificar o entrevistado de acordo com sua condição de atividade

Examinando a taxa de cobertura segundo a procura ou não de trabalho, apura- 

se que se o ocupado não for assalariado público ou assalariado privado com carteira assinada 

e procurou trabalho nos últimos 12 meses, a perspectiva de estar abrangido pelo sistema 

previdenciário é exígua De 1998 em diante, as expectativas são menores do que dez por 

cento.

Observando a frequência do trabalho normalmente realizado pelos ocupados 

sem procura de trabalho nos últimos 30 dias, chega-se na mesma conclusão da população 

ocupada total, uma vez que a cobertura previdenciária dos ocupados com freqüência regular 

contínua é maior do que a cobertura dos ocupados com frequência regular descontínua e 

frequência irregular Não obstante, a população ocupada total excluindo as duas posições 

assalariadas com freqüência regular descontínua depara-se com maiores empecilhos de se 

inserir no sistema previdenciário do que a população ocupada total com a mesma freqüência 

de trabalho.

Enfim, como a taxa de cobertura é tão reduzida nos casos dos ocupados que 

procuraram trabalho nos últimos 12 meses e não são assalariados públicos e assalariados 

privados com carteira assinada, torna-se dispensável pormenorizar o exame do principal 

motivo da procura de trabalho Entretanto, destaca-se a ampliação dos ocupados com procura 

de trabalho que passaram a ter como principal motivo desta procura substituir o trabalho atual 

por outro, ou seja, a crescente aspiração destes ocupados de ingressarem no setor formal ou 

auferirem melhores rendimentos.69 Da mesma forma, aponta-se um maior número de 

ocupados com procura de trabalho tendo como motivo principal desta procura substituir o 

trabalho atual por outro com freqüência regular descontínua em detrimento do com freqüência

69 Em 19%, 57 3% eram ocupados com procura de trabatho tendo como motwo pnncipat desta piocura substituir 
o trabalho atual por outro, sendo que em 2 0 0 2  aumentaram para 82,4%.
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regular contínua. 0 Percebe-se que estes dois fenômenos da precarização do mercado de 

trabalho acontecem mais veementemente para os ocupados desta seção.

Tabela 5.15: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo a procura ou não de 
trabalho e hora semanal disponível da população ocupada total exclusive os 
assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada - Região 
Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Procura ou Não de Trabalho e 
Hora Semanal Disponível

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 33,1 31,1 28,5 27,4 27,5 28,5 28,2

Sem procura de trabalho 35,3 33,4 31,0 29,9 29,6 31,3 31,3
Freqiiência do trabalho

regular contínua 38,9 36,5 33,8 32,6 31,9 33,9 33,5
regular descontínua 17,5 17,0 14,1 11,6 14,0 14,1 14,6
irregular 13,0 10,8 10,1 6,0 7,3 5,4 7,3

Com procura de trabalho 12,1 10,5 7,7 6,6 6,7 7,4 7,2
Motivo da procura

substituir o trabalho atual 10,5 9,1 7,0 5,4 5,5 7,0 6,2
regular contínua 11,4 9,8 7,9 6,1 6,0 7,9 6,5
regular descontínua 7,2 6,4 4,0 3,3 3,8 4,3 5,3

já conseguiu trabalho 10,1 8,0 4,6 4,9 10,4 4,1 6,1
Horas semanais disponíveis

até 19 horas 27,6 24,1 22,9 19,8 19,0 23,2 21,9
de 20 a 39 horas 23,5 19,7 15,9 18,8 19,3 19,0 20,5
de 40 horas e mais 12,1 10,9 8,1 6,1 7,2 9,7 7,6

Fonte. Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estatistica e Informações (CEI).

Concluindo a análise da tabela 5.15, verifica-se que os ocupados desta seção 

que desejam e têm disponibilidade efetiva de trabalhar mais horas semanais, além das horas 

normalmente trabalhadas, apresentam taxa de cobertura inferior à taxa de cobertura total; e 

quanto maior a disponibilidade efetiva de trabalhar mais horas semanais, menor a cobertura 

previdenciária Se o ocupado não for assalariado público ou assalariado privado com carteira 

assinada e declarou mais de 39 horas semanais disponíveis para trabalhar, a perspectiva de 

estar abrangido pelo sistema previdenciário é tão exígua quanto do ocupado que procurou 

trabalho nos últimos 12 meses. Interessante notar que os ocupados que revelaram desejo e 

disponibilidade efetiva de trabalhar acima de 39 horas semanais possuem taxa de cobertura 70 *

70 Em 1996, 79,4% eram ocupados com procura de trabalho tendo como motivo principal desta procura substituir
o trabalho atual pot outro com frequência Tegular contínua, sendo que em 2002 reduziram para 70.8%.



101

um pouco inferior em relação aos ocupados com jornada de trabalho inferior a 20 horas 

semanais trabalhadas, enquanto que os ocupados que possuem até 19 horas semanais 

disponíveis manifestam taxa de cobertura semelhante aos ocupados com jornada semanal de 

trabalho entre 20 a 39 horas (tab 5.21). Destarte, a provável ociosidade e precarização do 

trabalho destes ocupados imiscui na cobertura previdenciária ratificando que intervalos de 

não-trabalho com freqüência de trabalho distinta da regular contínua inibem a inserção da 

população no sistema da Previdência Pública

Analisando a taxa de cobertura segundo posição na ocupação, averigua-se que 

após os assalariados privados com carteira assinada e assalariados públicos, as posições que 

exibem maior cobertura são dos empregadores71 seguidos dos profissionais universitários 

autônomos (tab. 5.16) 2 Uma participação mais efetiva destas duas posições no sistema 

previdenciário era aguardada em virtude do nível de renda 3 e instrução74 tenderem a ser mais 

elevados. Durante o intervalo de tempo pesquisado, a cobertura previdenciária dos 

profissionais liberais caiu onze pontos percentuais entre 1996 a 1999, apresentando uma 

recuperação na taxa de cobertura nos três anos subseqüentes ao passo que os empregadores 

exprimiram tendências de queda na cobertura de aproximadamente dez pontos percentuais 

neste mesmo intervalo No fim, a conseqüência durante este período foi um declínio na 

participação de contribuintes nestas duas posições, além de um nivelamento na cobertura 

entre empregadores e profissionais universitários autônomos.

Em relação aos empregados assalariados privados sem carteira assinada75, 

conclui-se que esta posição se torna notadamente importante na tentativa de expandir a 

cobertura previdenciária em razão da módica taxa de cobertura e o alto índice de crescimento

1 Em 1996, os empregadores representavam 5.3% dos ocupados. Em (997(5,4%); (998(5,1%); (999 (4.8%); 
2000 (4,9%); 2001 (4.4%) e 2002 (4,8%). A taxa de crescimento desta categoria no período foi de apenas 3,7%, 
passando de 82 mil para 85 mil ocupados.
2 Em 1996, os profissionais liberais representavam 1,2% dos ocupados. Em 1997 (1,2%); 1998 (1,1%); 1999 

(1.3%); 2000 (1,5%); 2001 (1,4%) e 2002 (1.4%). A taxa de crescimento desta categoria no periodo foi de 
38,9%, passando de 18 mil para 25 mil ocupados.
73 Os empregados assalariados, autônomos e empregados domésticos auferiram rendimentos médios de R$ 
723,00; R$ 566.00 e R$ 240,00 respectivamente em 2002, enquanto os empregadores embolsaram R$ 1767.00 
no mesmo ano, embora tenham apresentando desempenho negativo de -20,2% nos rendimentos entre 1996 a
2002.
74 Conforme o conceito de profissional universitário autônomo, necessariamente esta pessoa deve ter ensino 
superior completo e sua ocupação deve estar ligada à sua formação (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1994).
75 Em 1996, os empregados assalariados privados sem carteira assinada representavam 9,8% dos ocupados. Em 
1997 (9.6%); 1998 (9,7%); 1999 (9,7%); 2000 (9,9%); 2001 (9.7%) e 2002 (11.1%). A taxa de crescimento desta 
categoria no período foi dc assombrosos 30,5%, passando de 151 mil para 197 mil ocupados, enquanto a taxa de 
crescimento dos empregados assalariados com carteira assinada foi de 17,5%. passando de 605 mil para 711 mil 
ocupados.
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da categoria neste período Dos 621 mil ocupados que não contribuíram para o sistema 

previdenciário na RMBH no último ano, 183 mil deles pertencem a esta categoria, ou seja, 

cerca de 30%. Vale ressaltar que os assalariados privados sem carteira assinada que recebem 

comissão possuem menores impedimentos de se filiarem a Previdência Social do que os 

assalariados que nada recebem em virtude da possível melhoria salarial com a remuneração 

variável.

Debatendo a taxa de cobertura dos serviços domésticos, observa-se um 

progresso significativo entre 1996 a 2002, de 6,1 pontos percentuais Aliás, a única posição na 

ocupação com ampliação na cobertura no período foi do empregado doméstico mensalista76 *, 

sofrendo somente um declínio entre 1997 a 1998 Iniciou-se com a taxa de cobertura em 

48,0%, finalizando em 56,7% no período Provavelmente, o avanço na taxa de cobertura da 

população feminina e na posição cônjuge se deve ao fato da intensificação da formalidade 

desta categoria, quase que exclusivamente ocupada pelas mulheres Outrossim, foi o 

segmento que apresentou a maior majoração no rendimento real médio, de 14,5%. Não 

obstante, a mesma sorte não teve o empregado doméstico diarista que manifestou o pior 

desempenho no rendimento real médio, de -29,6%, entre as posições na ocupação no período, 

e expressou sensível declínio na taxa de cobertura, principalmente entre 1996 a 1999 quando 

ocorreu queda ininterrupta A cobertura previdenciária desta categoria supera tão somente os 

empregados assalariados privados sem carteira assinada.

Quanto aos trabalhadores por conta-própria78 *, percebe-se patente redução na 

taxa de cobertura no lapso de tempo examinado, principalmente entre 1996 a 1999, quando 

houve declínio de dez pontos percentuais. Sucede-se também um desempenho negativo nos 

rendimentos médios, de -21,5% , para os autônomos entre 1996 a 2002. Esta posição na 

ocupação se torna especialmente relevante nas políticas públicas que planejam a

76 Em 1996, os empregados dom éstico s m ensa listas representavam 8,1% dos ocupados. Em 1997 (8,2%); 1998 
(8.1%); 1999 (8.1%); 2000 (8.0%); 2001 (7,7%) e 2002 (7,7%). A taxa de crescimento desta categoria no 
período foi de 8,8%, passando de 125 mil para 136 mil ocupados.

Em 1996, os empregados domésticos diaristas representavam 1,9% dos ocupados. Em 1997 (1,9%); 1998 
(2.0%); 1999 (2,0%); 2000 (1,8%); 2001 (1,9%) e 2002 (1.8%). A taxa de crescimento desta categoria no 
período foi de 10,3%, passando de 29 mil para 32 mil ocupados.
78 Em 1996, os autônomos representavam 18,9% dos ocupados. Em 1997 (19,8%); 1998 (20,1%); 1999(21,0%); 
2000 (20.6%); 2001 (20,8%) e 2002 (20,1%). A taxa de crescimento desta categoria no período foi bem aguçada 
22.7%. passando de 291 mil para 357 mil ocupados.
19 Para os autônomos que trabalham para o público o desempenho foi ainda pior de -25,4%, sendo superado 
somente pelos empregados domésticos diaristas. Já para aqueles que trabalham para empresa registrou um 
desempenho negativo de -12.0%.
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universalidade na cobertura e do atendimento da Seguridade Social em razão da baixa 

cobertura, da exacerbada taxa de crescimento e do expressivo contingente de ocupados nesta 

categoria no período estudado. Dos 621 mil ocupados não contribuintes na RMBH em 2002, 

46,6% eram autônomos, ou seja, 289 mil fora do sistema previdenciário Conquanto os 

autônomos que trabalham para a população em geral80 desfrutam de total autonomia de 

trabalho, condicionada apenas pelo mercado, eles possuem taxa de cobertura inferior em 

relação aos autônomos que trabalham para uma pessoa ou empresa(s).81 De 1999 em diante, 

há uma recuperação na cobertura destes últimos, sendo que os conta-própria que trabalham 

para mais de uma empresa possuem taxa de cobertura superior em comparação aos autônomos 

que trabalham para uma pessoa ou empresa.82 83 Note que esta última situação sugere uma forma 

dissimulada de assalariamento devido ao elevado grau de subordinação. Para completar, os 

conta-própria que são donos de seus próprios instrumentos básicos de trabalho possuem 

maior taxa de cobertura, e portanto, menor vulnerabilidade social em confrontação aos 

autônomos cujos instrumentos básicos de trabalho pertencem a outra pessoa ou empresa.84 *

As demais posições, que incluem dono de negócio familiar, trabalhador 

familiar sem remuneração salarial e outras, revelam tendências de diminuição na taxa de 

cobertura no período recente.

Abre-se um parêntese para realçar uma forte correlação entre a taxa de 

cobertura previdenciária e o desempenho do rendimento real médio das formas de inserção. 

Apenas três posições na ocupação acumularam desempenho positivo no período que foram os 

assalariados privados sem carteira assinada (2,6%), os assalariados privados subcontratados 

(4,9%) e os domésticos mensalistas (14,5%). A única posição que conquistou avanço na 

expansão na taxa de cobertura foi exatamente a que obteve melhor desempenho no 

rendimento médio. Como as demais posições apresentaram baixo desempenho ou

80 Em J 996, os autônomos que trabalham  para o público representavam 14,4%  dos ocupados. Em i 997 (15,5%); 
1998 (15,2%); 1999 (16,1%); 2000 (15,7%); 2001 (16,0%) e 2002 (15,5%). A taxa de crescimento desta 
categoria no período foi de 23,9%. passando de 222 mil para 275 mil ocupados.
81 Em 1996. os autônomos que trabalham para empresa representavam 4,5% dos ocupados. Em 1997 (4,3%); 
1998 (4.9%); 1999 (4,9%); 2000 (4,9%); 2001 (4,8%) e 2002 (4.6%). A taxa de crescimento desta categoria no 
período foi de 18,8%, passando de 69 mil para 82 mil ocupados
82 Em 2002, 77,1% dos conta-própria trabalhavam para a população em geral. Além disso. 15,7% trabalhavam 
para uma empresa ou pessoa enquanto que 7,2% trabalhavam para várias empresas.
83 Em 1996, 78.8% dos conta-própria possuíam seus próprios instrumentos básicos de trabalho ao passo que em 
2002 aumentaram para 83,1%.
84 Em 1996, 21,2% dos conta-própria utilizavam instrumentos básicos de trabalho de outra pessoa ou empresa, 
sendo que em 2002 reduziram para 16,9%.
82 O coeficiente de correlação momento-produto de Pearson é igual a 0.7593.
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desempenho negativo nos rendimentos médios, verificou-se que a taxa de cobertura das 

mesmas declinou-se no período.

Tabela 5 16: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo posição na ocupação 
da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados 
privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
1996-2002

Posição na Ocupação 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 33,1 31,1 28,5 27,4 27,5 28,5 28,2
Empregado
privado sem carteira assin 7,8 5,8 5,1 5,5 4,8 6,8 6,9

assalariado sem comissão 6,9 5,6 4,8 5,4 4,6 6,5 6,3
assalariado com comissão 15,7 7,8 8,3 8,0 9,3 11,1 16,6

serviços domésticos 41,9 43,3 40,1 43,7 46,6 45,6 48,0
mensalista 48,0 50,9 47,6 52,3 54,3 54,4 56,7
diarista 15,5 10,4 9,7 8,9 11,6 9,1 10,9

Autônomo 27,1 23,5 19,9 17,2 17,3 18,9 18,6
trabalham para o público 26.1 22,0 19,0 16,2 16,0 17,8 17,4
trabalham para empresa 30,3 29,1 22,6 20,5 21,4 22,5 22,6

para uma empresa 27,3 26,1 19,8 19,2 19,1 19,5 20,4
para mais de uma empresa 38,3 38,3 31,3 24,1 26,4 29,0 27,5

instrumentos próprios 28,9 25,3 21,6 18,5 18,5 20,1 19,8
instrumentos outra empresa 20,5 16,4 13,9 11,9 11,4 13,1 12,6

Empregador 76,6 75,3 75,8 74,2 69,5 72,5 67,5
Profissional liberal 70,8 69,9 66,6 59,8 61.5 66,6 65,7
Demais (1) 29,7 20,4 22.8 19,7 16.6 23,2 23,4
Fonte. Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEl).
(1) Inclui dono de negócio familiar, trabalhador familiar sem remuneração salarial e outras 
posições.

Investigando a taxa de cobertura segundo a categoria ocupacional, também se 

distingue, para a população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados 

privados com carteira assinada, quatro níveis de cobertura (tab 5 .17) No primeiro nível estão 

as ocupações de direção e gerência'''' com taxas de cobertura acima dos 60,0% A cobertura 

desta categoria ocupacional mostra-se bem superior em relação as demais, apesar de 

apresentar perda na mesma de 4,2% no período analisado. 86

86 As ocupações de direção e gerência encolheram no período em análise. Em 19% representavam 16,5% das 
ocupações enquanto em 2002 passaram para 10,1% . Entretanto, estas ocupações estão bem mais representadas 
na população desta seção do que na população analisada preliminarmente.
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No segundo nível estão as ocupações técnico-científicas e artísticas87 e as 

ocupações em outros serviços e na agricultura88 89 com taxas de cobertura além dos 30,0%. A 

cobertura das ocupações em outros serviços e na agricultura manteve-se relativamente estável 

no intervalo de tempo pesquisado, enquanto a taxa de cobertura das ocupações técnico- 

científicas e artísticas caiu quase sete pontos percentuais no mesmo intervalo devido ao recuo 

contínuo na mesma de 1996 a 2000. Importante dizer que dentro desta categoria ocupacional, 

o segmento médicos, enfermeiros e assemelhados possuem taxas de cobertura bem maiores 

em relação aos outros segmentos, do mesmo modo o segmento empregados domésticos dentro 

das ocupações em outros serviços e na agricultura Quando analisamos a taxa de cobertura 

segundo posição na ocupação já tínhamos observado o progresso de inserção no sistema 

previdenciário dos empregados domésticos.

• . . .  g9No terceiro nível de cobertura estão as ocupações em serviços comerciais e as 

ocupações na produção industrial e na operação de máquinas90 com taxas em torno dos 

20,0%. A cobertura das ocupações em serviços comerciais acuou 4,6% entre 1996 a 2002 em 

virtude do declínio ininterrupto da mesma de 1996 a 2000 Por outro lado, a taxa de cobertura 

das ocupações na produção industrial e na operação de máquinas declinou de 1996 a 1999, 

recuperando a cobertura deste ano em diante, contudo, aquém das taxas iniciais do período.

No último nível de cobertura estão as ocupações em serviços administrativos91 

e o agregado outras ocupações92 com taxas em volta dos 10,0%. Estas duas categorias 

ocupacionais mostraram taxas de coberturas estáveis no lapso de tempo analisado 

Imediatamente apreende-se que os assalariados públicos e assalariados privados com carteira 

assinada preenchem a maioria das ocupações em serviços administrativos, elucidando, desta 

forma, os elevados níveis de cobertura encontrados nesta categoria ocupacional na população

8 As ocupações técnico-científicas e artísticas desceram sucessivamente no período em análise. Em 1996 
representavam 9,1% das ocupações enquanto em 2002 passaram para 13,3%.
88 As ocupações em outros serviços e na agricultura representam a maior categoria ocupacional desta seção, 
sendo que cerca da metade deles pertence ao segmento empregados domésticos. Em 1996, 28.3% das ocupações 
eram desta categoria. Em 1997 (28.5%); 1998 (28,8%); 1999 (29.6%); 2000 (28.9%); 2001 (28.7%) e 2002 
(28.5%).
89 Em 1996, as ocupações em serviços comerciais representavam 11.5%. Em 1997 (11,6%); 1998 (11.6%); 1999 
(12,2%); 2000 (12.1%); 2001 (12,3%) e 2002 (11,8%).
90 Em 1996, as ocupações na produção industrial e na operação de máquinas representavam 22,7%. Em 1997 
(23.0%); 1998 (23.4%); 1999 (23,9%); 2000 (23,2%); 2001 (23.2%) e 2002 (23,3%).
91 Em 1996, as ocupações em serviços administrativos representavam 3,6%. Em 1997 (3,7%); 1998 (3,5%); 1999 
(4.0%); 2000 (3.9%); 2001 (3.8%) e 2002 (4.1%). Perceba que estas ocupações estão bem menos representadas 
na população desta seção do que na população analisada preliminarmente.
92 Em 1996, o agregado outras ocupações representavam 8,0%. Em 1997 (8,4%); 1998 (8,8%); 1999 (8,0%) e 
nos anos seguintes 8,6%.
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Tabela 5.17: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo categoria ocupacional 
da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados 
privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
1996-2002

(continua)
Categoria Ocupacional 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total
Ocupações técnico- 
científicas e artísticas
Técnicos, desenhistas e 
assemelhados 
Médicos, enfermeiros e 
assemelhados

33,1

39,0

d )

31.1

37.1

(1)

28,5

34,3

(1)

27,4

33,2

(D

27,5

31,7

(1)

28,5

35,7

36,2

28,2

32,1

25,7

68,0 69,3 61,9 57,1 52,9 59,7 60,6

Professores, diretores de 
escola, técnicos de ensino e 
assemelhados

18,6 17,9 16,2 13,0 12,4 18,9 15,2

Escultores, pintores, 
fotógrafos, músicos e 
assemelhados

20,1 15,6 18,7 12,3 12,0 16,3 16,8

Outros técnicos e cientistas 27,8 23,6 16,5 20,2 18,5 14,6 16,1
Ocupações de direção e 
gerência

65,5 61,9 62,8 64,0 60,7 62,2 61,3

Diretores e geientes de 65,5 61,8 62,8 64,1 60,7 62,2 61,4
empresas
Ocupações em serviços 11,0 11,7 11,110,6 11,8 12,0 10,1
administrativos
Inspetores de qualidade e 
trabalho, chefes de seção, 
assistentes administrativos e 0 ) (1) ( 0 (D 14,2 (D 15,2

secretárias
Auxiliares de contabilidade, 
caixas e assemelhados 
Outros trabalhadores de 
serviços administrativos

0 )

9,3

( 0

8,5

( 0

7,1

(1)

10,5

9,7

6,1

6,7

10,2

(1)

10,7

Ocupações em serviços 23,3 20,8 19,3 18,1 16,7 19,6 18,7
comerciais
Supervisores de compras e 
de vendas e representantes (1) (1) d ) 37,4 38,5 39,8 (1)
comerciais 
Vendedores e outros 
trabalhadores no comércio

18,3 16,0 (4,2 14,8 11,9 15,3 14,5

Ocupações em outros 
serviços e na agricultura

34,4 34,4 31,5 32,8 34,1 34,2 34,8

Trabalhadores em serviços 14,1 10,4 12,2 11,9 10,0 13,5 15,0
de alimentação
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Tabela 5.17; Percentual de cobertura da Previdência Social segundo categoria ocupacional 
da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados 
privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
1996-2002

(conclusão)
Categoria Ocupacional 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Empregados domésticos 
Trabalhadores em serviços

48,2 51,0 48,5 53,5 55,0 55,6 58,4

de conservação, manutenção 
e limpeza

17,3 12,9 12,4 11,2 13,0 11,0 13,6

Trabalhadores em serviços 20,8 22,5 16,1 16,7 16,5 16,9 14,0
de higiene e embelezamento 
Ocupações na produção
industrial e na operação 
de máquinas
Trabalhadores metalúrgicos

22,3 20,9 17,3 14,8 15,5 16,7 17,6

e siderúrgicos e na usinagem 
de metais 
Trabalhadores no 
tratamento da madeira e de

(1) (1) (1) (1) 16,3 (D 16,5

fabricação de papel e 
papelão e móveis 
Trabalhadores na produção

d ) 0 ) (1) 7,3 12,5 (1) (1)

têxtil, de tecidos e de 
calçados
Trabalhadores na montagem

17,1 14,7 14,1 10,9 12,0 11,9 14,2

e mecânica de máquinas e 
equipamentos

20,1 15,9 15,2 10,3 13,7 15,2 14,8

Eletricistas e eletrônicos 
Trabalhadores da

d ) 22,9 19,8 15,2 14,6 20,3 14,5

construção civil 
Condutores de veículos e

21,5 17,7 13,7 10,9 n ,o 11,7 12,5

operadores de máquinas de 
construção civil

37,8 37,3 31,6 28,7 27,2 27,0 30,2

Outras ocupações 9,6 9,6 6,7 8,6 9,4 10,0 11,0
Outras ocupações ou 
ocupações mal definidas 
Serventes de pedreiros, 
trabalhadores de

12,8 14,4 11,1 14,2 15,9 15,8 16,3

conservação de rodovias, 6,2 4,8 2,3 3,3 1,9 2,7 4,0
ferrovias e trabalhadores
braçais sem especificações____________________________________________ __
Fonte. Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatistica e Informações (CEI) 
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria
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analisada previamente e os medíocres níveis de cobertura quando suprimidas estas duas 

formas de inserção na ocupação. Enfim, ressalta-se que o segmento serventes de pedreiros, 

trabalhadores braçais sem especificações e trabalhadores de conservação de rodovias e 

ferrovias possuem taxas de coberturas irrisórias, próximas dos 100% de não contribuintes

Chega-se a resultados completamente díspares, quando se restringe da 

população ocupada total os assalariados públicos e assalariados privados com carteira 

assinada avaliando a taxa de cobertura da Previdência Social segundo setores e ramos de 

atividade econômica (tab. 5.18). Apontam-se os serviços domésticos91 com a maior cobertura 

dentre os setores, proporcionando ampliação na mesma de 6,1 pontos percentuais entre 1996 a 

2002. Todos os demais setores manifestaram declínio na cobertura previdenciária neste 

espaço de tempo estudado, salvo o agregado outros setores de atividade cuja cobertura 

manteve-se relativamente estável.

Destarte, o setor serviços93 94 revelou redução na cobertura em todo o período 

investigado, exceto em 2000 a 2001, diminuindo de 33,5% para 25,8%, perda acumulada de 

7,7 pontos percentuais De qualquer forma, o ramo da saúde se destaca neste setor exibindo 

taxas de cobertura superiores a 50,0%. Pode-se ainda evidenciar os serviços especializados, 

auxiliares e transporte/armazenagem com taxas de cobertura acima de 35,0%; 30,0% e 25,0% 

respectivamente

Exprimindo taxas análogas do setor serviços, o comércio95 apresentou 

decréscimo na cobertura previdenciária ao longo do período investigado, salvo em 2000 a 

2001, declinando de 34,8% para 24,6%, perda acumulada acima de dez pontos percentuais. 

Nota-se que o comércio atacadista demonstrou taxas de cobertura superiores em relação ao 

comércio varejista em todo momento Vale ressaltar que o comércio deparava com cobertura 

estável em todo periodo quando compreendidos os assalariados públicos e assalariados 

privados com carteira assinada.

93 Em 1996, 21,3% dos postos de trabalho se situavam nos serviços domésticos. Em 1997 (21,2%); 1998 
(21.2%); 1999 (21.0%); 2000 (20.5%); 2001 (20.5%) e 2002 (20.0%). Apresentou crescimento do nível 
ocupacional de 9,1%, passando de 154 mil para 168 mil ocupados.
94 Em 1996, 38.3% dos postos de trabalho se situavam nos serviços. Em 1997 (38.1%); 1998 (38,8%); 1999 
(40.3%); 2000 (42.1%); 2001 (42,3%) e 2002 (43.0%) Apresentou o maior crescimento do nível ocupacional 
dentre os setores de 30,3%, passando de 277 mil para 361 mil ocupados.
95 Em 1996, 16.9% dos postos de trabalho se situavam no comércio. Em 1997 (17.3%); 1998 (16,7%); 1999 
(15.6%); 2000 (15,7%); 2001 (15.4%) e 2002 (15,3%). Apresentou crescimento do nível ocupacional pouco 
expressivo de 4.9%, passando de 122 mil para 128 mil ocupados.
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Tabela 5 18: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo setor e ramo de atividade 
econômica da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e 
assalariados privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - 1996-2002

Setor e Ramo de Atividade 
Econômica

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 33,1 31,1 28,5 27,4 27,5 28,5 28,2
Indústria 25,4 25,5 23,6 20,7 20,4 20,9 21,2
Metal-mecânica 32,1 34,6 25,2 24,9 25,4 24,8 23,0
Química e borracha 0 ) d ) (1) (1) (1) 14,2 (1)
Têxtil e vestuário 20,6 22,0 23,1 17,7 17,1 18,9 18,2
Mobiliário e madeira 30,4 26,3 24,8 13,5 22,4 d ) 14,2
Outras indústrias (2) 17,3 22,9 20,4 17,3 13,2 19,5 20,4

Construção Civil 21,7 17,3 15,2 12,4 12,4 14,1 12,9
Construção 22,5 19,3 16,5 12,0 12,1 14,4 18,0
Reformas e reparação 20,1 13,7 12,0 13,7 13,7 13,5 8,3

Comércio 34,8 31,1 29,3 27,1 25,3 27,2 24,6
Atacadista 42,4 35,2 30,4 29,1 33,9 31,0 27,3
Varejista 33,9 30,4 29,2 26,8 24,2 26,7 24,3

Serviços 33,5 30,4 27,5 25,5 24,7 26,2 25,8
Transporte e armazenagem 39,8 38,6 31,3 31,8 27,8 26,2 31,1
Especializados 47,3 45,1 42,1 37,7 40,3 42,9 39,4
Pessoais 25,1 23,4 20,4 17,9 16,3 18,4 15,2
Alimentação 29,6 23,2 23,3 19,9 18,5 19,3 19,2
Educação (1) (1) (1) (O 0 ) 20,1 (1)
Saúde 67,7 66,0 58,8 59,0 52,1 58,0 52,7
Radiodifusão e teledifúsão 21,3 15,5 15,6 19,7 12,6 17,0 10,3
Comunitários (1) (1) 16,3 16,7 20,5 14,5 12,0
Auxiliares (D (1) 46,7 35,0 32,4 37,4 38,9
Oficina reparação mecânica 28,7 23,5 20,7 20,0 16,6 19,5 23,6
Reparação e limpeza 26,4 22,8 21,3 19,1 19,8 18,5 20,3
Outros serviços 14,1 14,2 11,5 8,7 11,6 15,9 13,6

Serviços domésticos 41,9 43,3 40,1 43,7 46,6 45,6 48,0
Outros (3) 17,6 21,2 14,6 13,2 16,6 17,3 17,4
Fonte Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEl).
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.(2) Inclui Industria de papel, 
papelão e cortiça; Vidros, cristais, espelhos e cerâmicas; Artesanato; Outras indústrias de 
transformação e Indústria extrativa mineral. (3) Inclui Agricultura, Pecuária, Extração Vegetal e 
Outras atividades.
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Com taxas de cobertura inferiores ao comércio e serviços, aparece o setor 

industrial* 9'’ com queda de 4,2% na cobertura durante o período. A despeito de um 

encolhimento proeminente de 1997 a 1999, permaneceu com a cobertura estável no restante 

do tempo, passando a apresentar taxas pouco menores em comparação aos setores 

supracitados

Enfim, a construção civil97 figura-se como setor de atividade com a pior 

cobertura do sistema previdenciário, revelando uma diminuição vertiginosa de 9,3 pontos 

percentuais de 1996 a 1999 Outrossim, observa-se que ao contrário da população 

preliminarmente estudada, não há diferença na taxa de cobertura entre o ramo de construção 

de edificações e de obras de infra-estrutura e o ramo reforma e reparação de edificações.

Concluindo a análise da taxa de cobertura segundo setores e ramos de atividade 

econômica, apurou-se maior ingresso de assalariados públicos e assalariados privados com 

carteira assinada do que das demais posições na ocupação nos serviços e comércio, 

sucedendo-se exatamente o contrário na indústria e construção civil Ingressaram 1 mil, 6 mil, 

12 mil e 84 mil ocupados das demais formas de inserção na construção civil, comércio, 

indústria e serviços respectivamente contra -4  mil, 34 mil, -3  mil e 92 mil assalariados nos 

respectivos setores.

Observando a taxa de cobertura previdenciária segundo municípios de 

trabalho, apura-se que Ibirité e Ribeirão das Neves permanecem numa posição desprivilegiada 

em relação aos demais municípios, mesmo excluindo os assalariados públicos e assalariados 

privados com carteira assinada, manifestando taxas de cobertura abaixo de 20,0% em todo 

período investigado (tab 5.19). Entretanto, Contagem e Betim apresentam taxas de cobertura 

mais próximas destes dois municípios, ao contrário do observado quando se estudou a 

população ocupada total Destaque para Belo Horizonte e Nova Lima com taxas de cobertura 

acima de 30,0% e 25,0%, respectivamente, ao longo do período

9h Em  1996, 10,8%  dos postos de trabalho se situavam na indústria. Errt 1997 (10 .1% ); 1998 (10,2%); 1999 
(10,1%); 2000 (10.2%); 2001 (10.6%) e 2002 (10.7%). Apresentou crescimento do nível ocupacional de 15.4%. 
passando de 78 mil para 90 mil ocupados.
9 Em 1996, 11,2% dos postos de trabalho se situavam na construção civil. Em 1997 (11,7%); 1998 (11.4%); 
1999 (11.7%); 2000 (10.4%); 2001 (10,0%) e 2002 (9.8%). Apresentou crescimento do nível ocupacional de 
apenas 1.2%. passando de 81 mil para 82 mil ocupados. Vale dizer ainda que ocorreu uma inversão no número 
de ocupações do ramo de construção de edificações e de obras de infra-estrutura e o ramo reforma e reparação de 
edificações, passando de 3,9% para 5.2% as ocupações deste último, ao passo que os postos de trabalho do 
primeiro caíram de 7,3% para 4,6% entre 1996 a 2002.
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Tabela 5.19: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo município de trabalho da 
população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados 
privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
1996-2002

Município de TrabaJhoJ 1996 1997 1998 1999 2000 , 200] ! 2002
Total 33,1 31,1 28,5 21,4 21,5 2%,5 28,2
Belo Horizonte 35,7 33,7 31,9 31,0 31,2 32,3 32,3
Betim 21,7 24,5 20,1 14,6 14,7 14,2 11,9
Contagem 26.3 23,5 20,4 38.8 15,2 19,7 19,4
Ibirité (2) 20,0 17,7 11,4 14,7 17,9 16,3 13,2
Nova Lima 40,3 39,3 31,9 24,5 28,2 25,0 27,1
Ribeirão das Neves 18,6 14,9 14,3 15,2 14,4 14,9 11,7
Sabará 25,6 (1) (D 17,8 22,2 (D 20,7
Santa Luzia 22,1 23,0 15,7 22,3 20,1 20,8 16,6
Vários Municípios (3) 34,3 q) 0 ) ( ’) .. (D (D
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEJX 
(1) A amostra não comporta a desagregação paia esta categoria \2) Yntímn os rnurncipios de 
Mário Campos e Sarzedo (3) Situação do ocupado que realiza o trabalho em mais de um 
município da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Examinando a taxa de cobertura da Previdência Social do setor privado, 

segundo tamanho do negócio ou empresa, constata-se que não há distinção nas taxas de 

cobertura entre empresas com diferentes números de empregados quando se retiram da análise 

os assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada (tab 5.20). Porém, 

nota-se que firmas ou negócios com até cinco empregados possuem cobertura pouco menor 

em relação as demais e suportaram certa redução na cobertura durante o intervalo de tempo 

estudado

Na mesma tabela 5 20, averiguando a taxa de cobertura previdenciária do setor 

privado, segundo grau de capitalização do negócio ou empresa, verifica-se uma taxa de 

cobertura mais elevada nos negócios ou firmas que funcionam dentro da residência em 

cômodo adaptado ou fora da residência em construção fixa, ou ainda, quando não há 

instalações fixas, mas utiliza-se equipamento automotivo; ou seja, a cobertura aumenta à 

medida que se demanda maior grau de investimento no empreendimento Percebe-se que 

houve contração na cobertura ao longo do período, independente do grau de capitalização do 

negócio ou firma, sendo que as taxas de cobertura dos tipos de local de funcionamento não
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supracitados, mal suplantaram os dez pontos percentuais em 2002.98 Curioso observar que 

ocupados que trabalham em negócios ou empresas que funcionam sem instalações fixas com 

algum equipamento automotivo ostentam maior cobertura do que ocupados que trabalham em 

prédios, casas, salas ou galpões, salvo em 2001.

Tabela 5.20: Percentual de cobertura da Previdência Social do setor privado segundo 
tamanho e grau de capitalização do negócio ou empresa da população 
ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com 
carteira assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Tamanho e Grau de 
Capitalização

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tamanho
até 5 empregados 31,1 28,2 26,2 22,8 21,9 24,1 23,4
de 6 a 9 empregados 32,9 32,0 32,5 30,3 31,8 29,0 28,7
de 10 a 49 empregados 34,1 34,1 32,9 34,2 31,1 38,9 31,0
de 50 empregados e mais 33,3 30,5 31,4 25,5 28,2 27,7 36,3

Grau de capitalização 
Na residência

cômodo adaptado 29,8 25,9 26,2 19,2 19,7 21,9 23,4
cômodo não adaptado 17,9 16,5 12,0 9,0 7,6 11,2 12,6

Fora da residência
prédios, casas ou galpões 35,3 32,9 30,0 28,9 27,3 29,2 27,2

construções leves 19,0 17,3 15,1 15,6 13,6 15,1 10,7
Sem instalações fixas

equipamento automotivo 41,0 41,5 33,7 30,7 29,0 26,3 32,5
com algum equipamento 20,4 15,6 14,2 10,4 11,8 11,5 10,7
sem equipamentos 16,5 15,5 8,8 7,5 9,0 12,1 14,4

Fonte Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatistica e Informações (CEI). 
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria

Na análise da população ocupada total, imediatamente entende-se por que 

motivo a precarização das relações de trabalho obsta a expansão da cobertura da Previdência 

Pública quando se examina a taxa de cobertura segundo tempo de permanência no atual 

trabalho, mesmo ciente que a partir de mais de um ano de permanência no mesmo finda-se a 

influência desta variável na cobertura (tab. 5.21). Ora, no momento em que se estuda esta 

população excluindo da apreciação os assalariados públicos e assalariados privados com

98 Em 2002, 6,6% dos negócios ou empresas do setor privado funcionavam na residência  em côm odo  adaptado; 
6,2% na residência em cômodo não adaptado; 63,3% fora da residência em construção fixa; 2,0% fora da 
residência em barracas ou bancas; 4,4% sem instalações fixas com algum equipamento automotivo; 14,5% sem 
instalações fixas com qualquer outro equipamento (salvo automotivo) e 2,2% sem instalações fixas e sem 
equipamentos.
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carteira assinada torna-se ainda mais evidente a importância do tempo de permanência no 

atual trabalho na taxa de cobertura Afinal, infere-se que quanto maior a estabilidade do 

ocupado no atual emprego ou negócio, maior a perspectiva de inscrever-se na Previdência 

Social." Em 2002, 44,1% dos ocupados com mais de cinco anos de permanência no atual 

trabalho eram filiados ao sistema previdenciário enquanto que menos de 10,0% contribuíam 

para o mesmo quando se tinha no máximo seis meses de permanência no presente emprego ou 

negócio.

Observando a taxa de cobertura do sistema previdenciário segundo a jornada 

semanal de trabalho, apura-se que a cobertura expande-se simultaneamente com o aumento 

das horas semanais trabalhadas Assim, ocupados com jornada de trabalho inferior a 20 horas 

semanais99 100 apresentam taxas de cobertura pouco acima de 10,0%; ocupados com jornada de 

trabalho entre 20 a 39 horas semanais101 mostram taxas superiores a 20,0%; ocupados que 

cumprem a jornada legal de trabalho102 exibem taxas em volta dos 30,0% e ocupados que 

trabalham acima de 44 horas semanais'03 ostentam taxas superiores a 30,0%. Por conseguinte, 

pode-se depreender que quanto maior o volume de trabalho obtido por estes ocupados, 

menores empecilhos terão de se vincularem ao seguro social, em razão de maiores 

rendimentos auferidos. Essencial perceber que inclusas todas as posições na ocupação, 

prevalece maior cobertura para ocupados que cumprem a jornada legal de trabalho, ao 

contrário do descrito anteriormente.

Por fim, investigando a taxa de cobertura segundo faixas de renda, verifica-se 

que a cobertura estende-se concomitantemente com a elevação dos rendimentos, ainda que 

não seja uma função linear ou diretamente proporcional, sobretudo no que diz respeito aos 

ocupados que ganham mais de 2 a 3 salários mínimos104 cuja cobertura previdenciária se

99 Em 2002, apenas 41,2% da população ocupada lotai exclusive os assalariados públicos e assalariados privados 
com carteira assinada conserva-se mais de dois anos no atual emprego ou negócio.
100 Em 1996, 9,9% da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com 
carteira assinada trabalhavam menos de 20 horas semanais, sendo que em 2002 passaram para 10,3%.
101 Em 1996, 22,3% da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com 
carteira assinada trabalhavam entre 20 a 39 horas semanais, sendo que em 2002 passaram para 21,3%.
102 Em 1996, 14,8% da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com 
carteira assinada cumpriam jornada legal de trabalho, sendo que em 2002 aumentaram para 22,9%.
103 Em 1996, 53,0% da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com 
carteira assinada trabalhavam acima da jornada legal de trabalho, sendo que em 2002 reduziram para 45,6%.
104 Em 1996, 11,6% dos ocupados ganhavam mais de 2 a 3 salários mínimos, enquanto em 2002 passaram para 
11,9%.



114

mostra menor em relação aos ocupados que recebem mais de 1 a 2 salários mínimos.105 

Percebe-se que ocupados que auferem menos de um salário mínimo106 revelam taxas de 

cobertura no mínimo três vezes menor em relação aos trabalhadores que embolsam somente 

um salário mínimo107, expondo, desta forma, o problema da falta de renda. Estes ocupados 

que percebem um salário mínimo exibem progresso na cobertura no intervalo de tempo 

analisado, notadamente entre 1998 a 2001, demonstrando a importância das políticas de renda 

mínima. Todavia, ocupados com remuneração entre mais de 1 a 3 salários mínimos 

manifestam pequena queda na cobertura no lapso de tempo investigado Por outro lado, os 

ocupados que auferem mais de 3 a 5 salários mínimos108 e mais de 5 a 10 salários mínimos109 

comprovam avanço de 10,9% (2000 a 2002) e 9,5% (1999 a 2002) na taxa de cobertura, 

respectivamente. Enfim, os ocupados com renda mensal acima de 10 salários mínimos110 

expressam recuo na cobertura durante o período Como na seção 5.1.2, ocupados que realizam 

de forma constante ou eventual algum trabalho adicional remunerado111 revelam taxas de 

cobertura superiores em comparação aos ocupados que não executam nenhum trabalho 

suplementar, sendo que a discrepância média na cobertura entre estes ocupados fica em torno 

de sete pontos percentuais durante o espaço de tempo investigado

Agregando as informações apresentadas acima, deve-se lembrar da forte 

correlação encontrada entre a taxa de cobertura previdenciária e o desempenho do rendimento 

real médio das formas de inserção, embora entre o desempenho do rendimento real médio dos 

setores de atividade econômica e a taxa de cobertura não se possa dizer o mesmo Além do 

mais, vale destacar o enorme contingente de ocupados que recebem um salário mínimo ou 

menos, e a ampliação deles nestes últimos sete anos, de maneira especial na população aqui 

examinada Mais uma vez aponta-se para o problema da precarização do trabalho e da 

informalidade que cerca a realidade do mercado de trabalho brasileiro

105 Em 19%, 25,3% dos ocupados ganhavam mais de 1 a 2 saláríos mínimos, enquanto em 2002 aumentaram 
para 29,4%.
106 Em 1996, 17,2% dos ocupados ganhavam menos de 1 salário mínimo, enquanto em 2002 aumentaram para 
22, 1% .
107 Em 1996, 11,3% dos ocupados ganhavam 1 salário mínimo, enquanto em 2002 aumentaram para 14.4%.
108 Em 1996, 12,0% dos ocupados ganhavam mais de 3 a 5 salários mínimos, enquanto em 2002 reduziram para 
9.4%.
109 Em 1996, 11,7% dos ocupados ganhavam mais de 5 a 10 salários mínimos, enquanto em 2002 reduziram para
7.3%.
110 Em 1996, 10.9% dos ocupados ganhavam mais de 10 salários mínimos, enquanto em 2002 reduziram para
5.6%.
111 Em 1996, 5,4% dos ocupados realizavam de forma constante ou eventual algum trabalho adicional, ao passo 
que em 2002 reduziram para 3,9%.
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Tabela 5.21: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo tempo de permanência 
no atual trabalho, hora semanal trabalhada, faixa de renda e trabalho adicional 
da população ocupada total exclusive os assalariados públicos e assalariados 
privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
1996-2002

Tempo de Permanência no 
Atual Trabalho, Hora Semanal 
Trabalhada, Faixa de Renda e 

Trabalho Adicional

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 33,1 31,1 28,5 27,4 27,5 28,5 28,2
Tempo de permanência

até 6 meses 14,5 13,2 10,9 11,7 10,6 10,9 9,7
mais de 6 meses a 1 ano 26,7 25,1 21,6 21,1 21,6 21,1 20,8
mais de 1 a 2 anos 33,4 32,7 29,8 29,9 29,0 30,0 27,9
mais de 2 a 5 anos 41,8 36,6 34,6 34,0 34,9 35,1 35,5
mais de 5 anos 51,2 48,1 46,5 42 2 42,1 43,6 44,1

Horas semanais trabalhadas
até 19 horas 12,5 12,4 9,6 10,8 10,2 10,0 10,6
de 20 a 39 horas 26,4 24,0 24,0 21,9 21,2 21,8 21,4
de 40 a 44 horas 34,8 34,2 30,5 27,1 28,7 30,3 31,1
de 45 horas e mais 39,3 37,5 34,6 34,0 33,4 35,1 33,9

Faixas de renda
menos de 1 salário mínimo 8,7 8,2 6,8 5,1 5,4 6,3 6,4
1 salário mínimo 24,2 24,3 21,1 27,4 30,2 32,7 28,1
mais de 1 a 2 sal. mínimos 30,5 31,1 28,9 30,1 29,4 29,5 29,4
mais de 2 a 3 sal mínimos 27,4 27,3 25,9 21,7 24,3 25,8 25,7
mais de 3 a 5 sal. mínimos 33,0 29,0 24,6 25,0 24,2 30,7 35,1
mais de 5 a 10 sal mínimos 47,4 43,3 45,1 42,4 43,5 47,4 51,9
mais de 10 a 20 sal mínimos 65,7 61,8 64,1 59,2 60,0 64,7 61,2
mais de 20 salários mínimos 81,4 74,0 76,8 78,4 77,4 74,9 73,6

Trabalho adicional
não 32,7 30,7 28,2 27 2 27,3 28,2 27,9
sim 39,7 39,0 34,9 32,9 32,6 36,1 35,8

até 19 horas 36,7 34,0 32,8 30,0 31,4 34,1 37,3
Fonte Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEl).

5.3 População ocupada restrita exclusive os assalariados públicos e assalariados 

privados com carteira assinada

Nesta seção analisa-se a taxa de cobertura previdenciária da população ocupada 

restrita excluindo os assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada
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inserindo-se para tanto o conceito de população ocupada restrita, em que se excluem os 

menores de 16 anos e maiores de 60 anos e os que ganham menos do que um salário mínimo. 

A justificativa para a introdução deste conceito nesta parte do trabalho é buscar o 

levantamento do potencial de ocupados examinados na seção 5.2 que podem ser incorporados 

ao sistema previdenciário contributivo mediante políticas de conscientização, criação de 

incentivos e fiscalização, pois há um contingente impossibilitado de contribuir para o sistema 

previdenciário -  os ocupados com insuficiência de renda ou com idade entre 10 e 16 anos ou 

com mais de 60 anos Este contingente são potenciais beneficiários de programas de

assistência social focalizados no combate à pobreza e um problema para programas de
• *112 erradicação do trabalho infantil.

Aproveita-se esta ocasião para fazer menção ao recorte realizado em relação à 

população ocupada restrita em virtude da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 

1998 Esta emenda modificou o inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal proibindo 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos. Antes desta alteração na Carta Magna, era considerado trabalho infantil 

somente para menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz Devido a esta 

mudança, entre 1996 a 1998, a população ocupada restrita excluem apenas os menores de 

quatorze anos sendo que a partir de 1999, excluem-se os menores de dezesseis anos.

Julga-se oportuno discutir neste instante a dificuldade que a população idosa 

possui de preencher as condições de elegibilidade relacionadas com a carência e tempo 

mínimo de contribuição. Segundo a Lei n° 8 213, de 24 de julho de 1991, período de carência 

é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus 

ao beneficio A aposentadoria por idade que é o beneficio concedido ao segurado da 

Previdência Social que atinge a idade considerada risco social, no caso de segurado urbano, 

quando completar 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos, se mulher; ou no caso de 

segurado rural, quando completar 60 anos de idade, se homem, ou 55 anos, se mulher; exige- 

se carência de 180 contribuições mensais. Devido aos obstáculos impostos pela lei, certifica- 

se a razão desta faixa etária serem potenciais beneficiárias de assistência social Para 

modificar este cenário, somente com criação de incentivos buscando a geração de empregos 

para população idosa e alterações nas legislações pertinentes

112Para maiores minúcias do  con ceito  de  população ocupada restrita, ver seção 1.
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Consoante as informações obtidas pela PED/RMBH, a taxa de cobertura 

previdenciária da população ocupada restrita excluindo os assalariados públicos e assalariados 

privados com carteira assinada oscilou entre 37,6% (1996) a 33,0% (1998) no período de 

1996 a 2002 (gráf. 5.5). Verifica-se que a taxa de cobertura da população desta seção é 

superior confrontando-se com a população estudada na seção 5.2, pois restringiram os 

potenciais beneficiários de programas de assistência social e trabalhadores infantis. Contudo, 

a taxa de cobertura persiste em ser baixa mesmo excluindo este contingente Apreende-se que 

a trajetória da taxa de cobertura da Previdência Social da população em foco se diferencia um 

pouco em comparação com as taxas de cobertura das populações estudadas preliminarmente. 

Na população ocupada restrita excluindo os assalariados públicos e assalariados privados com 

carteira assinada a taxa de cobertura atinge o maior patamar logo no início do período 

analisado 37,6% (1996) como nas demais taxas de cobertura e inicia-se um declínio até o ano 

de 1998 (33,0%) Percebe-se que esta queda não se prosseguiu ao ano de 1999, como as taxas 

de cobertura vistas nas seções 5.1 e 5.2, Sucede-se uma relativa estabilidade na taxa de 

cobertura de 1998 a 2000. Posteriormente segue a trajetória das outras taxas, elevando-se para 

34,9% (2001) e sofrendo uma pequena redução para 34,4% (2002) Igualmente advertido nas 

seções supracitadas, a taxa de cobertura da população ocupada restrita excluindo as posições 

assalariadas não retomou a cobertura do estágio inicial Agora, analisam-se os atributos 

pessoais da população ocupada em estudo segundo a taxa de cobertura (tab. 5.22).

Gráfico 5.5: Percentual de cobertura da Previdência Social da 
população ocupada restrita exclusive os assalariados 
públicos e assalariados privados com carteira assinada 

- Região Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

o° 50.0 -

40.0

3)0,0 ------1--------------------------------------1--------------------------------------1------------------------------------- 1--------------------------------------1 l

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ano

—«►— Contribuintes —«— Nào-Cont rihuintes

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatísticas e Informações (CEI).
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5.3.1 Análise descritiva segundo atributos pessoais

A caracterização da população ocupada restrita exclusive os assalariados 

públicos e assalariados privados com carteira assinada segundo o sexo indica que em todo 

período investigado as mulheres contribuem mais do que os homens, sendo justamente o 

contrário do resultado encontrado para a população ocupada total E mais, percebe-se que esta 

diferença se torna maior ao longo do tempo, ampliando de 2,8% em 1996 para 15,1% em 

2002. O sexo masculino representa a maioria da população ocupada restrita excluindo os 

assalariados entre 1996 a 2002, mas perde o posto como maioria dos contribuintes da 

Previdência Social para o sexo feminino em 1997. Elas já representavam 59,6% dos 

contribuintes no ano de 1999, mesmo sendo apenas 49% da população ocupada. Independente 

de qualquer tipo de conjuntura econômica sucedida nestes últimos sete anos, a taxa de 

cobertura feminina manteve-se crescendo, com a exceção de 1998 Iniciou-se em 39,1% 

alçando os 42,3%, sendo uma das poucas taxas de cobertura analisadas que terminam maior 

do que seu início durante o período examinado Do outro lado, a taxa de cobertura masculina 

teve um forte declínio, chegando a aúr 10 pontos percentuais de 1996 (36,3%) a 1999 

(26,3%). Se pelo lado feminino existe algum pretexto para se festejar, pelo lado masculino há 

motivos de inquietação.

Analisando a taxa de cobertura previdenciária segundo a faixa etária apura-se 

que a cobertura cresce concomitantemente com o aumento da idade Observa-se que nos 

últimos sete anos, quando houve a redução da taxa de cobertura total, a população adulta foi a 

mais atingida Apesar da população jovem exibir taxas de cobertura estáveis no período 

analisado, em 2002 registrou uma queda repentina Os resultados demonstram a necessidade 

de políticas de conscientização da população de 16 a 24 anos onde se assinalam as menores 

taxas de contribuição buscando a antecipação da filiação dos jovens a Previdência Social, ao 

mesmo tempo evitando que logrem a aposentadoria por tempo de contribuição numa idade 

avançada onde o risco social se torna maior.

A caracterização da população ocupada restrita exclusive os assalariados 

públicos e assalariados privados com carteira assinada segundo a posição no domicílio 

assinala como nas demais populações examinadas de antemão, que os chefes possuem a maior 

cobertura do sistema previdenciário. Repara-se que a desigualdade entre eles e não chefes se 

abrevia de 12,0% (1996) para 1,2% (1999), estendendo-se a diferença outra vez nos anos
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ulteriores. A taxa de cobertura dos chefes de domicílio revelou inclinação acentuada, 

retrocedendo 8,9 pontos percentuais em todo período analisado, chegando a acuar 10,8 pontos 

percentuais em 1999. Concomitantemente, o conjunto demais posições no domicílio exibiu 

melhoras na taxa de cobertura principiando em 32,6% (1996) e fechando em 33,3% (2002), a 

despeito de alguma oscilação neste ínterim O conjunto obteve este resultado sobretudo 

devido à posição cônjuge cuja cobertura ascendeu 7,3 pontos percentuais entre 1996 a 2002, 

enquanto o agregado outros manteve-se estável e a posição filho conteve-se com um declínio 

0  êxito da posição cônjuge era esperado em decorrência do resultado conquistado pela taxa 

de cobertura feminina antes descrita Isto porque a definição de chefe não é um conceito 

econômico, sendo determinado pelo próprio entrevistado nos questionários da PED. A 

maioria das vezes as mulheres acabam sendo denominadas cônjuges, quando possuem um 

parceiro. Conveniente notar que diferentemente da população investigada na seção 5.2.1, o 

agregado outros suplanta os chefes desde o princípio da análise Além disso, percebe-se que a 

taxa de cobertura desta posição é ultrapassada pelos cônjuges a partir de 1999 Os filhos 

permanecem com a pior taxa de cobertura deparada, inferindo-se que se deve dar prioridade 

para esta posição nas políticas públicas que almejem o aumento de contribuintes à Previdência 

Social, assim como para os chefes que perderam espaço para as demais posições

Observando a taxa de cobertura segundo a cor registra-se ao longo do intervalo 

estudado que os brancos possuem a maior cobertura previdenciária, como nas seções 5.1.1 e

5.2.1 examinadas previamente. Porém, a menor diferença entre cor abalizada é exatamente a 

população investigada nesta seção quase se nivelando em 2001.

Examinando a taxa de cobertura segundo o nível de instrução constata-se 

distinção dos ocupados com ou sem o ensino superior completo No lapso de tempo estudado, 

verifica-se que a cobertura dos ocupados com o ensino médio completo ou superior 

incompleto se equipara com a cobertura dos níveis de instrução inferiores ao mesmo a partir 

de 1999. Deste ano em diante, ocupados com o ensino superior completo possuem taxa de 

cobertura próxima do dobro da taxa de cobertura total ao passo que ocupados sem a mesma 

escolaridade possuem taxas de cobertura inferiores a total. Devido às características 

particulares da população analisada nesta seção e a evolução do mercado de trabalho já 

descrita nas seções 5.1.1 e 5.2.1, a amostra não comportou a desagregação para ocupados 

analfabetos.
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Tabela 5.22: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo sexo, faixa etária, 
posição no domicílio, cor e nível de instrução da população ocupada restrita 
exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com carteira 
assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Sexo, Faixa Etária, 
Posição no Domicílio, 

Cor e Nível de 
Instrução

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 37,6 35,5 33,0 33,1 33,5 34,9 34,4
Sexo
masculino 36,3 32,0 28,8 26,3 27,4 28,3 27,2
feminino 39,1 39,4 37,7 40,3 39,9 42,0 42,3

Faixa etária
de 14 a 15 anos (1) (1) (1)
de 16 a 24 anos 21,8 21,5 21,6 2 U 21,2 22,4 17,7
de 25 a 39 anos 38,9 36,5 34,2 33,9 33,9 35,2 34,8
de 40 a 59 anos 49,3 46,1 41,0 40,9 41,3 42,2 43,1

Posição no domicílio
chefe 44,6 39,9 36,3 33,8 35,0 36,3 35,7
demais 32,6 32,4 30,5 32,6 32,4 33,7 33,3

cônjuge 36,0 39,0 34,8 39,0 37,3 40,0 43,3
filho 23,7 20,2 22,1 20,8 21,8 22 7 19,9
outros (2) 45,4 46,4 42,4 45,8 46,5 47,0 45,4

Cor
branca 39,1 38,4 35,7 34,1 34,6 35,1 35,1
não branca (3) 36,2 32,5 30,6 32,3 32,6 34,7 34,0

Nível de instrução
analfabeto 37,1 38,4 32,7 d ) (1) (1) (1)
10 grau incompleto 32,7 31,4 29,0 31,3 32,0 32,8 33,6
1° grau compl. + 2o 

grau incompl.
33,3 30,2 28,0 26,7 26,3 30,2 27,1

2o grau compl + 3o 43.3 39.2 36.0 31.7 33.1 32,0 30,7
grau incompl

3o grau completo 69,7 66,3 66,9 62,3 57,9 63,9 61,8
Fonte. Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatistica e Informações (CEl). 
Nota: Sinal convencional utilizado:

.. Não se aplica dado numérico.
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria (2) Inclui outro parente, 
agregado, pensionista, empregado doméstico, parente do empregado doméstico e outras (3) 
Inclui cor negra, parda e amarela



121

Na tabela 5.23 alonga-se a apreciação dos atributos pessoais da população 

ocupada restrita exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com carteira 

assinada com destaque na variável imigração. A análise será concretizada através do local de 

nascimento, do último local de residência e do tempo de residência na RMBH.

Investigando a taxa de cobertura segundo o local de nascimento nota-se que a 

cobertura dos nascidos na Região Centro-Sul é maior do que os oriundos da Região Norte- 

Nordeste nos anos de 1996, 1998 e 2000 e menor nos anos de 1999, 2001 e 2002, além de ser 

semelhante em 1997, assim sendo, não havendo nenhuma tendência observável. Mesmo 

assim, pode-se apreender que a taxa de cobertura total sobrepuja a cobertura dos provenientes 

da Região Centro-Sul ao longo do espaço de tempo observado, salvo em 1996 e 2000, como 

também os que vieram da Região Norte-Nordeste, salvo em 2001. Isto indica que os ocupados 

que nasceram fora do Estado de Minas Gerais possuem taxa de cobertura inferior de maneira 

geral.

Observando a taxa de cobertura previdenciária segundo o ultimo local de 

residência constata-se que semelhantemente a população analisada na seção 5.2.1, a menor 

cobertura são dos ocupados que em tempo nenhum viveram fora da RMBH e a maior são dos 

ocupados no qual o último local de domicílio foi alguma cidade do interior mineiro (percebe- 

se que a diferença entre estas duas taxas majora-se no decorrer do tempo). Numa cobertura 

intermediária estão os ocupados procedentes de outra unidade da federação.in  Registra-se que 

a cobertura da Previdência Pública dos oriundos da Região Centro-Sul é superada pelos 

provenientes da Região Norte-Nordeste nos dois últimos anos do período estudado O mesmo 

dar-se entre os ocupados que vieram da Região Sudeste comparando-se com a Região 

Nordeste.

Investigando a taxa de cobertura da Previdência Pública segundo o tempo de 

residência na RMBH, averigua-se que os imigrantes com tempo de moradia inferior a dois 

anos possuem maiores dificuldades de contribuírem para a mesma Após estes dois anos de 

moradia, esta variável não imiscui na taxa de cobertura previdenciária

113 Em 2002 , cerca d e  4 8 %  da  população ocupada restriía exclusive os assalariados públicos e assalariados 
privados com carteira assinada sempTe residiram na RMBH, quase 40% proviam de outras cidades mineiras e 
12% moravam em outras unidades da federação.
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Tabela 5.23: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo local de nascimento, último 
local de residência e tempo de residência da população ocupada restrita exclusive 
os assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada - Região 
Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Local de Nascimento, 
Ultimo Local de 

Residência e Tempo de 
Residência na RMBH

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 37,6 35,5 33,0 33,1 33,5 34,9 34,4
Local de nascimento
Centro-Sul 39,1 34,5 31,6 28,7 35,0 34,0 29,6

Sudeste 37,7 32,3 32,2 29,4 36,5 34,8 30,3
Norte-Nordeste 37,2 34,1 29,2 29,8 31,3 36,0 34,5

Nordeste 37,6 34,6 29,9 29,1 32,8 38,1 34,6
Bahia 36,2 35,0 29,4 35,0 32,4 0 ) 37,3

Último local resid.
município da RMBH 33,4 31,3 28,9 29,5 29,3 30,2 29,8
município do Estado 40,8 39,5 37,4 37,8 37,9 40,1 40,2
outro Estado 41,2 36,3 32,2 30,8 36,1 37,0 33,3

Centro-Sul 43,1 37,6 33,2 30,9 37,4 36,5 31,5
Sudeste 40,8 36,3 33,8 31,0 36,2 37,6 31,6

São Paulo 41,0 40,1 33,3 30,8 35,3 40,1 36,5
Norte-Nordeste 37,0 33,7 29,8 30,5 33,5 38,1 36,7

Nordeste 38,7 33,1 30,3 29,5 33,8 40,3 37,1
Tempo resid. RMBH

menos de 2 anos 28,1 32,0 29,1 30,9 32,8 28,6 26,6
de 2 a 4 anos 42,3 36,2 33,7 38,0 41,0 37,1 39,1
de 5 anos e mais 37,8 35,6 33,1 32,9 33,2 34,9 34,4

Fonte. Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatistica e Informações (CEI). 
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.

5.3.2 Análise descritiva segundo características do trabalho

A partir da tabela 5.24 findam-se as análises dos atributos pessoais e iniciam-se 

os estudos sobre as características do trabalho exercido pela população ocupada restrita 

exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada. Nesta tabela, 

exploram-se algumas peculiaridades específicas do questionário da PED que são empregadas 

para classificar o entrevistado de acordo com sua condição de atividade
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Examinando a taxa de cobertura segundo a procura ou não de trabalho, apura- 

se que a cobertura dos ocupados sem procura de trabalho nos últimos 30 dias é em média três 

vezes superior a cobertura dos ocupados que procuraram trabalho nos últimos 12 meses.

Tal como nas seções 5.1.2 e 5.2.2, observa-se que a taxa de cobertura da 

população ocupada restrita sem procura de trabalho nos últimos 30 dias com freqúência 

regular contínua é maior do que a cobertura dos ocupados com freqúência regular descontínua 

e freqúência irregular Não obstante, os ocupados com freqúência regular descontínua 

apresentaram ascensão na taxa de cobertura a partir de 1998, sendo que a taxa final no período 

considerado finalizou maior do que a taxa inicial

Analisando o principal motivo da procura de trabalho, destaca-se a ampliação 

dos ocupados com procura de trabalho que passaram a ter como principal motivo desta 

procura substituir o trabalho atual por outro, ou seja, a crescente vontade destes ocupados 

insatisfeitos de se inserirem no setor formal e embolsarem melhores remunerações."4 

Outrossim, certifica-se que mesmo a freqúência do trabalho normalmente realizado por 

ocupados que querem substituir o trabalho atual por outro seja regular contínua, a cobertura 

previdenciária é bem menor em comparação aos ocupados com a mesma freqúência de 

trabalho sem procura de trabalho. Estes resultados são equivalentes aos ocupados vistos de 

antemão.

Concluindo a análise da tabela 5.24, verificam-se os mesmos efeitos 

encontrados nas populações das seções 5.1.2 e 5.2.2, ou seja, os ocupados que desejam e têm 

disponibilidade efetiva de trabalhar mais horas semanais, além das horas normalmente 

trabalhadas, apresentam taxa de cobertura inferior à taxa de cobertura total A taxa de 

cobertura dos ocupados com horas semanais disponíveis menores que 40 horas é o dobro da 

taxa de cobertura dos ocupados que possuem comumente a jornada legal de trabalho 

disponível Aliás, a cobertura destes últimos ocupados é parecida dos ocupados que 

procuraram trabalho nos últimos 12 meses. Mais uma vez evidenciado que a ociosidade 

(intervalos de não-trabalho) e precarização do trabalho destes ocupados inibem a inserção da 

população no sistema da Previdência Pública

114 Em 1996, 65,5% eram ocupados com procura de trabalho tendo como motivo principal desta procura 
substituir o trabalho atuai por outro, sendo que em 2002 aumentaram para 87,1%.
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Tabela 5.24 Percentual de cobertura da Previdência Social segundo a procura ou não de 
trabalho e hora semanal disponível da população ocupada restrita exclusive os 
assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada - Região 
Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Procura ou Não de Trabalho e 
Hora Semanal Disponível

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 37,6 35,5 33,0 33,1 33,5 34,9 34,4

Sem procura de trabalho 39,4 37,6 35,0 35,4 35,1 37,0 36,8
Frequência do trabalho
regular contínua 42,2 39,6 36,9 37,3 36,4 38,3 37,9
regular descontínua 21,6 22,5 18,1 18,4 21,1 21,7 22,7
irregular 15,6 16,7 11,3 8,4 (1) (D d )

Com procura de trabalho 15,7 13,3 11,7 9,4 11,5 11,8 10,4
Motivo da procura

substituir o trabalho atual 13,4 l U 10,8 8,3 9,6 10,4 9,0
regular contínua 13,4 11,4 11,8 8,9 10,1 10,9 9,2

Horas semanais disponíveis
até 19 horas 32,0 27,2 26,8 24,1 25,5 31,7 28,7
de 20 a 39 horas 28,5 23,7 20,4 23,5 26,9 26,8 27,7
de 40 horas e mais 15,3 O ) 12,1 9,6 13,3 13,1 14,0

Fonte Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEl) 
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria

Analisando a taxa de cobertura segundo posição na ocupação da população 

ocupada restrita exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com carteira 

assinada, averigua-se que os empregadores e profissionais liberais exibem as maiores 

coberturas previdenciárias, em virtude do elevado nivel de renda e escolaridade que 

acompanham estas formas de inserção (tab 5.25). No entanto, a cobertura dos empregados 

domésticos mensalistas desbanca estas duas posições na ocupação no último ano de análise. A 

cobertura dos profissionais universitários autônomos manteve-se relativamente estável no 

intervalo de tempo pesquisado, enquanto a taxa de cobertura dos empregadores ruiu nove 

pontos percentuais, ocorrendo um nivelamento na cobertura entre estas formas de inserção.

Em relação aos empregados, os assalariados privados sem carteira assinada 

confirmam ser a pior taxa de cobertura dentre todas as posições na ocupação. Isto denota um 

investimento mais veemente nesta forma de inserção por parte de políticas públicas que 

possuem como desígnio ampliar a cobertura do sistema previdenciário Já os empregados que
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realizam serviços domésticos comprovaram verdadeiro progresso de inserção no sistema 

previdenciário entre 1996 a 2002 com melhoria na taxa de cobertura de 13,3 pontos 

percentuais. No último ano de análise, após os assalariados privados com carteira assinada e 

assalariados públicos, a posição que exibiu maior taxa de cobertura foi do empregado 

doméstico mensalista, cobertura maior que dos empregadores e profissionais universitários 

autônomos, superando os 70 pontos percentuais. Com o emprego do conceito de população 

ocupada restrita, os serviços domésticos ergueram a taxa de cobertura acima de dez pontos 

percentuais em relação à seção 5.2.2, na medida que foram excluídos os potenciais 

beneficiários de programas de assistência social e erradicação do trabalho infantil. Esta 

excelente performance nos serviços domésticos fundamenta os resultados encontrados no 

exame da taxa de cobertura segundo sexo e posição no domicílio, uma vez que esta forma de 

inserção é ocupada pelas mulheres quase que exclusivamente. A primeira análise indicou que 

em todo período investigado as mulheres contribuem mais do que os homens e que esta 

diferença se tornou maior ao longo do tempo, ampliando de 2,8% em 1996 para 15,1% em 

2002 ao passo que no segundo exame a cobertura da posição cônjuge ascendeu 7,3 pontos 

percentuais no mesmo período. Outrossim, pode-se notar o aumento da discrepância na 

cobertura entre os domésticos mensalistas e diaristas, já que esta última posição não 

conseguiu nenhum avanço na expansão da cobertura

Quanto aos trabalhadores por conta-própria, os resultados obtidos são 

praticamente os mesmos dos autônomos da seção 5.2.2 Percebe-se patente redução na taxa de 

cobertura no lapso de tempo examinado, declinando 8,4 pontos percentuais. Além disso, 

apura-se que os autônomos que trabalham para uma pessoa ou empresa(s) e são donos de seus 

próprios instrumentos básicos de trabalho possuem taxa de cobertura superior em relação aos 

conta-própria que trabalham para a população em geral e que utilizam instrumentos básicos de 

trabalho de outra pessoa ou empresa

Investigando a taxa de cobertura segundo a categoria ocupacional, constata-se 

que a categoria de maior cobertura previdenciária são das ocupações de direção e gerência, 

apresentando pequena queda na mesma durante o período analisado (tab. 5.26). Atrás desta 

categoria, surgem as ocupações em outros serviços e na agricultura com aumento de 5,4% na 

cobertura, sofrendo um recuo tão somente de 1997 a 1998, categoria de melhor performance. 

Este desempenho positivo se deve ao segmento empregados domésticos que representam a 

maioria das ocupações nesta categoria e cuja cobertura ascendeu de 55,8% para 70,8%. Logo
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Tabela 5.25: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo posição na ocupação 
da população ocupada restrita exclusive os assalariados públicos e 
assalariados privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - 1996-2002

Posição na Ocupação 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 37,6 35,5 33,0 33,1 33,5 34,9 34,4
Empregado

privado sem carteira assin 8,7 5,9 5,8 7,1 5,4 9,0 7,9
assalariado sem comissão 7,8 5,8 5,3 6,7 5,0 8,6 6,8
assalariado com comissão 16,4 7,0 (1) 0 ) (1) (1) (1)

serviços domésticos 51,3 53,5 51,6 ss s 60,0 60,5 64,6
mensalista 57,0 59,9 58,5 61,3 65,8 66,8 70,4
diarista 20,5 14,9 11,8 14,9 17,6 11,0 18,5

Autônomo 30,2 26,7 22,8 20,6 20,7 22,2 21,8
trabalham para o público 28,7 24,6 21,1 19,1 18,6 20,6 19,7
trabalham para empresa 34,6 33,8 27,9 25,4 26,7 26,9 28,6

para uma empresa 32,5 31,9 25,5 26,4 24,6 23,6 27,8
para mais de uma empresa 39,6 (1) 34,8 22,7 30,7 33,5 30,2

instrumentos próprios 31,3 27,9 23,7 21,6 21,6 22,8 22,2
instrumentos outra empresa 25,7 21,0 19,4 16,4 16,0 18,5 19,3

Empregador 78,7 77,5 77,0 73,9 69,8 74,1 69,8
Profissional liberal 70,2 74,2 G ) ( 0 61,8 66,0 68,8
Fonte Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatistica e Informações (CEl) 
( 1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria

em seguida aparecem as ocupações técnico-científicas e artísticas com taxa de cobertura 

declinando 5,3 pontos percentuais no período, devido ao recuo contínuo da mesma de 1996 a 

2000. Abre-se um parêntese neste instante, para realçar que esta categoria ocupacional 

apresentou redução na taxa de cobertura nos anos de 1996, 1997 e 2000 quando se retirou dela 

os ocupados com insuficiência de renda e os menores de 16 anos e maiores de 60 anos. Isto 

significa que quando se eliminou a população com estas características peculiares, houve a 

exclusão de mais contribuintes do que de não contribuintes dentro destas ocupações.

Progredindo na análise, a categoria ocupacional subsequente é das ocupações 

comerciais, exprimindo recuo de 4,5% na cobertura em virtude do declínio ininterrupto da 

mesma nos primeiros quatro anos. Depois se apresentam as ocupações na produção industrial 

e na operação de máquinas com a taxa de cobertura em retrocesso de 1996 a 1999, 

recuperando a cobertura deste ano em diante, todavia, aquém das taxas iniciais. Destaca-se
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Tabela 5.26: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo categoria ocupacional 
da população ocupada restrita exclusive os assalariados públicos e 
assalariados privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - 1996-2002

(continua)
Categoria Ocupacional 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 37,6 35,5 33,0 33,1 33,5 34,9 34,4
Ocupações técnico- 
científicas e artísticas

38,8 36,8 35,4 34,6 30,8 36,0 33,5

Médicos, enfermeiros e 
assemelhados (O 0 ) (1) (1) d ) (1) 65,6

Professores, diretores de 
escola, técnicos de ensino e 
assemelhados

17,7 (1) (1) 16,3 14,0 (1) 16,0

Escultores, pintores, 
fotógrafos, músicos e 
assemelhados

0 ) 16,6 (O (1) (D 15,0 18,6

Outros técnicos e cientistas (1) 21,6 16,2 20,6 18,8 15,5 16,2
Ocupações de direção e 68,9 64,8 65,2 64,6 61,4 63,5 65,5
gerência
Diretores e gerentes de 
empresas

61,3 63,5 65,569,0 64,7 65,2 64,6

Ocupações em serviços 
administrativos 11,1 13,3 12,9 14,0 12,7 14,8 12,7

Outros trabalhadores de 
serviços administrativos

11,0 9,5 7,8 (1) (1) d ) 12,3

Ocupações em serviços 25,9 23,2 22,6 22,1 21,2 23,6 21,4
comerciais
Vendedores e outros 
trabalhadores no comércio

20,1 18,0 16,1 18,0 14,2 17,2 16,0

Ocupações em outros 
serviços e na agricultura

43,5 44,5 41,5 45,2 46,5 48,3 48,9

Trabalhadores em serviços 
de alimentação

18,0 14,1 15,2 14,7 13,5 20,0 18,5

Empregados domésticos 55,8 58,8 57,0 61,8 64,7 65,8 70,8
Trabalhadores em serviços 
de conservação, manutenção 
e limpeza

24,4 19,5 16,3 18,2 22,6 19,0 23,8

Trabalhadores em serviços 
de higiene e embelezamento

25,3 24,7 19,4 21,5 20,2 22,8 16,6

Ocupações na produção 
industrial e na operação 24,0 22,8 18,3 16,7 17,4 18,5 19,4
de máquinas
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Tabela 5.26: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo categoria ocupacional 
da população ocupada restrita exclusive os assalariados públicos e 
assalariados privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - 1996-2002

(conclusão)
Categoria Ocupacional [ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Trabalhadores na produção 
têxtil, de tecidos e de 16,3 16,8 14,3 11,4 14,3 13,9 16,4
calçados
Trabalhadores na montagem 
e mecânica de máquinas e 19,8 15,5 18,3 12,9 12,7 19,1 14,0
equipamentos 
Trabalhadores da 
construção civil 
Condutores de veículos e

23,2 18,9 13,6 11,7 12,6 1 M 13,3

operadores de máquinas de 
construção civil

39,4 41,5 33,4 33,9 29,4 29,4 34,9

Outras ocupações 13,1 12,7 11,0 14,9 16,9 18,7 17,2
Outras ocupações ou 
ocupações mal definidas 
Serventes de pedreiros, 
trabalhadores de

19,2 22,2 21,0 27,9 30,0 32,6 29,2

conservação de rodovias, 8,1 4,7 2,7 4,5 2,2 3,9 4,5
ferrovias e trabalhadores
braçais sem especificações________________________________________________________
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CE1).
(1) A amostra não comporta a desagregação paTa esta categoria.

nesta categoria ocupacional o segmento condutores de veículos e operadores de máquinas de 

construção civil que possuiu taxas de cobertura acima dos outros segmentos

Por último, despontam as ocupações em serviços administrativos que mostrou 

taxa de cobertura estável no lapso de tempo estudado e o agregado outras ocupações que 

exibiu progresso na expansão da cobertura, cerca de quatro pontos percentuais Tal evento 

explica-se devido à concentração de ocupados potenciais beneficiários de programas de 

assistência social pertencentes a esta categoria e que foram afastados desta análise Porém, 

nota-se que a exclusão destes ocupados acontece de forma mais intensa no segmento outras 

ocupações ou ocupações mal definidas do que no segmento serventes de pedreiros, 

trabalhadores braçais sem especificações e trabalhadores de conservação de rodovias e 

ferrovias que permaneceram com taxas ínfimas.
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Tabela 5.27: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo setor e ramo de 
atividade econômica da população ocupada restrita exclusive os assalariados 
públicos e assalariados privados com carteira assinada - Região 
Metropolitana de Belo Horizonte - 1996-2002

Setor e Ramo de Atividade 
Econômica

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 37,6 35,5 33,0 33,1 33,5 34,9 34,4
Indústria 27.5 27,1 24,9 ?? 3 21,3 22,0 24,0
Metal-mecânica (1) 34,8 (1) 25,6 24,1 29,7 26,2
Têxtil e vestuário 21,1 22,7 21,7 18,1 16,8 18,7 20,5
Outras indústrias (2) 18,6 (1) (1) d ) (1) (1) (1)

Construção Civil 23,4 18,3 15,8 12,9 13,4 14,6 14,1
Construção 24,2 20,7 17,5 12,5 12,1 13,9 18,8
Reformas e reparação 22,0 14,0 11,2 14,6 17,4 16,0 9,7

Comércio 38,8 33,6 29,6 27,9 28,9 28,5 26,3
Atacadista (D 34,6 (D (1) (1) (1) (1)
Varejista 37,6 33,4 29,1 27,3 27,9 27,9 25,7

Serviços 36,3 32,7 30,1 28,8 27,3 30,4 28,4
Transporte e armazenagem 41,9 44,2 32,5 37,1 29,1 28,9 35,2
Especializados 46,2 42,8 42,4 39,8 39,4 42,2 40,4
Pessoais 29,8 27,1 23,1 21,8 19,8 23,4 17,6
Alimentação 33,3 25,3 24,3 19,8 21,3 22,3 19,2
Comunitários (1) (1) (1) (1) 25,7 (1) (1)
Oficina reparação mecânica 29,3 26,3 23,7 22,8 19,4 24,5 20,7
Reparação e limpeza 28,3 27,7 24,2 21,0 23,3 24,4 23,6
Outros serviços (1) 15,3 14,2 12,4 13,7 (1) 21,1

Serviços domésticos 51,3 53,5 51,6 55,5 60,0 60,5 64,6
Fonte Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estatistica e Informações (CEl).
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria (2) inclui Indústria de 
papel, papelão e cortiça; Vidros, cristais, espelhos e cerâmicas, Artesanato; Outras 
indústrias de transformação e Indústria extrativa mineral.

Observando a taxa de cobertura da Previdência Social segundo setores e ramos 

de atividade econômica, assinala-se a afinidade dos resultados aqui encontrados em relação à 

população averiguada na seção 5,2.2 (tab 5 27). De qualquer forma, investigando com 

acuidade esta população, verifica-se que os serviços domésticos possuem um imenso peso na 

ascensão da taxa de cobertura total, ostentando taxas de cobertura mais que o dobro em 

comparação aos outros setores na maior parte do período analisado Esta constatação se deve 

a adequação perfeita do conceito de população ocupada restrita aos serviços domésticos, cuja 

implicação imediata é a elevação na taxa de cobertura, o mesmo não se presenciando para os 

outros setores de atividade.
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Referindo-se ao setor serviços, nota-se redução na cobertura em todo o período 

estudado, exceto em 2000 a 2001, tombando de 36,3% para 28,4%, perda acumulada de 7,9 

pontos percentuais. Deve-se evidenciar o ramo dos serviços especializados cujas taxas de 

cobertura giram em tomo dos 40,0%. No mesmo nível de cobertura do setor 

supramencionado, o comércio apresenta retrocesso na cobertura previdenciária ao longo do 

período examinado, salvo em 1999 a 2000, acuando de 38,8% para 26,3%, acumulando perda 

acima de doze pontos percentuais.

Atrás do comércio e serviços, aparece o setor industrial com recuo contínuo na 

cobertura de 1996 a 2000, recuperando a mesma daí em diante, mas não conseguindo retomar 

as taxas iniciais de cobertura. Finalmente, a construção civil figura-se como o setor de 

atividade com a pior cobertura do sistema previdenciário, revelando uma diminuição de 9,3% 

no espaço de tempo pesquisado Como antes visto, a diferença na taxa de cobertura entre os 

ramos deste setor se torna ínfima

Tabela 5.28: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo município de trabalho da 
população ocupada restrita exclusive os assalariados públicos e assalariados 
privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
1996-2002

Município de Trabalho 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 37,6 35,5 33,0 33,1 33,5 34,9 34,4
Belo Horizonte 39,9 38,0 36,1 36,6 37,3 38,5 38,2
Betim 25,4 28,1 22,6 18,2 19,7 16,5 14,3
Contagem 30,2 26,7 24,1 22,8 18,5 24,8 23,1
Demais 31,8 29,1 24,7 25,7 26,8 27,2 24,5
Fonte Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estatistica e Informações (CEl)

Observando a taxa de cobertura previdenciária segundo municípios de trabalho, 

apura-se que Belo Horizonte possui taxa de cobertura superior à taxa de cobertura total, 

deduzindo-se que os outros municípios da RMBH suportam maiores efeitos da informalidade 

e da precariedade das relações de trabalho do que a capital que expressou pequena redução na 

cobertura entre 1996 a 2002 (tab. 5.28). Em compensação, Betim, Contagem e os demais 

municípios apresentaram nítida queda na taxa de cobertura de 11,1%; 7,1% e 7,3% 

respectivamente durante o período Repara-se que os demais municípios da RMBH possuem 

cobertura superior em confronto com Betim e Contagem em todo tempo examinado
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Na tabela 5.29, examinando a taxa de cobertura da Previdência Social do setor 

privado, segundo tamanho do negócio ou empresa, constata-se que não há distinção nas taxas 

de cobertura entre empresas com diferentes números de empregados. Na mesma tabela, 

averiguando a taxa de cobertura previdenciária do setor privado, segundo grau de 

capitalização do negócio ou empresa, verifica-se que a cobertura majora-se à medida que se 

exige maior grau de investimento no empreendimento Estes resultados são idênticos ao 

observado na seção 5.2.2

Tabela 5.29: Percentual de cobertura da Previdência Social do setor privado segundo 
tamanho e grau de capitalização do negócio ou empresa da população 
ocupada restrita exclusive os assalariados públicos e assalariados privados 
com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
1996-2002

Tamanho e Grau de 
Capitalização

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tamanho
até 5 empregados 34,0 30,4 28,2 25,1 24,5 27,0 25,5
de 6 a 9 empregados 34,9 29,0 28,4 26,4 31,2 26,9 26,6
de 10 a 49 empregados 36,5 33,7 30,9 30,8 29,7 32,2 32,0
de 50 empregados e mais 35,5 33,0 31,2 28,4 26,7 25,2 39,8

Grau de capitalização 
Na residência

cômodo adaptado 32,9 27,7 32,0 20,6 26,0 25,2 25,4
cômodo não adaptado 21,3 21,0 16,1 13,0 9,6 16,0 18,7

Fora da residência
prédios, casas ou galpões 37,5 33,8 30,1 29,9 28,2 30,7 28,8

Sem instalações fixas
equipamento automotivo 42,3 46,9 35,6 35,2 32,1 30,4 35,6
com algum equipamento 23,5 17,0 16,1 12,1 15,0 14,4 12,0

Fonte. Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatistica e Informações (CEI)

Analisando a taxa de cobertura segundo tempo de permanência no atual 

trabalho, infere-se que a cobertura expande-se simultaneamente com o aumento do tempo de 

estabilidade do ocupado no presente emprego ou negócio (tab 5.30). Por esta razão que a 

precarização das relações de trabalho é uma matéria discutida neste trabalho monográfico por 

motivar a falta de universalidade da cobertura previdenciária. Certifica-se que as taxas de 

cobertura dos ocupados com mais de cinco anos de permanência no atual trabalho são três
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vezes maiores em relação às taxas de cobertura dos ocupados com no máximo seis meses de 

permanência

Tabela 5.30: Percentual de cobertura da Previdência Social segundo tempo de permanência 
no atual trabalho, hora semanal trabalhada, faixa de renda e trabalho adicional 
da população ocupada restrita exclusive os assalariados públicos e assalariados 
privados com carteira assinada - Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
1996-2002

Tempo de Permanência no 
Atual Trabalho, Hora Semanal 
Trabalhada, Faixa de Renda e 

Trabalho Adicional

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 37,6 35,5 33,0 33,1 33,5 34,9 34,4
Tempo de permanência

até 6 meses 18,2 16,8 14,6 16,0 15,1 16,5 13,7
mais de 6 meses a 1 ano 30,2 29,4 26,3 26,0 27,5 28,0 27,2
mais de 1 a 2 anos 36,7 36,1 35,2 36,7 34,8 36,7 34,1
mais de 2 a 5 anos 45,5 40,2 38,4 39,8 40,4 39,0 41,1
mais de 5 anos 55,2 51,8 49,0 47,0 45,7 48,1 48,0

Horas semanais trabalhadas
até 19 horas 19,2 18,4 14,0 17,6 17,2 19,6 18,0
de 20 a 39 horas 30,7 28,6 28,3 27,2 28,2 29,0 27,6
de 40 a 44 horas 36,0 34,5 33,5 31,3 31,5 33,2 34,9
de 45 horas e mais 42,6 40,9 37,2 38,1 37,8 39,4 38,4

Faixas de renda
1 salário mínimo 24,3 24,2 21,6 27,7 30,9 33,0 28,6
mais de 1 a 2 sal. mínimos 30,8 31,6 29,4 30,7 29,9 29,9 29,9
mais de 2 a 3 sal. mínimos 27,7 27,5 26,1 21,9 24,3 25,7 26,0
mais de 3 a 5 sal. mínimos 33,2 29,0 24,4 25,6 24,4 30,6 35,6
mais de 5 a 10 sal. mínimos 48,2 43,8 45,2 43,2 44,3 47,7 52,2
mais de 10 a 20 sal. mínimos 65,9 62,8 65,4 60,0 60,3 67,1 64,3
mais de 20 salários mínimos 83,0 77,1 78,2 80,8 78,6 79,5 79,7

Trabalho adicional
não 37,4 35,3 32,6 33,0 33,3 34,5 34,2
sim 42,3 39,7 41,5 35,4 37,0 42,6 38,9

até 19 horas 39,1 38,6 (1) (D (1) (1) 41,2
Fonte Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estatística e Informações (CEI).
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Observando a taxa de cobertura do sistema previdenciário segundo a jornada 

semanal de trabalho, apura-se que a cobertura expande-se simultaneamente com o aumento 

das horas semanais trabalhadas. Novamente, a conclusão é análoga da população ocupada 

total exclusive os assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada, 

obviamente manifestando taxas de cobertura maiores após desincorporar daquela população 

ocupados com escassez de renda, aquém da idade mínima à filiação previdenciária ou de 

idade avançada Aliás, salienta-se que além do percalço de preencher as condições de 

elegibilidade relacionadas com a carência e tempo mínimo de contribuição, outra elucidação 

para a população idosa não contribuir para a Previdência é o reduzido número de horas 

semanais trabalhadas.

Por fim, investigando a taxa de cobertura segundo faixas de renda, verifica-se 

que a cobertura estende-se concomitantemente com a elevação dos rendimentos, se bem que 

somente nota-se ascensão e distinção apreciável na cobertura previdenciária a partir dos 

ocupados que auferem acima de 5 salários mínimos. Outrossim, percebe-se mais uma vez que 

ocupados que realizam de forma habitual ou casual algum trabalho adicional remunerado 

revelam taxas de cobertura maiores do que aqueles ocupados que não executam nenhum outro 

trabalho.

5.4 Perfil dos não contribuintes

Nesta seção, busca-se consolidar o estudo da cobertura da Previdência Social 

na RMBH no período de 1996 a 2002, após o exame da população de três modos distintos: a 

população ocupada total, a população ocupada total exclusive os assalariados públicos e 

assalariados privados com carteira assinada e a população ocupada restrita exclusive os 

assalariados públicos e assalariados privados com carteira assinada. Neste instante, procura-se 

esboçar o perfil dos não contribuintes da Previdência Pública a fim de proporcionar 

informações para a formulação de políticas orientadas para a expansão da cobertura do 

sistema (quadro 5.1). Este mapeamento possui a finalidade de enfatizar certas peculiaridades 

apresentadas pelos não inseridos nas políticas previdenciárias, não pretendendo de forma 

alguma, desprezar os apontamentos realizados nas seções 5.1, 5.2 e 5.3

BIBLIOTECA DA
="UNDAÇÃ0 JOÃO PtNHEIRO

BI
BL

IO
TE

CA
 D

A 
FU

ND
AÇ

ÃO
 JO

ÃO
 PI

NH
EIR

O



134

Quadro 5.1: Perfil dos não contribuintes da Previdência Social segundo tipo de população
ocupada por especificações - Região Metropolitana de Belo Horizonte -
1996-2002

(continua)
População Ocupada

Especificação
Total

Total exclusive os 
assalariados públicos e 
assalariados privados 
com carteira assinada

Restrita exclusive os 
assalariados públicos e 
assalariados privados 
com carteira assinada

Sexo

Mulheres, apesar da 
diferença entre gêneros 
se reduzir ao longo do 

tempo.

Homens, a partir de 
1997, dilatando esta 

diferença ao longo do 
tempo.

Homens, a diferença 
entre gêneros se toma 

maior ao longo do 
tempo.

Faixa etária
Jovens de 16a 19 anos 
e idosos de 60 anos e 

mais.

Jovens de 16 a 24 
anos, seguido pelos 

ocupados de 25 a 29 
anos e de 60 anos e 

mais.

Jovens de 16 a 24 
anos.

Posição no domicílio

Não chefes, apesar da 
diferença entre chefes 

e não chefes se 
encurtar no período.

Não chefes, sobretudo 
a posição filho.

Não chefes, sobretudo 
a posição filho.

Cor Não brancos. Não brancos. Não brancos.

Nível de instrução
Baixo nível de 

instrução.
Sem ensino superior 

completo.
Sem ensino superior 

completo.

Local de nascimento

Nascidos na Região 
Norte-Nordeste do 

país, apesar da 
discrepância entre 

regiões se reduzir no 
período.

Não possui perfil. Não possui perfil.

Ultimo local de 
residência

Ocupados oriundos da 
Região Norte- 

Nordeste (salvo 2002).

Ocupados que sempre 
viveram na RMBH. 

Provenientes de outro 
estado, ocupados 

oriundos da Região 
Norte-Nordeste (salvo 

2002).

Ocupados que sempre 
viveram na RMBH. 

Provenientes de outro 
estado, ocupados 

oriundos da Região 
Norte-Nordeste (salvo 

2001 e 2002).
Tempo de residência 

naRM BH Menos de 2 anos. Menos de 1 ano. Menos de 2 anos.
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Quadro 5.1: Perfil dos não contribuintes da Previdência Social segundo tipo de população
ocupada por especificações - Região Metropolitana de Belo Horizonte -
1996-2002

(continuação)

Especificação

População Ocupada

Total

Total exclusive os 
assalariados públicos e 
assalariados privados 
com carteira assinada

Restrita exclusive os 
assalariados públicos e 
assalariados privados 
com carteira assinada

Procura ou não de 
trabalho

Com procura de 
trabalho.

Com procura de 
trabalho.

Com procura de 
trabalho.

Freqüência do trabalho 
dos ocupados sem 

procura de trabalho 
nos últimos 30 dias

Freqüência irregular. Freqüência irregular. Freqüência irregular.

Hora semanal 
disponível

Mais de 39 horas 
semanais disponíveis.

Mais de 39 horas 
semanais disponíveis.

Mais de 39 horas 
semanais disponíveis.

Categoria ocupacional

* Segmento dos 
escultores, pintores, 

fotógrafos, músicos e
assemelhados.

* Segmento dos 
trabalhadores em

serviços de higiene e 
embelezamento.
* Segmento dos 
trabalhadores na

produção têxtil, de 
tecidos e de calçados.

* Segmento dos 
trabalhadores da 
construção civil.

* Outras ocupações.

* Ocupações em 
serviços 

administrativos.
* Outras ocupações, 

sobretudo o segmento 
serventes de pedreiros, 

trabalhadores de 
conservação de 

rodovias, ferrovias e 
trabalhadores braçais 
sem especificações.

* Ocupações em 
serviços 

administrativos.
* Outras ocupações.

Município de trabalho

Ibirité e Ribeirão das 
Neves, além dos 

ocupados que 
trabalham em vários 

municípios.

Ibirité e Ribeirão das 
Neves.

Não possui perfil.
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Quadro 5.1: Perfil dos não contribuintes da Previdência Social segundo tipo de população
ocupada por especificações - Região Metropolitana de Belo Horizonte -
1996-2002

(continuação)
População Ocupada

Especificação
Total

Total exclusive os 
assalariados públicos e 
assalariados privados 
com carteira assinada

Restrita exclusive os 
assalariados públicos e 
assalariados privados 
com carteira assinada

Posição na ocupação
Empregado assalariado 
com comissão privado 

subcontratado.

* Empregado 
assalariado sem

comissão privado sem 
carteira assinada.

* Empregado 
doméstico diarista.
* Autônomo que 

trabalha para o público 
e não possui 

instrumentos próprios.

* Empregado 
assalariado privado

sem carteira assinada.
* Empregado 

doméstico diarista.
* Autônomo que 

trabalha para o público 
e não possui 

instrumentos próprios.

Setor e ramo de 
atividade

* No setor industrial, 
os ramos têxtil e

vestuário, mobiliário e 
produtos de madeira e 

o agregado outras 
indústrias.

* O setor construção 
civil, sobretudo o ramo 
reforma e reparação de

edificações.
* No setor serviços, o

ramo serviços 
pessoais.

Construção Civil. Construção Civil.

Tamanho da empresa 
ou negócio

Menos de 50 
empregados, sobretudo 

as empresas ou 
negócios com até 5 

empregados.

Não possui perfil. Não possui perfil.
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Quadro 5.1: Perfil dos não contribuintes da Previdência Social segundo tipo de população
ocupada por especificações - Região Metropolitana de Belo Horizonte -
1996-2002

(conclusão)
População Ocupada

Especificação
Total

Total exclusive os 
assalariados públicos e 
assalariados privados 
com carteira assinada

Restrita exclusive os 
assalariados públicos e 
assalariados privados 
com carteira assinada

Grau de capitalização 
da empresa ou negócio

Menor grau de 
investimento no 

empreendimento.

Menor grau de 
investimento no 

empreendimento.

Menor grau de 
investimento no 

empreendimento.

Tempo de permanência 
no atual trabalho

1 ano ou menos de 
permanência no atual 

trabalho.

Baixa estabilidade no 
emprego ou negócio.

Baixa estabilidade no 
emprego ou negócio.

Hora semanal 
trabalhada

Jornada de trabalho 
inferior a 20 horas 

semanais.

Baixa jornada semanal 
de trabalho.

Baixa jornada semanal 
de trabalho.

Faixa de renda
Ocupados que ganham 

menos de 1 salário 
mínimo.

Baixa renda, 
sobretudo, ocupados 

que ganham menos de 
1 salário mínimo.

Ocupados que ganham 
5 salários mínimos ou 

menos.

Trabalho adicional
Ocupados que não 
possuem trabalho 

adicional.

Ocupados que não 
possuem trabalho 

adicional.

Ocupados que não 
possuem trabalho 

adicional.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos anteriormente que a taxa de cobertura da população ocupada total 

na RMBH, entre 1996 a 2002, alternou entre 64,2% a 67,8%. Esta curta variação nos últimos 

sete anos nos leva a supor que tais oscilações foram produzidas pela conjuntura econômica e 

que o problema da baixa cobertura previdenciária na RMBH e no Brasil apresenta um aspecto 

de cunho estrutural.

O problema central deste trabalho monográfico está diretamente relacionado 

com o mercado de trabalho. Quanto maior a regulação do mercado laborai, quer dizer, quanto 

mais estruturado e regulamentado for este mercado, maior será a formalização das relações de 

trabalho que possibilita sem maiores empecilhos a filiação dos trabalhadores à Previdência 

Pública. Contudo, a regulação do mercado de trabalho brasileiro que sempre foi limitado, 

deteriorou-se a partir da década de 1980 com o processo de desregulação Os fenômenos 

interligados do processo de desestruturação deste mercado -  ampliação excessiva do setor 

terciário da economia, o aumento da informalidade e dos níveis de desocupação e 

desemprego, além da piora da qualidade dos postos de trabalho -  tendem a dificultar ainda 

mais o ingresso da população brasileira à Seguridade Social.

Os dados empíricos da PED comprovam como determinadas características do 

mercado de trabalho brasileiro refletem negativamente na taxa de cobertura. Uma destas 

peculiaridades é o exíguo tempo de permanência dos trabalhadores nos empregos onde a alta 

rotatividade interfere a adesão ao sistema previdenciário. Conseqüentemente, esta elevada 

instabilidade dos vínculos de emprego aumenta a assimetria e dispersão da distribuição dos 

salários, uma vez que o trabalhador jamais se distancia do salário de entrada Vimos que a 

renda constitui um fator determinante para a ampliação desta cobertura e, portanto, a alta 

rotatividade associada à baixa renda acaba por imiscuir negativamente na taxa de cobertura 

Percebemos, também, que o baixo nível de instrução dificulta o acesso ao sistema 

sabidamente uma outra característica do mercado de trabalho brasileiro.

A questão do desemprego, da desocupação, da precarização dos postos de 

trabalho, que podem transitar para uma situação de pobreza e, posteriormente, em exclusão 

social, repercutem na taxa de cobertura previdenciária Através dos dados da PED, 

observamos como é reduzida a cobertura para aqueles que possuem frequência de trabalho
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irregular ou para aquela população que procura trabalho A baixa jornada de trabalho e as 

elevadas horas semanais disponíveis mostram como a cobertura previdenciária é influenciada 

nas questões do desemprego e da desocupação.

Em relação ao setor informal, há diversas características a ele associado que se 

identifica tendência de cobertura previdenciária reduzida Verificamos que uma das variáveis 

analisadas, o grau de capitalização da empresa ou negócio, cuja característica intrínseca da 

informalidade constitui-se pelo pequeno grau de investimento, já que não oferece barreiras à 

entrada, mostra-se como um manancial de não contribuintes. As empresas de pequeno porte, 

outra característica do setor informal, demonstram também baixo nível de cobertura. Setores e 

ramos de atividade econômica, como construção civil e serviços domésticos, típicos do setor 

informal, apresentam baixo índice de cobertura. Outrossim, ocupações como serviços 

pessoais, novamente peculiar ao setor informal, exibem taxas de cobertura irrisórias.

Entretanto, existem variáveis que se tomam mais influentes do que o próprio 

setor informal. A título de ilustração, constatamos que mesmo dentro deste setor, quando os 

trabalhadores possuem uma renda elevada ou tempo de permanência no atual trabalho acima 

de cinco anos, a cobertura previdenciária tende a ser elevada

Nota-se que o estudo detalhado sobre o problema da baixa cobertura da 

Previdência Social pode levar a políticas públicas específicas. Existe uma necessidade urgente 

de tais políticas para determinadas posições na ocupação, a saber: empregados privados sem 

carteira assinada, empregado doméstico diarista e autônomos que trabalham para o público, 

posições com cobertura muito discreta Ou ainda, uma política deliberada de inclusão de 

jovens e idosos no sistema previdenciário, faixas etárias com maior problema de filiação a tal 

sistema.

Quanto às alterações realizadas na legislação pelo governo durante os últimos 

anos, como no caso da sub-rogação, percebemos que pode ser determinante para mudanças 

desta realidade Porém, dificilmente se percebeu, dentro dos dados analisados, alguma 

influência da legislação previdenciária nas taxas de cobertura As variações, como dito 

anteriormente, se devem pelas flutuações econômicas ocorridas no período em análise 

Entretanto, modificações mais recentes que se sucederam em 2003, como no caso das
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empresas serem obrigadas a recolher as contribuições dos contribuintes individuais, em médio 

prazo, poderão fortemente interferir na cobertura previdenciária.

Por conseguinte, a realização de futuros estudos para avaliar as novas 

mudanças na legislação previdenciária seria muito pertinente Igualmente, um estudo 

pormenorizado sobre os autônomos, a fim de desvendar os seus principais empecilhos para o 

ingresso no sistema previdenciário, torna-se muito importante Uma outra sugestão de 

pesquisa, não tão relevante na questão da cobertura devido a sua pequena participação relativa 

no mercado de trabalho, mas intrigante, é o caso dos empregadores que possuem renda para 

contribuir para a Previdência Social, porém não o fazem, seja porque estão inclusos na 

Previdência Privada ou Coorporativa, seja por outros motivos desconhecidos

Para finalizar, os governantes responsáveis pela elaboração e execução de 

políticas públicas na área socioeconômica não devem aguardar um momento vindouro de 

crescimento sustentado da economia, ou a inversão do processo de desregulação do mercado 

laborai, ou ainda a extirpação do setor informal, para que a maior parte da população 

brasileira possa ter o direito à Previdência Os governos devem promover políticas públicas 

pontuais, independente do mercado de trabalho condicionar de maneira bestial o ingresso à 

Previdência Pública brasileira. Afinal, a responsabilidade pelas desgraças causadas pela 

economia de mercado não é das vítimas.
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ANEXO A -  Principais conceitos da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED)1

Cada país apresenta traços sociais, econômicos e institucionais que o 

diferenciam dos demais Por essa razão, quando se pretende descrever a situação vigente, o 

método estatístico escolhido para captar as informações a serem utilizadas deve estar 

sustentado em definições coerentes com a realidade do país, que podem diferir daquelas 

utilizadas como parâmetro por outros países

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) é um levantamento domiciliar 

contínuo, realizado mensalmente, desde 1984, na Região Metropolitana de São Paulo, em 

convênio entre a Fundação SE ADE e o DIEESE Em parceria com órgãos públicos locais, a 

pesquisa foi implantada em outras regiões, sendo realizada, atualmente, no Distrito Federal e 

nas Regiões Metropolitanas de Porto Alegre, Recife, Salvador e Belo Horizonte, além de 

Belém, onde deverá ser retomada em breve

A elaboração da metodologia da PED pretendeu dar expressão a 

comportamentos tipicos de um mercado de trabalho pouco estruturado, com grande 

disponibilidade de mão-de-obra e dinamizado por uma estrutura produtiva marcada por 

grandes diferenças entre as empresas (tamanho, tecnologia, participação no mercado, etc ), no 

qual:

a) apenas cerca de metade dos trabalhadores é contratada segundo as regras 

vigentes, tendo acesso às garantias oferecidas pela legislação do trabalho; no entanto, a grande 

maioria está submetida à alta rotatividade, baixos salários e jornadas de trabalho extensas;

b) o assalariamento sem carteira de trabalho assinada e o trabalho autônomo 

constituem parte expressiva do conjunto de ocupados, cuja precariedade de inserção decorre 

da falta de acesso ao contrato de trabalho padrão, da descontinuidade da relação de trabalho e 

da instabilidade de rendimentos;

1 Este anexo foi extraído do DIEESE (2003).
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c) os mecanismos de proteção aos desempregados são muito limitados, em 

termos de duração e valor do beneficio recebido; ademais, a proporção de trabalhadores que 

pode requerer o seguro desemprego é relativamente pequena;

d) os parâmetros que orientam os contratos de trabalho foram definidos em 

função do trabalhador individual, inexistindo regras que, referidas ao contrato coletivo, 

permitissem aos sindicatos negociar contratação e demissão de mão-de-obra

Como consequência dessas características, a dinâmica desse mercado de 

trabalho não é suficientemente captada se adotadas as noções usuais de emprego - exercício 

de qualquer atividade por no mínimo uma hora na semana da entrevista - e desemprego - 

ausência de trabalho combinada à procura e disponibilidade para trabalhar Ou seja, a 

dicotomia emprego/desemprego aberto é insuficiente para descrevê-lo

Frente às limitações impostas às análises sobre o mercado de trabalho 

brasileiro pelo uso dos conceitos mais tradicionais, o propósito básico da PED foi construir 

indicadores mais adequados à situação nacional, preservando a possibilidade de obter os 

indicadores freqüentemente adotados em diferentes países

Diante do movimento de precarização do mercado de trabalho brasileiro 

observado no período recente, a maior amplitude metodológica da PED tem se mostrado 

bastante adequada à captação das mudanças em curso Ademais, as agências que analisam o 

mercado de trabalho de outros países têm sugerido a reformulação das pesquisas sobre o tema, 

demandando alterações em muitos casos similares às promovidas pela PED

Os conceitos utilizados pela PED

a) População Economicamente Ativa - PEA - corresponde à parcela da 

População em Idade Ativa (PIA) que está ocupada ou desempregada;

b) Desempregados - são indivíduos que se encontram numa situação 

involuntária de não-trabalho, por falta de oportunidade de trabalho, ou que exercem trabalhos 

irregulares com desejo de mudança. Essas pessoas são desagregadas em três tipos de 

desemprego:
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- Desemprego aberto: pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos 

30 dias anteriores ao da entrevista e não exerceram nenhum trabalho nos sete últimos dias;

- Desemprego oculto pelo trabalho precário: pessoas que realizam trabalhos 

precários - algum trabalho remunerado ocasional de auto-ocupação - ou pessoas que realizam 

trabalho não-remunerado em ajuda a negócios de parentes e que procuraram mudar de 

trabalho nos 30 dias anteriores ao da entrevista ou que, não tendo procurado neste período, o 

fizeram sem êxito até 12 meses atrás;

- Desemprego oculto pelo desalento: pessoas que não possuem trabalho e nem 

procuraram nos últimos 30 dias anteriores ao da entrevista, por desestímulos do mercado de 

trabalho ou por circunstâncias fortuitas, mas apresentaram procura efetiva de trabalho nos 

últimos 12 meses.

c) Ocupados - são os indivíduos que, nos sete dias anteriores ao da entrevista, 

possuem trabalho remunerado exercido regularmente, com ou sem procura de trabalho; ou 

que, neste período, possuem trabalho remunerado exercido de forma irregular, desde que não 

tenham procurado trabalho diferente do atual; ou possuem trabalho não-remunerado de ajuda 

em negócios de parentes, ou remunerado em espécie/beneficio, sem procura de trabalho. 

Excluem-se as pessoas que nos últimos sete dias realizaram algum trabalho de forma 

excepcional;

d) Inativos (de dez anos e mais) - parcela da PIA que não está ocupada ou 

desempregada Incluem-se as pessoas sem procura de trabalho que, nos últimos 30 dias, 

realizaram algum trabalho de forma excepcional porque lhes sobrou tempo de seus afazeres 

principais;

e) Procura de trabalho - corresponde à busca de um trabalho remunerado, 

expressa na realização, pelo indivíduo, de alguma ação ou providência concreta A procura de 

trabalho inclui não apenas a busca por um trabalho assalariado como também de outros 

trabalhos, como a tomada de providências para abrir um negócio ou empresa e a procura por 

mais clientes por parte do trabalhador autônomo;
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f) Situação de trabalho - a situação de trabalho é definida como aquela em que 

o indivíduo tem um trabalho remunerado ou não-remunerado no período de referência, 

excetuando o trabalho excepcional;

g) Taxa de desemprego - indica a proporção da PE A que se encontra na 

situação de desemprego total (aberto mais oculto) A taxa de desemprego específica de 

determinado segmento populacional (homens, chefes de família, etc ) é a proporção da PE A 

desse segmento que se encontra na situação de desemprego;

h) Taxa de ocupação - equivale à relação Ocupados/PEA, e indica a proporção 

da PEA que se encontra na situação de ocupados;

i) Taxa de participação - indica a proporção na PIA incorporada ao mercado de 

trabalho como ocupada ou desempregada A taxa de participação específica de determinado 

segmento populacional (homens, chefes de família, etc.) é a proporção da PIA desse segmento 

incorporada ao mercado de trabalho como ocupada ou desempregada;

j) Jornada de trabalho - refere-se às horas efetivamente trabalhadas pelos 

ocupados na semana anterior à da entrevista no trabalho principal Incluem-se, além da 

jornada normal de trabalho, as horas extras trabalhadas e também o tempo gasto para a 

realização de trabalhos, tais como preparo de aulas e correção de provas, no caso de 

professores, horas despendidas na compra de suas mercadorias, no caso de feirantes São 

excluídas as horas que o indivíduo deixou de trabalhar devido a circunstâncias várias, como 

feriado, greve, motivo de doenças, etc;

k) Rendimentos do trabalho - rendimento monetário bruto (sem descontos de 

imposto de renda e previdência social) efetivamente recebido pelo ocupado, referente ao 

trabalho realizado no mês imediatamente anterior ao da entrevista Esta remuneração pode ser 

resultante do trabalho principal, de trabalhos adicionais ou de pensão/aposentadoria, paga por 

uma só fonte, por várias delas ou de todas ao mesmo tempo Para os assalariados são 

considerados descontos por falta, etc., ou acréscimos devido a horas extras, gratificações, etc. 

O décimo-terceiro salário e os benefícios indiretos não são computados nesta situação. Para os 

empregadores, contas-próprias e demais é considerada a retirada mensal, não incluindo os 

lucros do trabalho, da empresa ou do negócio. Quando o empregado assalariado começou a
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trabalhar recentemente e, por isso, ainda não recebeu a remuneração correspondente ao mês 

de referência é registrada sua remuneração contratual. Se o trabalhador iniciou seu trabalho 

atual no mês da pesquisa sua remuneração é igual a "zero”;

l) Rendimento médio - refere-se à média trimestral do rendimento mensal real 

no trabalho principal A média trimestral é calculada a partir de valores nominais mensais, 

inflacionados pelo 1PCA/BH (IPEAD), até o último mês do trimestre. Os dados de 

rendimento, investigados em cada mês, referem-se ao mês imediatamente anterior, e, 

portanto, têm sempre esta defasagem em relação às demais informações da pesquisa. Assim, 

os dados apurados no trimestre outubro/novembro/dezembro, e divulgados em janeiro, 

correspondem à média do período setembro/outubro/novembro, a preços de novembro;

m) Distribuição dos rendimentos - indica os valores máximos recebidos pelos 

10% e 25% mais pobres, os valores mínimos recebidos pelos 25% e 10% mais ricos, e o 

rendimento mediano, que divide a população entre os 50% que têm os rendimentos mais 

baixos e os 50% que têm rendimentos mais altos.

Os novos critérios adotados pela PED

Para construir indicadores compatíveis com a realidade do mercado de trabalho 

brasileiro, a PED ampliou alguns dos conceitos usualmente adotados em pesquisas 

domiciliares sobre o tema:

a) a PIA incorpora as crianças de 10 a 14 anos, segmento com idade inferior à 

legalmente estipulada como mínima para trabalhar no país. Embora tenha pouco efeito 

quantitativo sobre os indicadores globais, a inclusão deste segmento decorre da consideração 

que a presença dessa parcela populacional no mercado de trabalho é resultado da própria 

realidade social do país;

b) a definição de trabalho prescinde de limites temporais mínimos para a 

jornada semanal, tomando como critério a noção de continuidade e regularidade do exercício 

do trabalho, considerando serem estas características fundamentais para qualificar uma 

relação de trabalho;
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c) adota-se como período de procura atual por trabalho os trinta dias anteriores 

à data da entrevista. A ampliação de sete para trinta dias do período de referência para a 

procura justifica-se pelas interrupções que podem ocorrer nas tentativas individuais de obter 

novo posto de trabalho, por espera de resposta para uma busca anterior de trabalho, doença ou 

falta de recursos; a procura no período de trinta dias também é utilizado pelos Estados 

Unidos, Alemanha, França, Itália, etc; no México e Chile, adota-se dois meses e, na Costa 

Rica, cinco semanas como período de referência;

d) a definição de desemprego não se baseia exclusivamente na combinação 

simultânea dos três critérios - ausência de trabalho, procura e disponibilidade para trabalhar:

- o primeiro critério (ausência de trabalho) foi revisto admitindo que, 

inexistindo mecanismos amplos de apoio aos desempregados, parte das pessoas nesta 

situação, para obter algum rendimento, realizariam atividades irregulares e descontínuas, sem 

perspectiva de duração, enquanto procuram trabalho;

- a revisão do segundo critério (procura de trabalho) justifica-se pela 

possibilidade de alguns desempregados não realizarem, nos trinta dias anteriores à entrevista, 

procura efetiva por acreditarem não haver oportunidades de trabalho para eles.
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ANEXO B -  Relação da agregação das categorias ocupacionais2

G u ar das  m e t r o p o l it a n o s  e c iv is , o f ic ia is  e praças  das forças  a r m ad a s  e

CORPO DE BOMBEIROS

Guardas metropolitanos e civis, oficiais e praças das forças armadas e corpo de 
bombeiros

008.5 Guardas Metropolitanos e Civis
008.5 Oficiais das Forças Armadas
008.5 Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros
008.5 Praças das Forças Armadas

O cupaçõ es  t é c n ic o -c ie n t íf ic a s  e a r t ís t ic a s

Químicos, físicos, biologistas e assemelhados
011.5 Farmacêuticos
011.5 Químicos
012.7 Físicos
051.6 Biologistas
052.8 Farmacologistas
053.0 Agrônomos

Engenheiros, arquitetos e assemelhados
021 8 Arquitetos
021.8 Engenheiros
027.9 Geólogos
027.9 Mineralogistas
029.2 Agrimensores 
029 2 Cartógrafos
029.2 Outros Especialistas em Química e Física 

Técnicos, desenhistas e assemelhados
030.9 Pesquisadores de Mercado
030.9 Técnicos de Contabilidade
030.9 Técnicos de Estatísticas
030.9 Técnicos em Análise de Dados
031.0 Técnicos de Agropecuária
031 0 Técnicos em Análises Clínicas
031.0 Técnicos em Eletrônica 
031 0 Técnicos em Eletrotécnica 
031 0 Técnicos em Enfermagem 
031 0 Técnicos em Mecânica
033.4 Desenhistas
033.4 Outras Ocupações auxiliares da Engenharia e Arquitetura {Quem faz placas, faixas e 
cartazes (desenhista)}
033.4 Técnicos de Agrimensura (Topógrafo sem curso )
033.4 Técnicos de Edificações
033.4 Técnicos de Estradas
033.4 Técnicos de Saneamento
036.0 Técnicos Químicos

2 Este anexo foi extraído da FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (1994).
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Oficiais de bordo e assemelhados
041 3 Aviadores civis
042.5 Oficiais da Marinha Mercante 
043 7 Maquinistas de Embarcação
043.7 Mestres de Embarcação

Médicos, enfermeiros e assemelhados
061.9 Medicos
063.2 Dentistas
065.6 Veterinários
067 0 Práticos de Farmácia
068 1 Nutricionistas
071 1 Enfermeiros Diplomados
071.1 Parteiras
072 3 Enfermeiros não Diplomados (Que tira raios-X/ Auxiliar de dentista.)
075.9 Ortopedistas
075.9 Óticos
076.0 Acadêmicos de Hospital {Estagiários (estágio de medicina)- Residentes.}
076.0 Fisioterapeutas
076.0 Massagistas
079.6 Outros Especialistas em Medicina

Estatísticos, matemáticos, analistas de sistemas e assemelhados
0814 Estatísticos
082.6 Atuários
082.6 Matemáticos
083.8 Analistas de Sistemas (Superior em computação)
084 0 Programadores de Computadores (So manutenção em computadores.)

Economistas, técnicos em administração, contadores e assemelhados
091.7 Economistas
092.9 Técnicos de Administração 
110 7 Auditores Contábeis
110.7 Contadores (Curso superior )

Juristas
121.1 Advogados e Defensores Públicos
121.1 Fiscais de Tributação e Arrecadação
121.1 Técnicos de Tributação e Arrecadação
129.6 Procuradores, Promotores e Curadores Públicos

Professores, diretores de escola, técnicos de ensino e assemelhados
132.6 Professores de Ensino Superior 
132 6 Professores Pesquisadores
141.7 Professores de Ensino de 2o Grau (Professor de Educação Física em escola 2°_ Pré- 
Vestibular)
142.9 Professores de Ensino de Io Grau ( Ia à 4a Série)
142.9 Professores de Ensino de Io Grau (Sem especificação de Série) (Inclusive de Educação 
Física)
142.9 Professores de Ensino de Io Grau (5a à 8a Série)
143.0 Professores de Ensino Pre-Escolar (Educação Física em escola de 2o)
144.2 Instrutores de Formação Profissional 
144 2 Professores de Formação Profissional
149.1 Diretores de Escolas (Superior escolar)
149.1 Inspetores de Alunos
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149.1 Orientadores de Ensino
149.1 Professores de Ensino não especificado (Professor de Educação Física em academia; 
de línguas, capoeira, música, escola de língua-Particular)
149.1 Técnico de Ensino

Escritores, jornalistas e assemelhados 
150 8 Relações Públicas (Com curso)
151.0 Escritores
152.1 Jornalistas
152.1 Redatores
153.3 Comentaristas
153.3 Locutores

Escultores, pintores, fotógrafos, músicos e assemelhados
161.2 Artesãos de Objetos de Cerâmica, Couro, Madeira, Metal, Papel, etc.
161.2 Artistas Plásticos 
1612 Escultores e Pintores
162.4 Cenógrafos (Não precisa ter curso superior)
162.4 Decoradores
163.6 Cinegrafistas
163.6 Fotógrafos (e reveladores de filme)
163.6 Operadores de Câmeras
171.5 Compositores
171.5 Músicos
173.9 Artistas de Cinema, Teatro, Rádio e Televisão
173.9 Artistas de Circo
174.0 Diretores de Espetáculos
174.0 Produtores de Espetáculos

Técnicos desportivos, atletas e assemelhados
181.8 Técnicos de Esportes
182.0 Jogadores de Futebol
182.0 Lutadores e outros Atletas Profissionais
189.2 Juízes de Esportes 

Outros técnicos e cientistas
191.0 Arquivologistas
191.0 Bibliotecários (curso superior)
191.0 Museólogos (tradutor 3o)
191.0 Outras Ocupações Técnicas e Científicas não classificadas (técnico de 
telecomunicação, radiologista, fonoaudiólogo com curso superior/ TO)
192.2 Antropólogos
192.2 Arqueólogos
192.2 Demógrafos
192.2 Geógrafos
192.2 Sociólogos
193.4 Assistentes Sociais
194.6 Psicólogos
196.0 Religiosos
198.3 Estagiários (monitores)
199.5 Outros Cientistas Sociais
199.5 Técnicos de Seguro

O c upaçõ es  de  d ir e ç ã o  e g e r ê n c ia
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Empresários nos diversos setores de atividade
202.1 Empresários Agrícolas
203 3 Empresário da Extração Mineral, Vegetal e Pesca
204 5 Empresário da Indústria de Transformação
205.7 Empresário da Construção Civil
206.9 Empresários no Comércio
207.0 Empresários no Serviço
209.4 Outros Empresários

Membros superiores dos poderes legislativo, executivo e judiciário
210.0 Diretores e Chefes na Administração Pública
211.2 Ministros de Estado, Governadores, Prefeitos, Membros do Poder Legislativo e do 
Corpo Diplomático
213.6 Magistrados
214.8 Diretores, Assessores e Chefes no Serviço Público 

Diretores e gerentes de empresas
231.8 Administradores e Gerentes na Indústria de Transformação (fábrica de móveis/ 
confecção)
232.0 Administradores e Gerentes de Agricultura
232.0 Administradores e Gerentes na Extração Mineral, Vegetal e Pesca
234.3 Administradores e Gerentes na Indústria de Construção Civil
235.5 Administradores e Gerentes de Serviços (exceto setor bancário e financeiro)
235.5 Administradores e Gerentes no Comércio
237.9 Administradores e Gerentes no setor bancário e financeiro
239.2 Outros Administradores e Gerentes não classificados

O c upaçõ es  e m  ser viç o s  a d m in is t r a t iv o s

Inspetores de qualidade e trabalho, chefes de seção, assistentes administrativos e 
secretárias

039 5 Inspetores de Qualidade
039.5 Inspetores do Trabalho (Técnico de segurança do trabalho )
039.5 Supervisores de Segurança no Trabalho
301.3 Chefes e Encarregados de Seção de Serviços Administrativos de Empresas
302.5 Chefes e Encarregados de Seção na Produção Industrial 
309 8 Encarregado Imediato
311.6 Assistentes Administrativos do serviço público (órgão público, inclusive da Caixa 
Econômica Federal/, secretaria de escola pública/ bibliotecária sem curso superior)
3116 Auxiliares Administrativos no serviço público
319.0 Guardas Sanitários (fiscais da saúde pública)
319.0 Inspetores e Fiscais 
3219 Secretárias

Agentes superiores de polícia e trabalhadores do judiciário
313.0 Comissários de Polícia
313.0 Delegados de Polícia
314.1 Escrivãs de Cartório
314.1 Oficiais de Justiça
314.1 Oficiais de Registro
3143 Outras Ocupações Auxiliares da Justiça
314.1 Tabeliães de Registro
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Operadores de máquinas de processamento de dados e de aparelhos de 
comunicação e assemelhados

323.2 Datilógrafos
323.2 Operadores de Máquinas de Processamento automático de Dados
323.2 Operadores de Teleimpressoras
370.0 Carteiros
380.3 Radiotelegrafistas
380.3 Telefonistas
380.3 Telegrafistas

Auxiliares de contabilidade, caixas e assemelhados
331.1 Auxiliares de Contabilidade e contas a pagar (não precisa ter curso de contabilidade)
331.1 Caixas
331.1 Pagadores
332.3 Bilheteiros no Serviço de Diversões
360.8 Cobradores
360.8 Despachantes nos Transportes 
360 8 Inspetores nos Transportes
360.8 Trocadores

Chefes de serviços de transportes e comunicações
3517 Agentes de estradas de ferro
352.9 Agentes postais e telegráficos
352.9 Postalistas
353.0 Agentes de Serviços Aéreos

Outros trabalhadores de serviços administrativos 
391 8 Almoxarifes
391.8 Armazenistas
391 8 Despachantes de Cargas, ônibus e trens
391.8 Estoquistas
391 8 Expedidores e Conferentes de Materiais
391.8 Kardecistas
393.1 Apontadores (fiscaliza serviços de construção de obras, estradas)
393 1 Auxiliares Administrativos (exceto para o serviço público)
393 1 Auxiliares de Escritório
393.1 Escriturário (secretaria em escola)
394.3 Recepcionistas (inclusive de consultórios)
395.5 Arquivistas
399.2 Contínuos
399.2 Operadores de Máquinas Copiadoras (xerox)

O c upaçõ es  e m  ser viç o s  c o m e r c ia is

Supervisores de compras e de vendas e representantes comerciais
421.2 Fiscais de Lojas, Supermercados, etc.
422.4 Compradores
432.7 Pracistas e Viajantes Comerciais 
432 7 Representantes Comerciais

Corretores e assemelhados
441.8 Corretores de Imóveis
441 8 Corretores de Open Market e Bolsa de Valores 
4 4 1 8 Corretores de Seguros
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441.8
442.0
442.0
443.1
443.1
443.1

451.0
451.0
452.2
452.2 
453.4
490.0
490.0
490.0
490.0
490.0
490.0
490.0
490.0
490.0
490.0
490.0

531.9
532.0
532.0
532.0

540.0
540.0

551.4
551.4
551.4
552.6
552.6
552.6
560.5
560.5

570.8
570.8
570.8
570.8

581.2

Corretores de Títulos de Valores
Promotor de Vendas
Propagandistas (propaganda do produto)
Avaliadores (faz vistoria em carro para seguradora)
Leiloeiros
Outros Agentes e Corretores
Vendedores e outros trabalhadores no comércio
Frentistas
Repositores de Mercadoria 
Vendedores (operador de telemarketing)
Vendedores de Jornais e Revistas (chaveiro)
Demonstradores 
Baleiros (pipoqueiros)
Bilheteiros
Doceiros no Comércio
Feirantes
Fruteiros
Leiteiros
Outras Ocupações no Comércio Ambulante
Peixeiros
Quitandeiros
Sorveteiros
Tripeiros

O cupaçõ es  em  o utro s  ser viç o s  e n a  a g r ic u lt u r a

Trabalhadores em serviços de alimentação
Cozinheiros
Atendentes de bar e lanchonete
Copeiros
Garçons
Empregados domésticos
Camareiros
Empregados Domésticos
Trabalhadores em serviços de conservação, manutenção e limpeza
Ascensoristas
Porteiros
Zeladores
Faxineiros
Lixeiros
Serventes
Lavadeiras
Passadeiras
Trabalhadores em serviços de higiene e embelezamento
Barbeiros
Cabeleireiros
Manicuros e Pedicuros
Maquiladores, Depiladores e Esteticistas
Trabalhadores em serviços de proteção e segurança
Bombeiros, exclusive do Corpo de bombeiros
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582.4
582.4
583.6
584.8
584.8
589.7
589.7
589.7

541.1
590.3
591.5
599.0
599.0
639.7
651.8
651.8

601.4 
611.7
630.0
633.6
633.6
652.0
654.3
659.2
663.4
663.4
673.7
673.7

701 8
701.8
702.0
703.1 
704.3
709.2

711.0
711.0
711.0
712.2 
714.6
715.8
716.0 
719.5

Datiloscopistas
Investigadores de Polícia
Guardadores de Automóveis (manobrista)
Guardas Civis 
Inspetores de Tráfego 
Carcereiros 
Guardas de Presidio
Guardas-Vigias de Organizações Particulares 
Outros trabalhadores em serviços
Comissários de Bordo
Despachantes Comerciais e de Documentos
Cicerones (agente de viagem)
Detetizadores
Engraxates
Jardineiros, exclusive de lavouras
Lenhadores
Madeireiros
Trabalhadores na agricultura
Capatazes
Produtores Agro-pecuários Autônomos
Apanhadores, quebradores e descascadores de produtos vegetais 
Lavradores
Trabalhadores Agrícolas
Seringueiros
Ervateiros
Carvoeiros (fabricantes)
Caçadores
Pescadores
Outros Trabalhadores na Agro-pecuária
Tratoristas Agrícolas e Outros Operadores de Máquinas e Implementos Agrícolas 

O c upaçõ es  na  pr o d u ç ão  in d u s t r ia l  e na  o pe r a ç ão  de m ã q u in a s

Supervisores de produção
Mestres de Construção Civil
Mestres, Contramestres e Técnicos de Indústria de Transformação, exclusive têxteis
Mestres e Técnicos de empresas de extração mineral
Mestres e Técnicos de Empresas de energia elétrica, gás, água e esgoto
Mestres, Contramestres e técnicos de Industrias Têxteis
Outros Mestres, Contramestres e Técnicos
Trabalhadores na extração mineral
Canteiros
Marroeiros
Mineiros
Operadores de Máquinas de Extração e Beneficiamento de Minérios e Pedras
Trabalhadores de Extração de Petróleo e Gás
Sondadores de Poços, exclusive de Petróleo e Gás
Salineiros
Garimpeiros
Trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos e na usinagem de metais
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721.3 Forneiros metalúrgicos
722.5 Laminadores
725.0 Macheiros
725.0 Modeladores
727.4 Trefiladores
728.6 Galvanizadores e Recobridores de Metais
728.6 Niqueladores
729.8 Escarfador
729.8 Manipulador de Maçarico
831.0 Ferreiros
831.0 Serralheiros
832.1 Ferramenteiros
833.3 Fresadores
833.3 Furadores
833.3 Retifícadores
833.3 Torneiros Mecânicos
835.7 Estampadores Mecânicos
835.7 Operadores de Prensa Mecânica de Metais
836.9 Afiadores e amoladores
836.9 Polidores e esmerilhadores

Trabalhadores no tratamento da madeira e de fabricação de papel e papelão e 
móveis

730.4 Operadores da Indústria do Papel e do Papelão
732.8 Serradores
735 3 Preparadores de Compensados e Aglomerados
811.4 Lustradores de Madeira
811.4 Marceneiros
812.6 Operadores de Máquinas de Marcenaria 
813 8 Montadores de Móveis em geral
819.9 Tanoeiros (ocupações na indústria de móveis)

Trabalhadores na produção têxtil, de tecidos e de calçados
751.1 Bobinadores
751.1 Cardadores
751.1 Espuladores
751.1 Macaroqueiros
751 1 Penteadores (indústria têxtil)
752.3 Conicaleira
752.3 Fiandeiros
753.5 Urdidores e Remetedores
754.7 Crocheteiros
754.7 Rendeiros
754.7 Tapeceiros
754.7 Tecelões
754.7 Tricoteiros
756.0 Acabadores de pano
756.0 Alvejadores têxteis
756.0 Estampadores Têxteis
756.0 Revisor de Tecidos
756.0 Tintureiros Têxteis
759.6 Cordoeiros
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759.6
761.4
791.2
791.2
791.2
791.2
794.8
795.0
796.1
796.1
797.3
797.3
799.7
801.1
802.3
803.5
803.5

772.9
773.0
773.0
774.2
774.2
774.2
775.4
776.6
776.6
776.6
776.6
776.6
777.8
777.8
778.0
779.1
779.1
779.1
779.1
781.0
782.1

841.2
842.4
843.6 
845.0
849.7
849.7
939.8
939.8

851.5

Redeiros
Curtidores
Alfaiates
Calceiros
Camiseiros
Costureiros
Modelistas, Cortadores e Montadores
Overloquista
Colchoeiros
Estofadores e Capoteiros 
Bordadeiras 
Cerzideiras 
Auxiliares de costura 
Sapateiros
Trabalhadores na Fabricação de Calçados 
Bolseiros e Cinteiros 
Correeiros e Seleiros
Trabalhadores na produção de alimentos, bebidas e fumo
Ocupações na Indústria do Açúcar
Açougueiro
Magarefe
Charqueadores
Linguiceiros e Salsicheiros
Ocupações na Indústria do Pescado
Ocupações da Indústria de Laticínios
Confeiteiros na Indústria
Doceiros na Indústria
Macarroneiros
Padeiros
Pasteleiros
Ocupações na Indústria de Chá, Mate e Cacau 
Ocupações na Indústria do Café 
Ocupações na Indústria de Bebidas 
Farinheiros 
Moleiros
Ocupações de Outras Indústrias Alimentares 
Ocupações na Indústria de Oleaginosos 
Preparadores de Fumo 
Charuteiros e Cigarreiros
Trabalhadores na montagem e mecânica de máquinas e equipamentos
Montadores na Indústria Metalúrgica 
Protéticos
Mecânicos de Veículos Automotores 
Mecânicos sem especificação 
Ajustadores e montadores mecânicos 
Lubrificadores 
Pintores à Pistola 
Pintores e Caiadores 
Eletricistas e eletrônicos 
Montadores de Equipamentos Elétricos
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852.7 Montadores de Equipamentos Eletrônicos (exceto rádio e TV)
852.7 Montadores de Rádio e TV
854.0 Eletricistas de Instalações
854.0 Reparadores de Equipamentos elétricos e eletrônicos (exceto rádio e TV)
855.2 Instaladores e Reparadores de Equipamentos de Telecomunicação 
857 6 Guarda-Fios
857 6 Instaladores e Reparadores de Linhas Elétricas e de Telecomunicação 

Operadores de rádio, televisão e assemelhados
861.8 Operadores de Equipamentos de Som e Cenografia
861.8 Outros Operadores não especificados
862.0 Operadores de Projetores cinematográficos

Encanadores, soldadores, funileiros e montadores de estruturas metálicas
871.0 Encanadores
872.2 Soldadores
873.4 Funileiros
873.4 Lanterneiros de Veículos
874.6 Rebitadores e Montadores de Estruturas Metálicas 

Joalheiros, vidreiros, ceramistas e assemelhados
880.1 Lapidadores 
880 1 Ourives
880.1 Relojoeiros
891.6 Ampoleiros
891.6 Vidreiros
892.8 Oleiro
895.3 Ceramistas e Louceiros
895.3 Pintores Cerâmicos

Trabalhadores na fabricação de produtos de borracha e plástico
902.7 Borracheiros
902.7 Vulcanizadores e recauchutadores
903.9 Operadores de Máquinas da Indústria de Artefatos de Borracha e Plásticos 

Trabalhadores das artes gráficas
921.0 Linotipistas
921.0 Tipógrafos
922.2 Impressores (inclusive de silk screen)
922 2 Outras Ocupações da Indústria Gráfica
924.6 Clicheristas
924.6 Gravadores
925.8 Fotogravadores
926.0 Encadernadores e Cartonadores
929.5 Revisores de Indústria Gráfica

Trabalhadores na fabricação de produtos de vime e derivados de minerais não- 
metálicos

942.8 Cesteiros e Esteireiros
942.8 Chapeleiros de Palha
942.8 Vassoureiros
943.0 Chapeleiros, exclusive de palha
943.0 Ocupações da Indústria de Artefatos de Cimento e Fibrocimento
949.0 Fogueteiros

Trabalhadores da construção civil
9519 Estucadores (gesseiros)
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951.9
952.0 
954.4
955.6
955.6
955.6
957.0
959.3
959.3

961.1
969.6 
969 6 
969 6 
969 6

971 4
971.4
973.8
973.8 
979 9

981 7
981.7
982.9
983.0
983.0
983.0
984.2
984.2 
985 4
985 4
986 6 
986.6

989 1

990.8

999.4
999.4 
999 4
999.4

Pedreiros
Armadores de concreto
Carpinteiros
Ladrilheiros
Marmoristas
Taqueiros
Vidraceiros (colocadores de vidro)
Calafetador
Calceleiros e Asfaitadores
Operadores de máquinas fixas e de equipamentos similares
Operadores de Instalações de Produção de Energia Elétrica 
Caldeireiros
Foguistas (exclusive de embarcações e de trens)
Operadores de Máquinas, exclusive de agro-pecuária e construção 
Operadores de Tratamento e Bombeamento d'água
Operadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais
Embaladores de Mercadorias 
Estivadores 
Guindasteiros 
Operadores de Guindastes 
Operadores de Empilhadeira
Condutores de veículos e operadores de máquinas de construção civil
Barqueiros e canoeiros 
Marinheiros Civis 
Foguistas de Embarcação 
Condutores e Chefes de Trem 
Foguistas de Trem 
Maquinistas de Trem 
Guarda-Freios 
Manobreiros e Sinaleiros 
Motoristas
Operadores de Máquinas de Construção Civil e Tratoristas, exclusive na agro-pecuária
Carroceiros e Tropeiros
Cavalariços

O utras  ocupaçõ es  da  in d ú s tr ia  de tr a n sfo r m a ç ão

Outras ocupações da indústria de transformação
Outras Ocupações da Industria de Transformação

O utras  ocupações

Outras ocupações ou ocupações mal definidas
Outras Ocupações ou Ocupações mal definidas
Serventes de pedreiros, trabalhadores de conservação de rodovias, ferrovias e 
trabalhadores braçais sem especificações
Serventes de Pedreiros 
Trabalhadores braçais sem especificações 
Trabalhadores de Conservação de Ferrovias 
Trabalhadores de Conservação de Rodovias


