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RESUMO: 

O objetivo da tese foi verificar a evolução da estrutura sócio-ocupacional no Rio 

Grande do Norte no período de 2001 a 2008, tendo por base a caracterização da 

estrutura sócio-econômica do estado a partir da análise do mercado de trabalho norte-

rio-grandense. O estudo, mais especificamente, traçou um comparativo entre a dinâmica 

do mercado de trabalho no Rio Grande do Norte com a da capital, Natal. A finalidade a 

partir dessa perspectiva foi  fazer uma relação entre a divisão social do trabalho e seus 

efeitos sobre a divisão sócio-espacial, representado na “escala macro” pela unidade 

federativa e na “escala micro” pela capital; lócus de concentração econômica e 

populacional. A coleta de dados sobre o mercado de trabalho teve como fonte principal 

de pesquisa a PNAD/IBGE, caracterizando o mercado de trabalho em diversos aspectos: 

pessoas em idade ativa, população economicamente ativa e pessoas ocupadas e 

desocupadas, classificadas por faixa de idade, sexo, cor, escolaridade, renda e condição 

de proteção social. Porém, quanto a divisão sócio-ocupacional, seguimos a metodologia 

utilizada pelo grupo de pesquisa em rede nacional, com sede no IPPUR/UFRJ, 

denominado de  “Observatório das Metrópoles”,  que reagrupou  vinte quatro grupos 

que agregam as ocupações encontradas na PNAD/IBGE, em oito grupos de categorias 

sócio-ocupacionais, segundo a semelhança existentes entre elas. Utilizou-se no corte 

sócio-espacial duas discussões relevantes, que se inter-relacionaram e se caracterizaram 

como pontos cruciais na elaboração da  problemática de pesquisa: a primeira, foi em 

relação à influência da hegemonia do capital mercantil no mercado de trabalho no Rio 

Grande do Norte e, a segunda, se referiu justamente à relação sócio-econômica entre o 

território e a variável ocupação. Finalmente, quanto aos resultados obtidos, tudo nos 

indicou que o Rio Grande do Norte, como um estado periférico, sofre a influência 

devastadora da hegemonia do capital de base meramente mercantil, onde a “riqueza” do 

capitalismo é gerada por meio da esfera da mera circulação de mercadorias e serviços e 

não de um processo produtivo decorrente de relações sociais de produção mais 

avançadas.  Temos uma estrutura econômica pouca avançada, com um setor terciário 

que propaga sub-empregos ou desempregos disfarçados. Da mesma forma, o setor 

agrícola se apresentou como exemplo maior de degradação social das condições 

trabalhistas no estado.  O setor secundário, por sua vez, também não ficou atrás dessa 

precarização, muito pelo contrário, ratificou aquela condição, com precários níveis de 

rendimentos, baixa escolarização da mão de obra e elevado grau de não proteção social; 

mesmo na capital do estado, espaço plenamente urbano, que apesar de aparecer sempre 

com uma condição favorável em comparação a unidade federativa, em praticamente boa 

parte das variáveis estudadas, foi também  reflexo e ao mesmo tempo autora de uma 

condição estruturalmente subdesenvolvida. 

  

Palavras Chaves: Estrutura Econômica; Mercado de Trabalho; Divisão Sócio-

Ocupacional; Capital Mercantil. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to investigate the evolution of the socio-occupational 

status in Rio Grande do Norte from 2001 to 2008, based on the characterization of the 

socio-economic status of this State from the analysis of labor market norte-rio-

grandense . The study, specifically, drew a comparison between the dynamics of the 

labor market in Rio Grande do Norte and the capital city, Natal. From this perspective, 

the purpose was to make a relationship between the social division of labor and its 

effects on the socio-spatial division, represented in the "macro scale" by the federal unit 

and the "micro level" for the capital; locus of economic and population concentration. 

The collection of data on the labor market had as a major source PNAD/IBGE, 

characterizing the labor market in many ways: people of working age, economically 

active population and employed and unemployed people, classified by age, sex, color, 

education, income and social protection condition. However, as for the socio-

occupational division, we follow the methodology used by the research group on 

national television, based in IPPUR /UFRJ, called “Monitoring of the Metropolis," 

which rallied twenty-four groups that aggregate the occupations found in the 

PNAD/IBGE, in eight groups of socio-occupational categories, according to the 

similarity between them. It was used in the socio-spatial cutting two relevant 

discussions, which are inter-related and were characterized as crucial points in 

developing the research problem: the former was related to the influence of the 

hegemony of merchant capital in the labor market in Rio Grande North and, the latter, it 

referred the socio-economic relations between the territory and the variable 

occupation. Lastly, the results all indicated that in Rio Grande do Norte, as a peripheral 

state, has suffered the devastating influence of the hegemony of capital purely 

commercial basis, where "wealth" of capitalism is generated through the sphere of 

mere movement of goods and services rather than a productive process due to the social 

relations of production more advanced. We have a little advanced economic structure, 

with a tertiary sector that has propagated under-employment or disguised 

unemployment. Similarly, the agricultural sector has been presented as an example of 

greater social degradation of working conditions in the state. The secondary sector, in 

turn, also was not behind this uncertainty; on the contrary, confirmed that condition, 

with poor levels of income, low education of the workforce and a high degree of social 

helplessness, even in the state capital, space full urban area, which although always 

appear with a favorable condition compared to Province, in practically most of the 

variables studied, was also reflected at the same time the author of a structurally 

underdeveloped condition. 

 

Keywords: Economic Status, Labour Market, Social and Occupational Division, 

Commercial Capital. 
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INTRODUÇÃO:   

 

O objetivo do presente trabalho é verificar a evolução da estrutura sócio-

ocupacional no Rio Grande do Norte no período de 2001 a 2008, tendo por base a 

caracterização da estrutura sócio-econômica do estado. Para tanto, leva-se em 

consideração, como eixo principal, o mercado de trabalho da economia potiguar ao 

longo desse período.  O estudo, mais especificamente, traça um comparativo da 

dinâmica do mercado de trabalho no Rio Grande do Norte com a da capital, Natal, 

relacionando as características sócio-econômicas do mercado de trabalho da unidade 

federativa e comparando-as com as da capital do estado.  

 

Estudar o mercado de trabalho pela estrutura sócio-ocupacional se apresenta de 

forma relevante na nossa pesquisa, pois, permitirá a compreensão da estrutura social, 

tendo em vista que uma das principais interpretações a serem realizadas tem como pano 

de fundo a classificação do mercado de trabalho a partir de uma tipificação ou 

estratificação sócio-ocupacional, elaborada e operacionalizada pela Rede de Pesquisa 

“Observatório das Metrópoles”
1
 na qual faço parte. Nesse ponto, especificamente, 

iremos traçar uma relação entre a divisão social do trabalho e seus efeitos sobre a 

divisão sócio-espacial, como explicaremos mais adiante nas questões de pesquisa. 

 

Na análise do mercado de trabalho do Rio Grande do Norte, destacaremos a 

capital do estado pelo fato da importância que o espaço urbano tem adquirido desde a 

década de 1970, representado, ainda mais, nos dias atuais, num importante lócus de 

concentração populacional e econômica, mas que, por outro lado, contrasta com alguns 

dos debates da década de 1990 para cá a despeito das mudanças que estariam 

culminando em um processo de desconcentração econômica no país, muito em função 

de uma provável fragmentação da economia brasileira. 

 

                                                 
1
 O “Observatório das Metrópoles” é um grupo de pesquisa que envolve 59 instituições dos campos 

universitário (programas de pós-graduação), governamental (fundações estaduais e prefeituras) e não-
governamental, sob a coordenação do IPPUR – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 
da UFRJ. Tem como referência as transformações econômicas e sociais que vêm passando o Brasil desde 
o final dos anos 1980, levando em consideração a relação dos aglomerados urbanos com o território 
nacional e com os sistemas urbanos regionais, bem como identificar as diferenças entre estes 
aglomerados em termos dos graus de integração dos municípios na dinâmica metropolitana. 
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 As atividades produtivas, principalmente o setor de serviços, com destaque para 

o turismo e a vasta rede de serviços que esse proporciona se sobressaem na capital do 

estado. Destaca-se ainda o crescimento do comércio atacadista e varejista, no qual 

emergem as grandes redes nacionais e internacionais de supermercado, além do avanço 

das instituições de crédito, seguros e capitalização. Temos ainda a rede de transporte e 

comunicação fortemente concentrada em Natal, além da própria concentração dos 

serviços públicos. Não devemos esquecer da forte atuação, ainda, da industria 

tradicional (têxtil e confecções) e principalmente da expansão do setor da construção 

civil,  a partir dos anos de 1990. Portanto, diante desse contexto, Natal, utilizando-se da 

denominação de Clementino (2009), apresenta uma espécie de “macrocefalia urbana” 

no estado, na qual desde a década de 1980 a população natalense é caracterizada como 

sendo 100% urbana. 

 

No entanto, apesar dessa “macrocefalia” de Natal no conjunto da rede urbana 

estadual, dados do IBGE, sobre o valor agregado da produção, demonstraram já no 

período 1999/2002 uma clara indicação de uma expansão mais acelerada da atividade 

econômica no Rio Grande do Norte em detrimento, por exemplo, do crescimento da 

própria Região Metropolitana de Natal: enquanto a taxa média de crescimento anual 

desse período na Região Metropolitana de Natal foi de 3,0%,  na unidade federativa ela 

foi de 5,8%.  Um das explicações desse crescimento no estado em seu conjunto se deve, 

sobretudo, ao que parece, a expansão da indústria extrativa mineral, mais 

especificamente no que diz respeito à produção petrolífera, com destaque para a 

produção de petróleo na região de Mossoró,  o que vem influenciando  também na 

configuração da rede urbana do estado em favor do município de Mossoró. 

 

 A coleta de dados sobre o mercado de trabalho tem como fonte principal de 

pesquisa a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), elaborada pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em função da sua abrangência, 

por caracterizar o mercado de trabalho em seus diversos aspectos, levando em 

consideração variáveis como pessoas em idade ativa, população economicamente ativa 

e pessoas ocupadas e desocupadas etc.  

 

As discussões sobre o Mercado de trabalho vêm ganhando força no Brasil desde 

a década de 1990, com o processo de reestruturação produtiva, que ocasionou o 
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aumento significativo nas taxas de desemprego, tendo como conseqüência, impactos ou 

efeitos importantes na estrutura social. Portanto, para avaliarmos a evolução da estrutura 

social, faz-se mais do que necessário a compreensão da dinâmica do mercado de 

trabalho. 

 

O acentuado progresso tecnológico, que teve na microeletrônica o principal 

componente  responsável por um novo processo produtivo, marca principal da terceira 

revolução industrial, ainda em curso, tornou-se fator preponderante na determinação de  

outra forma de organização dos processos de produção, denominado, por alguns autores, 

de  toyotismo; porém, conhecida também, na literatura especializada, como bem 

denomina Hirata (1997),  de  “especialização flexível”.   

 

O toyotismo ou a “especialização flexível” forneceu uma outra lógica na 

utilização da força de trabalho, em comparação com  a  forma anterior de organização 

da produção, o fordismo, na medida em que  esse novo processo de produção requereu, 

ao que parece, uma divisão menos acentuada do trabalho, porém, com uma maior 

integração e cooperação das funções exercidas pelo próprio trabalhador, diferentemente 

do modelo anterior, que tinha como principal característica  a produção em massa de 

forma vertical ou homogênea, tendo por base a existência de uma rigorosa divisão 

técnica do trabalho. 

 

Verifica-se, portanto, uma nova forma de apropriação da força de trabalho, onde 

a mesma não deixa de ter grande importância no resultado final do produto, embora, 

algumas vezes, este resultado seja mais intensivo em capital. O processo de formação da 

Mais Valia aparece em muitos aspectos de forma encoberta, tendo em vista que existe 

uma falsa impressão de que a nova tecnologia pouparia tempo de produção, fazendo 

com que o trabalhador tivesse até uma maior disponibilidade de tempo para o lazer. 

Entretanto, percebe-se que esse processo requer um posição mais completa do 

trabalhador em termos físico e psíquico, tornando difícil dissociar, na maioria das vezes, 

o tempo de trabalho  do tempo extra-trabalho, o lado profissional do lado pessoal. 

 

O  modelo de produção e de organização do trabalho, baseado na flexibilização, 

tem conotações diferentes em cada região ou país, em função das peculiaridades 

conjunturais e estruturais de cada nação. Porém, pode-se observar, genericamente, uma  
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grande precarização do trabalho, em função da própria descentralização produtiva que o 

modelo toyotista provoca,  através de sistemas de terceirização,  que contribui para uma 

maior rotatividade da mão de obra e do desemprego disfarçado, como bem aponta 

Pochmann (1998).  

 

Existe, dessa forma, uma dificuldade do trabalhador  no  acesso ao mercado de 

trabalho formal, passando a ter a sua disposição apenas pequenas tarefas e atividades 

temporárias, muitas vezes sem nenhum reconhecimento legal, caracterizado por uma 

situação de subemprego ou desemprego disfarçado.  Vale lembrar ou reforçar, que o 

modelo toyotista gira em torno de um processo de terceirização de cadeias produtivas de 

pequenas e médias empresas que se organizam em torno de uma grande empresa. 

 

Apesar dos estudos sobre o desemprego ter ganhado relevante importância a 

partir da década de 1990, a sua percepção analítica, no entanto, tem sofrido oscilações, 

muito em função, segundo Ribeiro (2009), do movimento dos ciclos econômicos, 

característicos das alterações decorridas da própria economia. Por esse motivo, na 

medida em que se passa a experimentar um maior crescimento econômico, passamos 

também a nos interessar menos por essa temática, como se bastasse somente o 

crescimento econômico, e por ele mesmo, para ocasionar a redução do nível de 

desemprego.  

 

Tendo em vista que o Brasil, comparando o desempenho da economia na atual 

década, principalmente com as de 1980 e de 1990, vem experimentando uma nova 

“onda” de crescimento econômico, embora com índices não muito elevados, é salutar, 

portanto, avaliarmos o comportamento do mercado de trabalho, com ênfase na questão 

do desemprego. Principalmente pelo fato de que o desenvolvimento econômico, 

historicamente no Brasil, se configurou de forma diferente ou de maneira heterogênea, 

muito devido também as peculiaridades de cada contexto histórico-regional.  

 

É importante termos em mente, por outro lado, mas ao mesmo tempo, como 

também enfatiza Ribeiro (2009), que a avaliação somente da questão do desemprego 

não seria também suficiente para compreendermos a amplitude do que seja o mercado 

de trabalho, nem muito menos dos impactos que este último provoca na estrutura social. 
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É preciso ampliar a discussão, levando em consideração questões que respondam, por 

exemplo, não apenas como tem aumentado a demanda por trabalho, mas, 

principalmente, como o mercado de trabalho tem se comportado em relação a própria 

oferta. Discussões essas, que se relacionam não somente ao número de pessoas 

disponíveis no mercado de trabalho, mas, sobretudo, com a quantidade e a qualidade 

das ocupações que são preenchidas efetivamente. 

 

Diante do contexto exposto acima, procuramos planejar a pesquisa a partir da 

análise de três eixos principais: a caracterização da estrutura econômica do espaço 

norte-rio-grandense, a análise propriamente dita do mercado de trabalho e, por fim, a 

análise da relação entre a composição  sócio-ocupacional ou divisão social do trabalho e 

a formação espacial ou a divisão social do espaço (unidade federativa e capital). Diante 

do exposto, tentaremos responder, a seguir, as seguintes questões de pesquisa, 

relacionadas com esse tripé. 

 

 Quanto à caracterização da estrutura econômica do espaço norte-rio-

grandense.  

1. Qual é a característica da estrutura econômica do espaço norte-rio-grandense, 

seu contexto e suas peculiaridades econômicas? 

2. Quais os setores da economia norte-rio-grandense na década de 2000 têm sido 

responsáveis pelo desempenho econômico? 

3. Qual o impacto do crescimento econômico que o país vem experimentando  

nessa primeira década do século XXI, embora não muito elevado, para a 

economia norte-rio-grandense? Como tem se apresentado o comportamento 

econômico do estado e da sua capital, Natal?  

4. Como tem sido a relação entre a evolução econômica do Rio Grande do Norte 

com a da capital? O desempenho apresentado tem aumentado ou reduzido (ou 

mantido) a importância econômica de Natal, no contexto da unidade federativa?  

 

 Quanto ao comportamento do Mercado de trabalho no Rio Grande do Norte.  

 

1. O desempenho social e econômico verificado no país é também apresentado no 

Rio Grande do Norte? 
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2. Como se apresenta a evolução da taxa de atividade na unidade federativa e em 

Natal? Nessa evolução, há maior inserção de mulheres no mercado de trabalho? 

Como tem sido verificado em termos etários? Há mais jovens inseridos no 

mercado de trabalho? Há relação entre a taxa de atividade da unidade federativa  

e a que se verifica em Natal? Quando ocorre aumento na taxa de atividade, 

significa que houve aumento na demanda por trabalho, ou seja, mais pessoas 

estão disponíveis no mercado de trabalho (sejam trabalhando, sejam procurando 

emprego)? 

 

3. Como se apresenta a evolução da taxa de desocupação (ou taxa de desemprego) 

na unidade federativa e na capital? Essa evolução é decorrente do 

comportamento da população ocupada ou da própria população desocupada? Ou 

seja, o mercado de trabalho está absorvendo ou não à mão-de-obra disponível 

(População Economicamente Ativa)?  

 

4. Qual o perfil da mão-de-obra que está inserida no mercado de trabalho (como 

sexo, idade, cor, escolaridade e renda)? Qual o perfil dos desempregados (no que 

diz respeito também a sexo, idade, cor e escolaridade)? Há relação entre o 

comportamento da taxa de desocupação no Rio Grande do Norte com a de Natal, 

especificamente? 

 

5. Como se apresentam as desigualdades em termos de renda no Rio Grande do 

Norte? O seu desempenho tem sido semelhante ao verificado na capital? 

 

 Quanto à análise da relação entre a composição sócio-ocupacional ou divisão 

social do trabalho e a formação espacial ou a divisão social do espaço (unidade 

federativa e capital) 

1. O que está acontecendo com os grupos sócio-ocupacionais? Notadamente com 

as categorias ocupacionais superiores e os estratos médios?  

 

2. Quais os grupos sócio-ocupacionais estão ganhando ou perdendo espaço na 

estrutura sócio-ocupacional? 
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3. Como tem se apresentado a evolução da renda para os grupos sócio-

ocupacionais?  

 

4. A participação desses grupos, segundo o nível renda, tem aumentado ou 

diminuído na divisão social do território?  Os mesmos grupos ocupacionais são 

proeminentes em Natal e no Rio Grande do Norte? 

 

5. Qual a relação dos grupos sócio-ocupacionais com as características do mercado 

de trabalho (Qual grau de formalização? Qual o grau de absorção de pessoas de 

baixo nível de escolaridade?)  

 

 

Em relação a esse ponto importante da pesquisa,  no que diz respeito a relação 

existente entre a divisão social do trabalho e a configuração sócio-espacial da “escala 

macro”, representada aqui pela a unidade federativa, em relação à “escala micro”, 

representada pela capital do estado, Natal, sabemos que essa configuração pode sofrer 

mudanças significativas em função do modo como evolui a própria estrutura sócio-

ocupacional ou a divisão social do trabalho. Tornando-se, portanto, importante analisar 

as mudanças pelas quais passou essa estrutura sócio-ocupacional e assim 

compreendermos, também, a evolução propriamente dita da capital em relação ao 

próprio processo de urbanização  no estado.  

 

Utilizaremos no corte sócio-espacial entre a unidade federativa e a capital, duas 

discussões relevantes, que se inter-relacionam e se caracterizam como pontos cruciais 

para a elaboração da nossa problemática de pesquisa: a primeira, diz respeito à 

influência da hegemonia do capital mercantil no mercado de trabalho no Rio Grande do 

Norte e a segunda refere-se à relação entre território e trabalho; não havendo, nesse 

último aspecto, a possibilidade de trabalhar conceitos ou aprofundar estudos sobre 

segregação/e ou segmentação urbana no espaço, tendo em vista que os dados dos quais 

disponibilizamos da PNAD não permitiriam realizar a análise na escala intra-urbana, o 

que, de certa forma seria importante, sobretudo, na análise da localização dos grupos 

sociais na própria estrutura sócio-espacial, principalmente na capital do estado. 

 



20 

 

Apesar disso, ainda assim será possível analisar a relação entre a evolução sócio 

ocupacional da dinâmica espacial do Rio Grande do Norte, com a apresentada pela 

própria capital do estado, Natal, utilizando-se de categorias sócio-ocupacionais. 

 

Diante desse contexto, a partir dos aspectos metodológicos utilizados, por 

exemplo, em Ribeiro (2008), estudaremos as relações entre os processos que regulam o 

acesso as oportunidades no mercado de trabalho na capital, um espaço que se apresenta  

sobremaneira com caráter urbano, em relação as da unidade federativa, na sua 

totalidade. 

 

Buscaremos, portanto, a relação existente entre a divisão social do trabalho e a 

divisão sócio-espacial. Para tanto, utilizaremos a noção de “espaço social” a partir da 

referência Bourdier (2001), sem, contudo, como já colocamos anteriormente,  

aprofundarmos a análise da divisão social do trabalho sob a óptica da segregação 

territorial, que seria a diferença de localização de um grupo social em relação ao outro e 

a própria segregação denotando chances desiguais de acesso aos bens materiais 

(serviços, equipamentos etc.), simbólicos (o prestígio e o status) e à estrutura de 

oportunidades. Todavia, poderemos responder em que medida a divisão sócio 

ocupacional ou a divisão social do trabalho no Rio Grande do Norte, comparada com a 

da capital, se configura em termos do acesso a ocupação e a qualidade do emprego 

gerado, caracterizando, portanto, o espaço social, via o mercado de trabalho. 

 

No que diz respeito à divisão social do trabalho, a contribuição de Brandão 

(2007), foi bastante rica, a partir do momento em que ele aponta essa categoria  como 

básica para a investigação da dimensão espacial do desenvolvimento capitalista. Isto, 

pelo simples fato de que a analise da divisão social do trabalho permite-nos a caminhar 

por todos os processos dessa dimensão e em diferentes escalas, atendendo aos contornos 

históricos e institucionais pelos quais passam o desenvolvimento capitalista.   

 

A partir da expressão “divisão social do trabalho” é possível, segundo Brandão 

(2008) compreender as heterogeneidades, as hierarquias e as especializações intra e 

inter de qualquer escala, seja regional, nacional e/ou internacional. A divisão social do 

trabalho revela, portanto, as mediações e as formas concretas da reprodução social no 

espaço. 
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Nesse momento, entraremos com a outra discussão envolvida também na nossa 

problemática e que se apresenta intrinsecamente relacionada com a anterior: a  divisão 

social do trabalho. Discussão essa relacionada com a hegemonia do capital mercantil no  

Brasil, e, sobretudo, no Nordeste brasileiro, onde autores como Cano e Brandão (2009)  

apontaram que o país, mas também, especificamente, o Nordeste, como também é 

detalhado  nos estudos de Guimarães (1997),  desenvolveram-se como parte integrante 

de um movimento que incorporou a expansão de um capitalismo de base mercantil; ou 

seja, o foco da economia girou em torno da reprodução de riquezas na esfera da mera 

circulação de mercadoria e não da produção propriamente dita, muito em função do não 

desenvolvimento de relações sociais de produção mais avançadas.  

 

No caso do Rio Grande do Norte, especificamente, estudos recentes, como o  de 

Araújo (2009), mas já apontados por Clementino (1995, 2003),  sinalizaram sobre as 

conseqüências predatórias da atuação do capital mercantil  na economia potiguar, não 

apenas pela própria dificuldade da expansão do capital industrial  no estado, mas, 

sobretudo, no entrave à formação de uma  rede urbana diversificada.  A supremacia 

exercida por frações de capital de base meramente mercantil sobre os demais agentes 

econômicos e sociais não só determinou, como ainda também  condiciona  a estrutura e 

a dinâmica econômica e urbana  do espaço norte-rio-grandense. 

 

Clementino (1995, 2003) aponta que as transformações econômicas e sociais, 

quando ocorrem  no Rio Grande do Norte,  apresentam-se de maneira seletiva e setorial, 

o que, espacialmente, pouco contribuem para corrigir as distorções da fragmentada e 

dispersa rede urbana do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, repete-se, de acordo com 

Clementino (2003), na dinâmica da economia potiguar, as mesmas cidades, ou os 

mesmos espaços urbanos: as cidades de Natal e de Mossoró, que desde a década de 

1970 vem se apresentando com forte concentração urbana, agravada ainda mais pela 

ausência de uma rede intermediária, também de caráter urbano. 

 

 Portanto, fechando a nossa análise, discutiremos os efeitos da hegemonia do 

capital mercantil no mercado de trabalho do Rio Grande do Norte ou na configuração 

desse espaço, a partir da análise sócio-ocupacional ou da divisão social do trabalho, que, 

por sua vez, reflete diretamente na divisão sócio espacial e no acesso às oportunidades, 
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nas hierarquias ocupacionais e na qualidade das ocupações geradas no mercado de 

trabalho. 

 

          O trabalho está dividido em 09 (nove) capítulos, além desta introdução e da nota 

relacionada aos procedimentos metodológicos, a seguir. O primeiro capítulo traz um 

aporte teórico, explicitando a formação da economia periférica nordestina na trajetória 

do capital mercantil, ao mesmo tempo em que  insere as discussões relevantes a esse 

processo, relacionadas as etapas do desenvolvimento capitalista brasileiro recente e a 

sua inserção no contexto econômico mundial. O segundo capítulo, por sua vez, traz a 

discussão para o âmbito do Rio Grande do Norte, traçando um panorama da economia 

norte-rio-grandense dentro da discussão anterior sobre a questão do domínio do capital 

mercantil, delineando as peculiaridades da economia potiguar a partir da década de 

1970, como marco inicial de um processo de crescimento econômico do Rio Grande do 

Norte que se estende até os dias atuais. 

           

           O terceiro capítulo, ainda referente ao aporte teórico, inicia a discussão referente 

ao mercado de trabalho propriamente dito, relacionado ao capitalismo mundial e 

especificamente ao capitalismo brasileiro; retratando, por sua vez, a nova divisão 

internacional do trabalho e a reinserção da economia brasileira na economia mundial. Já 

o capítulo quatro, traça um panorama das várias faces do desemprego no Brasil, seja no 

âmbito conjuntural, como principalmente no aspecto estrutural. 

           

            O capítulo cinco irá relacionar os diferentes momentos do mercado de trabalho 

no Brasil com o desenvolvimento nacional, caracterizado por uma heterogeneidade 

estrutural. Discutiremos, assim, as fases da estruturação incompleta e da desestruturação 

do mercado de trabalho brasileiro; além do panorama recente que envolve a 

reestruturação ou a ruptura e interrupção da desestruturação. Já o capítulo seis trata de 

uma importante temática na discussão da economia brasileira atual, que são os padrões 

subnacionais de desenvolvimento, além de relatar em termos gerais o mapa do emprego 

recente no Brasil. 

       

              O capítulo sete traz de volta a discussão para o âmbito do Rio Grande do Norte, 

trazendo as características mais recentes da estrutura produtiva norte-rio-grandense, 

como o primeiro eixo do tripé da discussão da tese.  O capítulo oito, por sua vez, inicia 
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o segundo  eixo desse tripé da nossa discussão, que é análise do mercado de trabalho no 

Rio Grande do Norte no Período 2001 a 2008. Retratando, porém, um estudo 

comparativo das características do mercado de trabalho a partir dos dados da 

PNAD/IBGE, entre a unidade federativa e a capital do estado, Natal. Discutiremos o 

mercado de trabalho nas condições que envolvem a população em idade ativa, a 

população economicamente ativa, ou a condição de atividade e a condição de ocupação, 

classificadas por sexo, por condição de proteção social, por faixa de renda, por faixa de 

idade, por faixa de escolaridade ou anos de estudo e até mesmo por cor. 

 

                O último capítulo, o nove, fecha a nossa discussão do tripé, com a análise da 

composição sócio-ocupacional ou da divisão social do mercado de trabalho norte-rio-

grandense, enfocando a população ocupada por grupos de categorias sócio-

ocupacionais, também sob a condição de proteção social, renda média e média de 

escolaridade. E por fim trazemos as considerações finais do trabalho.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Aqui se fazem necessários alguns esclarecimentos de ordem metodológica: 

 

Utilizamos como fonte principal de coleta de dados na nossa pesquisa sobre o 

mercado  trabalho no Rio Grande do Norte, o banco de dados da PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios), elaborada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). A PNAD é um sistema de pesquisa por amostra de domicílios 

no qual investiga as diversas características sócio-econômicas, como as características 

gerais da população, educação, trabalho, renda etc. Portanto, tendo em vista a sua 

abrangência e por caracterizar o mercado de trabalho em seus diversos aspectos, 

levamos em consideração as variáveis como: População em Idade Ativa (PIA), 

População Não-Economicamente Ativa (PNEA), População Economicamente Ativa 

(PEA) e pessoas ocupadas e desocupadas.  

 

Estudamos o comportamento da População em Idade Ativa (PIA) sob as 

condições de atividade e de ocupação. A taxa de atividade econômica ou taxa global de 

participação é a percentagem ou a participação relativa das pessoas economicamente 

ativas em relação às pessoas em idade ativa.  Ou seja, expressa a proporção da PEA em 

relação a PIA, e indica a intensidade de participação do conjunto da População em 

Idade Ativa (PIA) que está disponível para ser utilizada no processo produtivo e/ou que 

efetivamente já está sendo utilizada; nesse último caso teríamos a taxa de ocupação 

propriamente dita, que é a percentagem ou a participação relativa das pessoas 

efetivamente ocupadas em relação à própria População Economicamente Ativa. 

 

 A taxa de desocupação, por sua vez, é dada pela a percentagem ou a 

participação relativa das pessoas desocupadas em relação também à População 

Economicamente Ativa. Alerta-se, contudo, que a taxa de desocupação não pode ser 

confundida com a População Não Economicamente Ativa (PNEA) ou inativa. Essa 

última é calculada pelo percentual de pessoas em idade ativa que se encontram 

aposentadas de fato, bem como de estudantes que não exercem nenhuma atividade no 

processo produtivo, donas de casa, dentre outros. É a parcela da PIA que não participa 

do mercado de trabalho, compostas por pessoas que por quaisquer motivos não 

pressionam o mercado de trabalho. 
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O cálculo da taxa de participação ou de atividade é fundamental para análise 

sócio econômica, pelo fato de avaliar não somente o próprio dinamismo da produção,  

como um fator  de atração e até mesmo de repulsão dos trabalhadores no mercado de 

trabalho, assim como o seu cálculo numa dimensão mais específica nos fornece 

informações sobre as características culturais e organizacionais da sociedade, isso 

porque mostraria a intensidade da participação dos diferentes segmentos populacionais 

no próprio mercado de trabalho. 

 

A PNAD é uma pesquisa amostral realizada anualmente pelo IBGE,  tendo como 

exceção os anos em que ocorrem a realização do Censo Demográfico. Essa pesquisa, 

existe desde o final da década de 1960  e, apesar de ao longo desse tempo, muitas 

mudanças foram incorporadas à PNAD, ela manteve alguns temas que possibilitam ser 

comparados durante todo o período de sua existência. Portanto, por ter múltiplos 

propósitos, a PNAD investiga diversas características sócio-econômicas, seja de caráter 

permanente, que seriam as características mais gerais da população, como educação, 

trabalho, rendimento e habitação, ou de caráter ou periodicidade variável, como as 

características da migração, nupcialidade, fecundidade, saúde etc. 

 

De acordo com informações do DIESSE (2007), a partir do ano de 1992 a 

PNAD amplia a sua cobertura temática, agregando não só questões como a migração, 

fecundidade e nupcialidade, como também torna mais abrangente o conceito de 

trabalho, onde o IBGE propõe não apenas uma nova classificação da posição ocupação, 

mas também a ampliação do seu próprio conceito. Foram suprimidas a subdivisões dos 

trabalhadores agrícolas volantes com ou sem intermediários e definiram-se duas novas 

categorias (trabalhadores na produção para o próprio consumo e trabalhadores na 

construção para o próprio uso), além de isolar a categoria dos trabalhadores domésticos. 

 

Tendo como objetivo a captação de modo a expressar  mais adequadamente à 

heterogeneidade das formas de organização das relações de trabalho, o IBGE, segundo 

informações do DIESSE (2007),  passou ainda a considerar como ocupados pessoas de 

10 anos ou mais de idade que realizaram algum trabalho não remunerado pelo menos 1 

hora na semana de referência, em substituição às 15 horas que eram exigidas 

anteriormente. 

 



26 

 

As repercussões acabaram sendo visíveis nas estatísticas de mercado de trabalho 

das diferenças entre o conceito mais amplo e atual do trabalho, com o que era 

empregado anteriormente, o que resultou no crescimento da PEA ocupada, e, como 

conseqüência, o decréscimo da PEA desempregada e/ou dos inativos. No entanto a 

diferenças entre o conceito mais recente de trabalho e o anterior acabaram não afetando 

muito a enumeração dos trabalhadores com rendimento, sejam eles empregados, conta 

própria ou empregadores, tendo em vista que nestas já eram contabilizadas  as pessoas 

que trabalhavam no mínimo 1 hora na semana de referência. 

 

Para identificarmos os contextos sociais tanto de Natal, especificamente, como 

da unidade federativa, utilizou-se como parâmetro metodológico de medição e 

quantificação a elaboração de tipologias, a partir dos aspectos metodológicos utilizados 

em Ribeiro (2008). As tipologias são instrumentos de classificação e descrição que 

atende aos objetivos de ordenamento e categorização dos fenômenos sociológicos, o que 

permitiu, portanto, a realização de comparações.   

 

Utilizamos de variáveis, como, por exemplo, a média de escolaridade (clima 

educativo), apontadas em trabalhos de Kaztamn e Rematoso (2005) apud Ribeiro 

(2008), como sendo uma variável não apenas de crescente relevância ou de requisito de 

posicionamento no mercado de trabalho, mas, sobretudo, desta posição em novos 

recursos. As faixas de escolaridade foram divididas em menos de 4 (quatro) anos; mais 

de 4 a 8 anos, 8 a 12 anos e mais de 12 anos de estudo, possibilitando medir as situações 

em que ocorrem, como denomina Ribeiro (2008), situações de alto contexto social ou 

alto status social (concentração da população com escolaridade elevada), de médio 

contexto social e de baixo contexto social. 

 

Outra questão importante que foi discutida foi a fragilidade ocupacional, no que 

concerne a “Condição de Proteção Social no Trabalho”  (Protegidos e Não-protegidos): 

1) Conta própria não contribuinte com sistema de previdência; 2) Empregado com 

carteira de trabalho assinada; 3) Empregado sem carteira de trabalho assinada; e 4) 

Empregado sem carteira de trabalho assinada, mas contribuinte com o sistema 

previdenciário. 
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Nos territórios de baixo status social, por exemplo, demonstrada em estudos de 

Ribeiro (2008), o alto nível de fragilidade ocupacional costuma está relacionado com a 

elevada presença de pessoas ocupadas como conta-própria e empregados sem carteira 

que não contribuem com a previdência. 

 

Analisamos também os efeitos da divisão sócio ocupacional nos diferenciais de 

rendimento. Pelo fato de que a fragilidade ocupacional e o rendimento na ocupação 

principal variam no território segundo o contexto social, ao mesmo tempo, em que o 

contexto social é um fator que em certa medida passa a ser determinante nas 

possibilidades dos indivíduos conseguirem ocupações de melhor qualidade.  

 

O comportamento da variável pessoa em idade ativa vai ser analisada por 

condições de atividade e de ocupação e sob a condição de proteção social no trabalho,  

no que concerne também ao sexo e a cor (branco e não branco), levando em 

consideração, também, nesse contexto, a classificação por faixa de idade, escolaridade e 

renda. 

 

A  construção das Categorias Sócio-ocupacionais, elaboradas pelo “Observatório 

das Metrópoles”, no que concerne a perspectiva de espaço social, seguiu,  teoricamente, 

por um lado, a contribuição de P.  Bourdieu e,  de  outro lado,  no que concerne ao 

entendimento da concepção de Renda Real, a percepção de  D. Harvey. O espaço social 

foi compreendido sob múltiplas dimensões: cultural, econômica, político, etc. Parte do 

princípio de que a  posição que um agente ocupa no espaço social estaria em 

conformidade com certas disposições que já estariam incorporadas no próprio agente ou 

indivíduo, possibilitando, assim, a tomada de determinadas posições. Isto é,  o estilo de 

vida, as preferências, os gostos e o modo de ser dos agentes ou dos indivíduos 

decorreriam da posição que eles próprios ocupariam no espaço social,  fruto de certos 

habitus adquirido (RIBEIRO E COSTA, 2010). 

 

Uma primeira dimensão no espaço social foi considerada como sendo a relação 

entre capital cultural, de um lado, e o capital econômico, do outro. Já uma segunda 

dimensão, foi considerada como sendo o volume de capital global. Dessa maneira, um 

agente que ocuparia, por exemplo, uma posição no espaço social que tivesse a posse ou 

não de muito capital cultural, porém, ao mesmo tempo tendo pouco capital econômico, 
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ao ser analisado somente o critério da primeira dimensão, ele estaria mais próximo dos 

demais agentes, sobretudo, em relação aos que seriam desprovidos de capital 

econômico. Entretanto, levando em consideração o volume global de capital, a segunda 

dimensão, os agentes possuidores de muito capital cultural, tenderiam a ter uma maior 

aproximação, junto aos agentes possuidores de capital econômico. 

 

Dessa forma, a compreensão da estrutura social sob a perspectiva do espaço 

social, como enfatiza Ribeiro e Costa (2010), pôde ser considerada como sendo 

hierarquizada, sobretudo, pela posse de capital que seriam acumulados pelos próprios 

agentes. E, a partir do momento em que a ocupação ou o trabalho dos agentes ou 

indivíduos contribui para a posição de cada um no espaço social, uma estrutura 

hierarquizada, representada aqui pelas Categorias Sócio-Ocupacionais se aproximaria 

da própria estrutura social. 

 

Os agentes ou indivíduos teriam maior ou menor poder, dependendo da maior ou 

menor renda nos quais tivessem acesso, não bastando, no entanto, apenas ter renda 

monetária propriamente dita, mas qualquer renda que fosse traduzida em tudo aquilo 

que conferir-se poder de comando, o que  denominamos aqui de Renda Real;  sendo, 

portanto, indispensável para o exercício do poder. O acesso a Renda Real estaria 

relacionado com a própria posição no espaço social que os agentes ocupariam, e, quanto 

maior a renda acessada, maior a capacidade que eles teriam para aumentá-la. 

 

O critérios adotados ou que foram levados em consideração pelo Observatório 

das Metrópoles para a classificação da variável ocupação, que possibilitou a elaboração 

das categorias Sócio-Ocupacionais procuraram considerar, portanto,  os princípios 

teóricos hora mencionados - espaço social e renda real: 1. “posição de comando” se os 

indivíduos fossem empregados ou empregadores, se exercendo a função de direção ou 

não; 2. tipos de operação que seriam realizados pelos agentes, se trabalho manual ou 

trabalho não-manual e se as atividades requeriam qualificação ou não; 3. a atividade 

econômica da ocupação e, como conseqüência, a natureza dessas atividades, como, por 

exemplo,  se eram modernas ou tradicionais. Além dos critérios mencionados, foram 

considerados também, como filtro dessa classificação, o nível de renda monetária 

propriamente dita, o nível de escolaridade dos indivíduos (anos de estudo) e se exerciam 

a ocupação nas atividades pública ou na privada.  
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Levando em conta os  critérios mencionados acima, foram definidas 24 (vinte e 

quatro) Categorias Sócio-Ocupacionais, também chamadas de CATs  pelo Observatório 

das Metrópoles, que agregaram as ocupações encontradas nas Pesquisas Nacionais por 

Amostra de Domicílios - PNAD, e, que por sua vez,  foram  reagrupadas em 8 (oito) 

categorias, conforme a semelhança existente entre elas, como podemos observar no 

quadro  abaixo e descritas logo depois. 

 

Quadro 1 
Categorias Sócio-ocupacionais 

Dirigentes 

Grandes Empregadores 

Dirigentes do Setor Público 

Dirigentes do Setor Privado 

Profissionais de nível 

superior 

Profissionais Autônomos de Nível Superior 

Profissionais Empregados de Nível Superior 

Profissionais Estatutários de Nível Superior 

Professores de Nível Superior 

Pequenos empregadores Pequenos Empregadores 

Ocupações médias 

Ocupações de Escritório 

Ocupações de Supervisão 

Ocupações Técnicas 

Ocupações Médias da Saúde e Educação 

Ocupações de Segurança Pública, Justiça e Correios 

Ocupações Artísticas e Similares 

Trabalhadores do 

terciário 

Trabalhadores do Comércio 

Prestadores de Serviços Especializados 

Trabalhadores do 

secundário 

Trabalhadores da Indústria Moderna 

Trabalhadores da Indústria Tradicional 

Operários dos Serviços Auxiliares 

Operários da Construção Civil 

Trabalhadores do 

terciário não-

especializado 

Prestadores de Serviços Não Especializados 

Trabalhadores Domésticos 

Ambulantes e Biscateiros 

Agricultores Agricultores 

           Fonte: Observatório das Metrópoles. 

 

Os  Dirigentes são compostos por: Grandes Empregadores, Dirigentes do Setor Público 

e Dirigentes do Setor Privado. 

Grandes Empregadores: empregadores que declaram possuir mais de 10 

empregados, em todos os setores de atividade econômica.  
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Dirigentes do Setor Público: composta por ocupações de direção, cuja renda foi 

igual ou superior a 20 salários mínimos e que o exercício da ocupação foi 

apresentado como no setor público.  

Dirigentes do Setor Privado: composta por ocupações de direção, cuja renda 

foi igual ou superior a 20 salários mínimos e que o exercício da ocupação foi 

apresentado como no setor privado. 

Observação: Como se verificou que em muitas ocupações que estão classificadas 

na CBO como tipicamente do setor privado havia pessoas inseridas nela, mas 

exercendo-a no setor público, o procedimento adotado foi de utilizar as mesmas 

ocupações nas duas categorias (Dirigentes do Setor Público e Dirigentes do 

Setor Privado), com o filtro de Setor de Emprego (variável v9032). A única 

ocupação que aparece em Dirigentes do Setor Público e que está em Dirigentes 

do Setor Privado é a de Juiz/Desembargador. 

 

Os Pequenos Empregadores são formados apenas pela categoria Pequeno 

Empregador: empregadores que declaram possuir até 10 empregados, em todos os 

setores de atividade econômica. 

 

Os Profissionais são compostos por Profissionais Autônomos de Nível Superior, 

Profissionais Empregados de Nível Superior, Profissionais Estatutários de Nível 

Superior e Professores de Nível Superior. 

Profissionais Autônomos de Nível Superior: composto por ocupações que 

exigem o nível superior para o seu exercício, cuja posição na ocupação fosse 

conta-própria. 

Profissionais Empregado de Nível Superior: composto por ocupações que 

exigem o nível superior para o seu exercício, cuja posição na ocupação fosse 

empregados (com ou sem carteira de trabalho assinada). 

Profissionais Estatutários de Nível Superior: composto por ocupações que 

exigem o nível superior para o seu exercício, cuja posição na ocupação fosse 

funcionário público estatutário. Nesta categoria também foram inseridas outras 

ocupações, com filtro de escolaridade (nível superior) e renda (menor que 20 

salários mínimos), pois são categorias que sem esses filtros podem ser 

classificadas ou como Dirigentes do Setor Público ou como Ocupações de 

Seguração Pública, Justiça e Correios.  Também foram inseridas algumas 
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ocupações militares com filtro de escolaridade (nível superior), que não se 

enquadram como Dirigentes do Setor Público. 

Professores de Nível Superior: composta por ocupações de professores que 

para o exercício da ocupação há exigência de nível superior de escolaridade. 

Como houve mudanças recentes na legislação que regulamenta o exercício 

docente no país, adotou-se o procedimento de inserir filtro de escolaridade (nível 

superior) para garantir somente pessoas com essas características. 

Observação: As ocupações existentes nas Categorias Profissionais Autônomos 

de Nível Superior são as mesmas que aquelas presentes nas categorias 

Profissionais Empregados de Nível Superior e Profissionais Estatutários de 

Nível Superior, em que se adotou apenas o filtro de posição na ocupação para 

estabelecer a diferença entre autônomo, empregado e estatutário. Porém, na 

categoria Profissionais Estatutários de Nível Superior foram inseridas outras 

ocupações que não aparecem nas duas anteriores, como já foi especificado na 

descrição dessa categoria. 

 

As Ocupações Médias são compostas por Ocupações de Escritório, Ocupações de 

Supervisão, Ocupações Técnicas, Ocupações de Segurança Pública, Justiça e Correios, 

Ocupações da Saúde e Educação e Ocupações Artísticas e Similares. 

Ocupações de Escritório: composto por ocupações, cujo exercício esteja 

relacionado a atividades de escritório e, por isso, ocupações ligadas ao setor de 

serviços, sem caracterizar-se por comando (gerência). 

Ocupações de Supervisão: ocupações de  gerência (supervisores ou 

administradores) com renda inferior a 20 salários mínimos. Há também uma 

ocupação com filtro de renda menor que 20 salários mínimos e posição na 

ocupação definido como empregados com ou sem carteira de trabalho assinada.  

Ocupações Técnicas: composto por ocupações técnicas, como o próprio nome 

já designa, definidas em função de determinado conhecimento ou qualificação 

que permita o seu exercício. Também são ocupações ligadas ao setor de 

serviços. Ocupações da Saúde e Educação: compostas por ocupações 

vinculadas as atividades específicas de saúde e educação, que não requerem grau 

de escolaridade, embora requeram qualificação específica para seu exercício. 

Ocupações de Segurança Pública, Justiça e Correios: composta por 

ocupações de caráter público, que não há exigência de nível superior de 
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escolaridade. No caso dos militares a sua integração a este grupo se deu nesse 

grupo apenas quando não tinham nível superior. 

Ocupações Artísticas e Similares: composta por ocupações diversas ligadas as 

artes, esporte e religião. Para algumas ocupações há filtro de posição na 

ocupação como conta-própria. 

 

Os trabalhadores do terciário são compostos por Trabalhadores do Comércio e 

Prestadores de Serviços Especializados. 

Trabalhadores do Comércio: composta por ocupações ligadas ao setor de 

comércio, seja formal ou informal. 

Prestadores de Serviços Especializados: composta por ocupações de prestação 

de serviços que para seu exercício exigem qualificação específica, mas sem 

exigência de escolaridade.  

 

Os Trabalhadores do Secundário são compostos por Trabalhadores da Indústria 

Moderna, Trabalhadores da Indústria Tradicional, Operários dos Serviços Auxiliares e 

Operários da Construção Civil. 

Trabalhadores da Indústria Moderna: compostos por ocupações do setor 

industrial, caracterizadas pelo conjunto de atividades relacionada à segunda 

revolução industrial.  

Trabalhadores da Indústria Tradicional: compostos por ocupações do setor 

industrial, caracterizadas pelo conjunto de atividades relacionada à primeira 

revolução industrial.  

Operários dos Serviços Auxiliares: compostos por ocupações caracterizados 

como serviços, mas realizado indústria. 

Operários da Construção Civil: compostos por ocupações da construção civil, 

como o próprio nome designa. 

 

Os Trabalhadores do Terciário Não-especializado são compostos por Prestadores de 

Serviço Não-especializado, Trabalhadores Domésticos e Ambulantes e Biscateiros. 

Prestadores de Serviço Não-especializado: composto por ocupações de 

prestação de serviços, sem qualquer exigência de qualificação ou de 

escolaridade. 
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Trabalhadores Domésticos: compostos por ocupações cujo exercício se realiza 

no meio doméstico.  

Ambulantes e Biscateiros: compostos por ocupações de ambulantes e 

relacionados, sem qualquer proteção social, cujo exercício se realiza no espaço 

público.  

Os Agricultores são compostos apenas pela categoria de Agricultores: composto por 

ocupações vinculadas à agricultura, que se caracteriza por trabalho manual. 

 

 Quanto à caracterização descritiva das variáveis principais para a construção das 

Categorias Sócio-Ocupacionais do estudo da PNAD para os anos 2001 a 2008, foram 

utilizadas variáveis chaves, que informavam: a ocupação das pessoas na semana de 

referência,  a atividade econômica, a posição na ocupação, o setor de emprego, a idade, 

os anos de escolaridade, a renda e a área censitária. Apesar de algumas variáveis 

utilizadas terem apresentadas mudanças no decorrer dos anos analisados, sejam no 

critério conceitual e temático e no próprio aspecto de sua codificação, os pesquisadores 

do Observatório das Metrópoles, procuraram padronizar estas variáveis para que 

possibilitassem ter o mesmo sentido na utilização das mesmas no processo de selecionar 

os grupos ocupacionais em pauta. 

Quadro 2 

Registro de variáveis usadas para a criação das categorias ocupacionais (CATS) 

Variável 
Anos 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

V9906 - Código da ocupação na semana de 

referência da pesquisa 
X X X X x x x x 

V9907 – Atividade principal do 

empreendimento nesse trabalho 
X X X X x x x x 

V4770 – Valor do rendimento mensal de 

todas as fontes para pessoas de 5 anos ou 

mais de idade 

X        

V4720 – Valor do rendimento mensal de 

todas as fontes para pessoas 
 X X X x x x x 

V4703 – Anos de estudo X X X X x x   

V4803 – Anos de estudo       x x 

V8005 – Idade do morador X X X X x x x x 

V4756 – Posição na ocupação da atividade 

principal na semana de referência para 

pessoas de 5 anos e mais 

X        

V4706 - Posição na ocupação da atividade 

principal na semana de referência 2 
 X X X x x x X 

V9032 – Setor do Emprego X X X X x x x X 

V4727 – Código de área censitária X X X X x x x X 

 

                                                 
2
 Em 2002 a definição da v4706 era de posição na ocupação da atividade principal na semana de referência para 

pessoas de 5 anos e mais, a partir de 2003 essa referência era para pessoas com 10 anos e mais. 
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Quanto à base de dados extraída da PNAD para o Rio Grande do Norte e a 

capital, Natal, esta teve sua elaboração a partir da oficina no qual participei no Rio de 

Janeiro com a presença dos demais membros da rede “Observatório das Metrópoles,” 

nos dias 08 e 09 de abril de 2010. Além da minha presença como um dos representantes 

de Natal, compareceram também à oficina, os pesquisadores de São Paulo, Belo 

Horizonte, Brasília, Fortaleza, Maringá-Curitiba e da Bahia. Na ocasião, foram 

discutidas as técnicas de pesquisa quantitativa e qualitativa que deveriam ser utilizadas 

durante a pesquisa em nível nacional intitulada “Evolução das estruturas sociais das 

metrópoles: 2001 a 2008” no TR (Termo de Referência) II: Organização social do 

território metropolitano – 1980/2010, desenvolvida no âmbito do Programa INCT do 

CNPq.  

 

Foram esclarecidas também as diferenças entre as categorias ocupacionais 

concentradas na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) e as categorias 

ocupacionais ainda usadas pelo IBGE nas Pnads até 2001.  Devido a CBO ser mais 

organizada no que diz respeito a agrupamentos ocupacionais, tendo uma certa 

hierarquização em sua organização, o IBGE, por esse motivo, a partir do ano de 2002, 

passou também a adotá-la; acompanhando também o próprio Ministério do Trabalho 

que já vinha utilizando-a com algumas adaptações. Em função disso, quando os 

pesquisadores do “Observatório das Metrópoles” passaram a utilizar a variável do 

IBGE,  no que se refere a grupo ocupacional, já nos termos da própria CBO,  

conseguiram categorizar as ocupações de forma mais eficiente, devido a necessidade ou 

a preocupação em se criar uma hierarquia de posições a partir da agregação de 

ocupações por afinidade. 

 

O ponto central foi partir da idéia de que a  inserção das pessoas no mercado de 

trabalho produtivo seria o centro no qual poderia se encontrar os princípios gerais da 

estratificação da sociedade.  E foi com base nessa percepção que foi utilizada a variável 

do IBGE para serem criados grupos ocupacionais que representassem a visão que o 

“Observatório das Metrópoles” tem sobre hierarquia social da sociedade brasileira.  

 

As categorias ocupacionais, na visão dos pesquisadores do “Observatório das 

Metrópoles”,  seriam grupos de ocupações que guardariam uma homogeneidade, seja 
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em termos de riqueza, de poder e de estilo de vida. No entanto, não significando uma 

condição de igualdade, tendo em vista que cada grupo passa a ter uma especificidade. 

 

Vejamos a seguir, no capítulo 1,  o início da discussão teórica que irá 

estabelecer, posteriormente, conjuntamente com as demais temáticas que seguirão nos 

capítulos teóricos seguintes, os subsídios para as análises dos dados da pesquisa 

propriamente dita, que envolverá: o mercado de trabalho no Rio Grande do Norte; 

utilizando-se dos dados da PNAD/IBGE, com o recorte temporal da capital, Natal, para 

o período 2001 a 2008; assim como também para a análise da divisão sócio 

ocupacional,  que serão contemplados, respectivamente, nos capítulos 8 e 9. 
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CAPÍTULO 1:  A FORMAÇÃO DA ECONOMIA PERIFÉRICA NORDESTINA 

NA  TRAJETÓRIA DO CAPITAL MERCANTIL. 

 

Refletir sobre a formação periférica da região Nordeste brasileira é buscar na sua 

trajetória econômica, os caminhos que levaram essa região a se inserir perifericamente 

no contexto da economia nacional e global.   

 

É preciso entender, como bem denota Guimarães (1997), os fatos históricos que 

foram transformando esse espaço regional, desde a consolidação do chamado 

“Complexo Econômico Nordestino”,  no início da fase colonial da economia brasileira, 

passando, posteriormente, pela a fase no qual esse complexo regional se articula 

comercialmente com as demais regiões do país, num movimento mais amplo de 

constituição e consolidação do próprio mercado interno brasileiro, até chegar a fase 

mais recente, que corresponde a superação dessa articulação meramente comercial, que 

é o momento da integração produtiva com a economia brasileira.  

 

Este último momento, o da integração produtiva, acontece, especificamente,  a 

partir da chamada industrialização pesada no país, em que ocorrem transferências de 

frações de capital produtivo privado e, sobretudo,  público  para as regiões periféricas da 

economia brasileira. 

 

 A primeira fase, o da consolidação do “Complexo Econômico Nordestino”,  

segundo Guimarães (1997), empiricamente, corresponderia ao período de povoamento e 

colonização do território, que iria constituir, posteriormente, a região nordeste brasileira. 

Tinha por base a produção de cana de açúcar e de outras atividades, destinadas 

fortemente ao mercado exterior, seguidas em momentos sucessivos pela produção de 

algodão, fumo e cacau, dentre outro produtos. Tem também na  pecuária e na própria 

agricultura de subsistência uma maior densidade e complexidade econômica e social. 

 

É a partir da grande crise econômica do setor exportador nordestino e da 

gradativa consolidação do processo de industrialização concentrada na região Sudeste 

do país, especialmente em São Paulo, que a região Nordeste passa então a abrir sua 

economia para o restante do país. Inaugura-se, assim, a segunda fase, a da articulação 

comercial , que vai do final do século XIX à primeira metade do século XX, marcando, 
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portanto, uma  passagem de uma fase de relativo isolamento das regiões brasileiras, 

como aponta Guimarães (1997), onde se observava um mercado fragmentado, 

caracterizado por regiões isoladas que possuíam muito mais vínculo com os grandes 

mercados internacionais e bem menos com o mercados nacional, para um momento de 

articulação comercial; correspondendo, nesse momento,  ao  processo de formação do 

mercado nacional.  

 

Entretanto, é somente a partir da implantação da indústria pesada no Brasil, 

meados da segunda metade do século XX,  com  a oligopolização de praticamente todos 

os segmentos da economia brasileira, como bem aponta Guimarães (1997), que os 

excedentes econômicos concentrados na região Sudeste passam a possibilitar novas 

frentes de investimentos na periferia nacional. 

  

Essas frentes de investimentos  foram criadas e se tornaram atraentes em regiões 

como a do Nordeste, muito em decorrência dos investimentos governamentais, ou seja, 

da intervenção do Estado, que, por um lado, enquanto Estado empresa, atuou no setor 

produtivo da economia brasileira, e, por outro lado, graças aos estímulos fiscais e 

creditícios que esse próprio setor público, sobretudo na esfera federal, passa a oferecer 

às empresas privadas que se instalaram na região. Origina-se, portanto, a fase da 

integração produtiva, onde se dá uma maior articulação entre as regiões centrais e 

periféricas do país; soldando, lembrando Cano (1985 e 2008), os laços, muito em 

função, reforçando o argumento, das políticas do setor público com vistas a reduzir as 

desigualdades regionais no Brasil. 

 

Essa contextualização das fases mais relevantes pelas quais passou a economia 

da região Nordeste nos remete ao nosso problema de pesquisa. Uma discussão com 

um teor mais abstrato, levantada, por exemplo, nos trabalhos de Guimarães (1997), 

Brandão (2007) e Cano e Brandão (2009), que tem como inspiração as idéias de Marx,  

no que se refere ao chamado ciclo do capital,  tendo como ponto de partida a percepção 

de que, em sua reprodução ampliada, o sistema capitalista possui uma dupla tendência, 

uma de reprodução,  no próprio seio de uma formação social na qual se apóia e 

estabelece o seu predomínio, e,  outra de extensão, em  que o sistema  procura voltar-se 

para o exterior daquela formação. 
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 É justamente dentro dessa discussão que cabe a análise do que foi denominado, 

anteriormente, e, especificamente, de segunda e terceira fases  da economia nordestina 

no seu contexto histórico. 

 

Na segunda fase, a da articulação econômica, numa perspectiva meramente 

comercial da economia nordestina, e, na terceira fase, o da integração produtiva, 

propriamente dita, observam-se as característica de extensão, que é definida pelo 

processo, inicialmente, de propagação das relações mercantis ou meramente comerciais, 

como explica Guimarães (1997), onde o capital produtivo intensifica as relações de 

compra e de vendas com os demais espaços, que ainda não foram devidamente 

integrados e que, em momentos posteriores, acaba ocorrendo o aprofundamento das 

relações de produção, com a introdução de frações de capital produtivo nos espaços que 

estavam apenas articulados comercialmente. 

 

Estabelecem-se, novas relações sociais de produção, ou a partir da base já 

constituída do capital comercial, ou a partir do próprio capital produtivo, definindo-se 

formas diferenciadas de relações entre os espaços em questão, sejam entre nações, ou 

propriamente entre os espaços meramente regionais. 

 

Diante desse contexto, por um lado, ainda observando as explicações de 

Guimarães (1997), a partir do momento que as relações tenham por base o capital 

comercial já constituído ou se apresentam no contexto das relações do ciclo do capital 

comercial, onde ocorrem mera troca de mercadorias, os vínculos que vão sendo traçados 

ou criados entre os espaços, ocorrem por intermédio de relações meramente externas, 

preservando as relações sociais e os processos de trabalho peculiares de cada espaço,  

que os definem e os diferenciam nas suas individualidades.  Ou seja, apesar do 

desenvolvimento das relações comerciais terem a capacidade de poder induzir 

modificações no interior de cada espaço, elas acontecem de maneira exógena, 

constituindo-se de fato na propagação de relações basicamente mercantis. 

 

Por outro lado, entretanto, quando o processo  refere-se as relações à base do 

capital produtivo, nesse momento não se trataria de mudanças presentes na mera 

propagação de relações mercantis, mas, sobretudo, no aprofundamento e na 

disseminação das relações de produção capitalistas no interior de cada espaço. Agora os 
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espaços não são distintos e unidos apenas pelos laços comercias, preservando as suas 

individualidades, e sim passam a se constituírem como parte de um único sistema de 

produção, onde as diferenciações se apresentariam, mais precisamente, no campo da  

hierarquia, ou da divisão espacial do trabalho. 

 

            Nesse aspecto, segundo Brandão (2007), a divisão social do trabalho se 

constituiria como categoria básica para a investigação da dimensão espacial do 

desenvolvimento capitalista, isto pelo fato de que permite caminhar por todos os seus  

processos  e em diferentes escalas, atendendo aos contornos históricos e institucionais 

pelos quais passam esse desenvolvimento. Essa categoria se apresenta como mediadora, 

por ser a expressão que permite entender o estágio de desenvolvimento atingido pelas  

forças produtivas. A partir dessa expressão é possível compreender as heterogeneidades, 

as hierarquias e especializações intra e inter qualquer escala, seja regional, nacional 

e/ou internacional. A divisão social do trabalho revela, portanto, as mediações e as 

formas concretas da reprodução social no espaço, pelo próprio mercado de trabalho. 

 

            Na concepção de Brandão (2007), a análise do movimento desigual da 

acumulação de capital no espaço requer a verificação de forma articulada dos processos 

de homogeneização, de integração, de polarização e de hegemonia nos recortes 

territoriais. Esses conceitos, dimensões e/ou forças  exigem, por si mesmos, constantes 

reatualizações,  já que o novo momento do processo de mundialização do capital denota 

uma realidade diferente do momento nos quais esses conceitos foram concebidos. Sua 

importância está no fato de que, praticamente, todas as correntes do pensamento social 

que procuraram abordar o desenvolvimento desigual dos espaços regionais, tinham no 

seu bojo, alguma proposição teórica acerca dessas quatro dimensões.  

 

            Outra preocupação, é que esses quatro conceitos devem ser formulados em 

planos teóricos diferentes, por serem determinações muito diversas, posicionadas em 

âmbitos diferentes de análise, portanto, não são deriváveis dos mesmos elementos, e a 

transição, de um para outro, necessita de inúmeras mediações teóricas que estão por ser 

construídas. 

 

            A homogeneização se apresenta como um movimento “uniformizador” do 

capital, isto é, homogeneíza as condições de reprodução do modo de produção 
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capitalista. Esse processo ocorre pelas determinações conceituais do movimento do 

capital, que vão das mais simples até as mais abstratas e gerais.  Procura criar condições 

básicas universais para o valor se valorizar em termos absolutos e universais, 

necessitando de novos horizontes e da disponibilidade de espaços para uma valorização 

capitalista mais ampla.          

 

           Para Brandão (2007), o processo de homogeneização não delimita “regiões”, 

pelo contrário, “desfaz” fronteiras territoriais, transbordando limites. O espaço é apenas 

unificado para a valorização do capital, e, portanto, a homogeneização não pode ser 

vista como um simples processo de otimização ou até mesmo como “medidas dos 

fatos”, delimitando fronteiras regionais. 

 

 Já  o processo de integração, segundo Brandão (2007) se constitui na própria 

coerência imposta pelo processo de concorrência intercapitalista ou da dinâmica 

coercitiva da concorrência, como uma seletividade impositiva, operando nos espaços e 

nos horizontes abertos pelo processo de homogeneização. Porém, a integração é sempre 

um processo contínuo e de difícil reversão, exercendo influência complexa e 

contraditória nas regiões aderentes que serão engolfadas em adaptações recíprocas, com 

intensidade e natureza diversa. 

 

 Quando o processo interativo se intensifica, segundo Brandão (2007), acirra-se a 

concorrência inter-regional e os mercados passam a ser expostos às  formas plurais e 

superiores de “capitais forâneos”, multiplicando-se as interdependências e as 

complementaridades, podendo aumentar assim as vulnerabilidades. 

 

 Nesse sentido, o processo de integração tem como propósito dá maior 

profundidade e extensão ao processo de acumulação de capital. E  para Brandão (2007) 

o campo teórico da problemática regional e urbana  começa a ganhar contornos 

justamente a partir dos enlaces e engates que a coerção concorrencial impõe a todos 

capitais, contribuindo para contornar ou desenhar as fronteiras e a própria estrutura das 

escalas, segmentando, assim, os espaços.  

 

 A terceira dimensão, o processo de polarização, segundo Brandão (2007, p.81) 

“deriva da própria natureza desigual e combinada do desenvolvimento capitalista”, se, 
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por um lado, o processo de integração passa a idéia de enquadramento, o de polarização, 

por outro lado, fornece a idéia de hierarquia; tendo em vista que o desenvolvimento das 

forças produtivas gera polaridades e “campos de forças” que são distribuídas de forma 

desigual no espaço. Dessa forma, para Brandão (2007), analisar o próprio alcance da 

esfera de influência do pólo (centro), detectando as interdependências das atividades 

econômicas, mapeando as decisões e a atuação dos núcleos dos mais altos níveis e de 

seus respectivos impactos nos campos periféricos, se constitui em tarefa central para o 

campo temático dos estudos regionais e urbanos. 

 

 Finalmente, a quarta e última dimensão, o processo de hegemonia, Brandão  

(2007) o considera como elemento fundante das relações intra e entre espaços e escalas 

geográficas, sendo, no caso concreto da sociedade brasileira, a chave para analisar as 

questões regionais, como também urbanas e rurais, no qual a hegemonia política do 

bloco de poder das mais diferentes frações de capital mercantil, seja especulativo, 

usurário ou bancário, imobiliário etc,  explicariam o nosso atraso político econômico e 

social. 

 

 Brandão e Cano (2009), a partir da análise do pensamento marxiano, lembra que 

o capital mercantil é o esteio e o  substrato no qual se apóia o modo de produção 

capitalista. É o caminho no qual ele se firma e afirma-se, constituindo-se, portanto, em 

determinados limites, assim como a própria circulação monetária, como ponto de 

partida da formação do capital  e do próprio modo de produção capitalista. 

 

 O Brasil, voltando à discussão de Guimarães (2007), e, sobretudo o Nordeste,  

desenvolveram-se como parte integrante de um movimento que incorporou a expansão 

de um capitalismo de bases mercantis. As relações que se estabelecem a partir do 

sistema colonial brasileiro, estrutrurado no monopólio comercial e no exclusivo 

metropolitano, como bem aponta  Novaes apud Guimarães (1997),   constituiu-se num 

mecanismo por excelência de subordinação da colônia em relação ao pólo 

metropolitano.  

 

O Nordeste, inicialmente, como região de maior importância no território da 

colônia, consolida-se, dessa forma, como periferia da economia capitalista, ao mesmo 

tempo em que as relações sociais de produção que vão sendo criadas acabam  deixando 
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marcas profundas na estrutura econômica e social da região. A forma de apropriação do 

território, baseado na exploração de latifúndios é um bom exemplo, seguido  do próprio 

trabalho escravo em condições precárias e generalizada a toda dinâmica da economia 

colonial, ao mesmo passo que, também,  a condição de produtor marginal em que o 

setor exportador nordestino se  insere no mercado internacional  o torna, cada vez mais, 

vulnerável às instabilidades do próprio mercado externo.  

 

A passagem da fase de relativo isolamento da região Nordeste para à da 

articulação comercial com a economia brasileira, ocorre não apenas pela própria 

dinâmica da economia cafeeira paulista, mas,  sobretudo, pela crise profunda que se 

estabeleceu no setor exportador nordestino durante  as décadas finais do século  XIX e, 

muito mais ainda,  em decorrência das condições vigentes da economia regional 

nordestina que não permitiram o desenvolvimento de suas forças produtivas. A inserção 

no processo de articulação comercial com o complexo cafeeiro, onde os produtores e 

exportadores nordestinos buscava colocar seus excedentes, anteriormente direcionados 

ao mercado internacional, ocorreu de forma complementar,  definidas por formas de 

convivência não muito pacíficas com os grandes grupos comerciais (Guimarães,  1997).   

 

Segundo estudos de Gnacarini (1995) apud  Guimarães (1997), os grupos 

hegemônicos nacionais, em função da posição estratégica no âmbito dos processos de 

comercialização da economia brasileira e do caráter essencialmente especulativo, vão se 

apropriando significativamente da maior parte dos lucros extraídos pelos excedentes da 

própria economia açucareira nordestina, muito em decorrência da própria 

heterogeneidade da produção do Nordeste, onde se conviviam grandes usinas de açúcar 

com os engenhos ou unidades produtivas de menor porte.  

 

Essa heterogeneidade reforçará ainda mais a situação hegemônica desses 

grandes grupos comercias, intermediários das vendas, em relação aos produtores 

regionais;  e o que é pior, vão servindo de elementos importantes  para reforçar ainda 

mais a reprodução e a recriação das relações arcaicas de produção no interior da própria 

economia nordestina. 

 

Com o desenvolvimento do mercado nacional, houve a diversificação da 

atividade produtiva, sobretudo na região exportadora de café e, principalmente, 



43 

 

representada pela economia paulista, que ao diversificar a sua atividade produtiva,  

insere  ao processo de complementaridade econômica regional uma intensa competição 

intercapitalista, que fora consolidada com expansão da indústria a partir de 1930, vis-a- 

vis a própria consolidação do mercado interno brasileiro.  

 

Essa competição inter-regional, não mais aconteceria apenas nos mercados das 

regiões nas quais o Nordeste escoava parte da sua produção,  mas no seu próprio 

mercado; fazendo com que a região Nordeste além de perder espaço nos outros 

mercados regionais, perdesse também  espaço na sua própria região; principalmente  no 

que se refere à produção de bens de consumo não-duráveis, que passaram a ser 

produzidos na região Sudeste, ao mesmo tempo em que se deslocavam também para o 

mercado nordestino.  

 

O Estado a partir da década de 1930, em consonância com os interesses 

econômicos dos grupos industriais concentrados na região Sudeste, sobretudo no Estado 

de São Paulo, procurava eliminar os obstáculos institucionais ao livre desenvolvimento 

do comércio inter-regional, implicando no avanço da indústria paulista já na primeira 

fase do processo de industrialização da economia brasileira, muito bem definida por 

Cardoso de Mello  apud  Guimarães (1997) como industrialização restringida.  

 

As implicações para a economia nordestina foram ainda maiores com a 

implantação e consolidação da chamada indústria pesada, segunda fase da 

industrialização brasileira, iniciada em meados da década de 1950. A partir desse 

momento, o mercado nordestino é fortemente invadido pela produção diversificada da 

indústria do Sudeste brasileiro, acirrando, portanto, a competição intercapitalista ao 

longo do processo de consolidação do mercado interno nacional.  

 

Em síntese, ao mesmo tempo em que ia ocorrendo a integração do mercado 

nacional, era notório também  a ameaça sofrida por algumas industrias da periferia 

brasileira, dada a concorrência imperfeita estabelecida pelas industrias do Sudeste, que 

definiam os possíveis espaços econômicos da produção regional.  

 

O processo de integração do mercado nacional tem início com as políticas de 

recuperação da economia brasileira em face da “crise de 1929”, onde o Estado passa a 
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ter maior consciência na possibilidade de adotar políticas que permitissem o 

prosseguimento e a consolidação do capitalismo industrial no Brasil. O maior estímulo 

para o crescimento da industrialização seria, lógico, o próprio mercado interno. 

 

Cano (2008) levanta duas importantes teses para demonstrar a problemática dos 

desequilíbrios regionais no país, uma é que esses desequilíbrios decorriam do próprio 

processo histórico de desenvolvimento de cada região, refutando, portanto, a idéia de 

que São Paulo cresceu e se industrializou à custa da expropriação do excedente 

periférico nacional.  A segunda tese, no entanto, é que após a “Crise de 1929”, esses 

desequilíbrios seriam ainda mais acentuados em função das diferenças de ritmos de 

crescimento entre a economia paulista e as demais regiões. 

 

           O processo de integração econômica provocaria, segundo Cano (1985 e 2008), 

três efeitos distintos na economia nacional: estímulo,  inibição ou bloqueio e até 

destruição. O capital industrial sediado basicamente em São Paulo, sendo elemento 

dominante do novo padrão de acumulação, via uma concorrência intercapitalista 

imperfeita, como já citado, seria também, obviamente, dominante na propagação desses 

efeitos. 

 

Os efeitos de estímulo eram provocados em função da demanda antes atendidas 

pelas importações do exterior e que passou a ser cativa da indústria nacional, e, ao 

mesmo tempo, pela própria expansão da demanda urbana proporcionada pela própria 

dinâmica do crescimento econômico interno. Manifestando-se pela ampliação do grau 

de complementaridade, agrícola ou industrial, inter-regional, mais especificamente 

complementar à  economia de São Paulo. 

 

Já os efeitos de inibição ou de bloqueio eram decorrentes de “verdadeiras 

barreiras à entrada”, caracterizadas pela pré-existência  de unidades produtivas ou de 

plantas, sediadas principalmente no “pólo” (São Paulo), com grandes economias de 

escala e  grandes requisitos de capital, além de apreciável capacidade ociosa. O que, 

convenhamos, era  raramente disponível na periferia regional, tornando, assim, o estado 

de São Paulo um ponto inibidor da expansão no resto do país.  Torna-se, portanto, claro 
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que a periferia nacional não pôde repetir o processo histórico de desenvolvimento 

econômico de São Paulo. 

 

O Nordeste, portanto, transforma-se num espaço periférico no interior da própria 

economia nacional, “periferia maior” da economia mundial. As novas formas de 

atuação do Estado, como maior disponibilidade de infra-estrutura, incentivos fiscais e 

financeiros e recursos externos possibilitariam mudanças importantes para economia 

nordestina ao longo do processo de integração produtiva da economia nacional ou de 

consolidação industrial, com vistas a atenuar as desigualdades regionais. Entretanto, 

esse processo se dá de forma seletiva: os avanços econômicos permitiram que a 

economia nordestina acompanhasse até de perto o crescimento da economia nacional 

nos anos de 1960 até 1975 e mesmo superá-la no período de 1975 à 1980, mas há uma 

seletividade dos segmentos produtivos que se modernizaram e se tornaram dinâmicos. 

Foram restritas as atividades econômicas e as áreas nelas desenvolvidas, isso porque a 

expansão tardia em relação ao Sudeste ocorria nos espaços econômicos permitidos ou 

condicionados pela indústria  que estava consolidada na própria região Sudeste do país.  

 

Estabeleceram-se sensíveis melhorias, como reforça Cano (2008), porém, 

restritas, localizadas, incapazes de promover as transformações que somente uma 

profunda política redistributiva de ativos proporcionaria. Muito em função da 

Dominação do Capital Mercantil Regional e da  velha questão da Agricultura 

Intinerante,  bem colado por Celso Furtado apud Cano (2008), como entrave a reformas 

mais profundas. Com relação a essa seletividade, destacaremos, posteriormente, 

especificamente as contribuições de Bacelar (1995) e, mais precisamente de Clementino 

(1995 e 2003) sobre o assunto, na discussão do próximo tópico que envolve  a economia 

do Rio Grande do Norte nesse contexto.  

 

Não é demais lembrar também Tavares (1999), quando afirma que a economia 

brasileira sempre esteve inserida de maneira periférica e dependente no contexto 

mundial, pelo fato de uma “revolução burguesa” incompleta, instaurada no país. Não se 

alteraram substancialmente as relações de dominação que se estabeleceram como 

essenciais na sociedade brasileira, pelo caráter rentista e patrimonialista de suas elites 

políticas e econômicas, mesmo ainda nos  primórdios da nossa expansão mercantil 
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agrária e posteriormente na própria expansão urbano industrial, que mantiveram esse 

caráter como característica fundamental da burguesia nacional. 

 

Como argumenta Egler (1993) apud Caiado (2002), a tendência de integração 

produtiva ocorrida no Brasil foi realizada num contexto de profunda heterogeneidade 

estrutural, característica típica de desenvolvimento de capitalismos atrasados ou tardios. 

Foi notória, como reforça Caiado (2002), que a tendência de desconcentração da 

atividade produtiva no país não se constituiu em um amplo processo de 

homogeneização do espaço nacional, não somente em decorrência da própria 

heterogeneidade estrutural da economia brasileira, mas, principalmente, pela falta de  

enfrentamento de questões centrais relacionadas com o próprio subdesenvolvimento 

brasileiro; haja vista que as próprias políticas de caráter regionais e industriais, 

implantadas naquele momento não ampliaram o próprio conceito de desenvolvimento 

regional e nacional. 

 

A indústria que irá se estabelecer no Nordeste brasileiro, a partir na terceira fase 

do processo de implementação da industrialização nacional, fruto do II PND (Plano 

Nacional de Desenvolvimento) do governo do presidente Geisel,  segunda metade da 

década de 1970, será a indústria intermediária, que terá a característica de complementar 

à indústria do Sudeste.  

 

Essa indústria que terá o caráter de complementaridade será estimulada por 

políticas públicas financiadoras do desenvolvimento regional, que, por sua vez, irão 

beneficiar frações de capital não só locais, mas, sobretudo, de fora da região Nordeste, 

ocupando, assim, os espaços ou as brechas deixadas pela própria atividade produtiva 

industrial brasileira. Nesse ponto, é importante deixar bem claro ou enfatizar que a 

origem e o controle dos capitais produtivos relevantes para a região Nordeste passam a 

ser dos grupos econômicos extra-regionais que se encontravam concentrados, em 

termos geográficos, como afirma Guimarães (1997), quase que na sua totalidade nos 

estados da Bahia e de Pernambuco. 

 

É importante compreender também que os investimentos públicos e privados 

realizados na região Nordeste, possibilitaram, como bem coloca Bacelar (1995), o 



47 

 

surgimento e a consolidação de áreas dinâmicas setorialmente localizadas, através da 

implantação de complexos ou pólos industriais e agroindustriais;  tornando a economia 

nordestina ainda mais heterogênea, visto que as áreas dinâmicas passam a coexistir com 

grandes sub-regiões estagnadas e tradicionais, que são as regiões  do Semi-Árido e a da 

Zona da Mata.  E, por mais contraditório que possa ser, essa maior heterogeneidade 

pode ser atribuída também como o resultado, segundo Oliveira apud Guimarães (1997), 

do próprio processo de homogeneização ou de integração produtiva inter-regional.  

 

Há dois movimentos aqui, segundo Vainer (1995) apud Guimarães (1997):  já a 

partir dos anos de 1970, o território brasileiro poderia ser visto como um espaço que era 

constantemente submetido a um processo de globalização e fragmentação,  no qual a 

região Nordeste vai sendo reduzida a um conjunto de microglobalizações, com a 

implantação de pólos dinâmicos da economia; por outro lado, e ao mesmo tempo, 

também, a região nordestina vai sendo dissolvida em um espaço  nacional  totalmente 

funcional e integrado pela própria política ou projeto de formação da industrialização 

brasileira.  

 

A partir de meados anos de 1980, com a crise financeira do Estado brasileiro, 

esgota-se o processo de desconcentração espacial da economia nacional, com um Estado 

incapaz de definir políticas públicas de desenvolvimento. Diante desse quadro, as 

transformações, que já ocorriam de forma seletiva e setorial, são aprofundadas ou 

aplicadas ainda mais no seu caráter seletivo. Isso ocorre em maior grau devido as 

próprias políticas neoliberais, especificamente a da abertura econômica no início da 

década de 1990, que, imbricada num contexto de globalização e de mercado auto-

regulador, passaram a comandar a localização das atividades produtivas; contribuindo, 

por sua vez, para o crescimento do processo de marginalização das economias regionais 

periféricas, já caracterizadas por estruturas produtivas frágeis.  

 

Na concepção de Cano (2008), a instituição de políticas de cunho neoliberal a 

partir de 1990 no Brasil, vem reduzindo os investimentos e o crescimento econômico, e, 

portanto, elevando o índice de desemprego aberto que se manifesta ainda de forma mais 

crítica na periferia nacional. Em função desses acontecimentos, está vindo à tona e 

retornando com maior intensidade o debate sobre a questão regional no Brasil nos anos 

recentes. De um lado, uns reafirmam as petições do passado, pelo retorno da presença 
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do Estado e das políticas de desenvolvimento regional, praticamente impossível, 

segundo Cano (2008), diante de um quadro atual de políticas neoliberais. Por outro 

lado, outros, mais contundentes e críticos, vêm advertindo que o neoliberalismo, em 

nome da competição e da suposta mão-invisível, substituiu o termo equidade pela 

suposta eficiência competitiva, ainda que, reforçando  o pensamento de Cano (2008) de 

maneira espúria, à custa de redução de impostos e salários, não mais cabendo, portanto, 

segundo os seguidores do neoliberalismo, qualquer “privilégio” de política regional. 

 

Outros ainda acreditam que a nação está se fragmentando, é o caso de Pacheco 

(1998), por exemplo, apontando que a partir de década de 1980 surge uma nova 

problemática que vem modificando, de certa forma, a lógica da integração do mercado 

nacional. Essa problemática seria a natureza fragmentada e espacialmente heterogênea 

do desenvolvimento econômico brasileiro recente. 

 

Cano (2008), entretanto, acredita que não é certo pensar em fragmentação, tendo 

em vista que a maior parte dos elos entre o núcleo de acumulação, São Paulo, e o 

restante do país permanecem unidos, porém ele concorda que essa fragmentação poderá 

ocorrer a medida que o processo de desindustrialização, que ele aponta como uma 

tendência das políticas neoliberais, cresça cada vez mais; levando o país para um  

indesejável caminho de “regressão mercantil”, o que nos conduziria, no seu limite, a 

uma situação de neo primário-importador/exportador, numa situação pior do que 

éramos antes de 1930. Essa “regressão mercantil” estaria relacionada com o processo de 

desindustrialização da economia nacional vis a vis a predominância do setor primário 

que volta a dominar a pauta de exportação da economia brasileira. 

  

Esse aspecto tão relevante da desindustrialização apontado pelo professor e 

pesquisador Wilson Cano passou também a fazer parte da problemática que envolve a 

economia nacional na década de 2000. Carneiro (2008), por exemplo, situa a 

desindustrialização como um processo de diminuição do adensamento das cadeias 

produtivas no Brasil, que vai surgir como conseqüência das políticas  liberalizantes da 

década de 1990,  e que continua ainda em curso; mesmo com a recuperação nas taxas de 

crescimento econômico do país que irão ocorrer no decorrer nos anos 2000.  
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Segundo Carcanholo (2010), apesar da mudança do regime cambial no ano de 

1999, levando a desvalorização da moeda nacional e possibilitando o estímulo as nossas 

exportações, a manutenção não só de uma política monetária recessiva e até mesmo de 

políticas neoliberais de abertura e desregulamentação da economia brasileira,  

acabaram, no entanto, não modificando as características estruturais da nossa economia.   

 

Nesse sentido, portanto, o contexto favorável para economia nacional no 

decorrer da década de 2000 ocorrerá em meio à manutenção de políticas 

macroeconômicas restritivas e sem a remoção dos obstáculos estruturais ao crescimento 

econômico sustentado; como, por exemplo, a manutenção de elevadas taxas de juros, a 

restrição fiscal, as ausências de política industrial e a persistência de gargalos da 

infraestrutura econômica e social. 

 

Dedecca (2010), no entanto, aponta que a retomada do crescimento econômico 

no Brasil na década de  2000  decorreu também de um ambiente favorável, 

principalmente da economia internacional  ao longo daquela década, exceto no final do 

ano de 2008, onde tivemos uma crise estrutural do capitalismo; mas, esse ambiente 

favorável acabou produzindo efeitos tão positivos sobre o desempenho da economia 

brasileira, que de certa forma resultou, segundo Dedecca,  numa espécie de 

compensação das políticas de austeridade fiscal conservadora, que continuaram sendo 

adotada no governo Lula e que foram herdadas do governo FHC  

 

O governo Lula vai estimular a produção e difundir o crédito à população de 

baixa renda, ao mesmo tempo em que vai estimular o aumento da renda corrente, com 

políticas de recomposição do salário mínimo e de transferências da própria renda, como 

no caso do  Programa Bolsa Família; além das ações em favor da geração de empregos 

propriamente ditos. E essas políticas, segundo Dedecca (2010), acabaram limitando a 

propagação da grave crise econômica mundial, a partir do segundo semestre de 2008, 

que vai acabar tendo um baixo impacto na economia brasileira.  

 

No entanto, a manutenção de uma considerável  abertura comercial  acabou 

promovendo também no decorrer do governo Lula o aumento da dependência 

econômica do país com o mercado externo, ao se  situar como centro dinâmico para a 

economia brasileira, mesmo o próprio governo em discurso na mídia dirigindo-se a 
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maior promoção do mercado interno. Porém, a prática exercida pelo governo, diferente 

até certo ponto do discurso, implicou para o Brasil num acentuado  processo de 

reprimarização das exportações, devido as commodities estarem na principal pauta de 

exportação da economia brasileira. Daí a questão da desindustrialização da economia 

nacional vim à tona novamente no momento atual. 
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CAPÍTULO 2: A ECONOMIA NORTE-RIO-GRANDENSE NUM CONTEXTO 

PERIFÉRICO  E SOB O DOMÍNIO DO CAPITAL MERCANTIL: 

CRESCIMENTO, POLARIZAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO.  

 

O Rio Grande do Norte vem apresentando, desde a década de 1970,  

significativos aumentos da sua taxa de crescimento econômico, mesmo durante a crise 

dos anos de 1980 ou da chamada “década perdida”, demonstrando um crescimento bem 

acima da média nacional e da própria região Nordeste. No entanto, como bem denota 

Clementino (2003), essa dinâmica econômica apresentada pelo estado potiguar reforçou 

uma urbanização fortemente concentrada e polarizada, denotando uma  centralidade 

urbana preexistente, e, portanto, explicitando as mesmas cidades.  

 

O Rio Grande do Norte durante o período de 1970 a 2000 cresceu, segundo 

dados apresentados por Clementino (2003), 6,7 vezes a mais contra 3 vezes o 

crescimento de todos os estados nordestinos, enquanto que, no mesmo período, o Brasil 

apresentou crescimento de apenas 2,3 vezes. A média de crescimento do estado do Rio 

Grande do Norte foi maior do que a do próprio país, mesmo durante a “década perdida”. 

Especificamente nos anos de 1980 à 1990, o estado apresentou uma média de 

crescimento de 7,40%  contra 1,60% do Brasil, enquanto que a região Nordeste, durante 

esse mesmo período teve uma média de crescimento de 3,30%. 

 

Verificando os dados da década anterior, 1970 à 1980, demonstrado também por 

Clementino (2003),  percebe-se que o estado norte-riograndense alcança uma média 

espetacular de crescimento, superando também as médias de crescimento do país e a do 

Nordeste, obtendo um crescimento de 10,30% contra 8,7% da região Nordeste e 8,70 do 

Brasil.  

 

É interessante destacar, para posterior análise, que as transformações nos 

aspectos setoriais da atividade econômica do Rio Grande do Norte ocorrem no setor 

industrial, especificamente no que se refere ao segmento da indústria de transformação, 

ao mesmo tempo em que acontece uma perda relativa da importância do setor primário. 

Por outro lado, o dinamismo de alguns segmentos da atividade produtiva norte-rio-

grandense nas últimas décadas, apesar de substituir o lento crescimento que caracterizou 

o ambiente econômico do estado por muito tempo, confirmou um padrão de 
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desenvolvimento de características que não o diferenciou daquele que apresentou a 

economia brasileira nesse mesmo período; ou seja, com forte crescimento da 

urbanização, alta concentração de renda, pobreza e exclusão social (CLEMENTINO, 

2003). 

 

O nível de crescimento atingido pelo Rio Grande do Norte também não é muito 

afetado no contexto de crise no início dos anos de 1990, chegando ao final da década  

com uma média de crescimento de 4,10%,  também maior do que média das taxas de 

crescimento do Nordeste (3,0%) e do Brasil (2,5%). Esse dinamismo da economia do 

Rio Grande do Norte resultou em importantes mudanças na sua estrutura econômica, 

alterando de forma considerável sua participação no PIB do Brasil e do Nordeste, 

passando de 0,46% em 1970 para 1,1% em 1999, em relação ao PIB Brasileiro, e, no 

que se refere ao Nordeste, sua participação passou de 4,7% para 6,4% (CLEMENTINO, 

2003).  

  

Compreender as transformações ocorridas pela economia norte-rio-grandense 

nas últimas décadas, requer a análise das  mudanças porque passaram a economia 

brasileira nesse período e que tiveram significativos impactos na  evolução da economia 

nordestina,  com conseqüências surpreendentes no desempenho da economia potiguar. 

Obviamente, como foi apontado anteriormente, esse dinamismo decorre do processo de 

integração da economia nacional que, particularmente, a partir das políticas do II PND, 

na segunda metade da década de 1970, possibilitou o caminho da desconcentração 

industrial para a periferia regional brasileira. 

 

Como bem aponta Clementino (2003), as débeis estruturas produtivas, assim 

como as precárias relações de produção, impediram, até os anos de 1960, que o Rio 

Grande do Norte participasse mais favoravelmente da industrialização da economia 

brasileira; apesar da presença do algodão como seu principal produto de exportação no 

mercado interno brasileiro nos anos de 1930, década inicial do processo de 

industrialização da economia nacional.  

 

O processo de integração da economia nacional e a favorável conjuntura 

econômica internacional, sobretudo no período inicial denominado de industrialização 

restringida,  foram criando espaços para determinados estados da periferia nacional que 
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produzissem matérias-primas e alimentos indispensáveis para aquela dinâmica. Diante 

desse contexto, segundo Araújo (2009), o setor primário surgirá como responsável pela 

inserção do Rio Grande do Norte no processo de integração da economia nacional, 

atendendo de imediato à demanda por matérias primas e alimentos, não somente de São 

Paulo, notadamente com a produção de algodão, mas também dos estados da própria 

região Nordeste. Essa inserção possibilitará transformações positivas  na economia do 

Rio Grande do Norte, mas é justamente o baixo grau de desenvolvimento das relações 

capitalistas de produção, como reforça Araújo (2009), que impossibilita um maior 

espraiamento dos resultados positivos obtidos no setor agropecuário potiguar para o 

setor industrial, durante esse período. 

 

De acordo com Clementino (1995, 2003) e Araújo (2009), mesmo que fosse 

possível observar a integração produtiva da região Nordeste bem antes da década de 

1970, a integração do Rio Grande do Norte, especificamente, até esta década, foi muito 

incipiente, em função do pequeno grau de desenvolvimento de suas forças produtivas 

nos macro setores econômicos, indústria e agricultura, que não faziam frente à 

concorrência dos estados mais desenvolvidos do país, principalmente em relação à 

região Sudeste, ficando vulnerável aos efeitos de bloqueio ou inibição desencadeados 

por esses. 

 

Apenas para ter uma idéia, no período posterior a grande depressão de 1930, 

com o aumento da produção algodoeira paulista, que passou a  atender não somente a 

sua própria demanda interna, mas também exportando para o mercado internacional, 

acabou funcionando, utilizando os termos de Araújo (2009), como fator contrarrestante 

para a produção de algodão na região Nordeste, sobretudo para o Rio grande do Norte; 

criando obstáculos ou verdadeiros efeitos de bloqueios na economia algodoeira 

nordestina, tornando, portanto, a produção de algodão norte-rio-grandense periférica ou 

complementar no mercado nacional.  

 

É somente a partir da década de 1970, como reforça Clementino (2003) que 

ocorrem modificações relevantes na estrutura da economia potiguar, que, por sua vez, 

possibilitará transformações sem precedentes na historia econômica do Rio Grande do 

Norte. As contribuições do setor público, estadual e, principalmente, federal, ainda 

iniciada pelos incentivos fiscais da SUDENE, contribuirão para que os segmentos da 
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indústria extrativa mineral, principalmente a modernização dos processos de extração da 

sheelita e do sal marinho, ainda no final dos anos de 1960, e a criação de um pólo têxtil 

e de confecções, como também uma agricultura de exportação, comandassem as 

transformações na economia do estado.  

 

A modernização da agricultura potiguar irá possibilitar o aparecimento de um 

dos seus focos de dinamismo recente, a produção de frutas tropicais, germinadas ainda 

na década de 1970, mas apenas modernizada na década seguinte, sobressaindo-se pela 

utilização de técnicas avançadas de irrigação e de manejo do solo, além da utilização 

criteriosa de sementes. Esse pólo, denominado de fruticultura irrigada, localizado entre 

os municípios de Açu e Mossoró se desenvolverá a partir de grandes empresas 

especializadas na exportação para o mercado externo.  

 

Deve-se ressaltar, contudo, que a modernização da agricultura no Rio Grande do 

Norte, assim como aconteceu no resto do país, ocorrerá a  partir da modernização do 

setor industrial e a ele atrelado. E a inserção do setor agrícola potiguar no processo de 

modernização, diga-se de passagem, conservadora da agricultura brasileira, segundo 

Clementino (1987 e 2003), indicará também mudanças qualitativas no setor agrário 

local, não só porque a produção de cana de açúcar no litoral seria  estimulada 

constantemente pelo então  Programa de Combustíveis Alternativos ou Proálcool, 

iniciada ainda no governo do Presidente Geisel (1974-1979), mas também devido a 

expansão da pecuária sertaneja, que contribuirá decisivamente para o início da ruptura 

das relações tradicionais de trabalho no setor primário do Rio Grande do Norte; 

caracterizadas pela relação de  parceria e representada pelo binômio algodão-gado.  

 

Além da fruticultura irrigada, surgem também como pólos dinâmicos os 

segmentos têxtil e de confecções de Natal, além do pólo turístico do litoral norte-rio-

grandense (projetos que foram denominados de Rota do Sol e Costa das Dunas) e a área 

da Bacia Potiguar, que corresponde a produção de petróleo e gás natural. Também está 

nesse contexto o setor da carcinicultura no estado. 

 

 Na literatura especializada essas áreas dinâmicas, isoladas, que vão sendo 

gestadas no Brasil nas últimas décadas, passam a ser também denominadas por alguns 
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autores, como, por exemplo, Bacelar (1995), de focos de dinamismo e/ou como 

“manchas de modernidade”. 

 

 A indústria de transformação tradicional, especificamente a têxtil e de 

confecções,  merecem destaque no Rio Grande do Norte, por terem tido uma grande 

representatividade em nível nacional, haja vista o processo de modernização pelo qual 

passou esse setor nos anos de 1970; alterando significativamente sua estrutura 

produtiva.  

 

No entanto, com o advento da crise dos anos de 1980, marcada por quadros 

recessivos e inflacionários no país, o setor têxtil e de confecções da economia norte-rio-

grandense sofreu um certo sucateamento, mas não suficiente para deixá-lo de ser 

competitivo regionalmente e nacionalmente, até mesmo em termos internacionais. No 

entanto, infelizmente, como lembra Clementino (2003),  não existe mais uma relação de 

encadeamento produtivo do pólo têxtil com a base agrícola da região nordeste, devido a 

decadência da produção de algodão, que atingiu principalmente o setor agrário do Rio 

Grande do Norte, ainda na década de 1970. 

 

A instalação a partir do ano de 1970 de um pólo industrial têxtil no Rio Grande 

do Norte com incentivos da SUDENE, a priori, como lembra Araújo (2009),  tinha por 

finalidade recuperar a industria têxtil estadual e aprofundar sua integração com o setor 

de matéria-prima, o algodão, na tentativa de efetivar um dinamismo capaz de acionar 

diferentes faixas ou unidades produtivas do território norte-rio-grandense. A indústria 

têxtil potiguar, segundo Araújo (2009), historicamente, detém o maior peso no valor da 

transformação industrial do estado e isso foi fruto da concretização de vários esforços 

em favor do setor, impulsionadas e implementadas por diversas forças, como o próprio 

processo de integração da economia nacional e  das iniciativas dos governos locais e da 

própria SUDENE, além da atuação do capital mercantil regional, que sempre esteve 

ligado tanto nas atividades de beneficiamento, como também na relação comercial de 

compra e venda do algodão. 

 

Entretanto, não devemos esquecer que a industrialização no estado do Rio 

Grande do Norte é preponderantemente caracterizada por indústrias tradicionais, que já se 

encontravam instaladas no estado, antes  mesmo da atuação da SUDENE; são os 
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exemplos típicos da indústria do vestuário, da têxtil, de calçados e de alimentos. A 

atuação da SUDENE, portanto, apenas aprofundou a preponderância desse tipo indústria 

que já existia no Rio Grande do Norte, apesar da indústria tradicional, a partir das ações 

desenvolvimentistas da União, ter se desenvolvido com base em novos patamares 

tecnológicos, como enfatiza Araújo (2009). 

 

Com relação ao pólo turístico do litoral potiguar, esse foi sendo implementado 

ainda na década de 1970, mas é nos anos de 1980 para cá, que ele desponta com maior 

intensidade, principalmente em relação às obras de infraestrutura, com implantação de 

projetos de prolongamento de estradas que interligam o litoral do Rio Grande do Norte, 

como foi o caso da “Via Costeira” e dos projetos “Rotas do Sol” e “Costa das Dunas”, 

já citados. 

 

No que se refere à produção petrolífera, o Rio Grande do Norte têm grande 

destaque no cenário nacional, tendo em vista, que com a expansão das atividades da 

Petrobras no estado, desde os anos de 1970, o transformou em segundo produtor de 

petróleo do país e o primeiro em terra. Portanto, destacando-se como uma das principais 

atividades econômicas em volume de investimentos; o que reflete diretamente no 

crescimento do PIB norte-rio-grandense. Além da geração de  royalties que beneficiam 

não só os municípios produtores, como também o próprio estado e os proprietários de 

terra, movimentando, por sua vez, a compra de mercadorias e serviços no mercado local 

e proporcionando uma massa salarial significativa, que circula direta e indiretamente 

com regularidade no mercado potiguar. 

 

Com a grande crise do petróleo em 1972/73, as políticas  que seguirão com o II 

Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Geisel tinha por objetivo fundamentar 

a base industrial de bens intermediários para diminuir a dependência externa de 

determinadas matérias primas no país, como o petróleo e seus derivados, o que vai 

beneficiar diretamente as atividades petrolíferas no estado do Rio Grande do Norte, 

proporcionando até um certo grau de importância econômica a alguns municípios que 

nunca se destacaram no cenário estadual, a exceção da cidade de Mossoró, que já 

figurava como importante pólo econômico no interior do estado, além dos municípios 

em seu contorno.  
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Entretanto, como bem analisa Clementino (2003), as atividades petrolíferas na 

bacia potiguar, apesar de passarem a representar grande peso no PIB da economia 

potiguar, paradoxalmente, elas não conseguem criar pólos dinâmicos nas regiões onde 

estão instaladas, não gerando sinergia com outras atividades econômicas. 

 

Por outro lado, apesar da presença dos grandes pontos de  dinamismo econômico 

no território potiguar ou dos sub-espaços em que predominam atividades modernas, em 

outros espaços, entretanto, como as zonas canavieiras, salineiras e onde predominava 

relação algodão-pecuária, as resistências às mudanças são  características ou marcas 

principais desses ambientes socioeconômicos. Quando a modernização ocorre, fazendo 

analogia a Bacelar apud Clementino (2003), ela é restrita, seletiva, reafirmando sempre 

um padrão histórico e tradicional. 

 

Finalmente, olhando o setor terciário do Rio Grande do Norte, observa-se que o 

comércio e os serviços despontam como grandes potencialidades. Na cidade de Natal é 

notória a invasão do varejo moderno de grandes redes de supermercado, shopping 

centers, além de muitas empresas regionais nos mais distintos ramos especializados,  

como eletrodomésticos, automóveis, máquinas e implementos agrícolas. Expandem-se 

também as atividades técnico-profissionais, o setor imobiliário urbano, as atividades 

financeiras dentre outras. 

 

Quando a crise dos anos de 1980 afetou a economia nordestina, muito em função 

da sua dependência por investimentos públicos, tendo em vista a própria debilidade 

fiscal e financeira do Estado brasileiro naquele momento, mesmo assim, verificou-se  

que a participação do produto nordestino no PIB brasileiro não diminuiu, apenas se 

apresentou num ritmo mais lento. O Rio Grande do Norte, por sua vez, surpreenderá 

mais uma vez e se destacará e crescerá numa taxa média de crescimento maior do que as 

médias regional e nacional, como já foi demonstrado anteriormente. Novas atividades 

surgirão, sendo inseridas na atividade econômica, contribuindo para as transformações 

da economia do Rio Grande do Norte.  

 

Apesar da crise e instabilidade da economia nacional naquela década de 1980,  

foram as tendências de acumulação privada, como aponta Clementino (2003),  

reforçadas pela constante atuação das ações e políticas estatais, que irão impulsionar o 
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surgimento e o desenvolvimento de diversos subespaços dinâmicos e modernos na 

economia potiguar;  sendo responsáveis diretos pelo  significativo crescimento dessa 

economia nos anos recentes.   

 

Clementino (2003), continuando a análise das transformações recentes da 

economia potiguar, destacou de maneira precisa, importantes acontecimentos que não 

podem ser percebidos de forma única, mas a partir de um contexto; destacando vários 

aspectos relevantes. 

 

Primeiramente, Clementino aponta a década de 1970 como o momento mais 

importante para a economia do Rio Grande do Norte, tendo em vista as grandes 

mudanças ocorridas na economia do estado. Posteriormente, percebe que a década de 

1980 é mesclada pela crise da indústria de transformação, porém, pela continuidade dos 

investimentos na Bacia Petrolífera Potiguar. Da mesma forma, que marca o início dos 

investimentos privados no setor da fruticultura irrigada e também os investimentos 

público e privado na infra-estrutura do setor do turismo.  

 

Já a década de 1990, fechando a análise  de Clementino (2003), surgiria para a 

economia potiguar como um momento dos primeiros impactos da opção brasileira pela  

inserção, diga-se de passagem, de maneira passiva no mercado globalizado, mas 

marcado pela reestruturação da indústria têxtil  e confecções, além das de bebidas, 

alimentos, balas e doces. 

 

Diante de todo esse contexto, um dos pontos relevantes da análise da trajetória 

recente da economia potiguar e muito bem colocado por Clementino (2003) é a questão 

da heterogeneidade econômica, que se torna visível na economia do Rio Grande do 

Norte, pela convivência pacífica dos pólos de dinamismos ou manchas de modernidade 

com as estruturas tradicionais, já apontadas anteriormente. Essa convivência pacífica 

termina por conferir novas dinâmicas que não alteram a espacialidade intra-estadual, 

apesar de possibilitar um movimento mais amplo de uma intensa urbanização e de um 

processo de industrialização que se articula com o país e também com o mercado 

internacional, mas que, ao mesmo tempo, contribui para reafirmar uma rede urbana já 

preexistente no Rio Grande do Norte. 
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Repetem-se segundo Clementino os ingredientes tradicionais como a guerra 

fiscal para a montagem, por exemplo, do novo pólo industrial, têxtil e de confecções, 

associando-se os capitais locais com os de fora e, ao mesmo tempo, guardando estreita 

ligação com uma base industrial preexistente, tradicionalmente já fundada na economia 

regional.  

 

As transformações, portanto, ocorrem de forma seletiva e setorial que 

espacialmente pouco contribuem para corrigir as distorções da fragmentada e dispersa 

rede urbana do Rio Grande do Norte. Repetem-se, portanto, na dinâmica econômica 

potiguar, usando as palavras de Clementino, as mesmas cidades, ou os mesmos espaços 

urbanos: as cidades de Natal e Mossoró; que desde 1970 apresentam grande 

concentração urbana, agravada ainda mais pela ausência de uma rede intermediária, 

também de caráter urbano, no espaço norte- rio-grandense. 

 

Nesse momento, cabe regatar a discussão que foi colocada no capítulo anterior 

sobre a formação periférica da economia nordestina sob a dimensão do capital 

mercantil. E, especificamente, no que diz respeito ao Rio Grande do Note, reforçaremos 

a contribuição de Araújo (2009), quando ele define que a formação do processo de 

urbanização do Rio Grande do Norte é produto de ações de sujeitos sociais que não 

desenvolveram relações sociais de produção mais avançadas. O foco da economia 

potiguar, segundo Araújo, girou em torno da reprodução de riquezas na esfera da mera 

circulação de mercadorias e não da produção propriamente dita. As conseqüências 

predatórias da atuação do capital mercantil  é observada na própria dificuldade de 

expansão do capital industrial e no entrave à formação de uma  rede de urbanização 

diversificada no território potiguar.  

 

Araújo (2009), levanta a hipótese de que a supremacia exercida por frações de 

capital de base meramente mercantis sobre os demais agentes econômicos e sociais, 

resultado  também de um contexto regional subdesenvolvido,  determinou e 

condicionou a estrutura e a dinâmica econômica e urbana  do espaço no Rio Grande do 

Norte.  

 

Apesar da importância dos agentes públicos como promotores do crescimento e 

de uma maior participação do capital industrial na economia regional nordestina, não 
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foram criados obstáculos à reprodução e ampliação das frações dos capitais mercantis 

na região, nem muito menos ao seu  poder político, atrelados aos interesses das 

oligarquias regionais e locais. Na formação do  que se denominou de Complexo 

Nordestino, por exemplo, como bem aponta Araújo (2009), os espaços sociais que se 

constituíram, funcionalmente de forma diferente, no litoral e no interior do Nordeste,  

tornaram-se, no que se referem as manifestações de suas estruturas econômicas, bem 

como de suas superestruturas políticas e sociais, complementares entre si. 

 

Corroborando com esse contexto, faz-se necessário lembrar também, por outro 

lado, ainda tentando explicar a supremacia do capital mercantil na região Nordeste, que  

apesar da tentativa da então  SUDENE  de promover uma intervenção de bases 

desenvolvimentistas na região, essa esbarrou nos interesses do capital monopolista do 

Sudeste do país, que já determinava as condições e o ritmo do processo de acumulação 

capitalista nacional.  

 

Esse fato inibiu parte dos efeitos  de estímulos provocadas pela atuação da 

SUDENE, o que  fazia com que as ações desenvolvimentistas na região acabassem 

sendo direcionadas para os interesses do capital monopolista da região  Sudeste, em 

contraposição ao capital regional nordestino; não permitindo, portanto, o comando da 

acumulação capitalista por parte do próprio capital do Nordeste, o que restringia de 

forma significativa suas possibilidades de atuação na esfera produtiva regional.   

 

Entretanto, é importante observar a interpretação de Cano (1988) a esse respeito, 

quando ele afirma que o processo de integração da economia nacional não pode se 

resumir a uma espécie de “dirigismo” econômico do pólo às limitações ou o 

impedimento do desenvolvimento da periferia regional, tendo em vista que na dinâmica 

dessa integração capitalista nacional não ocorreram apenas efeitos de inibição e/ou 

bloqueio e até de destruição das frágeis estruturas produtivas regionais,  houve também 

propagações de efeitos de estímulos. E, dessa forma, deve-se ter em mente que a maior  

parte das fragilidades observadas na economia nordestina derivam das resistências 

estruturais herdadas pela própria região. O  processo de formação econômica e social do 

Nordeste brasileiro é caracterizado por fortes concentrações da renda e da terra, que 

privaram e privam o desenvolvimento das transformações inerentes ao desenvolvimento 

do capital industrial na região. 
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Da mesma forma, vale salientar, reforçando o pensamento de Araújo (2009), que 

as elites nordestinas sempre estiveram também nos mais altos postos de comando da 

política nacional, estruturando-se como uma classe social politicamente forte e, 

portanto, não iriam se sujeitar fortuitamente aos interesses do capital produtivo do 

Sudeste do país. Antes pelo contrário, com esses fizeram um pacto de sobrevivência, 

procurando outras formas de gerar suas riquezas,  que não foi a produtiva notadamente.  

 

Houve um pacto de acumulação das diferentes elites, a da nordestina com a do 

pólo, contando com a importante participação do Estado nacional, através da então 

SUDENE, numa administração política de diferentes interesses, o que derruba o mito do 

imperialismo paulista tão bem explicado por Cano (1988) e a remota incapacidade da 

própria SUDENE em promover o desenvolvimento na região. Ademais, deve-se 

destacar, também, a incapacidade econômico-financeira das elites regionais do Nordeste 

em promover esse desenvolvimento. E esse seria o ponto chave de uma das explicações 

da supremacia oligárquica de base mercantil no Nordeste brasileiro e, especificamente, 

no estado do Rio Grande do Norte. 

 

 Entraremos, a seguir, a partir do capítulo 3 e prolongando-se até o capítulo 6, 

com as discussões teóricas que envolvem o mercado de trabalho no Brasil, e, em termos 

gerais, no contexto mundial; trazendo também alguns dados da realidade nacional. 

Inicialmente,  um ponto a se destacar é a questão que envolve a nova divisão 

internacional do trabalho. 
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CAPÍTULO 3. MERCADO DE TRABALHO NO CAPITALISMO MUNDIAL E 

NO BRASIL: A NOVA DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABLAHO E A 

REINSERÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA NA ECONOMIA MUNDIAL. 

 

É de conhecimento que o pleno emprego numa economia de mercado não é 

norma geral no seu funcionamento, sendo, portanto, o desemprego parte integrante no 

processo de desenvolvimento das nações, como bem aponta Pochmann (2008). 

 

Após a Grande depressão de 1929 e com o aumento significativo do  

desemprego ao longo dos anos trinta, os países centrais, a partir das políticas anticíclicas 

de caráter keynesiano, apresentaram durante quase três décadas, posterior, uma fase 

considerada de pleno emprego.  

 

Prevaleceriam a partir daí, políticas econômicas e sociais comprometidas com a 

manutenção do emprego e com o aumento da demanda agregada, além de desempenho 

econômico com elevada taxa de crescimento, estabilidade monetária e melhor 

distribuição da renda. Essa fase de recuperação da economia capitalista ficou 

reconhecida na literatura especializada como os anos dourados do sistema capitalista. 

 

Entretanto, especificamente a partir da década de 1970, o desemprego em grande 

escala passa a fazer parte novamente do contexto capitalista, sobretudo nos países 

centrais. E dentro dessa nova conjuntura, o debate sobre a falta de emprego, como 

aponta Pochmann (2008), passa a se concentrar em dois pontos principais, que também 

devem ser considerados na análise da problemática do desemprego no Brasil:  

 

O primeiro ponto está relacionado aos elementos exógenos ou externos ao 

funcionamento do mercado de trabalho, que seriam os investimentos no setor produtivo, 

a inserção internacional, a inovação tecnológica, dentre outros; o segundo ponto,  já diz 

respeito  a questões internas ou endógenas desse mercado, tais como: salário, custo do 

trabalho, qualificação, proteção social e trabalhista etc. 

 

Diante desse contexto, Pochmann (2008) parte da hipótese de que a crise do 

emprego não seria então irreversível nem muito menos inevitável, não sendo, portanto, 

desassociado do movimento geral do modo de produção capitalista.  
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Nesse sentido, o nível e a qualidade do emprego estão relacionados ainda mais 

às atividades econômicas, haja vista as conseqüências ou as diversas influências que 

foram geradas nas últimas décadas pelo movimento do processo de globalização 

produtiva e financeira, assim como pelo novo ciclo de inovações tecnológicas e pela da 

própria redefinição do papel do Estado na economia, tendo impacto direto no nível e na 

qualidade do emprego gerado.  

 

Não é demais lembrar que a partir de 1990, a gestação de um novo modelo 

econômico no Brasil, repercutirá não somente no produto nacional, bem como no  nível 

de emprego da força de trabalho. E mais do que isso, diante da estabilidade monetária 

alcançada a partir de 1994, segundo Pochmann (2008), o Brasil irá se inserir na nova 

divisão internacional do trabalho, especializando-se cada vez mais na produção e na 

exportação de bens de menor valor agregado e de reduzido conteúdo tecnológico e com  

intensiva utilização da força de trabalho a custo reduzido.  

 

Além disso, o baixo crescimento ao longo da década de 1990, comprometerá a 

geração de empregos e ampliará a condição de precariedade da força de trabalho, 

aumentando os postos de trabalho informais.  

 

O Novo modelo econômico brasileiro será formado, segundo Pochmann (2008), 

pela intermediação de quatro comportamentos distintos que caracterizarão as atividades 

produtivas e ocupacionais, marcados pelo processo de reestruturação produtiva:  

 

O primeiro momento da reestruturação produtiva, que vai do período de tempo 

que engloba os anos de 1990 a 1992, será caracterizado por um quadro de recessão 

econômica, que desencadeia uma queda 3,9% na produção nacional, acompanhado de 

uma diminuição de 8,4% do emprego assalariado formal e do aumento de 130% na taxa 

de desemprego. Além do surgimento de uma maior quantidade de produtos importados 

no mercado brasileiro.  

 

Já no segundo momento da reestruturação produtiva, correspondendo ao período 

entre os anos de 1993 a 1997,  iremos registrar uma recuperação da produção doméstica 

brasileira, com estimativa que foi em torno de 23,4%, ao passo que o emprego 
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assalariado formal apresentou um queda de 1,4% e a taxa de desemprego um aumento 

de 18,5%.  

 

A expansão da economia nesse segundo momento, todavia, será promovida pela 

ampliação das importações, bem como pelos investimentos externos e por 

endividamentos, tanto interno com externo,  o que provocará o aumento do consumo no 

Brasil. Por sua vez essa “expansão” será desacompanhada do aumento da produção e, 

obviamente, como conseqüência, da geração de ocupações necessárias que 

possibilitassem a diminuição na taxa de desemprego. 

 

No terceiro momento, situado entre os nos de 1998 e 1999, verificou-se a 

desaceleração total ou geral do conjunto das atividades econômicas no país: queda da 

produção doméstica em 1,6% e do emprego formal em 3,1%, elevando 

consideravelmente o desemprego em 45%.  Somente  com a mudança do regime 

cambial, especificamente a partir de janeiro de 1999, em que ocorre a desvalorização do 

real, é que o nível desemprego passa a registrar índices menos desfavoráveis ao 

conjunto da economia. 

 

Finalmente, o quarto momento corresponde do ano 2000 até o contexto atual, 

onde no seio do processo de reestruturação produtiva passa a ocorrer  combinação da 

ampliação do saldo balança comercial brasileira com o aumento do nível geral de 

emprego, sobretudo  no aumento quantitativo do emprego formal assalariado. Isso se dá 

depois de quase uma década de queda no nível do emprego com carteira assinada 

registrados no Brasil anteriormente. 

 

Apesar de um quadro mais favorável à economia brasileira a partir dos anos 

2000, Pochmann (2008), alerta para o fato de que nesses quatro momentos de 

reestruturação produtiva vividas pelo país, não conseguimos obter um crescimento 

econômico sustentado, ao mesmo tempo, em que as taxas de investimento no setor 

produtivo foram relativamente baixas.  

 

Portanto, a revisão do papel do Estado na economia brasileira não veio 

acompanhada da capacidade do setor privado de aumentar os investimentos produtivos 

na economia brasileira, muito embora do ano de 1999 para cá, percebermos uma 



65 

 

recuperação dos empregos formais, contudo, o desemprego aberto dá  sinais de 

permanecer ainda muito elevado no país. 

 

Se, de um lado, o setor privado não vem cumprindo totalmente o seu papel que 

logicamente deveria cumpri-lo em se tratando de uma economia capitalista, ou seja, de 

fomentar os investimentos no setor produtivo da economia, a reforma do Estado 

brasileiro, por outro lado, vai minar a capacidade de investimento do setor público no 

Brasil. No ano de 2005, por exemplo, segundo dados analisados por Pochmann (2008), 

a taxa de investimento do setor público brasileiro em relação ao PIB ficou 40,5% menor 

se comparada com a do ano de 1991. 

 

Voltando a analisar questão do mercado de trabalho no Brasil, devemos enfatizar 

que a trajetória ocupacional das últimas décadas no país parece que está diretamente 

relacionada ao novo padrão de inserção do país no contexto da economia mundial.  Isso 

porque será entre os anos de 1990 e 1993 que o Brasil ensaia as novas bases para a sua 

reinserção na economia internacional, porém, é somente com a estabilidade monetária, 

iniciada a partir da segunda metade do ano de 1994, que essas novas  bases aparecerão 

com  maior nitidez.   

 

Vale ressaltar que a inflação praticamente desapareceu no mundo capitalista a 

partir da segunda metade dos anos de 1990, e isso ocorre muito devido ao  quadro de 

globalização financeira predominante, que, por sua vez, irá  proporcionar políticas 

convergentes de caráter macroeconômicas, numa nova tentativa de inserção das 

economias nacionais em um contexto de capitalismo global. 

 

Enquanto perdurou, em um primeiro momento, período que engloba os anos de 

1995 a 1999, um contexto desfavorável de valorização cambial no país,  agravada ainda 

mais por ausências de políticas industrial e comercial, que pudesse  resguardar a 

economia nacional, concomitantemente  com a ausência de  uma política social 

compensatória, dado o quadro recessivo que necessitava, mesmo assim, ainda 

obtivemos uma certa recuperação das atividades econômicas, porém, sem nenhum efeito 

positivo relacionados ao  emprego formal.   O  aumento considerável das importações, 

como também o endividamento público e a internacionalização do parque industrial 

nacional, haja vista o fechamento e a desnacionalização de muitas empresas brasileiras 
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ao longo das cadeias produtivas, geralmente de médio e pequeno porte,  contribuirão, 

por sua vez, para a contenção dos empregos e, por conseguinte, para o avanço do 

desemprego aberto em nível nacional.  

 

Segundo dados levantados por Carcanholo (2010), ao longo dos anos de 1990, 

por exemplo, a taxa média de crescimento da economia brasileira foi de 1,78%,  

patamar ainda menor do que a apresentada na década de 1980, que foi de 2,2%. As 

taxas de desemprego por sua vez aumentaram de forma sistemática no decorrer daquela 

década, passando de 3,3% no ano de 1989 para 7,6% em 1999, isso sem levar em 

consideração as estimativas mais rigorosas desses percentuais.   

 

No que diz respeito às questões distributivas, o contexto  dos anos de 1990 

também não foi muito diferente, tivemos uma piora na distribuição de renda  

basicamente devido a três motivos, concordando com Carcanholo (2010):  pela própria 

mudança da estrutura ocupacional, devido a desestruturação do mercado de trabalho 

brasileiro, que passa a ser caracterizado pelo aumento do volume  não só de 

desempregados, mas também pelo aumento no número de trabalhadores por conta 

própria e sem registro formal, como abordaremos daqui a pouco de forma mais precisa; 

pela piora da própria distribuição funcional da renda e, por último, pela concentração da 

riqueza e da propriedade dos ativos. 

 

Dessa forma, acentuou-se a heterogeneidade no país, tendo em vista que o 

processo de  reestruturação até então em curso acabou tendo um caráter  seletivo. 

Observou-se então uma maior desigualdade da remuneração e na própria condição de 

contratação da força de trabalho, muitas vezes até com o amparo legal de algumas 

medidas que estavam direcionadas para a desregulamentação da legislação social e 

trabalhista, nesse mesmo período. 

 

Nesse contexto, a reinserção externa brasileira na economia mundial vai 

contribuir para a substituição de parcela dos produtos e serviços intermediários e até de 

bens de capital produzidos internamente, que serão substituídos por produtos e serviços 

importados, o que contribuirá  para o processo da desindustrialização da economia 

brasileira, muito preocupante ainda nos dias atuais.  
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Com relação à questão da desindustrialização no setor produtivo brasileiro, 

análises realizada por Carneiro (2008), apontaram para essa preocupante situação, a 

partir da constatação da diminuição do adensamento das cadeias produtivas no Brasil 

que vai surgir como conseqüência das políticas  liberalizantes da década de 1990, 

atreladas a elevadas taxas de juros e em decorrência dos momentos recorrentes que 

envolve  as políticas de apreciação da taxa cambial brasileira. Essa diminuição do 

adensamento das cadeias produtivas no Brasil, que continua ainda em curso, mesmo 

com a recuperação nas taxas de crescimento econômico do país que irão ocorrer no 

decorrer dos anos 2000, irá se dá, especialmente, segundo Carneiro (2008), nos 

segmentos industriais de maior tecnologia e de maior valor agregado, mas até mesmo 

nos processos produtivos que envolvem os bens intensivos em trabalho.  

 

A redução da produção de bases nacionais, proporcionará, portanto, perda de 

potencial impulsivo para o Brasil. E o processo vigoroso de importações, presenciado 

na década de 1990, vai acabar sendo responsável por um processo de “exportação” de 

empregos do setor industrial no Brasil.  

 

Entretanto, a partir de 1999, a modificação no regime cambial vai possibilitar, ao 

movimento de reinserção da economia brasileira, resultados diferentes dos verificados 

até aquele momento. O nível de emprego volta a crescer, mesmo ainda com um baixo 

ritmo de crescimento da economia ou do produto interno. Até mesmo o mercado de 

trabalho do  setor industrial volta a registrar expansão, o que anteriormente estava 

condenado a uma taxa decrescente na contração da força de trabalho.  

 

Posteriormente, entre os anos 2000 e 2005, o setor industrial brasileiro, segundo 

dados levantados por Pochmann (2008),  vai surgir como o responsável por um quinto 

do total de vagas abertas no mercado formal da economia brasileira. 

 

No entanto, esse contexto favorável não vai deixar de  continuar  favorecendo o 

processo de especialização produtiva, marca, como já havíamos comentado da nova 

divisão internacional do trabalho, no qual o Brasil continua dando ênfase as  

exportações de produtos de menor valor agregado, com reduzido nível tecnológico, 

associada, na maioria da vezes, à importações de bens e serviços de maior sofisticação 

tecnológica. 
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Verifica-se que a própria mudança do regime cambial, aliada, entretanto,  a 

manutenção de um política monetária recessiva e a manutenção das políticas neoliberais 

de abertura  e desregulamentação da economia, após a crise de 1999, acabaram não 

modificando as características da estrutura da economia brasileira, sendo que os 

resultados  positivos da balança comercial no país, obtido ainda no ano de 2001 no 

governo FHC, foram em parte por conta da desvalorização cambial pós-crise, porém, 

muito mais em razão do crescimento da economia internacional que aumentou a 

demanda por commodities, ocasionando uma alta nos seus preços. Além do momento 

favorável na alta no ciclo de liquidez internacional, que acabou favorecendo essa 

recuperação (CARCANHOLO, 2010). 

 

Há, portanto, uma recuperação da dinâmica da economia brasileira diante de um 

contexto conjuntural que possibilita uma inserção externa mai favorável da nossa 

economia com a pós-desvalorização cambial do final da década de 1990, atrelada ao 

crescimento do comercio internacional no início da década de 2000 e da melhoria dos 

preços das commodities, como bem definiu Carcanholo (2010) e reforçada também, por 

exemplo, em Siqueira e Maia (2010). 

 

Esse contexto favorável ocorrerá em meio a manutenção de políticas 

macroeconômicas restritiva e sem a remoção dos obstáculos estruturais ao crescimento 

econômico sustentado: elevadas taxas de juros, restrição fiscal, ausências de política 

industrial e a persistência de gargalos da infraestrutura econômica e social. 

  

Acrescento, contudo, que não podemos afirmar exclusivamente que  a 

recuperação do crescimento econômico que vai se estender ao longo do governo Lula 

será devido apenas a um contexto conjuntural favorável, surgindo ao acaso,  como 

Carcanholo (2010) e Siqueira e Maia (2010) apontam em seus trabalhos. Não devemos 

negar de forma alguma a importância nesse processo da contribuição das políticas sócio 

econômicas  significativas no governo Lula de valorização do salário mínimo, da 

transferência de renda e até mesmo da expansão do crédito pessoal, que alteraram e 

contribuíram também para a modificação do quadro de baixo dinamismo do mercado de 

trabalho que caracterizou a década de 1990 no Brasil.  
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Entretanto, também não devemos omitir, por outro lado, que a reinserção do 

Brasil na economia mundial não modificou estruturalmente a participação do país nas 

relações econômicas internacionais, até mesmo no que diz respeito aos avanços das 

exportações que envolveram os segmentos do agronegócio, segmento mais avançado 

tecnologicamente  do setor primário da economia brasileira. 

 

E concordando com as argumentações defendidas por Pochmann (2008) a 

respeito dos índices de desenvolvimento econômico no Brasil,  quando esses são  

alcançados, devem-se muito mais a concentração dos serviços voltados ao mercado 

interno brasileiro do que propriamente aos setores vinculados às nossas exportações. 

Até porque a maior parte das  exportações brasileiras  concentram-se, segundo dados 

levantados  pelo Pochmann (2008), nas mãos de um pouco menos de 20 mil empresas, 

de um total de 6 milhões de estabelecimentos que existem em todo o país.  

 

Em se tratando, especificamente de mercado de trabalho no Brasil e da sua 

evolução, podemos identificar duas dinâmicas muito diferentes da segunda metade da 

década de 1970 até os dias atuais, conforme análise realizada por Pochman (2008) e que 

discutiremos mais adiante de forma mais detalhada. 

 

Percebe-se que até o fim dos anos de 1980, existiam sinais de estruturação do 

mercado de trabalho no Brasil, caracterizada pela forte expansão das ocupações, tanto 

de empregadores quanto de empregados. O país possuía um regime-padrão de trabalho, 

que era estabelecido pelo contrato formal do trabalho assalariado, visto que o que se 

destacava mais durante o período de 1975 a 1989  era justamente o fortalecimento do 

emprego assalariado com careteira assinada. O setor da indústria de transformação 

expressava bem a realidade desse mercado, tendo em vista que no ano de 1989, segundo 

dados levantados por Pochmann (2008), cerca de 87,2% do total das ocupações desse 

setor eram preenchidas por empregados assalariados, sendo que 72,6% desses tinham 

carteira assinada, ou seja, pertenciam ao mercado formal de trabalho. 

 

É a partir de 1990 que a dinâmica do mercado de trabalho sofre importantes 

alterações, ou seja, passa a ter uma maior desestruturação nas suas bases, devido em 

muito a desaceleração do assalariamento, vis a vis a proliferação de diversas formas de 

contratação da força de trabalho. No ano de 2003, por exemplo, segundo dados também 
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relatados por Pochamnn (2008), o trabalho autônomo passa a representar 19% do total 

das ocupações na indústria de transformação, algo que em 1989 ele representava apenas 

um percentual de  6,6%, ou seja, no ano de 2003, o trabalho autônomo na indústria de 

transformação passou a ter uma participação quase três vezes a mais, comparado com o 

ano de 1989. 

 

Ainda segundo dados levantados por Pochmann (2008), dos 24,6 milhões que 

ingressaram no mercado de trabalho entre o anos de 1975 e 1989, 94,7%  conseguiram 

uma ocupação, sendo que 74% desses que conseguiram uma ocupação eram 

trabalhadores assalariados e seis em cada dez que foram contratados tiveram sua carteira 

assinada. Percebe-se claramente que o comportamento do desemprego aberto durante o 

período de 1975 a 1989 se mostra insignificante, tendo em vista que para cada cem 

brasileiros que ingressavam no mercado de trabalho, apenas menos de três na média 

tornaram-se pessoas desempregadas. 

 

O contrário ocorre a partir do ano de 1990, onde o desemprego avançou de 

forma rápida e considerável, tendo em vista que em cada cem brasileiros que 

ingressaram no mercado de trabalho, trinta, em média, perderam seu emprego, tornando 

o número de desempregados dez vezes maior, se comparado com os dados do período 

anterior. Houve aumento da ocupação não assalariada, sem proteção social e trabalhista. 

E para os que conseguiram ocupação, somente seis em cada dez pessoas foram 

contratadas na forma de assalariamento, e, desses, 75% sob a forma de regime formal de 

trabalho. 

 

No que diz respeito aos rendimentos pagos nas novas ocupações que foram 

criadas no país a partir da década de 1990, as mudanças na dinâmica do mercado de 

trabalho também foram muito drásticas, como demonstra Pochmann (2008).  

 

Levando em consideração o período anterior, entre os anos de 1975 e 1989, as 

ocupações que foram geradas com uma remuneração maior do que dois salários 

mínimos mensais cresceram numa média anual três vezes acima do total das novas 

ocupações criadas com rendimentos de até dois salários mínimos por mês, diferente do 

período entre o anos de 1989 e 2003, em que ocorreu uma inversão na dinâmica de 

remuneração das vagas criadas no Brasil, já que o total de ocupações geradas com uma 
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remuneração de até dois salários mínimos por mês teve um crescimento médio por ano 

de 2,7%, ao passo que a quantidade de ocupações com rendimentos superiores a dois 

salário mínimos mensais não sofreram nenhuma variação durante esse período.  

 

O período de 1975 a 1989 caracteriza-se pela expansão da chamada classe 

média, expansão que é substituída por uma desaceleração a partir da década de 1990, 

tendo em vista que dos 50% da renda nacional que eram absorvidas pelo trabalho ao 

final da década de 1970, passou para menos de 30% no ano de 2003. 

 

No mais, ocorreu também uma importante modificação na composição da renda 

do trabalho, ainda segundo dados levantados por Pochmann (2008), tendo em vista que 

no período de 1975 a 1989, cerca de 80% do rendimento do trabalho era formado pelo 

próprio salário do trabalhador, desses, quase dois terços eram oriundos do emprego com 

carteira assinada e 14,3%  fruto do trabalho informal. Bem diferente do período que se 

sucede de 1990 a 2003, aonde a ocupação autônoma vai absorver quase 21% da renda 

do trabalho, ficando a ocupação assalariada com menos de 70% dessa renda e somente 

52% eram provenientes do emprego com carteira assinada.  

 

Vale salientar ainda que no período 1990 a 2003, a queda no custo da 

contratação do trabalho, em função da flexibilização no processo de contratação 

trabalhista, contribuirá ainda mais para a redução da renda dos ocupados, o que, por sua 

vez, também acarretará numa diminuição da base da arrecadação tributária no país. Uma 

das importantes políticas no campo da inovação tributária no Brasil com a finalidade de 

aumentar o nível ocupacional e reduzir a informalidade da força de trabalho nos micro e 

pequenos empreendimentos foi o “Simples” (Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições), instituído no ano de 1996.  

 

Com o  “Simples” a empresas de pequeno e médio porte ficariam desoneradas de 

uma parcela importante do recolhimento das contribuições sociais que incidiam sobre o 

trabalho, como, por exemplo, o INSS, Incra, Sistema S, salário-educação, dentre outros, 

tendo em vista que essas contribuições passariam a ser recolhidas em relação ao 

faturamento da empresas e não mais em relação ao custo propriamente dito do trabalho. 
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Sem falar também  na aprovação no ano de 1999 do Estatuto das Microempresas e dos 

empreendimentos  de pequeno porte que propiciou inovações no campo trabalhista, 

como a anotação de férias, afixação de quadro de horário etc. 

 

A partir de dados coletados na Pesquisa Economia Informal, realizada pelo 

IBGE, Pochmann (2008) constatou que, no ano de 2003, o mundo da economia 

informal no Brasil era constituído por 10,3 milhões de empreendimentos, e, destes, 9,1 

milhões trabalhavam por conta própria; sendo que 1,2 milhão eram empregadores. A 

economia informal representava, em termos de trabalhadores ocupados, 27,1% do total 

das ocupações no Brasil. No segmento da construção civil, a economia informal 

representava  41% do total dos ocupados, já no setor industrial, menos de 20%.  Há uma 

forte influência da situação de quem trabalha por conta própria na composição da 

estrutura ocupacional da economia informal, haja vista que sete de cada dez ocupados 

pertencem a esse segmento de trabalhadores do setor informal da economia. 

 

Pochmann (2008) chegou à conclusão com base nos dados da pesquisa do IBGE, 

que no ano de 2003, 71% dos trabalhadores na condição de conta própria pertenciam a 

economia informal e a renda gerada por essa economia equivaleu a 15,3 %  do 

rendimento nacional. Por sua vez, o rendimento médio dos ocupados da economia 

informal  alcançou 55% do rendimento médio do total dos ocupados no país em 2003.  

 

A terceirização ao longo da década de 1990 foi algo marcante também na 

economia brasileira. Dados da PNAD , citados por Pochmann (2008),  constata entre os 

anos de 1995 e 2004 que os postos de trabalho terceirizados formais tiveram um ritmo 

de crescimento médio quase quatro vezes a mais do que o crescimento das ocupações 

como um todo no país. Em se tratando somente do setor privado formal, a terceirização 

foi responsável por 33,8% do total dos postos de trabalhos gerados pela a iniciativa 

privada.  

 

No entanto, em geral, percebeu-se também que o perfil do empregado no 

segmento formal terceirizado não era muito diferente do perfil do trabalho assalariado 

com carteira assinada. Em relação à escolaridade, por exemplo, 44,3% do total dos seus 

trabalhadores detinham até a oitava série do ensino de nível básico, enquanto que no 

total das ocupações, 41,2% dos trabalhadores apresentaram a mesma formação no ano 
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de 2005. Em relação à composição etária, tivemos uma maior concentração do emprego 

terceirizado na faixa de 25 a 39 anos de idade, somente um pouco acima do observado 

nas ocupações formais como um todo.  

 

Entretanto, em relação à renda, as diferenças são bastante acentuadas, como 

observou Pochmann a partir dos dados da PNAD, tendo em vista que a remuneração dos 

trabalhadores terceirizados representou, em média, aproximadamente, dois terços da 

remuneração média dos empregados formais no ano de 2005. Essa diferença ainda foi  

maior quando analisado o rendimento da empregada terceirizada, em comparação ao 

total dos empregos que envolvem o sexo feminino, se comparado ao rendimento 

recebido pelo sexo masculino: 60,4% contra 64,6%, respectivamente. No entanto, essa 

diferença de renda ainda era muito acentuada no ano de 1995, quando o rendimento 

médio do terceirizado correspondia apenas a 58,9% do rendimento total da ocupações 

formais no Brasil, sendo que o rendimento masculino era de 61,2% e o feminino de 

apenas 52,4%.  
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CAPÍTULO 4. AS VÁRIAS FACES DO DESEMPREGO NO BRASIL: 

DESEMPREGOS CONJUNTURAL E ESTRUTURAL E DESEMPREGO 

INTELECTUAL.  

 

O desemprego  se integra ao ciclo ativo da força de trabalho no Brasil com uma 

maior  intensidade em um contexto de tempo mais recente, podemos dizer assim. Isto 

porque até a década de 1980, o desemprego aberto era não somente residual em relação 

ao conjunto da População Economicamente Ativa (PEA) e se concentrava,  como bem 

aponta Pochmann (2008), naquela parte da população, que infelizmente e 

tradicionalmente eram identificadas como as mais vulneráveis no mercado de trabalho; 

ou seja, os jovens, as mulheres e os negros, muitas vezes apresentando baixa 

escolaridade.  

 

A partir da década de 1990 não só  a taxa de desemprego cresceu 

aceleradamente no Brasil, tendo em vista que ela vai ser aproximadamente três a quatro 

vezes maior do que as taxas registradas nas décadas anteriores de 1970 e 1980, ao 

mesmo tempo, que não apresentará ruptura com as condições gerais e degradantes 

apresentadas historicamente pelo trabalho no Brasil. Porém, esse desemprego vai mudar 

radicalmente a sua natureza e manifestação.  

 

Diante desse novo contexto, por não mais haver nenhum segmento social imune 

a questão do desemprego, percebe-se, segundo Pochmann (2008), a generalização do 

desemprego num ritmo maior, para além dos tradicionais grupos sociais mais 

vulneráveis no mercado de trabalho.  

 

Além do mais, paradoxalmente, o país que ainda tem déficit de escolaridade na 

sua população, passa também a conviver com uma aceleração do desemprego nas 

camadas da população economicamente ativa que possuem um maior grau de 

escolaridade, ocasionando, como conseqüência, o que Pochmann (2008) chama de a 

anomalia do fenômeno ou de  fuga de cérebros.
3
 

 

                                                 
3
 A fuga de cérebros é um processo de emigração da mão de obra com maior nível de escolaridade e 

com melhor qualificação profissional que, desprezada internamente, vai para outros países com 
condições de absorvê-la, provocando, portanto, internamente no país, uma forma de desemprego que 
Pochmann (2008) denomina de desemprego intelectual. 
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Diante desse contexto, a ociosidade,  fruto de um desemprego involuntário, 

muito bem definida por Keynes, ainda na crise de 1929, como algo inerente ao 

capitalismo, assume novas formas de manifestação nessas duas últimas décadas no 

Brasil:  

 

De um lado, temos o tradicional desemprego conjuntural que por estar 

relacionado ainda mais ao nível de atividade econômica, passou a representar quase dois 

terços dos desempregados no país. Por outro lado, temos o desemprego estrutural que 

se destaca pela longa duração da ociosidade da força de trabalho, haja vista a sua 

vinculação com o modo de inserção do país junto à economia mundial. Infelizmente, 

essa modalidade de desemprego vem ganhando uma dimensão crescente no Brasil. 

 

O desemprego estrutural vem apresentando, por sua vez,  segundo Pochmann 

(2008), três formas distintas de sua manifestação no mercado de trabalho Brasileiro: a 

primeira delas é o desemprego repetitivo,
4
 concentrado geralmente no segmento juvenil 

da população, estando relacionado às dificuldades crescente da transição do sistema 

escolar para o mundo do trabalho. Isso ocorre em função dos obstáculos que levam à 

instabilidade na ocupação, pelas próprias dificuldades que determinadas faixas etárias 

tem de construir uma trajetória laboral; seria uma espécie de negação descontínua ao 

exercício do trabalho. 

 

A segunda forma de desemprego estrutural no país é o chamado desemprego de 

conversão, caracterizado pela tendência a dificuldade que o trabalhador passa a ter de 

retornar a uma condição equivalente a sua situação laboral anterior, uma vez 

interrompida sua trajetória ocupacional; mesmo que esse possua um maior grau de 

escolaridade. Geralmente, esse tipo de desemprego está associado à população de 25 a 

45 anos e é causado pelas mudanças na organização e gestão do trabalho e/ou pelo 

próprio acirramento da competição no mercado. 

 

Uma terceira forma de desemprego estrutural é o Desemprego de exclusão, que 

está fortemente associado ao perfil das pessoas com quarenta anos ou mais, em função 

                                                 
4
 Com relação a maiores esclarecimentos sobre exemplos de desemprego repetitivo, ver também tese 

de ASSIS, Márcia M. Juventude em Rio Branco no Acre: trabalho e estrutura de oportunidade na Cidade 
Floresta. UFRN. 
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do próprio preconceito etário, que passa a assumir uma maior relevância na hora da 

contratação do trabalhador. Percebe-se que o desemprego de exclusão está muito 

associado ao desemprego de conversão, mas o motivo do primeiro é o preconceito com 

a idade do trabalhador, que não dificulta somente a sua inserção, como também o seu 

retorno ao mercado de trabalho numa condição compatível com o cargo anterior, 

mesmo que o trabalhador possua grande escolaridade.  

 

O desemprego estrutural na sua essência se encontra, de certa forma, associado a 

dois problemas distintos, que acabam convergindo entre si. O primeiro está relacionado 

à esfera produtiva, através dos aspectos micro e macroeconômicos; e o segundo 

problema, está relacionado à esfera da educação.  

 

No que diz respeito aos aspectos macroeconômicos,  a quantidade e a 

composição do desemprego para  determinado país está vinculado tanto ao ritmo de 

expansão da economia nacional, quanto com o modo de inserção na economia mundial. 

Isso pelo fato de que, enquanto o ritmo de crescimento da economia brasileira 

permanece baixo, o país tende a se especializar na produção e comercialização de bens 

que possuem não só um menor valor agregado, como também de moderado conteúdo 

tecnológico e de dependência do baixo custo de sua força de trabalho.  

 

Dessa forma, dentro desse contexto, se o crescimento econômico demandar mais 

mão de obra, ela vai estar associada a uma força de trabalho com um perfil de baixa 

remuneração e com precárias condições de trabalho e nem sempre com o acesso a um 

grau de escolaridade e a uma qualificação mais elevada. 

 

Já no que diz respeito aos aspectos microeconômicos, o contexto do desemprego 

estrutural está relacionado ao funcionamento e a própria organização das empresas, 

sobretudo,  no que pese a desconexão entre as novas formas de produção e organização 

do trabalho.  

 

No Brasil acaba prevalecendo a sistemática selvagem da competição e da 

terceirização espúria do trabalhador no conjunto das cadeias produtivas, em função da 

busca incessante por um maior grau de produtividade, que se dá através do 

rebaixamento, na maioria das vezes, das condições trabalhistas. E  tudo isso ocorre em 
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contraposição a um regime de cooperação organizativa e funcional e da própria falta da 

elevação de investimentos no próprio setor produtivo. 

 

No segundo problema, o da esfera educacional, verifica-se uma nítida separação 

no Brasil entre o mundo do conhecimento e o da produção, haja vista, por exemplo, que 

é um verdadeiro paradoxo um país subdesenvolvido como o Brasil, com uma população 

na sua maioria ainda com baixa escolaridade, parte dos trabalhadores com elevada 

qualificação,  muitas vezes, serem aproveitados por países ricos, numa verdadeira “fuga 

de cérebros”,  como bem definido por Pochmann (2008).   

 

Infelizmente essa realidade vai se consolidando ao longo dos tempos, na medida 

em que aumenta  a opção no país pela ampliação das compras de tecnologias do 

exterior, em contraposição à produção tecnológica internamente. Os investimentos em 

ciência e tecnologia, mesmo que moderados no Brasil, ainda pouco tem contribuído 

para o desenvolvimento econômico, por serem registrados um reduzido aproveitamento 

dos seus resultados nas atividades produtivas no país.  

 

É uma contradição que contraria as tendências dos mercados mundiais, que 

exigem a ampliação dos níveis de escolaridade e de qualificação profissional, muito 

embora, já se observa  uma importante elevação no nível de escolaridade em 

praticamente todas as faixas etária da população brasileira, especificamente a partir da 

segunda metade da década de 2000. 

 

Outro fator bastante relevante que pode também estar contribuindo para essa 

anômala do desemprego intelectual no país e proporcionando a “fuga de cérebros”, ou o 

fenômeno da emigração de trabalhadores para países ricos, pode ser observada na 

análise que Dedecca (2010) faz sobre a recuperação do mercado de trabalho no Brasil 

ao longo da década de 2000, baseada ainda em baixas remunerações.  

 

Dedecca (2010)  observa que ao longo da década de 2000 ainda se verifica uma 

progressiva concentração da estrutura ocupacional em torno do salário mínimo no 

Brasil, ou seja, forte concentração da estrutura de remunerações ao redor de um piso 

salarial legal.  
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Em dados analisados por ele sobre os rendimentos no mercado de trabalho no 

país, demonstraram um declínio generalizado dos diversos níveis de rendimentos  

múltilpos do salário mínimo, ao mesmo tempo, em que os rendimentos do trabalho em 

direção ao salário mínimo ainda foram reforçadas pelo perfil das novas oportunidades  

ocupacionais, em torno do novo ciclo de crescimento econômico da década de 2000.  

 

Dedecca (2010) chama atenção para  o fato de que de 3 em cada 4 novos postos 

de trabalhos assalariados no Brasil, durante os anos 2000, estes foram criados na faixa 

de 1 a 2 salários mínimos.  

 

Fato esse que constatamos também de forma mais generalizada na realidade do 

mercado de trabalho da economia norte-rio-grandense ao longo dos anos 2001 a 2008, 

objeto de estudo da nossa tese, através também dos dados da PNAD.  

 

Ao analisarmos as participações das pessoas em idade ativa no Rio Grande do 

Norte, segundo a faixa de renda, observamos que as pessoas obtiveram rendimentos de 

até um salário mínimo foram as que apresentaram a maior participação na quantidade 

total das pessoas em idade ativa no mercado de trabalho do Rio Grande do Norte, em 

relação aos demais tipos de rendimentos salariais, com uma média anual de participação 

em torno de 56,13%. 

 

Lembrando que no ano de 2001,  a taxa de participação da faixa de renda das 

pessoas em idade ativa que obtiveram até um salário mínimo foi de 59,9%, e,  no ano de 

2003, ainda alcançou 64,8%. Porém, a partir do ano de 2004 a taxa percentual de 

participação das pessoas em idade ativa que ganharam até um salário mínimo no Rio 

Grande do Norte teve  uma tendência de queda, chegando a participação percentual de 

47,9%  no ano de 2008.  

 

Portanto, em consonância com o pensamento de Dedecca (2010), é preciso que 

tenhamos no Brasil uma dinâmica do mercado de trabalho que permita estabelecer uma 

convergência entre escolaridade e remuneração, haja vista que dados recentes da PNAD 

sobre o perfil do mercado de trabalho no Brasil demonstram que apesar da elevação do 

perfil de escolaridade da população economicamente ativa, ela não se traduziu em 

aumentos de remuneração. 
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CAPÍTULO 5: DESENVOLVIMENTO NACIONAL, PERSISTÊNCIA DA 

HETEROGENEIDADE E O MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL. 

 

O que denominamos de países centrais no capitalismo mundial é tão somente 

aquelas nações que conseguem um grau de articulação entre a presença de uma moeda 

internacional, enquanto reserva de valor e unidade de troca, com uma plena capacidade 

ou poder de inovação tecnológica, e, portanto,  de maturidade industrial.  

 

Nesse aspecto, o desenvolvimento expressa muito mais uma condição de mito 

como bem expressa  Celso Furtado (1974), já que não tem como universalizar o padrão 

de desenvolvimento dos países considerados centrais, como numa espécie de 

mimetismo, em função não somente das restrições ambientais, como pelas  próprias 

restrições impostas pelas forças produtivas globalizadas.  

 

Diante desse fato, no entanto, é preciso ressaltar que isso não significa que não 

pode ser possível acontecer o desenvolvimento nacional nos países chamados 

periféricos; muito pelo contrário, o que não pode são as suas possibilidades serem 

associadas, necessariamente, a uma idêntica reprodução dos padrões de consumo dos 

países centrais, como numa espécie de mimetismo desse modelo.  

 

Até porque quando esse mimetismo ocorre na periferia, a condição de 

subdesenvolvimento tende a se manifestar, pelo simples fato de que somente uma 

parcela da população consegue reproduzir os gastos equivalentes ou até mesmo 

superiores aos dos países centrais. Nesse aspecto, a distribuição da renda torna-se 

concentrada, da mesma forma que  os gastos públicos são orientados para as despesas 

dos ricos.  

 

Como bem lembra Brum (2009), o processo de desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil, já na sua fase industrial, especificamente, durante o chamado milagre 

econômico brasileiro, vai se caracterizar, internamente, como um modelo elitista, 

concentrador e excludente.  Na tentativa de internalizar o padrão de consumo dos países 

ricos, o Brasil acabou abandonando, o que Pochmann (2008) chama de reformas 

civilizadoras  do capitalismo: a agrária, a tributária e a social; o que  aprofundou ainda 

mais  a concentração da riqueza,  do poder e da renda no país.  
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O baixo grau de integração dos núcleos do modelo de desenvolvimento no Brasil 

formou uma imagem de um “arquipélago” do nosso território; e, apesar da pulverização 

de iniciativas recentes de desenvolvimento local, verifica-se, na verdade, uma 

fragmentação do espaço nacional. Nunca é demais lembrar que a formação de um 

mercado interno do ponto de vista econômico, tanto para Marx, como também para 

Smith, citados por Pochmann (2008), dependem das especificidades nacionais desse 

mercado, isto é, dos recursos naturais, da mão de obra especializada, da inovação 

tecnológica, dentre outros fatores.  

 

Para além das especificidades no campo econômico, a noção de 

desenvolvimento deve estar associada às concepções de homogeneidade e de autonomia 

de uma nação, já explicados por nós em capítulos anteriores, quando citamos Brandão 

(2007). A homogeneidade, na sua essência, retrataria à estrutura social, reportando ao 

processo de dominação e de conflitos que são inerentes a uma estratificação social;  já a 

autonomia,  está vinculada ao padrão de regulação entre os segmentos e as organizações 

públicas e privadas.  

 

As bases do desenvolvimento econômico brasileiro,  reforça Pochmann (2008), 

tiveram origem na força do localismo, associados ao ciclo de produção para exportação, 

com baixa relação mercantil interna, como já demonstramos também em Guimarães 

(1997), quando nos reportamos as fases da formação periférica da economia nordestina. 

Conformaram-se no país uma estrutura econômica dependente da dinâmica externa e da 

produção de monoculturas em áreas  latifundiárias e, historicamente, fazendo-se da 

utilização de trabalho forçado. A constituição de núcleos com distintas atividades 

econômicas vinculadas às exportações dentro dos espaços regionais não permitiam um 

processo de integração nacional.  

 

Dessa forma, as variadas ocupações e produções se movimentavam sob a forma 

de enclaves que foram sendo determinadas exogenamente, sem ocorrer possibilidade de 

conexões com o mercado interno; não se reproduzindo, portanto, as possíveis vantagens 

de eficiência para a economia nacional; o que representava  não somente o contrário do 

que seria um desenvolvimento autônomo, mas, principalmente, o aprofundamento da 

heterogeneidade estrutural da nossa economia.  
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Nesse sentido, o processo de integração era débil, tendo em vista que a economia 

era formada por partes que quase não tinham comunicação entre si e, o que é pior, sem a 

integração do funcionamento de um mercado de trabalho. Os “complexos locais” 

comandados por oligarquias regionais vinculados diretamente com o exterior era o que 

predominava no Brasil nos primórdios de um capitalismo escravocrata, e, dentre as 

regras de dominação dessa própria oligarquia estava o fato da não intervenção federal 

nos poderes e nos interesses locais.  

 

Mantinham-se, assim,  as diferenças regionais como uma forma de assegurar 

uma espécie de unidade territorial, que, diga-se de passagem, não gerava integração 

nenhuma, muito pelo contrário, como já apontamos, produzia apenas uma maior 

heterogeneidade, indispensáveis para o desempenho político e econômico dos setores 

hegemônicos, associados às atividades primárias exportadoras; e, portanto, gerando a 

concepção de um “arquipélago territorial”. 

 

É somente a grande depressão de 1929,  que provocará uma profunda crise no 

modelo primário-exportador brasileiro, prevalecente desde os tempos coloniais, que 

colocará em xeque as regras de convivência de uma verdadeira confederação das 

oligarquias no Brasil. Praticamente, ao mesmo tempo em que a Revolução de 1930, 

protagonizada por uma aliança liberal, agregava frações oligárquicas secundárias e 

segmentos urbanos interessados numa maior participação e em reformas políticas, 

econômica e sociais, que irão propiciar uma via alternativa para o desenvolvimento 

econômico brasileiro; não mais dependentes das possibilidades de expansão da 

economia internacional, mas, sobretudo, associadas as possibilidades de avanços do 

mercado interno nacional, em favor de um  projeto de industrialização para a economia 

brasileira.   

 

Para tanto, a centralização e  a concentração do poder nas mãos do Estado 

central, acompanhado, paralelamente, da regulação e da burocracia estatal e de uma 

espécie de dirigismo econômico vai propiciar um padrão politizado de acumulação de 

capital.   Assim a adoção de um projeto de industrialização e urbanização de um 

território que era marcado até aquele momento por verdadeiras manchas regionais, no 

que se refere aos aspectos econômicos e sociais, passa a ser rapidamente integrado.  
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No entanto, esse projeto, concordando com as argumentações de Pochmann 

(2008),  vai se tornar também prisioneiro de suas próprias contradições,  tendo em vista 

que o processo de integração será marcado pela elevada concentração regional da 

estrutura produtiva; é só lembrarmos que a região Sudeste passa atuar como uma 

verdadeira locomotiva da industrialização brasileira e em grande medida o projeto de 

industrialização irá se viabilizar pela reprodução politicamente forçada da própria 

heterogeneidade, uma vez que somente o crescimento econômico e  a centralização 

política ofereceriam as condições ditas necessárias para superar os chamados entraves 

das diversidades estabelecidas pelos poderes locais.  

 

Dessa forma, o desenvolvimento brasileiro funcionará como uma espécie, tão 

bem definida por Pochmann (2008), de diástole e sístole, devido as  rearticulações entre 

as novas e  as velhas bases do pacto de dominação, que enxergavam no Estado uma 

síntese de poder arbitrar sobre as suas perdas e os seus ganhos econômicos, por meio da 

acomodação dos conflitos dos grandes, diversos e divergentes interesses.  

 

Entretanto não há de se negar que a medida de que a industrialização e o 

processo urbanização avançavam, alteravam-se também a composição da riqueza 

nacional, com significativos impactos na força dos poderes locais; inclusive com o 

deslocamento de processos produtivos de áreas mais industrializadas para outras regiões 

do país.  

 

Nesse sentido, as políticas de desenvolvimento regional, através da criação de 

agências de desenvolvimento, bem como da criação de bancos regionais e estaduais nas 

regiões Nordeste, Centro Oeste, Norte e no próprio Sudeste do país, por meio do 

planejamento central, via a constituição de planos de desenvolvimento econômico, 

foram responsáveis pelo avanço de estruturas produtivas nas regiões periféricas do país. 

 

Assim, até a primeira metade da década de 1980, teremos também registros 

importantes de indicadores de descentralização do desenvolvimento econômico no 

Brasil, mas, mesmo com uma média de crescimento econômico próximo a 7%, o Brasil 

não deixou de apresentar profunda heterogeneidade produtiva e social, mesmo e apesar 
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de ter consolidado, ao mesmo tempo, um importante sistema de proteção e de regulação 

trabalhista em nível nacional. 

 

Veio a crise da dívida externa nos anos de 1980 e o receituário recessivo de 

ajuste econômico logo no início da mesma década esfacelou o padrão de 

desenvolvimento econômico brasileiro: a média anual de expansão do PIB brasileiro foi 

um pouco acima do crescimento populacional, o que provocou uma semi-estagnação da 

renda per capita por mais de 25 anos.  

 

Paralelamente a essa semi-estagnação, foram importantes as modificações no 

papel do Estado, mas com ênfase em políticas de caráter mais pontuais e de curto prazo, 

em substituição as políticas de planejamento nacionais de médio e longo prazos; em 

muito em decorrência  da emergência de problemas significativos, oriundos da crise, 

como a hiperinflação, os endividamentos externo e interno e os desequilíbrios tanto das 

contas públicas, como do próprio balanço de pagamento. 

 

Esse quadro de baixo crescimento econômico no país tornou os problemas 

sociais bem maiores e mais complexos. Por um lado, o mercado de trabalho passou a 

registrar um comportamento com sinais de desestruturação: dessalariamento da força de 

trabalho e informalidade das ocupações, além de intensa elevação do desemprego 

aberto. Por outro lado, contata-se o aumento do processo de polarização social, fruto 

tanto do esvaziamento em escala crescente dos tradicionais postos de trabalho de classe 

média, como do aumento de ocupações de baixa renda e dos rendimentos associados aos 

ganhos no setor financeiro da economia. 

 

O ajuste fiscal das contas públicas do Estado provocou ainda maiores desajustes 

sociais, o que representou o aumento da carga tributária, que afetou proporcionalmente 

ainda mais os pobres. A persistência, por sua vez, das políticas macroeconômicas de 

valorização cambial e de promoção das altas taxas de juros, principalmente ao longo dos 

anos de 1990, desacompanhadas de políticas agrícolas, comerciais e principalmente 

industriais, de forma mais ativa, surtiram efeitos desastrosos sob o ponto de vista local e 

regional, desarticulando o mercado interno e provocando uma espécie de refluxo no 

desencadeamento industrial, a partir de uma estrutura produtiva já fortemente 
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concentrada na região Sudeste. Sem falar no próprio movimento de desindustrialização 

da economia nacional.  

 

Sintetizando, utilizando-se das argumentações de Pochmann (2008), o caminho 

aberto a partir de 1980 desfez a convergência política social, que organizou o Brasil em 

torno de um desenvolvimento nacional. O principal atributo dessa convergência era a 

busca pelo crescimento econômico acelerado, a ponto de empurrar para frente os 

problemas estruturais do país, como as péssimas distribuições de renda, de riqueza e até 

mesmo de poder. Tivemos, assim, um capitalismo que foi de incapaz de promover as 

reformas ditas civilizadoras, como já apontamos anteriormente.  

A partir de então, ganharam relevância no cenário nacional, certos 

desenvolvimentos regionais restritos, especializados, centrífugos, quando não 

excludentes, como também já abordamos em capítulos anteriores do nosso trabalho de 

tese, ao citarmos Pacheco (1997), Barcelar (1995 e 2000) e Brandão (2007), 

reafirmando o nosso processo histórico de heterogeneidade (fragmentação do 

dinamismo territorial e da promoção de um desenvolvimento local). Tudo isso ainda foi 

acompanhado da descentralização das políticas públicas, que desarticularam ainda mais 

a capacidade do governo nacional de promover políticas de desenvolvimento nacional. 

  

 O que presenciamos, portanto, em termos de economia nacional, são enclaves 

territoriais que se manifestam como ilhas de inclusão, e que são incapazes de promover 

uma sinergia nacional. Um pouco mais na frente retomaremos essa discussão no nosso 

trabalho, quando discutiremos sobre os “padrões subnacionais de desenvolvimento no 

Brasil”. 

 

 É preciso compreender, portanto, que sem o retorno de um desenvolvimento 

nacional não se pode pensar em romper com uma crise social que pertence a todos e não 

a espaços seletivos que se comportam de maneira excludente.  Vejamos, a seguir, como 

tudo que foi contextualizado aqui sobre o desenvolvimento da economia nacional se 

manifestou sob o mercado de trabalho no Brasil ao longo de sua trajetória, marcada 

também pela persistência da heterogeneidade das relações econômicas e sociais.  

 



85 

 

5.1 Estruturação incompleta e desestruturação do mercado de trabalho no 

Brasil. 

 

O mercado de trabalho no Brasil passa a registrar, já desde os anos de 1980, uma 

trajetória muito diferente, ao compararmos com a sua trajetória anterior. Antes, 

especificamente no período que vai dos anos de 1930  até 1980, prevalecia um mercado 

de trabalho que era sustentado pela capacidade de ampliação dos empregos assalariados, 

principalmente os regulares e os registrados formalmente, ao mesmo tempo, verificava-

se a redução do nível de desemprego e das ocupações por conta própria ou até  mesmo 

sem remuneração. 

 

Vale salientar, no entanto, que apesar desse período, ainda mais precisamente de 

1960 a 1980, ter se caracterizado por um maior dinamismo na geração das ocupações no 

Brasil, devemos ter em mente, concordando com Siqueira e Maia (2010), sobretudo a 

partir da década de 1970, que teremos um período marcado por particularidades, ao 

mesmo tempo  controvertido, heterogêneo e complexo no que diz respeito ao processo 

de desconcentração produtiva no âmbito regional brasileiro.   

 

Isto porque ao lembrar Tavares (1999), Siqueira e Maia (2010) apontaram para o 

fato de que os processos que atuaram na composição da urbanização e nos mercado 

regionais do país, em meio a “fuga para frente” de uma constante apropriação privado 

do território brasileiro, assim como de uma constante interiorização, que tiveram na  

expansão da fronteira agrícola e nos processos de industrialização, determinantes desse 

processo, acabaram também aumentando os estoques de mão de obra nos diferentes 

espaços urbanos do país, entretanto, mesmo assim tivemos processos econômicos e 

sociais estruturantes, ainda  que de forma incompleta 

 

É somente a partir da década de 1980 que ocorrerá a sinalização de uma ruptura 

da tentativa de funcionamento de mercado de trabalho estruturante no Brasil e que irá se 

manifestar, por sua vez, com maior intensidade, nos anos de 1990.  O mercado de 

trabalho,  brasileiro, a partir de então, passará a ser caracterizado pelo aumento do 

desemprego aberto e das ocupações não-assalariadas e pelo decréscimo do próprio 

salário, sobretudo daquele registrado em carteira, em comparação ao total das 

ocupações geradas. 
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É a crise da dívida dos anos de 1980, bem como posteriormente as reformas de 

caráter neoliberal dos anos de 1990 que dificultarão de maneira incisiva, como lembram 

Siqueira e Maia (2010), as políticas nacionais de desenvolvimento. Determinou-se uma 

dinâmica macroeconômica que será profundamente desfavorável ao crescimento 

econômico, haja vista a ampliação de uma lógica de valorização financeira, tornando 

defensivo o ajuste patrimonial e produtivo no país. 

 

Tivemos assim  dois movimentos diferentes que caracterizariam  o 

comportamento geral do mercado de trabalho brasileiro nos últimos setenta anos, bem 

definidos, por exemplo, por Pochmann (2008):  no período de tempo que vai dos anos  

de 1930 até 1980, onde se destaca uma estruturação do mercado de trabalho do Brasil, 

mas, diga-se de passagem, realizada de forma incompleta; e,  a partir da década de1980, 

onde irá prevalecer de fato no mercado de trabalho brasileiro  um processo de 

desestruturação.
5
  

 

Essa desestruturação pode se observada em várias dimensões, como ressaltaram 

Siqueira e Maia (2010): fruto de uma inserção internacional vulnerável do país; da 

manutenção de baixo nível de investimento, com inversões de capital de baixa 

qualidade;  no próprio desadensamento da estrutura produtiva brasileira; na ampliação 

das desigualdades regionais e na tendência de desconcentração “espúria”, ou seja, como 

definiu Cano (2008) apud Siqueira e Maia (2010), uma desconcentração que ocorre sob 

um pífio crescimento econômico e a custa de uma guerra fiscal, contrastando com o 

período da desconcentração “virtuosa”, principalmente entre 1970 e 1980, caracterizada 

por políticas de desenvolvimento nacional e regional e com elevado nível de 

investimento que possibilitaram num aprofundamento da integração  da economia 

brasileira.  

                                                 

5
 Mercado de trabalho estruturado seria aquele em que há predominância do segmento organizado do 

mercado de trabalho urbano e que prevalece o avanço das ocupações mais homogêneas; que por sua 
vez, são sustentadas ou baseadas no tripé: empresas tipicamente capitalistas, administração pública e 
empresas estatais. Ao mesmo tempo, as suas ocupações se caracterizariam pelo emprego assalariado de 
forma regula e regularizada. Em contraposição, teríamos o processo de desestruturação, que seria o 
contrário, caracterizando-se pela manifestação do segmento não organizado, onde as formas principais 
de ocupação são heterogêneas e não pertencentes, sobretudo, às organizações tipicamente capitalistas, 
nem tampouco à administração pública e às empresas estatais; características marcantes de um 
mercado de trabalho típico de economias subdesenvolvidas (POCHMANN,  2008). 
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A partir da análise da evolução do PIB per capita extraídos dos Censos 

demográficos produzidos pelo IBGE, Pochmann (2008) observou ou constatou que 

durante o período ou o ciclo da industrialização da economia brasileira, que vai de 1930 

a 1980, há um movimento de estruturação, mesmo que incompleta, do mercado de 

trabalho no Brasil.  

 

Com o abandono do projeto de industrialização a partir de 1980, já se verifica 

um comportamento de forte oscilação na evolução do PIB per capita brasileiro, com 

uma trajetória condizente a um momento de semi-estagnação. Simultaneamente a esse 

comportamento de semi-estagnação do PIB per capita, o mercado de trabalho no Brasil 

passa, então, a apresentar características de desestruturação. 

 

A tendência de desestruturação do mercado de trabalho nacional vai até o ano de 

2000, prevalecendo intenso desemprego aberto e perda relativa da participação do 

emprego formal no total das ocupações, como relatado por Pochamnn (2008). É 

importante frisarmos também, que os dados da PNAD do IBGE, analisados também por 

Pochmman, mostraram uma trajetória similar à percebida nas pesquisas censitárias, por 

ele também pesquisado; entretanto, os dados da PNAD já indicavam uma contraposição 

relativa à desestruturação do mercado de trabalho já a partir do ano de 1999.  Esse fato é 

importante porque o estudo que fizemos sobre o mercado de trabalho no Rio Grande do 

Norte, objeto de nossa pesquisa de tese, utilizou-se também dos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).  
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5.2. Panorama recente do mercado de trabalho no Brasil: reestruturação ou 

ruptura e interrupção da desestruturação – desafios e limites a serem superados.   

 

Em termos gerais, verifica-se que entre os anos de 1979 até 2004 prevaleceu a 

desestruturação do mercado de trabalho brasileiro, porém, ao considerarmos 

determinados intervalos de tempo, mais especificamente os anos mais recentes, desde 

1999 pra cá, a partir dos dados da PNAD que foram analisados por Pochmann (2008), 

observam-se mudanças frente à tendência de desestruturação do mercado de trabalho no 

Brasil.  

 

Ao recortarmos o subperíodo de 1999 a 2004, já se percebe que  o 

assalariamento volta a predominar no mercado de trabalho brasileiro, respondendo por 

quase 87% das novas vagas; sendo que mais de dois terços foram com carteira assinada. 

E isso representou mais de 56,5% dos postos que foram criados no Brasil desde o ano 

de 1999, segundo informações retiradas da PNAD e descritas por Pochmann (2008). 

Nesse processo de reestruturação do mercado de trabalho no Brasil destacou-se também 

uma queda na taxa de desemprego aberto, contribuindo, assim, para a redução da 

precarização das formas de inserção no mercado de trabalho; com uma queda de 10,3% 

entre os anos de 1999 a 2005. Em conseqüência disso, há a recomposição do segmento 

organizado do próprio mercado de trabalho. 

 

E essa recomposição do segmento organizado deve-se muito ao desempenho do 

emprego industrial, tendo em vista que o setor secundário acabou gerando quase um 

terço do total dos novos postos de trabalho nas áreas urbanas do país, enquanto que, 

digamos assim, no subperíodo de 1979 a 1999, ele respondia apenas por uma de cada 

dez ocupações que eram geradas.  

 

Deve-se destacar também o setor terciário,  já que de cada três novas vagas 

disponíveis no segmento do mercado organizado urbano do país, duas pertenceram a 

esse setor; muito embora, no subperíodo de 1979 a 1999 esse segmento respondia pela 

totalidade dos postos de trabalho  que foram criadas nas áreas urbanas do Brasil. 

Portanto, se é um setor que deve ser analisado com maior especificidade na 

reestruturação do mercado de trabalho no Brasil é o setor industrial. 
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A década de 1990 vai interromper uma longa tendência de elevação significativa 

do emprego na indústria de transformação no Brasil, que começa na década de 1930, 

quando do início das fases que viriam caracterizar a industrialização por via de 

substituição de importações no Brasil. A indústria de transformação, somente se 

levarmos em consideração a década de 1990, apresentou uma redução de 1,4 milhão de 

empregos, voltando a crescer, no entanto, a partir do ano de 1999, muito por causa do 

abandono da taxa de cambio fixa, sobrevalorizada, e do o forte crescimento do comercio 

exterior. 

 

A desvalorização cambial a partir de 1999 produzirá dois movimentos distintos 

na economia brasileira, especialmente no que diz respeito ao setor industrial. Em 

primeiro lugar, veremos a combinação meio contraditória da velocidade  na substituição 

de postos de trabalho interno pela importação de produtos e serviços de fora do pais, 

mesmo com o cambio desvalorizado; ao mesmo tempo, em que ocorrem o estímulo a 

criação de novas ocupações que foram determinadas pelo aumento das exportações, 

ainda que prevalecesse um baixo crescimento da economia brasileira, especialmente no 

período de 1999 a 2004.  

 

No entanto, e preciso destacar, que com o passar do tempo o cambio 

desvalorizado, contribuirá ainda mais  para o aumento das exportações, ao passo que  

desestimulará, por outro lado, as importações de produtos e serviços; ao mesmo tempo 

em que incentivará  uma nova geração de empregos na industria de transformação do 

Brasil. 

 

Em segundo lugar, verificaremos um efeito das medidas institucionais, 

direcionadas ao cumprimento da legislação trabalhista, que foram capazes de regularizar 

o processo de terceirização selvagem que caracterizou o emprego na economia nacional 

na década de 1990, contribuindo para a reversão, mesmo que parcial, de uma avançada 

desregulamentação do mercado de trabalho  no Brasil a partir das condições de 

informalidade que caracterizam na prática esse mercado, especialmente nos anos de 

1990. 

 

A expansão da ocupação industrial nos anos recentes torna-se tão expressiva  

que chegou a superar em quase 106%, comparada com a dos anos de 1980, com uma 
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taxa de crescimento de 7,6% ao ano. E se considerarmos apenas o desempenho do 

emprego formal, observa-se a continuidade no seu desempenho desde o ano de 1999, 

haja vista que com a base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, Pochmann (2008) relata 

que o emprego na indústria de transformação no Brasil foi responsável por cerca de 

24,5% do saldo total de ocupações com carteira assinada, entre os anos de 1999 a 2005.  

 

Uma pergunta importante diante desse contexto é até que ponto a recuperação do 

emprego formal sentida ainda a partir do ano de 1999 se mostrará suficiente e de 

maneira sustentável para não reverter uma  tendência de longo prazo de estruturação do 

mercado de trabalho no Brasil. Isso porque, segundo Pochmann (2008), entre os anos de 

1983 e 1989, também havia ocorrido uma  considerável recuperação do emprego formal 

no país, que foi capaz de interromper temporariamente a desestruturação do mercado de 

trabalho,  sentida na década de 1980. Porém, as políticas neoliberais de caráter recessivo 

colocou um ponto final nesse processo de recuperação.  

 

Pochmann,  ao comparar o período de 1983 a 1989 com o momento mais 

recente, especificamente de 1999 a 2004, observou que a recuperação do período dos 

anos de 1980 foi até mais intenso; seja pela própria queda do desemprego, ou pela 

maior ampliação do segmento organizado do mercado de trabalho e, até mesmo, pelo 

ritmo de expansão do total das ocupações. O período atual, por sua vez, se destaca pelo 

ritmo maior de crescimento do emprego no setor industrial e pela diminuição no 

processo de expansão das ocupações precárias. 

 

No momento atual, o Brasil vem retomando um crescimento econômico que 

dinamiza  o mercado de trabalho brasileiro: temos queda da informalidade e do 

desemprego de maneira sistemática, assim como também se verifica a redução continua 

da desigualdade na distribuição de renda. No entanto, para que o país possa manter a 

possibilidade da tendência atual, dependerá da capacidade do governo em conduzir a 

economia numa trajetória sustentada que envolva crescimento com desenvolvimento, e 

isso será possível mediante a manutenção e do avanço das políticas de emprego, renda e 

sociais que foram conquistadas ao longo da década de 2000. 
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Na análise de dados que, por exemplo, Dedecca (2010) faz sobre o contexto de 

recomposição da estrutura produtiva brasileira a partir do ano de 1999, ele chama a 

atenção para outros fatores que favoreceram a produção, o emprego e a renda no Brasil:  

o próprio controle das contas públicas, que possibilitou ao Estado reconquistar a 

capacidade de arbitrar não somente sobre a dívida publica, mas também na capacidade 

de investimento e nos gastos sociais, e o contexto favorável da economia internacional, 

pelo menos até o primeiro semestre de 2008. 

 

Assim, apesar da elevada taxa de juros reais, o Brasil retomou a sua capacidade 

no desenvolvimento de políticas sociais, sobretudo educação e renda. Nesse sentido, 

Dedecca (2010) aponta que o reposicionamento do Estado vai se realizar numa situação 

inédita para o Brasil de inflação anual de apenas um dígito, o que permitirá a 

preservação tanto as receitas públicas, como também da renda das empresas e da 

população em geral. Ao mesmo tempo, o crescimento da economia internacional vai 

permitir uma expansão vigorosa das exportações brasileiras, recompondo, por sua vez, o 

nível de atividade econômica nacional. 

 

Foi sendo criado um ambiente benéfico, onde a situação favorável da economia 

internacional produzirá efeitos positivos sobre o desempenho da economia brasileira, 

que acabaram, por sua vez, compensando também a  própria austeridade fiscal adotada 

pelo governo; lembrando que o governo Lula continuou adotando uma postura 

conservadora em termos de política econômica, herdada dos tempos do governo FHC.
6
 

 

Assim, segundo Dedecca (2010), a dinâmica demonstrada pela economia 

internacional ao longo da década, acabou gerando efeitos benéficos sobre a produção 

                                                 
6
 O governo Lula,  após tomar posse em janeiro de 2003, não rompe com a estratégia neoliberal no que 

se refere às políticas de estabilidade macroeconômica, nem muito menos algumas reformais estruturais 
pró-mercado, como a liberalização comercial, financeira e produtiva, que não apenas foram mantidas, 
mas ainda aprofundadas. No que se refere especificamente à liberalização financeira, por exemplo, 
segundo Carcanholo (2010), em março de 2005 tiveram aprovações pelo governo a política de 
unificação do mercado cambial (flutuante e livre) e a extinção da Conta Nacional denominada e Não-
residente (CC-5), que facilitou a remessa de recursos para o exterior. A unificação cambial  constituí-se 
numa seqüência  considerada ótima de abertura econômica, dentre as etapas de liberalização 
defendidas pelo Consenso de Washington,  tendo em vista que permitiria  uma não discriminação entre 
os exportadores e importadores, eliminando, por sua vez, os limites ou os entraves para que tanto as 
pessoas físicas, quanto jurídicas, dentre eles os residentes também no país, convertessem reais em 
dólares, o que facilitaria, segundo Carcanholo (2010),  não somente a saída de recursos do Brasil, mais 
também o aprofundamento da própria liberalização do cambio brasileiro. 
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nacional, oxigenando as contas governamentais e recompondo progressivamente a 

capacidade de gasto do Estado, mesmo este mantendo a austeridade fiscal e a taxa de 

juros da dívida pública em patamar elevado. 

 

É a partir de 2004  que vai se abrindo o cenário econômico inédito no país, já  

que torna efetiva, nas palavras de Dedecca (2010. P.6), a possibilidade de “crescimento 

menos dependente do endividamento externo e interno”, com um ambiente de baixa 

inflação. O governo vai estimular a produção e difundir o crédito à população de baixa 

renda, ao mesmo tempo em que vai estimular o aumento da renda corrente, com 

políticas de recomposição do salário mínimo e de transferências da própria renda, como 

no caso do  Programa Bolsa Família; além das ações em favor da geração de empregos 

propriamente ditos. 

 

A partir de então, o desempenho econômico vai ser  marcado por novas 

características, traduzidas em aumento da produção e da renda, com emprego formal e 

diminuição da desigualdade da distribuição de renda no país.  Foi justamente essas as 

condições econômicas, bem lembradas por Dedecca (2010), que acabaram também 

limitando a propagação da grave crise econômica mundial a partir do segundo semestre 

de 2008, mas que vai ter um baixo impacto na economia brasileira; evidenciando, na 

verdade, novas condições que passam desde então a caracterizar a dinâmica da 

economia nacional. 

 

Diante dessa contextualização faço minhas as palavras de Pochmann, (2008), 

quando ele afirma que para que possamos entender as razões das distintas dinâmicas no 

mercado de trabalho no Brasil, não podemos buscá-las tão somente nas variáveis 

internas ou endógenas.  É preciso ir ainda mais além, e entender como as modificações 

no padrão de desenvolvimento, nas políticas macroeconômicas e no próprio modo de 

produção no sistema capitalista mundial, afetam o nível e a estrutura da composição 

ocupacional, bem como dos rendimentos e das novas formas de contratação e utilização 

da força de trabalho. 

  

Nesse sentido, o desafio que se apresenta como perspectiva de crescimento 

econômico em condições de produzir efeitos sociais positivos apresenta uma natureza 
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mais complexa, quando analisamos principalmente a configuração ocupacional do 

mercado de trabalho brasileiro.  

 

E, nesse aspecto, é preciso um crescimento econômico mais vigoroso, com 

novos investimentos e distribuição e redistribuição dos ativos para tentarmos superar 

uma condição de precariedade ocupacional, que engloba inclusive o segmento formal do 

mercado de trabalho brasileiro, expressa tanto na informalidade das relações de 

trabalho, como pela baixa remuneração; com já havíamos adiantado anteriormente. 

 

No que diz respeito à condição de informalidade no Brasil, Dedecca (2010) 

aponta duas questões primordiais a serem superadas. A primeira estaria relacionada com 

o emprego doméstico nos domicílios e com os contratos sem proteção social no setor 

privado. Já, a segunda, tem como referência as situações ocupacionais não remuneradas 

que se  apresentam com maior intensidade nas atividades agrícolas da economia 

brasileira. 

 

Segundo dados levantados por Dedecca (2010) sobre a condição de 

informalidade no mercado de trabalho brasileiro, já no ano de 2009 constatou-se que as 

ocupações não remuneradas no Brasil representou 8% do total de ocupados, assim como 

foram verificados 8% de emprego doméstico e 39% de ocupados sem proteção social. 

Embora a situação encontrada no ano de 2009 era incontestavelmente melhor, como 

reforça Dedecca, em comparação com aquela observada no próprio início da década de 

2000.  

 

Segundo os dados da PNAD analisados por Dedecca (2010), e também fonte de 

dados da nossa pesquisa, 15 ocupações com proteção social foram criadas para cada 10 

ocupações sem proteção social no ano de 2009 no Brasil, sendo que esta relação era 

numa proporção de 6 para 10 no ano de 2001. 

 

Apesar dos dados revelarem uma maior força na geração de ocupações com 

proteção social ao longo da década de 2000, sinalizou, por outro lado,  um impacto 

limitado que o processo de recuperação teve sobre a estrutura ocupacional como um 

todo, particularmente no que se refere ao segmento agrícola do mercado de trabalho 

brasileiro. 
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No decorrer da década de 2000, segundo os dados analisados por Dedecca 

(2010), as atividades do setor agrícola no Brasil praticamente se mantiveram estável no 

que diz respeito ao estoque de mão de obra ocupada. Isso se deve muito ao recuo da 

participação de trabalho remunerado, que foram “compensados” pelo aumento dos 

trabalhadores não remunerados em sua estrutura ocupacional. 

 

Embora a proteção social mais do que dobrou no setor agrícola ao longo da 

década de 2000 dentre os trabalhadores remunerados, ainda assim, foram insuficientes 

para alterar a condição de intensa informalidade desse setor no país. No ano de 2009, 

por exemplo, aproximadamente 3 de cada 4 trabalhadores ocupados remunerados no 

setor agrícola não possuíam proteção social no Brasil, conforme dados analisados por 

Dedecca (2010),  sendo que o próprio trabalho remunerado representava 60% das 

ocupações nesse setor. 

 

Ao contrario das ocupações não agrícolas, foram verificados que em torno de 

98% das demais atividades econômicas existentes no país estiveram sob condição de 

trabalho remunerado no ano de 2009, sendo que 2 de cada 3 destas ocupações possuíam 

proteção social.  

 

Dentre os setores com elevado grau de proteção social, apareceu o setor público, 

com 92%, seguida da indústria de transformação com 70%. No entanto, observou-se 

também, a partir dos dados analisados por Dedecca (2010), uma situação considerada 

débil do segmento da construção civil; tendo em vista que apenas 37% dos 

trabalhadores em condição de remuneração possuíam proteção social, ou seja, um grau 

de proteção social um pouco maior do que a encontrada nas atividades do setor agrícola, 

já consideradas bastante precárias. 

  

A realidade do Rio Grande do Norte do nível de precariedade da mão de obra 

ocupada segue também a do país, como veremos lá na frente, na análise que fizemos 

também com os dados da PNAD, onde constatamos um grau de desproteção social dos 

trabalhadores ocupados no mercado de trabalho da economia potiguar 

consideravelmente  elevado, ao longo dos anos 2001 a 2008; com uma média anual em 

torno de 65,4%. Muito embora, a taxa percentual dos trabalhadores ocupados sem 
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proteção social no Rio Grande do Norte diminui no ano de 2008, ficando em torno de 

63,8%, o que em 2001, esse percentual ainda era mais elevado, em torno 66,0%.  

 

Esses dados revelaram uma situação ainda muito preocupante na economia 

norte-rio-grandense, tendo em vista que na análise da divisão sócio-ocupacional que 

realizamos utilizando informações da PNAD para o período 2001 a 2008, verificamos 

que a categoria de agricultores foi uma das mais representativas em termos de 

participação ocupacional no Rio Grande do Norte,  pelo menos no que diz respeito a sua 

média de participação  ao longo do período analisado, alcançando 20,87%.  

 

No ano de 2001, por exemplo, a categoria de trabalhadores ocupados no setor 

agrícola do estado deteve a sua maior participação, com 24,8% de participação; 

percentual ainda relativamente maior do que média de todos os anos analisados.  

 

Isso nos fez refletir sobre a análise de Dedecca (2010), quando ele coloca o setor 

agrícola no Brasil sob a condição de maior desproteção social em todo o mercado de 

trabalho brasileiro.  

 

Como constatamos que o segmento de trabalhadores ocupados no setor da 

agricultura deteve uma das maiores participações na média, ao longo dos anos 2001 a 

2008, na divisão sócio-ocupacional no Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo, em que 

já tínhamos constatado  que  o grau de desproteção social do mercado de trabalho da 

população ocupada no Rio Grande do Norte é muito elevado, com uma taxa média de 

65,4%  ao longo do período analisado, tudo leva a crer que muito da precariedade do 

mercado de trabalho no estado deve-se também as próprias condições de ocupações 

precarizadas do setor agrícola da economia norte-rio-grandense. 

   

É preciso entender que apesar de uma retomada no processo de estruturação do 

mercado de trabalho no Brasil na década de 2000, o desemprego em massa ainda é uma 

realidade, existe uma grave situação que é a estabilidade na alta taxa de desemprego 

aberto medida pela PNAD desde 1998, que se encontra em 9% da População 

Economicamente Ativa do país 
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O desemprego aberto em âmbito nacional ainda na década atual, por exemplo, 

segundo informações coletadas por Pochamnn (2008) é praticamente 40% a mais do que 

a que foi verificada no ano de 1995, sendo que a quantidade da mão de obra 

involuntariamente ociosa aumentou também de maneira expressiva nas últimas décadas.  

O baixo crescimento econômico do país, principalmente na década de 1990, em meio as 

políticas neoliberais e da forma inserção passiva e subordinada do país na economia  

mundial acabou sendo responsável por um novo quadro de desemprego massivo e 

estrutural ainda prediminante. 

   

Não devemos esquecer que na década de 1970 e até a de 1980, dita “década 

perdida”, ter maior escolaridade era praticamente garantia de ter menor risco de se 

tornar desempregado, e tal fenômeno, como afirma Pochmann (2008), modificou-se a  

partir da década de 1990,  a ponto de já no ano de 2004 a taxa nacional de desemprego 

no estrato população economicamente ativa com maior grau de escolaridade, 

ultrapassasse a dos trabalhadores com um menor tempo de escolaridade, o que se 

constitui numa anomalia, como foi já foi discutido. 
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CAPÍTULO 6: PADRÕES SUBNACIONAIS DO DESENVOLVIMENTO E 

BREVE COMENTÁRIO SOBRE O MAPA ATUAL DO EMPREGO FORMAL 

NO BRASIL. 

 

O que presenciamos no Brasil nas últimas décadas foi que o esgotamento do 

projeto de industrialização nacional a partir do início dos anos de 1980, parece que veio 

sendo acompanhado por formações de padrões subnacionais de desenvolvimento.   

 

Constata-se, por assim dizer,  uma competição entre as estruturas produtivas e 

sociais, em nível regional e local, numa espécie de busca exacerbada pela disputa de 

novos investimentos;  tornando-as cada vez mais especializadas e um fim em si mesma.  

Isso porque essas iniciativas de âmbito regional e local contribuem para a formação de 

padrões subnacionais de desenvolvimento,  contribuindo para a quebra dos laços de 

solidariedade que mantinham uma integralidade em nível nacional, particularmente 

antes da década de 1980,  como até já havíamos discutido em capítulos anteriores da 

nossa tese, quando citamos, por exemplo, Cano (2008).  

 

No entanto, as inúmeras e diversificadas iniciativas locais no âmbito econômico 

e social proporcionaram impactos positivos em áreas determinadas, porém, sem 

alcançar resultados sistêmicos no âmbito nacional. Elas se manifestaram de forma bem 

distintas e fragmentadas, dificultando a sua compreensão como um produto que 

envolveria uma nova articulação nacional.  O que temos como resultado final do 

somatório das partes dessas iniciativas locais, portanto, utilizando-se das palavras de 

Pochamnn (2008, p. 84), é uma “ausência de um padrão sistêmico de desenvolvimento 

econômico e social”. 

 

O contexto da cena local privilegia a pequena escala e a esfera regional, na busca 

por uma homogeneidade política, econômica e cultural que envolve ambas as escalas. 

Portanto, para que possamos analisar os padrões subnacionais de desenvolvimento no 

país, devemos  considerar os principiais eixos que contribuíram para estruturar as 

dinâmicas econômicas e sociais nos últimos trinta anos, em que prevalecem uma nova 

modalidade de inserção internacional da economia brasileira, diferenciadas por 

dinâmicas regionais e locais no campo da gestão da produção e da organização 

ocupacional. 
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Temos, assim, novas características que envolvem a competitividade territorial, 

a partir de uma redefinição da relação existente entre os mercados interno e externo. E, 

nesse aspecto, existiriam dois vetores principais que promoveriam e contribuiriam, 

decisivamente, segundo a visão de Pochmann (2008),  para as distintas dinâmicas 

regionais e locais. 

   

O primeiro vetor, reponde diretamente pela implantação das políticas  

direcionadas para a abertura comercial, produtiva, tecnológica e financeira; que 

combinadas com a enorme disponibilidade de liquidez de recursos internacionais e com 

a própria estabilidade monetária, alcançada a partir do segundo semestre de 1994, irão 

contribuir para o esfacelamento do modelo anterior de articulação da base produtiva, 

focada no mercado interno e concentrada na região Sudeste do país. 

 

Em substituição ao modelo anterior, foi recodificada a relação geográfica com o 

exterior e com o próprio mercado interno, nas transações de compra e venda de bens e 

serviços. Passaram a valorizar o quesito vocação local e a conversão produtiva, 

produzindo diferentes experiências regionais e locais, com resultados não desprezíveis, 

como afirma Pochmann (2008).  

 

Em função disso, surgem também dois elementos diferenciados na dinâmica 

regional: o chamado drive exportador, gestado pela adoção de medidas governamentais, 

como uma forma de conter a crise da dívida externa, ainda na primeira metade da 

década de 1980 e que passaram a estimular grandes saldos na Balança Comercial. 

Posteriormente, em função da estabilidade monetária, alcançada a partir da segunda 

metade do ano 1994, tivemos o segundo elemento: o surto do consumo no mercado 

interno e o aumento dos investimentos privados nacionais e estrangeiros, o que 

proporciou impactos significativos e diversificados, mas que, ao mesmo tempo, 

aprofundou a seletividade regional e local. 

 

No caso do chamado drive exportador, os espaços de maior potencial para a 

produção de bens tradeables de exportação, como soja, suco de laranja, papel e 

celulose, carne, produtos siderúrgicos e processadores de minério, acabaram sendo as 

mais beneficiadas. Foram os casos das regiões Centro-Oeste, dos estados do Paraná e 
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Rio Grande do Sul e do interior de São Paulo, em função do agronegócio. Já a sub-

região Norte, Carajás, e Minas Gerais e o sul do estado da Bahia, predominaram a 

mineração e a siderurgia. 

 

No que diz respeito ao aumento do consumo e dos investimentos, a região 

Nordeste, por exemplo, por causa dos incentivos fiscais, financeiros, de locação e até 

trabalhistas, que foram proporcionados, geraram um diferencial de custos para as 

empresas; o que atraiu investimentos  indiretos e, principalmente, diretos, através da 

atração de unidades produtivas em alguns setores industriais, como: têxtil, confecção, 

bebidas, calçados, alimentos etc. 

 

Nas regiões que já possuíam uma base produtiva avançada, verificou-se o 

reforço de investimentos nos setores considerados de ponta. Destacando-se os 

investimentos no setor automotivo dos pólos mineiro, com ênfase na região do 

Triângulo Mineiro;  e, do sul do país, com ênfase na cidade de São José dos Pinhais no 

Paraná, além do município de Gravataí no Rio Grande do Sul.  Não esquecendo ainda 

do surgimento das novas indústrias de tecnologia da informação, que foram instaladas 

no estado de São Paulo e na sua própria região metropolitana e adjacências.  Destaca-se, 

também, o segmento de eletrodomésticos,  nos próprios pólos do Sudeste e Sul do país, 

além do setor eletroeletrônico da já tradicional Zona Franca de Manaus, no Amazonas.  

 

Dando continuidade a nossa análise, o segundo vetor, que contribuirá na 

promoção das diferentes dinâmicas regionais e locais no Brasil, segundo Pochmann 

(2008), será a profunda reformulação sofrida pelo papel do Estado em seu aspecto 

econômico e social. Essa reformulação ocorrerá por meio do avanço da privatização do 

setor produtivo estatal, o que limitará a capacidade do Estado atuar enquanto empresa 

(Estado empresário); vis a vis ao abandono do planejamento nacional, como já até 

havíamos comentado anteriormente. 

  

Esse abandono do planejamento estatal, especialmente o de médio e longo prazo, 

ocorrerá pela própria degradação da administração pública federal. Sendo que, o que vai 

contribuir para esse processo será a diminuição da participação do Estado nos 

investimentos produtivos nacionais. Por um lado, essa diminuição dos investimentos 

por parte do Estado passa a estimular o processo de desregulação da economia 
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brasileira, ao mesmo tempo, em que possibilitou o acirramento da competição 

intercapitalista em nível nacional. Por outro lado, como conseqüência, enfraqueceu o 

processo de sinergia e de integração da economia nacional, como já havíamos discutido 

também.  

 

Apesar disso, algumas regiões do país passaram a ter participações em 

importantes surtos de investimentos, todavia, de maneira pontual.  Levando em 

consideração o período de 1995 a 1998, por exemplo, já era possível verificar em alguns 

locais do Brasil o acesso a tecnologias consideradas de ponta, tanto no setor de 

biotecnologia agrícola, envolvendo sementes e desfensivos, máquinas e implementos 

agrícolas etc., bem como no setor de infraestrutura energética, como o petróleo, na 

Bacia de Campos no Rio de Janeiro, e as usinas de gás, no caso do gasoduto Brasil-

Bolívia. Além, como já também havíamos citado, surgem as indústrias de tecnologias 

da informação, especificamente na região metropolitana de São Paulo e de suas 

adjacências. 

 

Uma questão importante que devemos ressaltar, diante desse contexto, como 

aponta Pochmann (2008), é que a transferência de parcela significativa do setor 

produtivo estatal  para as mãos dos  grupos privados, na sua maioria transnacionais, vai 

representar a reconcentração de investimentos nas áreas de melhor capacidade e 

potencial de infraestrutura, geralmente encontradas na região Sudeste. 

 

Teremos assim, portanto, nas palavras de Pochmann (2008, p.87) a 

“conformação de um novo mosaico territorial”, reforçadas por algumas ilhas de 

desenvolvimento, mas que, por sua vez, serão rodeadas por grandes áreas de 

subdesenvolvimento. 

 

Ainda nesse ponto, é importante também levantar a observação de Veltz (1999) 

à respeito dos movimentos de deslocalização do capital, que atuam muitas vezes não 

apenas utilizando das facilidades oferecidas pela comunicação e pela eliminação de 

barreiras nacionais, mas, sobretudo, concentrando-se dentro de uma “rede de 

arquipélagos” de grandes pólos, que por sua vez monopoliza a atividade econômica, 

tanto nos níveis superiores do sistema financeiro, como nas esferas da tecnologia 

avançada. 
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A expansão verificada em algumas regiões do país vai transcorrer à custa de 

outras; muitas vezes em função da chamada guerra fiscal. Porém, em outras localidades, 

parece que essa expansão vai ocorrer por meio das maiores possibilidades de 

flexibilização do próprio emprego assalariado. Isso porque, no decorrer da década de 

1990, irão ser introduzidas diversas medidas de caráter desregulamentadora no mercado 

de trabalho no Brasil; em muito devido das “exigências” impostas pelas políticas de 

abertura comercial e financeira, que favorecerão a constituição das novas bases de 

exportação da economia brasileira 

 

A partir dessas diferentes dinâmicas regionais e locais, que se manifestarão  pelo 

comportamento setorial do conjunto das atividades econômicas  no  país, desde a década 

de 1980, Pochmann (2008) vai chamar a atenção para a percepção da existência de no 

mínimon três grandes convergências produtivas que se apresentarão de modo diverso 

nos espaços regionais e locais do país.  

 

A primeira indicação dessa convergência pode ser verificada justamente nas 

áreas onde prevalecem intensamente as atividades econômicas agroexportadoras. 

Segundo dados levantados por Pochmann (2008), por exemplo, dos mais de 5,5 mil 

municípios que existem no Brasil, 81,4% deles, com uma representação de apenas 30% 

de toda a população do país, têm como principal base de sustentação econômica as 

atividades do segmento agropecuário.  

 

Desses municípios com base econômica rural, continuando com a análise 

realizada por Pochmann (2008), verificam-se, de forma simultânea, dois modelos 

produtivos bastante distintos: por um lado, temos o modelo do agronegócio, que 

sozinho tem uma representatividade em torno de 21% do PIB nacional e emprega 37% 

dos ocupados; ao mesmo tempo em que reponde por mais de 40% das nossas 

exportações.  Do outro lado, temos o segmento da agricultura familiar, direcionada para 

produção do mercado interno e responsável pela ocupação de quase 16 milhões de 

famílias, geralmente em condição de baixa renda. 

  

É relevante enfatizarmos que nas duas últimas décadas esses dois modelos 

inseridos no setor primário da economia nacional não compartilharam das mesmas 

políticas públicas. Isso porque as atividades agropecuárias foram beneficiadas por 
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medidas de estímulo à inserção externa da economia brasileira, por uma maior liberação 

tarifaria, pela a ampliação do crédito, da desregulamentação setorial etc., em detrimento 

de uma redução do espaço do setor agrícola voltado para consumo doméstico.  

 

A segunda convergência produtiva de caráter regional e local, dano novamente 

prosseguimento a análise realizada por Pochmann (2008), deve ser vislumbrada nas 

regiões que procuraram fortalecer uma integração com o mercado internacional e que 

estimularam, simultaneamente as atividades econômicas voltadas para a exportação de 

bens de caráter industrial de baixo custo.  

 

Nesse caso relacionado à segunda convergência, aparece com destaque regiões 

que não tinham uma tradição industrial no contexto nacional, como é o caso do Rio 

Grande do Norte, objeto de estudo da nossa tese, e que podemos inserir também, nesse 

mesmo contexto, o estado do Ceará e até mesmo o da Bahia, que buscaram uma 

inserção competitiva na produção mundial com bens de menor valor agregado, ocorrida 

por meio  de subcontratações e do deslocamento de empresas e de parte do processo 

produtivo, tradicionalmente ligados aos setores têxtil, de calçado, alimentar, dentre 

outros.  

 

Ainda com relação à segunda convergência, há destaque também daquelas 

regiões que já possuíam uma base industrial e que conseguiram absorver significativas 

parcelas dos investimentos diretos do exterior, durante os anos de 1990; sobretudo, nos 

segmentos automotivo, de eletroeletrônico e eletrodoméstico. Seriam, portanto, as 

regiões metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a da 

própria Salvador, a Zona Franca de Manaus e o interior dos estados de São Paulo e até 

mesmo do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 

A conseqüência do esforço que foi direcionado à produção e à exportação 

industrial nessas localidades, em função de uma competição inter-regional estimulada 

quase que na sua totalidade pela guerra fiscal e por uma “política” de flexibilização do 

trabalho, acabou provocando, em um maior ou menor grau, um certo esvaziamento dos 

principais centros industriais no Brasil, principalmente no que diz respeito aos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro. Não se pode deixar de registrar, no entanto, que as 

regiões mais desenvolvidas, segundo Pochmann (2008) continuaram com as suas regras 



103 

 

oficiais, o que não aconteceu com as regiões menos desenvolvidas que acabaram 

recorrendo às políticas de guerra fiscal e de certa flexibilização da mão de obra. 

 

Finalmente, fechando a análise, a terceira convergência regional e local pode ser 

observada naquelas localidades onde houve a concentração de investimentos 

direcionados a novas tecnologias, com ênfase nas atividades dos segmentos de 

comunicação e informação, marketing, logísticas, finanças, que são serviços 

especializados que apóiam o processo produtivo, mas, também destacaram-se os setores 

de educação e saúde. Assim, tem-se com exemplo algumas poucas regiões do país, 

como Recife, através do Porto Digital, Porto Alegre, pela produção de componentes 

eletrônicos, Campinas, através de softwares e equipamentos de telecomunicações e 

informações, e São Paulo, pela própria indústria da tecnologia da informação. 

 

Entretanto, deve-se ser considerada a partir de toda essa contextualização, que 

apesar da importância do avanço dos novos investimentos no plano regional e/ou local 

no país, não foram acompanhadas de modernização na infra-estrutura, nem tampouco 

propiciaram capacidade de difusão para as demais atividades econômicas existentes no 

país. Muito pelo contrário, constatou-se um esvaziamento da estrutura produtiva 

resultado da nova modalidade de inserção externa da economia brasileira nas últimas 

décadas. 

 

Vejamos, agora, como a formação desses padrões subnacionais de 

desenvolvimento contribuíram ou não para a capacidade de aumento do bem-estar da 

população, fazendo uma breve contextualização, a partir da análise realizada por 

Pochmann (2008), sobre as possibilidades no mercado de trabalho, a partir desses 

padrões subnacionais de desenvolvimento. Algo parecido faremos na análise do 

mercado de trabalho no Rio Grande do Norte, quando da análise propriamente dita do 

mercado de trabalho da economia potiguar.  
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6.1. Mapa do emprego formal no Brasil: algumas comparações entre os governos 

FHC e Lula. 

 

Como já havíamos comentado, foi a partir da ruptura do cambio fixo 

sobrevalorizado no ano de 1999, que o Brasil volta a apresentar crescimento do 

emprego formal. Mas esse movimento será marcado por iniciativas importantes  de 

retomada do processo de regulação governamental, que foi a ampliação da fiscalização 

e a definição de uma política de médio prazo de valorização do salário mínimo, além 

das condições internacionais favoráveis, como já havíamos discutido. 

  

Segundo dados analisados por Pochmann (2008) advindos do MTE, a partir do 

Caged, o emprego formalizado  entre janeiro de 1999 e junho de 2005 teve acréscimo de 

mais de 4,9 milhões de novas vagas. Porém essa evolução na quantidade de empregos 

formais, não aconteceu de  maneira homogênea, havendo, assim, uma nítida distinção 

no tempo. Isto porque entre janeiro de 1999 e junho de 2001, o acréscimo médio mensal 

foi de 34,5 mil novos empregos sob a forma formal assalariada, já o período posterior 

que vai de janeiro de 2003 a junho de 2005, a média mensal de empregos formais 

assalariados foi de 104,5 mil novos empregos.  

 

Constatou-se ainda que todos os setores da economia brasileira apresentaram 

desempenho positivo no quesito emprego formal entre janeiro de 2003 e junho de 2005, 

o mesmo não acontecendo no período de janeiro de 1999 a junho de 2001, quando 

acabou sendo registrado uma regressão no emprego formal nos setores da construção 

civil, com -6,5%  e no de serviços industriais de utilidade pública, que apresentou uma 

regressão de – 10,1%.  

 

Existe uma certa coincidência se compararmos os trinta primeiro meses do 

governo Fernando Henrique Cardoso, com os primeiros trinta meses do governo Lula, 

no que se refere aos setores da economia que tiveram melhores desempenhos, que foram 

o do extrativismo mineral, o da indústria de transformação, o comércio e o serviços.  

 

Quase a metade dos empregos formais entre janeiro de 1999 e junho de 2001 foi 

gerado no setor de serviços, e a metade restante teve origem na indústria de 

transformação e no comércio. Porém, constatou-se que nos trinta primeiro meses do 



105 

 

governo Lula houve  queda na participação dos novos postos de trabalho assalariado 

com carteira assinada em pouco mais de um terço no setor de serviços, assim como 

também diminuiu na indústria de transformação, aumentando simultaneamente a 

participação do emprego formal assalariado na agropecuária. Já no que se refere ao 

comércio ela permaneceu inalterada. 

 

No que se refere ao peso do setor da administração pública na formalização do 

emprego total, ela aparece menor nos trinta primeiros meses do governo Lula em 

relação ao mesmo período de tempo do governo FHC.  

 

Comparando as cinco regiões brasileiras, no que se refere à evolução do 

emprego formal, entre janeiro de 1999 a junho de 2005, constatou-se a liderança do 

Centro Oeste e do Norte, o que parece ser uma conseqüência direta do próprio perfil da 

expansão produtiva no Brasil, que se apresenta com uma maior dependência do nível de 

produção e da exportação de produtos primários. 

 

Porém, no que se refere especificamente ao comportamento mais recente do 

emprego formal, comparando o período de janeiro de 2003 a junho de 2005, com o de 

janeiro de 1999 a junho de 2001, a região que apresentou o melhor desempenho foi o 

Nordeste, que obteve um crescimento de 262% no período mais recente. Acompanhada 

logo depois pela região Sudeste.  

 

Portanto, tanto a região Sudeste, como a Nordeste, haja vista a importante 

recuperação do emprego formal verificada em ambos os casos, conseguiram aumentar 

as suas respectivas participações nos postos de trabalho com carteira assinada. 

Entretanto, foram registradas perdas de postos de trabalho formal nas outras demais 

regiões brasileiras nos trinta primeiro meses do segundo mandato do governo Lula, se 

comparado ao mesmo período de tempo do governo FHC.  

 

Isso fez com que a região Sudeste voltasse a concentrar significativa parcela 

adicional do emprego formal que foi gerado no país no momento mais recente. Ao 

passo que, simultaneamente quem acabou perdendo em termos de participação no total 

de empregos formais foi região Centro-Oeste. 
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Entretanto, quando falamos em estados, isoladamente, o Amazonas foi a unidade 

federativa que apresentou maior expansão dos empregos formais nos trinta primeiros 

meses do governo Lula, com 22,2%, seguido logo depois pelo Mato Grosso do Sul, com 

20,8%. Já, nos trinta primeiros meses do governo FHC, quem obteve as maiores 

expansões do emprego formal foram os estado do Pará, com 10,1%, e de Goiás, com 

9,3% 

 

Isso levar a crer que a recuperação do emprego formal no Brasil de Janeiro de 

1999 a junho de 2005 foi mais favorável, em termos de estados da federação, para 

aquelas unidades federativas com uma base industrial de menor importância, sobretudo,  

aqueles que estão mais vinculados a produção primário-exportador e as atividades de 

comércio e serviços em geral. 

 

Nota-se, portanto, que com o emprego formal assumindo comportamentos tão 

distintos nos estados da federação, temos uma dinâmica geográfica diversa, como 

também aponta Pochmann (2008). 

 

Embora São Paulo, a principal base industrial do país, perde participação relativa 

no total de empregos formais nos dois períodos de tempo pesquisado por Pochmann 

(2008), primeiro trinta meses do segundo mandato do governo FHC e os primeiros 

trinta meses do primeiro mandato do governo Lula, passando de uma participação de 

37,8% para 35,2%, verificaram-se o aumento das participações dos estados de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro.   

 

Isso fez com que fez os estados de São Paulo, Minas Gerais,  Rio de Janeiro, 

incluindo também Paraná respondessem por 60,2% do total de empregos formais 

gerados no Brasil entre janeiro de 1999 e junho de 2001. E esse percentual  aumentou 

também no período de janeiro de 2003 a junho de 2005, alcançando 64,2%. 

 

Portanto, as regiões Sudeste e Sul do país, juntas, ainda continuou com uma 

participação elevada nos dois períodos de tempo, já que entre janeiro de 1999 e junho de 

2001, elas respondiam por mais 78,2% do total de empregos formais gerados no Brasil, 

aparecendo ainda com 78,4% do adicional de empregos formais no período de janeiro 
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de 2003 a junho de 2005. Demonstrando, assim ,ainda uma concentração territorial dos 

empregos formais no Brasil.  

 

Na outra ponta,  foi verificado que de onze estados, como por exemplo, Acre, 

Rondônia, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas 

e Sergipe responderam por apenas 3,5% na participação de todo o emprego formal 

produzido nos trinta primeiros meses do governo Lula,  mas nos trinta primeiros meses 

do governo FHC, a participação desses estados era de 2,1%. 

 

Prosseguindo com o  trabalho de tese, entraremos a partir do capítulo 7, a seguir, 

com o primeiro eixo do tripé que evolverá a nossa pesquisa propriamente dita, como 

deixamos claros na introdução, que é justamente a caracterização e as modificações 

mais recentes da economia norte-rio-grandense. Posteriormente, no capítulo 8, é que 

entraremos de fato na pesquisa que realizamos sobre o mercado de trabalho no Rio 

Grande do Norte, com destaque para a capital, utilizando-se, para isso, dos dados da 

PNAD. Fecharemos, contudo, a nossa análise dos dados, no capítulo 9, onde 

discutiremos o terceiro eixo do tripé que é a composição sócio-ocupacional do mercado 

de trabalho da economia norte-rio-grandense, com ênfase também na capital do estado. 
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CAPÍTULO 7. CARCTERÍSTICAS SÓCIOECONÔMICAS E MODIFICACÕES 

RECENTES DA ESTRUTURA PRODUTIVA DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

 

O Rio Grande do Norte tem uma dimensão territorial 52.796,791 km2, o que 

corresponde a 0,62% de todo o território nacional e 3,41% do  nordestino; sendo que em 

cerca de 60% do seu território predomina o clima semi-árido, segundo dados do 

IDEMA (2002), levantados no  Relatório sobre a análise do Balanço de Pagamento do 

estado e a importância dos APLs no fluxo de comércio, coordenada por Apolinário 

(2010). 

 

Quanto ao número populacional no território potiguar, a partir da contagem dos 

dados realizada pelo IBGE (2008), para o ano de 2007, foram constados 3.014.228 

habitantes, o que correspondia a 5,85% da população nordestina e a 1,64% da população 

brasileira.  

 

Foi constatado um alto grau na concentração da distribuição populacional no Rio 

Grande do Norte, segundo dados coletados pelo o IBGE (2008) e analisados por 

Apolinário (2010), haja vista que dos 167 municípios do estado, apenas  os dez 

municípios maiores  agregavam 52, 36% da população total no ano de 2007; sendo que 

somente Natal, a capital do estado, residiam 25,69% de toda a população potiguar, ou 

seja, 774.205 habitantes.  Da mesma forma que da população total do estado, 73,3% 

residiam em zonas consideradas urbanas. Por outro lado, de 103 municípios de um total 

de 167 do estado, detiveram menos de dez mil habitantes, dos quais 51 destes obtiveram 

um total de menos de cinco mil habitantes. 

 

Vejamos agora como foi o desempenho da economia norte-rio-grandense nos 

anos recentes, conforme também análise realizada no Relatório sobre a análise do 

Balanço de Pagamento do estado e a importância dos APLs no fluxo de comércio, 

coordenada por Apolinário (2010) a partir dos dados do IPEA e do  IBGE (2008).   

 

Levando em consideração os anos de 1985 a 2006, contatou-se um desempenho 

considerável da economia norte-rio-grandense. A taxa geométrica de crescimento do 

estado nesse período foi 3,45% ao ano,  maior do que a verificada no Brasil e na própria 
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região Nordeste, que apresentaram taxas geométricas de crescimento de 2,93% e 2,58% 

ao ano, respectivamente.  

 

Os resultados ainda são mais significativos em favor da economia norte-rio-

grandense, quando foi  levado em consideração apenas o intervalo entre os anos de 1996 

e 2000, onde a economia potiguar alcança uma taxa geométrica de crescimento de 

5,02% ao ano; enquanto que a economia brasileira obtém 2,12% de crescimento e a 

economia Nordestina obteve uma taxa  de crescimento de apenas 1,96% no mesmo 

período. 

 

Quando foi analisado, especificamente, o período de tempo que vai dos anos de 

2001 a 2006, intervalo de tempo incluído na nossa tese sobre o mercado de trabalho do 

Rio Grande do Norte, foi verificado que a economia potiguar ainda continuou com uma 

tendência de crescimento; 5,92% ao ano, muito embora a diferença diminuiu em 

comparação com as taxas geométricas de crescimento do Brasil, que foi de 4,75%  ao 

ano, e  da própria economia regional, que foi de 4,76%, também durante o mesmo 

período. 

 

Quando é levado em consideração apenas o ano de 2006, por exemplo,  o PIB do 

Rio Grande do Norte cresce 4,8%, o que superou a média brasileira (4,0%), colocando a 

economia norte-rio-grandense na 18ª posição em comparação ao PIB das demais 

unidades federativas; o que por sua vez, correspondeu a uma participação percentual de 

0,87% do PIB nacional. Já, em comparação com o PIB região Nordeste, esse percentual 

de crescimento no ano de 2006 colocou a economia do Rio Grande do Norte na 5ª 

colocação em relação aos demais estados nordestinos. 

 

Constata-se a partir dessa breve analise dos dados mais recentes sobre a 

economia potiguar, o que  já havíamos observado em capítulo anterior da nossa tese, no 

que diz respeito também ao desempenho da economia do Rio Grande do Norte, quando 

citamos trabalhos realizados por Clementino (1995 e 2003), onde ela apontava que o 

Rio Grande do Norte vinha apresentando, ainda desde a década de 1970,  significativos 

aumentos das sua taxas de crescimento econômico, mesmo durante a crise dos anos de 

1980 ou da chamada “década perdida”; demonstrando um crescimento bem acima da 

média nacional e da própria região Nordeste. Da mesma forma em que Clementino 
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(2003) afirmava que a dinâmica econômica apresentada pelo estado potiguar reforçava 

uma urbanização fortemente concentrada e polarizada.  

 

O que podemos trazer de algo novo aqui para a nossa análise é que a partir do 

aporte teórico que realizamos sobre o mercado de trabalho no Brasil, utilizando-se de 

referências, por exemplo, de autores como Pochmann (2008) e Dedecca (2009, 2010), 

percebe-se que o Rio Grande do Norte começa seu ritmo de crescimento econômico 

ainda dentro de um período em que tínhamos um mercado de trabalho considerado 

estruturado no Brasil, mesmo que realizado de forma incompleta, que correspondeu aos 

anos de 1930 até o ano de 1980, porém o Rio Grande do Norte começa sua trajetória de 

crescimento, especificamente, a partir dos anos de 1970, ou seja, na última década 

daquele período. 

 

Por outro lado, o  Rio Grande do Norte vai manter um ritmo  crescimento 

econômico numa média anual consideravelmente ainda maior do que a do Brasil e do 

próprio Nordeste, no próprio período do processo de desestruturação do mercado de 

trabalho no país, iniciado na década de 1980, mas que se dá com maior intensidade ao 

longo dos anos de 1990. 

 

Verifica-se também que o crescimento da economia do Rio Grande do Norte em 

relação ao Brasil e a própria região Nordeste continua expressivo na década de 2000, 

quando há novamente uma tendência de reestruturação do mercado de trabalho 

brasileiro, acompanhada de um novo ciclo de crescimento econômico, o que vai manter, 

ao que parece, o ritmo de crescimento da economia  norte-rio-grandense, como 

observamos  nos dados pesquisados nos anos recentes. 

  

Voltando a análise dos dados realizada por Apolinário (2010), agora no que diz 

respeito à composição da estrutura econômica  do Rio Grande do Norte, constatou-se  

que há uma forte dependência dos gastos públicos na composição dessa estrutura, tendo 

em vista que no ano de 2006, a participação da administração e dos setores de saúde e 

da educação públicas, bem como da seguridade social, atingiram 25,81% do valor 

agregado bruto (VAB);  o que representou uma participação muito acima da verificada 

na atividade ou do setor do comércio, que obteve 12,73%; sendo a segunda atividade 
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econômica mais importante na estrutura produtiva. Conforme pode ser observada nos 

dados da tabela 1. 

 

Tabela 1 - Composição do VAB do estado do Rio Grande do Norte - 2006 

VA PART.%

(R$ MILHÃO) NO VA TOTAL

AGRICULTURA, SILVICULTURA E EXPL. FLORESTAL 517 2,86

PECUÁRIA E PESCA 631 3,5

INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL 1.835 10,17

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 1.257 7

CONSTRUÇÃO CIVIL 1.043 5,78

PROD. E DISTR. DE ELETRICIDADE, GÁS,

ÁGUA, ESGOTO E LIMP.URBANA 462 2,56

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUT. E REPARAÇÃO 2.297 12,73

SERVIÇO DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 450 2,5

TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIO 674 3,73

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 550 3,05

INTERM. FINANCEIRA, SEGUROS E PREV. COMPL. 664 3,68

SERVIÇOS PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS E ASSOC. 355 1,97

SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS 541 3

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS E ALUGUEL 1.495 8,29

ADMINISTRAÇAO, SAÚDE E EDUCAÇÃO PÚBLICAS 4.657 25,81

SAÚDE E EDUCAÇÃO MERCANTIS 359 1,99

SERVIÇOS DOMÉSTICOS 254 1,41

VALOR ADICIONADO TOTAL 18.042 100, 00

ATIVIDADES

                    Fonte: IBGE/DCN/2008: Apolinário (2010) 

 

No que se refere ao setor industrial, a indústria extrativa mineral foi a que mais 

se destacou, com 10,17% do valor agregado bruto (VAB) no ano de 2006, vindo logo 

adiante a indústria de transformação, com uma participação de 6,97%; em seguida, 

temos a construção civil, com 5,78% de participação, e a produção e distribuição de 

energia elétrica, gás, água e saneamento básico – SIUP - que representaram 2,56% do 

valor agregado bruto (VAB) da economia potiguar. 

 

No setor de serviços, o destaque é para as atividades imobiliárias, com 8,29% de 

participação. Logo em seguida, temos transporte, armazenagem e correio, que 

corresponderam a 3,73% do VAB, vindo logo depois a intermediação financeira, com 

3,68%. Os serviços de informação obtiveram 3,05%, já os serviços prestados à 

empresas, 3,00%, e alojamento e alimentação tem participação 2,50% 

 

Ainda com relação à análise dos setores da atividade econômica do estado, agora 

no que se refere ao setor primário, destacaram-se a pecuária e a pesca, com uma 
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participação de 3,50% do valor agregado bruto (VAB), ficando acima da própria 

agricultura, que atingiu apenas 2,86%.   

 

É  notória nas análises realizadas sobre a economia do Rio Grande do Norte que 

nos últimos trinta anos ocorreram profundas alterações na composição produtiva dos 

diferentes setores econômicos, o que refletiu na sua estrutura produtiva e na própria 

distribuição espacial da produção;  a começar pelo declínio da produção de algodão já 

na metade da década de 1970, que historicamente havia se constituído na principal 

atividade agrícola do estado.   

 

A derrocada da produção algodoeira norte-rio-grandense ocorrerá na década de 

1980, paralelamente, coincidindo  com o crescimento paulatino da participação da 

fruticultura irrigada no valor da produção agrícola da economia potiguar, mais 

precisamente  na segunda metade dessa mesma década; alcançando nos dias atuais um 

patamar de mais de 50,0% do valor bruto do setor agrícola no estado. 

 

Tabela 02 - Participação (%) das 

Principais Culturas Frutíferas do Pólo 

Assu/Mossoró/RN no Total da Área 

Colhida de Frutas 

 

Produto 
Anos 

1990 2006 

Banana 0,85 6,7 

Castanha de Caju 95,82% 65,39 

Manga 0,63 2,37 

Mamão 0,12 1,85 

Melancia 0,21 8,25 

Melão 2,36 15,45 

Total 100,00 100,00 

FONTE: IBGE  - Elaborada por Araújo (2009). 

 

É preciso destacar, entretanto, como aponta Apolinário (2010), que apesar da 

mudança na estrutura agrícola do estado em prol da diversificação e expansão da 

fruticultura irrigada, essa não conseguiu atingir os montantes alcançados pelo apogeu da 

outrora produção de algodão, refletindo ainda num  pequeno peso que essa atividade 

possui atualmente, na composição do PIB potiguar. Deve-se ressaltar que o peso da 
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agricultura no total do valor bruto da produção do estado em 2006 foi de apenas 2,86%, 

conforme tabela 1. 

   

O dado de participação no valor bruto da produção da economia norte-rio-

grandense do setor da agricultura no ano de 2006 de apenas 2,86%, chama ainda muito 

atenção em contraste com os dados que nós constatamos na análise da divisão sócio-

ocupacional, utilizando informações da PNAD para o período 2001 a 2008, antecipado 

já nos capítulos anteriores, quando verificamos que a categoria de agricultores foi a 

mais representativa em termos de participação ocupacional no Rio Grande do Norte, 

levando em consideração sua média de participação ao longo dos anos de 2001 a 2008, 

onde alcançou 20,87%.  

 

Isso implica dizer que o segmento que mais empregou na média no decorrer dos 

anos de 2001 a 2008, tem uma baixa representatividade no valor bruto da produção 

global do estado, o que por sua vez demonstra  a precariedade auferida no nível de 

renda dos trabalhadores agricultores  no Rio Grande do Norte.  

 

Não é ao acaso, portanto,  como já citamos nas análises anteriores e vamos ainda 

discutir, posteriormente, no capítulo específico da nossa tese sobre a análise do mercado 

de trabalho no Rio Grande do Norte no período 2001 a 2008, que a taxa de participação 

percentual das pessoas em idade ativa no Rio Grande do Norte, segundo a faixa de 

renda, que obtiveram até um salário mínimo ao longo desse período,  foram as que 

apresentaram a maior participação em relação ao demais tipos de rendimentos salariais, 

com um média anual em torno de 56,13%. 

 

Voltando para análise realizada por Apolinário (2010), ainda no que se refere ao 

setor primário da economia norte-rio-grandense, mas agora no que diz respeito à 

produção animal, destaca-se a recuperação e melhoria da qualidade dos rebanhos 

bovinos, bem como da expansão da ovinocultura, da caprinocultura e da produção de 

galináceos no estado.  

 

Paralelamente a isso, temos também a introdução e o crescimento da 

carcinicultura no Rio Grande do Norte, que fora impulsionada na década de 1990 e que 

teve seu auge, mais precisamente, até o ano de 2004.  
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Porém, em função dos problemas comerciais com os importadores, além da 

incidência de enfermidades e, bem mais recentemente, com a revalorização da  moeda 

nacional, o  Real, acabou redirecionando também a  produção da carcinicultura do 

estado para o mercado interno, ao mesmo tempo em que foi acompanhado pela 

diminuição do seu próprio ritmo de crescimento. 

 

No que concerne ao setor industrial, a principal modificação ocorreu na indústria 

extrativa mineral, onde a produção de tungstênio e a extração de sal marinho se 

constituíam nas principais atividades desse segmento industrial até o começo da década 

de 1980.  O Rio Grande do Norte tinha destaque nacional como principal produtor de 

Schellita, mas foi interrompida a sua produção durante a década de 1980.  

 

Praticamente, paralelamente a esse contexto, ocorre o crescimento das atividades 

de exploração de petróleo e gás, o que diferentemente do que ocorreu com a produção 

agrícola, acabaram mais do que compensando, em todos os seus aspectos, ao processo 

anterior de produção do tungstênio, na análise realizada também por Apolinário (2010).  

 

No entanto, observa-se, mais recentemente, a retomada da produção do 

tungstênio no estado, aliada com a exploração e exportação de ferro,  contribuindo não 

somente para a diversificação da pauta de exportação do setor da indústria mineral do 

Rio Grande do Norte, mas também aumentando a sua participação na composição do 

PIB norte-rio-grandense.  

 

A maioria das modificações apontadas no Relatório da análise do Balanço de 

Pagamento do estado e a importância dos APLs no fluxo de comércio (2010), já tinham 

sido sinalizadas nos trabalhos de pesquisa de Clementino (1995, 2003) e apontadas 

anteriormente também nesse trabalho.  Clementino  chamava atenção para década de 

1970, como o  momento mais importante para a economia do Rio Grande do Norte, 

tendo em vista as grandes mudanças ocorridas na economia do estado naquele 

momento; devido principalmente as contribuições do setor público estadual e, 

sobretudo, o federal, iniciadas ainda pelos incentivos fiscais da SUDENE. E isso acabou 

contribuindo para que segmentos da indústria extrativa mineral, sobretudo a 

modernização dos processos de extração da sheelita e do sal marinho,  além da criação 
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de um pólo têxtil e de confecções e, posteriormente, de uma agricultura de exportação, 

passassem a comandar as transformações na economia norte-rio-grandense.  

 

A década de 1980, continua Clementino (2003), foi mesclada pela crise da 

indústria de transformação no estado, porém pelo aumento dos investimentos na Bacia 

Petrolífera Potiguar, da mesma forma que marca o início dos investimentos privados no 

setor da fruticultura irrigada e também dos investimentos públicos e privados na infra-

estrutura no setor de turismo no Rio Grande do Norte.  

 

Já a década de 1990, fechando a análise  de Clementino (2003), surgiu para a 

economia potiguar como um momento dos primeiros impactos da opção brasileira pela  

inserção, diga-se de passagem, passiva no mercado globalizado, mas marcado pela 

reestruturação da indústria têxtil  e de confecções, bebidas, alimentos, balas e doces. 

 

No entanto, como bem denota Apolinário (2010), no que se refere à indústria de 

transformação do Rio Grande do Norte, apesar dessa tradicionalmente continuar 

direcionada a produção de bens de consumo, ocorreram, entretanto, transformações  na 

estrutura do capital das empresas desse segmento; tendo em vista que os grupos locais 

responsáveis pela indústria de transformação no estado, na década de 1970,  foram 

substituídos por grupos de caráter nacionais e internacionais ao longo do anos 1980.  

 

Essa mudança na estrutura do capital da indústria de transformação potiguar 

ocorre em função da própria crise recessiva econômica que marcou a década de 1980, o 

que irá fragilizar as empresas locais. Porém, ao mesmo tempo, haverá um estímulo a 

diversificação industrial e a atração de empresas prestadoras de serviços no estado, 

quando da expansão das atividades relacionadas à produção e processamento de 

petróleo e gás, o que também atrairá os grandes capitais nacionais e internacionais. 

 

Esse mesmo fenômeno de modificação da estrutura do capital ocorrerá também 

nas atividades comerciais, ainda segundo argumentação de Apolinário (2010).  No setor 

varejista da comercialização de alimentos,  por exemplo, apenas uma rede de 

supermercados de âmbito local sobreviverá nos anos de 1990, em meio a uma 

concentração de mais de 70% desse segmento que se encontrarão nas mãos das grandes 

redes de distribuição instaladas no país.   
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O mesmo aconteceu no comércio varejista de eletrodoméstico, em que as redes 

locais também sucumbiram, onde foram substituídas,  mais precisamente, por grupos 

regionais.  

 

Não se deve esquecer também que o setor terciário, mas agora especificamente o 

segmento que envolve o setor de serviços da economia potiguar, será impactado pela 

expansão do turismo, que por sua vez, em função do reflexo que terá em uma 

diversificada gama de atividades irá extrapolar as atividades que  normalmente são 

associadas ao seu segmento. O setor da construção civil, nesse caso, será uma dessas 

atividades.   

 

Segundo Apolinário (2010),  a partir dos investimentos estrangeiros na 

construção de equipamentos voltados para a atividade turística e na compra de imóveis  

serão afetados não só os serviços imobiliários, como também  o setor financeiro do 

estado. 

 

É preciso compreender, no entanto, que apesar de terem ocorridas modificações, 

que podemos chamar até certo ponto de mudanças estruturais no sistema produtivo da 

economia potiguar, como foram apontadas, a dependência econômica de recursos 

naturais dentro do seu próprio território é ainda uma realidade, expressa, sobretudo, na 

produção de commodities.  

 

As atividades mais dinâmicas do setor agrícola, da indústria extrativa mineral,  

exceto os derivados de petróleo e gás, e até mesmo parte do produtos industrializados da 

economia norte-rio-grandense possuem baixo valor agregado, o que torna frágil a 

economia  do Rio Grande do Norte, sobretudo, frente aos determinantes 

macroeconômicos. Por exemplo, podemos citar a taxa de cambio, que influencia 

diretamente na remuneração dos produtores, haja vista que numa situação de 

valorização cambial da moeda nacional em relação a moeda internacional, poderá 

ocorrer uma eventual perda de competitividade na produção dos commodities, 

direcionados  ao mercado internacional. 

 

Essa característica da economia norte-rio-grandense fica revelada pelo próprio 

padrão dos fluxos de comércio no estado, como foi observado nos estudos de Garcia 
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(2005), em que as relações comerciais intra-empresas do estado com as demais unidades 

federativas do país, mesmo no setor industrial, são caracterizadas por transações que 

envolvem produtos intermediários.  

 

No segmento da agropecuária, por exemplo, com destaque para a fruticultura, e 

também na carcinicultura, a inserção do comércio internacional da economia potiguar se 

dá por meio da exportação de frutas in natura, camarão e peixes, respectivamente, já as 

suas importações são marcadas por compras de máquinas, equipamentos e peças para os 

segmentos têxtil e de petróleo, além de produtos químicos e insumos para os setores 

industrial e agrícola, como bem caracterizados por Garcia (2005). 

 

Isso nos faz refletir também na análise que Pochmann (2008) realizou sobre 

reinserção da economia brasileira no mercado internacional a partir da década de 1990, 

em torno de uma nova divisão internacional do trabalho, em que o país passa por um 

processo de especialização produtiva com ênfase nas  exportações de produtos de menor 

valor agregado e com reduzido nível tecnológico; associada, na maioria da vezes, à 

importações de bens e serviços de maior sofisticação tecnológica. 

 

Mesmo no que diz respeito aos avanços das exportações que envolvem os 

segmentos do agronegócio, onde se destacam também a fruticultura irrigada no Rio 

Grande do Norte,   essa nova divisão internacional do trabalho é observada. 

 

Voltando as discussões realizadas no Relatório sobre a análise do Balanço de 

Pagamento do estado e a importância dos APLs no fluxo de comércio (2010), agora no 

que se refere a distribuição espacial da produção econômica do Rio Grande do Norte, 

segundo os dados levantados no relatório de pesquisa verificou-se como uma das 

consequências do processo de transformação da economia potiguar  o deslocamento da 

distribuição espacial da produção e da riqueza, mas com aumento da concentração.  

 

Apenas para ter uma idéia dessa concentração, os municípios de Natal, Mossoró 

e Parnamirim, conjuntamente, concentraram, no ano de 2006, cerca de 52,52% do PIB 

total do estado. Esses três municípios possuem 39,19% de toda a população norte-rio-

grandense, em apenas 4,77% da área territorial total do estado, muito embora,  apenas a 
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cidade de Mossoró detenha cerca de 3,95% dessa área total, sendo, portanto, o 

município territorialmente mais extenso do Rio Grande do Norte.  

 

Natal, a capital do estado, possui um quarto de toda a população norte-rio-

grandense e responde sozinho a 35,01% do PIB estadual, em uma área que corresponde 

apenas 0,32% do território potiguar. No entanto,  o PIB per-capita da capital é menor do 

que o de Mossoró: enquanto o PIB per-capita da cidade de Mossoró  ultrapassou 

21,03% da média do PIB per capita potiguar, no ano de 2006,  o PIB por habitante de 

Natal  foi maior em 20,81% da média norte-rio-grandense no mesmo ano. 

 

A população de Mossoró corresponde a 7,78% do total da população do estado, 

ficando atrás apenas da participação populacional de Natal. O PIB de Mossoró 

corresponde a 10,62% do PIB estadual, perdendo também apenas para  a participação 

do PIB de Natal, que como já citado, sozinho, deteve, no ano de 2006, 35,01% de toto 

PIB norte-rio-grandense.  

 

A cidade de Parnamirim é o terceiro município mais populoso do estado e 

concentra 5,88% do PIB norte-rio-grandense, numa área  que corresponde a 0,52% do 

território potiguar. 

 

Quanto a essa concentração econômica no estado, devemos novamente nos 

reportar aos estudos de Clementino (2003), também já discutidos por nós em momentos 

anteriores da nossa tese, ao afirma que quando a modernização ocorre no Rio Grande do 

Norte é de forma restrita, seletiva, reafirmando sempre um padrão econômico e social 

histórico e tradicional. 

 

As novas dinâmicas econômicas do Rio Grande do Norte na argumentação de 

Clementino, apesar de possibilitar um movimento mais amplo de intensa urbanização e 

de um processo de industrialização que se articula com o país e com o mercado 

internacional, ao mesmo tempo, porém,  contribui para reafirmar uma rede urbana já 

preexistente no Rio Grande do Norte.  

 

Repetem-se, portanto, segundo Clementino (2003) as mesmas cidades, ou os 

mesmos espaços urbanos dentro do contexto sócio-econômico do estado: as cidades de 



119 

 

Natal e Mossoró, que desde a década de 1970 apresentam grande concentração urbana, 

agravada, ainda mais, pela ausência de uma rede intermediária de caráter também 

urbano, no espaço norte- rio-grandense. 

 

Além da concentração espacial do PIB no Rio Grande do Norte,  deve-se atentar 

também, para o fato de que a composição dessa estrutura tem uma significativa 

participação em seu valor total que corresponde aos gastos da administração pública, 

além do consumo de energia elétrica, água e os gastos com telecomunicações.   No ano 

de 2006,  em 57 municípios pertencentes ao estado do Rio Grande do Norte, por 

exemplo, as despesas do governo (APU) representavam entre 50%  e 61% dos seus 

respectivos PIB. 
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8. MERCADO DE TRABALHO NO RIO GRANDE DO NO NORTE – 2001 a 

2008: um estudo comparativo entre a unidade federativa e a capital do estado. 

8.1   População em Idade Ativa classificada por sexo, segundo ano de 

referência: Rio Grande do Norte e Natal. 

No início da primeira década do século XXI, especificamente no ano de 2001, 

conforme tabela 3, abaixo, o  Rio Grande do Norte apresentava uma População em 

Idade Ativa (PIA) de 2.302.298 pessoas;  já em 2008, a população em idade ativa saltou 

para 2.638.486 pessoas, representando um crescimento percentual de  14,6%.  Sendo 

que, 49% em 2001 era do sexo masculino e 51% do sexo feminino, praticamente não 

modificando, as respectivas participações relativas, no ano de 2008.  

 

Tabela 3: Pessoas de 10 anos e mais de idade por sexo segundo ano de referência – 
Rio Grande do Norte 

Ano 

Sexo 

Total 
Masculino Feminino 

N. % N. % N. % 

2001 1.127.181 49,0 1.175.317 51,0 2.302.498 100,0 

2002 1.149.015 49,2 1.187.903 50,8 2.336.918 100,0 

2003 1.158.700 48,5 1.229.111 51,5 2.387.811 100,0 

2004 1.181.706 48,5 1.257.293 51,5 2.438.999 100,0 

2005 1.202.103 48,6 1.269.700 51,4 2.471.803 100,0 

2006 1.241.267 48,7 1.307.201 51,3 2.548.468 100,0 

2007 1.260.448 49,3 1.296.927 50,7 2.557.375 100,0 

2008 1.286.730 48,8 1.351.756 51,2 2.638.486 100,0 

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE 

 

Tabela 3.1: Pessoas de 10 anos e mais de idade por sexo segundo ano de 
referência – Natal 

Ano 

Sexo 
Total 

Masculino Feminino 

N. % N. % N. % 

2001 304.130 48,8 318.523 51,2 622.653 100,0 

2002 332.258 47,9 360.947 52,1 693.205 100,0 

2003 299.375 46,8 340.568 53,2 639.943 100,0 

2004 304.296 46,5 350.104 53,5 654.400 100,0 

2005 312.383 45,8 370.120 54,2 682.503 100,0 

2006 317.319 46,1 370.440 53,9 687.759 100,0 

2007 326.097 47,9 355.173 52,1 681.270 100,0 

2008 332.891 45,8 393.689 54,2 726.580 100,0 

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE 
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No que se refere somente à realidade dos dados para Natal, capital do estado do 

Rio Grande do Norte, conforme tabela 3.1, verifica-se que houve um crescimento 

percentual de 16,69% (ano de 2008 em relação à 2001), variação um pouco maior do 

que a verificada no estado, no mesmo período. A participação do sexo feminino também 

é maior em Natal ao longo do período, crescendo um pouco mais no ano de 2008 em 

relação a 2001, alcançando  54,2% contra 45,8% da participação do sexo masculino; o 

que demonstra uma participação ainda maior do que a verificada no estado. No entanto, 

é bom demonstrar também, que essa variação maior de Natal em relação à UF (Unidade 

Federativa), pode está ligada a concentração populacional do Rio Grande do Norte na 

capital, haja vista que se cruzarmos e compararmos os dados das tabelas 3 e 3.1, 

veremos que a participação percentual média anual da população em idade ativa de 

Natal no conjunto da unidade federativa é relativamente alta:  27,39%. 

 

8.2   População em Idade Ativa por condição de atividade e segundo ano 

de referência: Rio Grande do Norte e Natal. 

Quanto  população em idade ativa por condição de atividade, ou seja, 

População Não Economicamente Ativa (PNEA) ou Inativa e População 

Economicamente Ativa (PEA), tanto no Rio Grande do Norte como  também, 

especificamente em Natal,
7
 considerando o período, 2001 a 2008,  conforme dados das 

tabelas 4 e 4.1, a seguir, Rio Grande do Norte e  Natal, respectivamente; observa-se, 

                                                           
7
 Lembrando, como deixamos claro nos procedimentos metodológicos, que estudaremos o 

comportamento da População em Idade Ativa (PIA) sob as condições de atividade e de ocupação.  A 

taxa de atividade econômica ou taxa global de participação expressa a proporção da PEA em relação a 

PIA e indica a intensidade de participação do conjunto da população em idade ativa que está disponível 

para ser utilizada no processo produtivo e/ou que efetivamente já está sendo utilizada nesse processo; 

nesse último caso teríamos a taxa de ocupação propriamente dita, que é a percentagem ou a participação 

relativa das pessoas ocupadas em relação à própria População Economicamente Ativa.  Já a taxa de 

desocupação, por sua vez, é dada pela percentagem ou a participação relativa das pessoas desocupadas em 

relação também a População Economicamente Ativa. Frisando que a taxa de desocupação não pode ser 

confundida com a População Não Economicamente Ativa (PNEA) ou inativa. Essa última é calculada 

pelo percentual de pessoas em idade ativa que se encontram aposentadas de fato, bem como de estudantes 

que não exercem nenhuma atividade no processo produtivo, donas de casa, dentre outros. Ou seja, 

constitui-se de uma determinada parcela da PIA que não participa do mercado de trabalho, compostas por 

pessoas que por quaisquer motivos não pressionam o mercado de trabalho. Devemos esclarecer também 

que o cálculo da taxa de participação ou de atividade econômica é fundamental para análise sócio 

econômica, pelo fato de avaliar não somente o próprio dinamismo da produção, como um fator  de 

atração e até mesmo de repulsão dos trabalhadores no mercado de trabalho, assim como o seu cálculo 

numa dimensão mais específica nos fornece informações sobre as características culturais e 

organizacionais da sociedade, demonstrando, portanto, a intensidade da participação dos diferentes 

segmentos populacionais no próprio mercado de trabalho. 
 



122 
 

primeiramente ao analisar a tabela 4,  que foi registrada uma variação percentual de 

26,42% de crescimento da população economicamente ativa  no Rio Grande do Norte, 

chegando a participação total  no ano de 2008  de 60,1%, contra 39,9% de participação 

da população não economicamente ativa. Constata-se, portanto, que ao longo de 

praticamente todo o período, exceto no ano de 2002, há o aumento da PEA em 

detrimento da população não economicamente ativa.  

 
 

Tabela 4: Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade 
segundo o ano de referência – Rio Grande do Norte 

Ano 

Condição de Atividade 
Total 

PNEA PEA 

N. % N. % N. % 

2001 1.048.298 45,5 1.254.200 54,5 2.302.498 100,0 

2002 1.129.030 48,3 1.207.888 51,7 2.336.918 100,0 

2003 1.067.212 44,7 1.320.599 55,3 2.387.811 100,0 

2004 1.091.437 44,7 1.347.562 55,3 2.438.999 100,0 

2005 1.049.020 42,4 1.422.783 57,6 2.471.803 100,0 

2006 1.076.701 42,2 1.471.767 57,8 2.548.468 100,0 

2007 1.009.634 39,5 1.547.741 60,5 2.557.375 100,0 

2008 1.052.879 39,9 1.585.607 60,1 2.638.486 100,0 

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE 
 
 
Tabela 4.1: Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade  
                               segundo o ano de referência – Natal 

Ano 

Condição de Atividade 
Total 

PNEA PEA 

N. % N. % N. % 

2001 264.933 42,5 357.720 57,5 622.653 100,0 

2002 313.265 45,2 379.940 54,8 693.205 100,0 

2003 273.509 42,7 366.434 57,3 639.943 100,0 

2004 279.701 42,7 374.699 57,3 654.400 100,0 

2005 271.216 39,7 411.287 60,3 682.503 100,0 

2006 256.611 37,3 431.148 62,7 687.759 100,0 

2007 261.428 38,4 419.842 61,6 681.270 100,0 

2008 272.544 37,5 454.036 62,5 726.580 100,0 

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE 

 

Especificamente no ano de 2002, apesar da PEA continuar a manter uma 

participação maior do que a PNEA, esta última tem um incremento de participação, 

alcançando 48,3%, enquanto que a PEA atinge uma participação de 51,7%,  que por sua 

vez tonar-se-á a menor de todo o período. É preciso, portanto, realizar uma análise 
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teórica para detectar essa peculiaridade no nível de atividade econômica no ano de 

2002, onde a PNEA tem um incremento de participação em detrimento da PEA, no Rio 

Grande do Norte, comparando o ano de 2002 com o ano de 2001, conforme dados da 

tabela 4.  

Porém, esse incremento da PNEA, pode está associado ao próprio contexto de 

instabilidade política que cerca o ano de 2002, período de eleição presidencial, onde a 

candidatura de Lula, que venceria as eleições, até aquele momento era encarada como 

uma incógnita para o mercado, em relação ao seu posicionamento ideológico. Temos 

também um quadro de possível retorno  inflacionário, que no final do ano 2002, gerou 

uma certa instabilidade na economia brasileira, o que também repercutiu ainda no 

aumento da taxa básica de juros do país, a SELIC. 

Já em se tratando, especificamente de Natal,  capital do estado, analisando a 

tabela 4.1, verifica-se também o crescimento da população economicamente ativa, ao 

longo do período, assim como foi observada na unidade federativa, com uma ligeira 

vantagem para Natal, que obteve um crescimento de 26,92%,  contra 26,42% da UF, 

como visto anteriormente - ano de 2008 em relação à 2001 - alcançando uma 

participação total no ano de 2008 de 62,5%, contra 37,5% de participação da população 

não economicamente ativa.  

Especificamente no ano de 2002, comparado ao ano de 2001, como aconteceu 

também na unidade federativa, há um crescimento de participação da PNEA em relação 

à PEA, embora esta última ainda continue se sobressaindo. Aliás, na análise de todo o 

período, assim como ocorre também na UF, é no ano de 2002 que a PNEA tem sua 

maior participação em Natal, chegando a 45,2%, enquanto que a PEA, obtém a sua 

menor participação, totalizando 54,8%.  Reforça, portanto, a necessidade de uma análise 

teórica mais minuciosa, para detectar essa peculiaridade no comportamento da atividade 

econômica no ano de 2002. No entanto, como já adiantamos, deve está relacionado 

também com o clima de instabilidade que cercou o próprio ano de 2002, devido à 

peculiaridade de ser um ano de eleição presidencial. 

A partir dessas primeiras análises, já podemos chegar a algumas observações: 

percebe-se que o incremento proporcional de pessoas economicamente ativas foi maior, 

tanto no estado, como também em Natal, especificamente, do que o incremento 

apresentado, respectivamente, em relação às pessoas somente em idade ativa; 
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demonstrando de fato o aumento da quantidade de pessoas disponíveis e/ou ocupadas 

no mercado de trabalho, não só no estado como um todo, mas, sobretudo, em  Natal.  

Nota-se que Natal acompanha o comportamento apresentado pela unidade 

federativa em relação à PEA, muito embora a variação de crescimento da população em 

idade ativa em Natal foi ainda um pouco maior do que a apresentada pelo estado, em 

torno de 2,09%  a mais (foi de 16,9% em Natal,  contra 14,6% na unidade federativa), o 

que não refletiu muito sob do ponto de vista do mercado de trabalho, já que Natal tem 

apenas uma irrisória vantagem de crescimento da PEA em relação ao estado de 0,5% 

(26,92% em Natal, contra 26,42% no estado). 

Entretanto, podemos constatar, ao compararmos dados das tabelas 4 e 4.1,  que a 

participação média anual da PEA em Natal, em termos percentuais, ao longo do 

período, alcança algo em torno de 59,23%, enquanto que no estado, essa média fica 

próxima de 56,28%.  Aliás, as participações percentuais da PEA, em todos os anos do 

período, em Natal, é um pouco mais representativa, comparada com as da unidade 

federativa.   

Ao mesmo tempo,  ainda, se cruzarmos dados das tabelas 4 com os da 4.1, e 

analisarmos a média de participação percentual da população economicamente ativa de 

Natal em relação ao total da PEA do estado,  iremos observar, que ao longo de 2001 à 

2008,  a capital do estado aparecerá com uma participação média anual de 28,68%, o 

que constata a sua significativa participação na população economicamente ativa do Rio 

Grande do Norte, revelando, portanto, uma relativa concentração econômica na própria 

capital do estado. 

É notório, contudo, observando o período em análise que praticamente as taxas 

de atividade tanto do estado, como da capital, foram aumentando, ao ponto que no ano 

de 2008, o percentual de 60,1% da população em idade ativa do Rio Grande do Norte 

representava a  população economicamente ativa do estado, e em Natal, 

especificamente, essa taxa percentual de atividade foi 62,5%, demonstrando que 

sessenta em cada cem pessoas aptas para trabalhar no estado do Rio Grande no Norte e  

quase sessenta e três também em cada cem pessoas em Natal, no ano de 2008, se 

encontravam ocupadas e/ou desempregadas (disponíveis no mercado de trabalho), ao 

passo que as demais, estavam em condição de inatividade. 
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Podemos dizer que ocorreu uma melhora considerável na taxa de atividade ao 

longo de praticamente toda a década de 2000, tanto no estado, como um pouco mais 

ainda na capital, principalmente a partir do ano de 2004.  

Ao comparamos, por exemplo, com o final da década de 1990, especialmente 

com informações coletadas pelo DIEESE (2002) no estudo intitulado de radiografia do 

mercado de trabalho na Região Metropolitana de Natal (RMN), utilizando-se, no 

entanto, de dados da PED (Pesquisa do Emprego e Desemprego) para o mês de 

novembro do ano de 1999,  foi verificado, por exemplo, que a taxa de atividade do 

município de Natal em novembro de 1999 era de  52,5%. O que comprova mais ainda a 

melhoria das condições da atividade econômica em Natal, ao longo de praticamente 

toda a década de 2000; observando agora os dados da PNAD, exceto em relação ao ano 

de 2002.   

Não é demais lembrar que a partir de 1990 há a gestação de um novo modelo 

econômico no Brasil tendo repercussão direta não somente no produto nacional, bem 

como no  nível de emprego da força de trabalho, como discutimos em capítulo anterior.  

Segundo Pochmann (2008), entre os anos de 1998 e 1999, em que se verifica a 

desaceleração total ou geral do conjunto das atividades econômicas no país; ocorre 

queda da produção doméstica em 1,6% e do emprego formal em 3,1%, elevando 

consideravelmente o desemprego em 45%.   

É somente, todavia, com a mudança do regime cambial, em que ocorrerá a 

desvalorização do real, que o nível de desemprego  passa a registrar índices menos 

desfavoráveis ao conjunto da economia nacional, o que nos levou a um novo momento 

que caracterizará as nossas atividades produtivas e ocupacionais,  que corresponde ou 

inicia-se no ano 2000 e vem até o contexto atual, onde no seio do processo de 

reestruturação produtiva passa a ocorrer  combinação da ampliação do saldo balança 

comercial brasileira com o aumento do nível geral de emprego. 

Nesse sentido, constatamos que o aumento proporcionalmente maior da 

população economicamente ativa no Rio Grande do Norte e da própria capital do estado 

em relação ao incremento da população em idade ativa,  ano 2008 em relação 2001,  

também foi presenciado no país como um todo e nas suas principais regiões 

metropolitanas, conforme estudos apresentados por Ribeiro, Ribeiro e Costa (2010), 

porém, um fato importante que chama bastante atenção no que se refere a variação de 
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crescimento da PEA, é que constatamos também a partir das nossas comparações que 

tivemos ainda uma significativa vantagem em termos percentuais em favor no Rio 

Grande do Norte e, sobretudo, de Natal.    

Para se ter uma idéia, a variação percentual da População Economicamente 

Ativa, segundo Ribeiro, Ribeiro e Costa (2010), utilizando-se também dos dados da 

PNAD,  ano de 2008 em relação à 2001,  no Brasil foi de 18,4% e nas regiões 

metropolitanas do país foi 18,1%; enquanto que a variação percentual da população em 

idade ativa foi de 15,5% e de 13,3%, respectivamente. Já no Rio Grande do Norte, 

conforme exposto anteriormente, a variação percentual da PEA foi de 26,42% e em 

Natal foi de 26,92%, enquanto que suas respectivas variações percentuais na PIA foram 

de 14,6%  e 16,9%.  

O que chama ainda mais atenção é o percentual da taxa de atividade alcançada 

por Natal no ano de 2008, como vimos na tabela  4.1 e podemos visualizar no gráfico 1, 

abaixo, demonstrando que Natal, especificamente, comparando com as informações 

também do gráfico 2, consegue ainda obter uma participação relativa da sua População 

Economicamente Ativa, ligeiramente maior do que a apresentada tanto pelo país bem 

como pelo o conjunto das regiões metropolitanas do Brasil. 

 

                  

Elaboração própria a partir dos dados da PNAD, 2001 - 2008 / IBGE 
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Gráfico 1: Natal -  Evolução da taxa de atividade (PEA) %  
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               Gráfico 2: Evolução da Taxa de Atividade (PEA) – Brasil e Regiões 

 Metropolitanas (%) 

                                           

Fonte: PNAD -2001 a 2008:  Observatório das Metrópoles 

Portanto, ao que parece, após a análise da taxa de atividade, é que o estado do 

Rio Grande do Norte e mais precisamente Natal obtiveram uma dinâmica no mercado 

de trabalho, no que se refere a quantidade de pessoas disponíveis para o trabalho e/ou 

até mesmo ocupada de fato, mais significativa do que a apresentada pelo próprio país  e 

no contexto, mais especificamente, que envolve a totalidade das  regiões metropolitanas 

brasileiras. 

Esse desempenho na taxa de atividade no mercado de trabalho norte-rio-

grandense parece que não é surpresa, apenas está coerente com as taxas de crescimento 

econômico alcançadas pelo o estado potiguar nas últimas décadas e que se reflete 

positivamente, como estamos analisando, no mercado de trabalho do Rio Grande do 

Norte e mais precisamente de Natal. 

  Isto porque  nos estudos de Clementino (1995, 2003) já se apontava que o Rio 

Grande do Norte vinha apresentando, desde a década de 1970,  significativos aumentos 

das sua taxas de crescimento econômico, mesmo durante a crise dos anos de 1980 ou da 

chamada “década perdida”, demonstrando um crescimento bem acima da média 

nacional e da própria região Nordeste. Por outro lado Clementino (2003) afirmava 

também que a dinâmica econômica apresentada pelo estado potiguar reforçava uma 

urbanização fortemente concentrada e polarizada, principalmente na capital do estado, 

mas também no município de Mossoró, a segunda cidade do estado.  

 

Ao verificarmos o desempenho da economia norte-rio-grandense nos anos 

recentes, conforme análise realizada no Relatório sobre a análise do Balanço de 

Pagamento do Rio Grande do Norte  e a importância dos APLs no fluxo de comércio, 
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coordenada por Apolinário (2010) a partir dos dados do IPEA e do  IBGE (2008), 

retratamos no referencial teórico, levando em consideração os anos de 1985 a 2006,  por 

exemplo,  um desempenho considerável da economia norte-rio-grandense.  Isto porque 

a taxa geométrica de crescimento do estado nesse período foi 3,45% ao ano,  maior do 

que a verificada no Brasil e na própria região Nordeste, que apresentaram taxas 

geométricas de crescimento anual de 2,93% e 2,58%, respectivamente.  

E, quando foi analisado, especificamente o período de tempo que vai dos anos de 

2001 a 2006, intervalo de tempo incluído na nossa tese sobre o mercado de trabalho do 

Rio Grande do Norte, foi verificado que a economia potiguar ainda continuou com uma 

tendência de crescimento, 5,92% ao ano, muito embora a diferença diminuiu em 

comparação com as taxas geométricas de crescimento anual do Brasil, que foi de 4,75%  

, e  da própria economia regional, que foi de 4,76%, também durante o mesmo período, 

segundo dados levantados por Apolinário (2010).  

 

Entretanto, apesar dos dados positivos da taxa de atividade, também não restam 

dúvidas que essa taxa de atividade no Rio Grande do Norte e na capital, apesar de 

melhorar ao longo de praticamente toda a década de 2000, o índice de pessoas inativas, 

em ambas as situações ainda é elevado. 

Há algumas questões importantes a serem discutidas com relação à análise da 

PEA,  tanto no estado como na capital, e que abordaremos ao longo da nossa pesquisa, 

na tentativa de compreender e ampliar a discussão desse aspecto do mercado de trabalho 

no período de 2001 a 2008;  seriam os seguintes questionamentos: existe 

correspondência entra a PEA de Natal com as atividades econômicas ali localizadas? 

Quais as características da PEA de Natal no que diz respeito a sexo, cor, idade, 

escolaridade e renda? (elas se diferenciam das apresentadas pelo estado? –  caso a 

resposta seja afirmativa, podemos afirmar também que essas características explicariam 

a participação que a população economicamente ativa de Natal apresenta em relação à 

unidade federativa?   

Antes de analisarmos essas variáveis, vejamos a análise no que diz respeito à 

condição ocupacional, para verificarmos se de fato o aumento da taxa atividade 

econômica demonstrada pelo aumento da PEA, tanto no estado como principalmente na 
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capital, significou uma inserção em termos ocupacionais considerável, ou, ao contrário, 

ampliou a taxa desocupação ou de desemprego. 

 

8.2.1   População Economicamente Ativa por condição de ocupação: Rio 

Grande do Norte e Natal. 

Comparando as tabelas 4.2 e 4.2.1, abaixo, verificam-se que os percentuais que 

correspondem as  taxas de ocupação ou as participações relativas das pessoas ocupadas 

em relação à população economicamente ativa no Rio grande do Norte, em todos os 

anos do período analisado, são maiores do que as verificadas na capital do estado; por 

outro lado, as taxas de desocupação irão se apresentar, obviamente, e 

conseqüentemente, também em todos os anos do período, menores no Rio Grande do 

Norte. 

Tabela 4.2: População economicamente ativa por condição de ocupação segundo 
o ano de referência – Rio Grande do Norte

N. % N. % N. %

2001 1.156.955 92,2 97.245 7,8 1.254.200 100,0

2002 1.128.597 93,4 79.291 6,6 1.207.888 100,0

2003 1.192.228 90,3 128.371 9,7 1.320.599 100,0

2004 1.232.265 91,4 115.297 8,6 1.347.562 100,0

2005 1.271.500 89,4 151.283 10,6 1.422.783 100,0

2006 1.340.849 91,1 130.918 8,9 1.471.767 100,0

2007 1.419.338 91,7 128.403 8,3 1.547.741 100,0

2008 1.470.102 92,7 115.505 7,3 1.585.607 100,0

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Total
Condição de ocupação

População ocupada População desocupadaAno

 

 

4.2.1:  População economicamente ativa por condição de ocupação segundo o 
ano de referência - Natal 

N. % N. % N. %

2001 315.547 88,2 42.173 11,8 357.720 100,0

2002 352.211 92,7 27.729 7,3 379.940 100,0

2003 316.618 86,4 49.816 13,6 366.434 100,0

2004 327.917 87,5 46.782 12,5 374.699 100,0

2005 365.635 88,9 45.652 11,1 411.287 100,0

2006 385.142 89,3 46.006 10,7 431.148 100,0

2007 378.274 90,1 41.568 9,9 419.842 100,0

2008 418.682 92,2 35.354 7,8 454.036 100,0

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Total
Condição de ocupação

População ocupada População desocupadaAno
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Ao fazermos uma média de participação anual da taxa de ocupação no Rio 

Grande Norte no período em questão, chegaremos a um percentual de 91,54%, enquanto 

que em Natal essa média seria de  89,42%;  já quanto a taxa de desocupação,  o Rio 

Grande do Norte ao longo de todos os anos  apareceria com uma taxa média anual em 

termos relativos de 8,46%, enquanto que Natal obteria uma taxa anual média de 

desocupação de 10,58%. 

Ocorrem oscilações maiores ou menores no decorrer do período de 2001 a 2008 

e somente se estabelece uma constância de queda na taxa de desocupação no Rio 

Grande do Norte  a partir do ano de 2006, enquanto que em Natal um pouco antes, a 

partir do ano de 2004, atingindo percentuais relativamente baixos e muito próximos um 

do outro no ano de 2008,  comparado ao ano de 2001;  muito embora, a unidade 

federativa continuou com uma taxa desocupação  um pouco menor do que a verificada 

na capital: 7,3% na unidade federativa e 7,8% em Natal.  

Entretanto, e ao mesmo tempo, vale salientar que o percentual de queda da taxa 

de desocupação em Natal no ano de 2008, comparado também ao ano de 2001, foi mais 

acentuado do que na unidade federativa, haja vista que no ano de 2001 o percentual de 

desocupados era de 11,8% em Natal e de 7,6% no estado, caindo em 2008 para 7,8%  e 

7,3%, respectivamente. Portanto é preciso ampliar a nossa análise sobre a condição 

ocupacional, tanto no estado como na capital, e nos atentarmos a algumas 

peculiaridades, que vai invertendo de certa forma o breve favorecimento da condição 

ocupacional do estado em relação à capital, quando da realização de uma análise que 

envolve a variação na quantidade de pessoas ocupadas e desocupadas nos dois contextos 

ou realidades. 

Antes disso, é importante atentarmos novamente para a peculiaridade do ano de 

2002, assim como chamamos atenção quando da análise da taxa de atividade, no Rio 

Grande do Norte e em Natal, é que tanto na capital, como principalmente na unidade 

federativa, os percentuais que correspondem às taxas de desocupações foram as 

menores em todo o período analisado: 7,3% em Natal e  6,6% na unidade federativa. 

Apesar dos  percentuais serem menores do que nos outros anos em ambos os contextos, 

é preciso entender que quando analisamos nas tabelas 4 e 4.1, verificamos também que 

os percentuais das taxas de atividade em Natal e sobretudo no Rio Grande do Norte, no 

ano de 2002, foram as menores comparado aos outros anos em análise, a tal ponto que 
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os percentuais que correspondiam a população não - economicamente ativa ou inativa 

em ambas as situações obtiveram as suas maiores participações. O que de certa forma 

explicaria em termos numéricos um favorecimento para que as taxas de desocupação 

nesse ano alcançassem os menores patamares tanto em Natal, como principalmente na 

unidade federativa.  

Agora de fato, ampliando a nossa análise da condição de ocupação, ainda a partir 

das tabelas 4.2 e 4.2.1, para percebermos as peculiaridades em cada ano do mercado de 

trabalho, ao observarmos a evolução da taxa de desocupação no Rio Grande do Norte e 

em Natal, respectivamente, verifica-se que no ano de 2002, comparado a 2001, houve 

uma queda considerável da participação da PEA desocupada, proporcionalmente ainda 

maior em Natal, embora o Rio Grande do Norte continuasse mantendo um percentual de 

participação menor do que a capital -  no Rio Grande do Norte a participação da PEA 

desocupada era de 7,8% em 2001 e passou a ser de 6,6% em 2002;  já em Natal era de 

11,8% em 2001 e passou para 7,3%  em 2002.    

No ano de 2003, entretanto, a taxa de desocupação volta a crescer tanto no 

estado como em Natal, só que agora numa proporção maior em Natal do que a 

verificada no Rio Grande do Norte como um todo, muito embora o estado mantenha sua 

participação menor: passar a ser de 13,7% em Natal  e de  9,7% na UF.  

Já no ano de 2004, a taxa de desocupação volta a diminuir tanto no estado como 

na capital, em proporções de queda muito parecidas.  A partir de então, até o ano de 

2008, é notória a queda da taxa de desocupação em Natal; já no Rio Grande do Norte 

ela volta a crescer em 2005 e só depois volta a ter uma tendência de queda, mas essa 

diminuição vai se dá num ritmo menor do que a verificada em Natal, até chegar 2008, 

onde ambas as participações percentuais das taxas de desocupação tem uma certa 

equivalência, mas ainda ligeiramente menor na unidade federativa: 7,3%  para o Rio 

Grande do Norte e 7,8%  para Natal. 

Percebe-se, portanto, que ao longo de todo o período, a participação percentual 

da PEA desocupada no estado ou a sua taxa de desocupação se apresenta menor do que 

se comparamos com a participação percentual das pessoas economicamente ativas 

desocupadas em Natal,  muito embora, na maioria das vezes, essa taxa de desocupação 

cai em proporções maiores em Natal do que propriamente na unidade federativa.  
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Isso pode ser constatado, com mais clareza, ao calcularmos a variação percentual 

no número de pessoas desocupadas em Natal e no estado como um todo, ao 

compararmos o ano de 2008 em relação ao ano de 2001, os dois extremos do período 

analisado. Verifica-se com o cálculo dessa variação que ocorre uma queda percentual no 

número de pessoas desocupadas em Natal de -16,17% no ano de 2008 em relação ao 

ano de 2001, isto porque, conforme dados da tabela 4.2.1, existiam  42.173 pessoas 

desocupadas na capital do estado e  esse número passou a ser de apenas 35.354  em 

2008,  enquanto que no Rio Grande do Norte, conforme dados da tabela 4.2, o número 

de pessoas desocupadas teve uma variação de crescimento de 18,78%  -  eram de  

97.245 a quantidade de pessoas desocupadas no ano de 2001 no estado e saltou para 

115.505  no ano de 2008.   

Essa mesma tendência expressada acima, na realidade do mercado de trabalho 

do Rio Grande do Norte e de Natal, ocorrerá também, por outro lado, mas em sentido 

contrário, obviamente, sob a óptica da análise feita na taxa de ocupação e na variação do 

número de pessoas ocupadas.  

No entanto, o cálculo da variação relativa do número de pessoas ocupadas no 

ano de 2008 em comparação ao ano de 2001, tanto para o Rio Grande do Norte, quanto 

para Natal, é necessário apresentar, para podermos traçar uma relação entre a variação 

da PEA ocupada com a desocupada, ainda analisando as tabelas  4.2 e 4.2.1. 

 

Ao compararmos o ano de 2008 em relação ao ano de 2001 e calcularmos a 

variação relativa do número de pessoas ocupadas, na UF e na capital, perceberemos que 

no Rio Grande do Norte a população ocupada que correspondia no ano de 2001, em 

termos absolutos, a 1.156.955 pessoas, em 2008 ela salta para  1.470.102 pessoas na 

condição de ocupação,  o que representou uma variação percentual de crescimento de 

27,07%. 

 

  Natal, especificamente, por sua vez, apresentará uma variação percentual de 

crescimento de sua população economicamente ativa ocupada de 32,68% no ano de 

2008, comparada ao ano de 2001:  eram  315.547 pessoas ocupadas em 2001 e passou a 

ser de 418.682 em 2008; portanto, uma variação consideravelmente maior do que a 

verificada na unidade federativa, em torno de 5,61% a mais. 
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Com esses dados sobre a variação relativa da PEA ocupada, e, principalmente, a 

análise mais detalhada  das taxas de desocupação no Rio Grande do Norte e em Natal, 

conforme realizamos as partir da tabelas 4.2 e 4.2.1, bem como de suas respectivas 

variações; conjuntamente com as informações analisadas anteriormente sob a condição 

de atividade no mercado de trabalho, nas tabelas 4 e 4.1, já poderemos chegar a algumas 

conclusões pertinentes:  

 

Em primeiro lugar, constatou-se de fato que  ocorreu um crescimento,  em 

termos gerais, nas taxas de ocupação tanto do Rio Grande do Norte como da capital; 

aliás com médias anuais bastante consideráveis nos dois casos,  91,54% e 89,42%, 

respectivamente.   

Em segundo lugar, observou-se também que não só as  médias de participação, 

como também as participações ao longo de todos os anos do período analisado, tanto em 

relação a taxa de ocupação como a de desocupação, são pouco mais favoráveis  paro o 

Rio Grande do Norte do que para Natal: as taxas de participação das pessoas ocupadas 

no Rio Grande do Norte são maiores do que  as verificadas em Natal, assim como, 

conseqüentemente,  as taxas de participação da PEA desocupada, obviamente, 

tornaram-se menores no estado, ao longo de todos os anos, se comparadas com as de 

Natal. 

 

Já numa terceira e última análise, apesar da segunda conclusão, vimos que em 

Natal há uma diferenciação clara do mercado de trabalho em relação à unidade 

federativa, ou seja,  a variação na oferta de emprego na economia natalense, 

proporcionalmente a sua população economicamente ativa, foi maior do que a  

verificada no estado como um todo,  comparando o ano de 2008 em relação ao ano de 

2001;  a ponto de  no ano de 2008 ocorrer uma sensível redução no número de pessoas 

desocupados em Natal, com uma queda de -16,17% em relação ao ano de 2001,  

enquanto que na unidade federativa contatou-se um crescimento percentual no número 

de pessoas desocupadas de 18,78% em 2008, comparada também ao ano de 2001, muito 

embora, o número de pessoas ocupadas no estado teve um aumento em termos 

percentuais de 27,07%  em 2008, comparado também ao ano de 2001,  porém com uma 

variação percentual  consideravelmente menor do que comparado com  a variação no 

número de pessoas ocupadas em Natal que alcançou 32,68% ano de 2008, em relação a 

2001.    
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Em síntese,  podemos concluir que a variação da quantidade de empregos 

criados no estado do Rio Grande do Norte no ano de 2008, comparado ao ano de 2001, 

não foi suficiente para reduzir o número de pessoas desocupadas, apenas foi suficiente 

para diminuir o seu ritmo de crescimento, isso pelo fato de que constatamos  que apesar 

da população economicamente ativa ocupada ter aumentado no ano de 2008 em relação 

a 2001, ocorreu um crescimento também da população economicamente ativa 

desocupada no estado, porém num ritmo em termos percentuais numa proporção menor 

ao aumento no número de ocupados.   

 

Percebe-se, portanto, que ocorreu variação do crescimento,  tanto no nível de 

ocupação como no de desocupação no estado,  mesmo que em 2008, conforme tabela 

4.2,  a participação da PEA  desocupada do Rio Grande do Norte tenha sido de 7,3%, 

enquanto que em 2001 era de 7,8% , porém,  a variação de crescimento das pessoas 

desocupadas conforme já apontada ocorreu num ritmo menor do que a verificada pelas 

pessoas ocupadas, comparando também o ano de 2008 com o de 2001. Essa realidade, 

entretanto, é diferente do que a que ocorreu em Natal, onde não só há um aumento na 

variação do número de pessoas em condição de ocupação, mas, ao mesmo tempo, 

ocorre de fato uma queda no número de pessoas desocupadas no ano de 2008, tendo 

como parâmetro também o ano de 2001. 

 

Podemos observar que Natal apresenta peculiaridades importantes do 

comportamento da população economicamente ativa, ocupada e desocupada, em relação 

ao que acontece na UF: primeiro, é que tudo indica que o aumento na variação 

percentual da quantidade de pessoas ocupadas contribuiu para redução do número de 

pessoas desocupadas na cidade, o que no estado, essa variação na quantidade de pessoas 

desocupadas sequer foi negativa;  demonstrando que houve um aumento bastante 

significativo na oferta de emprego na economia natalense, tendo em vista que houve um 

aumento de 32,68% no número de ocupados em 2008,  comparado a população ocupada 

no ano de 2001, o que possibilitou a inserção ocupacional de pessoas que se tornaram 

disponíveis no mercado de trabalho, além de inserir parte das pessoas que ao que parece 

estavam desempregadas, embora as  variações nas taxas de atividade ou da PEA de 

Natal como na do estado como um todo, foram muito parecidas, entretanto não se 

refletiu positivamente para o estado, já que embora a variação da PEA ocupada tenha 
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crescido também razoavelmente em torno 27,07%, ela não foi capaz de reduzir o nível 

de variação das pessoas desocupadas na unidade federativa, mas apenas diminuir o seu 

ritmo de crescimento. 

 

Aqui  fazemos uma importante pergunta: o que teria acontecido com a unidade 

federativa, já que não dá para desprezar a taxa de variação de crescimento  de 27,07% 

no número de pessoas ocupadas no ano de 2008 em relação a 2001, mas que, no 

entanto, não refletiu em uma queda ou decréscimo na variação do número de pessoas 

desocupadas?  Por outro lado,  não se pode descartar também a taxa de desocupação 

alcançada pelo estado no ano de 2008, comparado a 2001, que diminuiu e foi até menor 

do que a verificada em Natal. No entanto, o percentual menor da taxa de desocupação 

não foi ratificado na análise de uma variação na relação entre a quantidade de pessoas 

ocupadas e desocupadas. 

 

Isto é,  numa análise estática, as participações, tanto da taxa de ocupação como 

de desocupação, nas suas respectivas realidades, foram um pouco mais favoráveis ao 

Rio Grande do Norte do que Natal, o que  sucumbiu numa análise da variação dos 

dados, comparando o ano de 2008 a 2001, tanto em termos do número de pessoas 

ocupadas como das desocupadas. 

 

Outro aspecto é que na análise realizada nas tabelas 4 e 4.1 no que diz respeito à 

condição de atividade no mercado de trabalho, Natal tinha se destacado com percentuais 

maiores nas taxas de atividade do que as apresentadas na unidade federativa,  o que na 

análise das taxas de ocupação e de desocupação, tabelas 4.2 e 4.2.1, propriamente dita, o 

estado é que apareceu com percentuais um pouco mais favoráveis do que comparados 

com os de Natal  em todos os anos do período em questão, demonstrando friamente que 

a unidade federativa incorporou uma quantidade maior de pessoas que estavam 

desempregadas no mercado de trabalho, do que propriamente na capital, mas como já 

demonstrado, por outro lado, numa análise de variação relativa na relação do número de 

ocupados e desocupados, Natal é que aparece com uma dinâmica bastante positiva nessa 

relação. 

 

Para tentar responder aquela pergunta acima, temos que ver mais de perto essa 

situação pela participação percentual tanto da PEA ocupada, como da PEA desocupada 
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de Natal em relação, respectivamente, a quantidade das pessoas economicamente ativas 

ocupadas e desocupadas da unidade federativa.  

 

Antes disso,  vejamos a comparação das taxas de ocupação e desocupação, como 

fizemos na análise sob a condição de atividade, do Rio Grande do Norte e de Natal, 

especificamente, no contexto nacional. 

 

Segundo dados analisados por Ribeiro, Ribeiro e Souza (2010), utilizando-se 

também das informações da PNAD, a taxa de desocupação no Brasil no ano de 2001 foi 

9,3%, caindo para 7,1% em 2008. Já no conjunto das principais regiões metropolitanas 

brasileiras a taxa de desocupação no ano de 2001 era de 12,7% e caiu para 9,4% em 

2008, conforme também podemos visualizar no gráfico 3, abaixo, onde demonstra a 

evolução da taxa de desocupação no Brasil e no conjunto de suas principais Regiões 

Metropolitanas.  

 

Gráfico 3: Evolução da Taxa de Desocupação – Brasil e Regiões Metropolitanas (%) 

                     

Fonte: PNAD -2001 a 2008:  Observatório das Metrópoles. 

 

Verifica-se, que mesmo tendo o mesmo comportamento de queda, assim como 

observamos na comparação entre Natal e o Rio Grande do Norte como um todo,  a taxa 

de desocupação metropolitana se mostra superior em todos os anos do período em 

relação à taxa de desocupação  apresentada pelo país;  e, comparando o seu desempenho 

com  a taxa de desocupação de  Natal, por exemplo, no ano de 2008,  a taxa de 

desocupação do conjunto das principais regiões metropolitanas do Brasil também se 

apresentará num percentual acima da verificada em Natal : 7,8% em Natal, contra 9,4% 
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no conjunto das regiões metropolitanas, conforme podemos visualizar, comparando as 

informações do gráfico 3 com as do gráfico 4. 

 

 

      Elaboração própria a partir dos dados da PNAD, 2001 - 2008 / IBGE 

 

Deve-se destacar também o percentual da taxa de desocupação no Rio Grande 

do Norte no ano de 2008, que é muito próximo ao verificado no Brasil, ou podemos 

considerar praticamente a mesma:  7,3% contra 7,1% da apresentada pelo país. 

 

Ao realizar a variação no número das pessoas desocupadas e também ocupadas 

no Brasil e no conjunto das suas regiões metropolitanas, Ribeiro, Ribeiro e Souza 

(2010) encontraram o seguinte resultado: a população ocupada no Brasil no ano de 2008 

em relação a 2001 cresceu 21,3%, já o número de pessoas desocupados teve uma 

redução percentual de - 9,5%. No conjunto das regiões metropolitanas brasileiras, por 

sua vez, a população ocupada cresceu 22,41%, enquanto que a população desocupada 

teve uma redução percentual de -14,71%. 

 

Percebe-se também, numa análise da variação na quantidade de pessoas 

ocupadas e desocupadas, ao compararmos o comportamento de Natal com o conjunto 

das principais regiões metropolitanas brasileiras, que os resultados se assemelharam 

muito: um percentual maior da variação no número de pessoas ocupadas que se refletiu 

numa queda substancial no número de pessoas desocupadas. No entanto, nesse cálculo 

de variação, Natal ainda apresenta uma redução maior no percentual do número de 

desocupados em 2008 do que o apresentado pelo conjunto das principais regiões 
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Gráfico 4: Evolução da Taxa de Desocupação – Rio Grande do  Norte e Natal  
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metropolitanas do Brasil: -16% contra -14,71%, respectivamente. O Brasil também 

apresenta um quadro de queda no número de desocupados também ainda bastante 

favorável no ano de 2008 em relação a 2001, com uma redução  percentual de - 9,5%, 

porém bem menor do que as verificadas no conjunto de suas regiões metropolitanas e, 

sobretudo, comparado à Natal. 

 

 Portanto, ocorreram aumentos mais do que proporcionais na oferta de emprego 

das economias do Brasil na sua totalidade, como principalmente nas das regiões 

metropolitanas, e, sobretudo, em  Natal, que possibilitaram uma inserção ocupacional  

ainda mais significativa tanto das pessoas que estavam disponíveis no mercado de 

trabalho, como também parte daquelas que de fato se encontravam desempregadas no 

ano de 2008, comparado com o ano de 2001.  Demonstrando, por sua vez, que a redução 

na taxa de desocupação, em todas essas escalas territoriais ocorreram em função da 

diminuição da população desocupada, em decorrência do aumento na oferta de 

empregos em praticamente toda a década de 2000. 

 

É notória a evolução dos percentuais representados por Natal nos anos 2001 a 

2008, comparado até mesmo com o ano de 1999, onde, conforme mostramos em análise 

realizada da taxa de atividade, segundo informações coletadas pelo DIEESE (2002), 

utilizando-se, no entanto, de dados da PED (Pesquisa do Emprego e Desemprego) que 

52,5% da sua população com 10 anos ou mais de idade ou da população em idade ativa, 

se encontravam no mercado de trabalho (esse dado indicava que aproximadamente 

cinqüenta e duas em cada cem pessoas estavam aptas para trabalhar e/ou se 

encontravam ocupadas, ao passo que as demais ou quarenta e sete estavam em condição 

de inatividade).  

 

Essa taxa de atividade de Natal no mês de novembro de 1999, demonstrada nos 

dados da PED pelo DIEESE era também um pouco superior a média da taxa de 

atividade de todos os municípios que compunham a própria região Metropolitana de 

Natal (51,5%). E daquele percentual que representava a PEA em Natal (52,5%), 82,8% 

dessa população economicamente ativa estavam de fato ocupadas, sendo que 17,2% se 

encontravam desempregadas. 
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No ano de 2008, por sua vez,  verificamos em Natal, conforme visto na tabela 

4.1, um percentual de taxa de atividade de 62,5%; e, desse percentual que representava a 

População Economicamente Ativa, 92,2%, conforme observado na tabela 4.2.1, se 

encontravam na condição de ocupados efetivamente, representando conseqüentemente 

uma taxa de desocupação de apenas 7,8%. 

 

Portanto, comparando os percentuais obtidos na PNAD no ano de 2008, com os 

da PED/DIESSE para o mês de novembro de 1999, guardando obviamente os  devidos 

aspectos metodológicos de cada pesquisa, constata-se o elevado grau de inserção 

ocupacional em Natal durante praticamente toda a década de 2000, o que comprova de 

certa maneira a melhoria das condições da atividade econômica em Natal, ao longo 

desse período.   

 

Porém, para comprovar essa realidade, uma análise importante que se faz 

necessária é a relação e a evolução entre  o mercado de trabalho e o setores da 

atividade econômica,  para podermos ter uma noção de como e onde ocorre com maior 

intensidade na economia o nível de ocupação; enxergando com maior precisão a relação 

entre crescimento econômico e o tipo de ocupação gerada.  

Segundo dados da pesquisa do DIESSE (2002) levantados para a Região 

Metropolitana de Natal, por exemplo, no mês de novembro de 1999, ao traçar a 

evolução do panorama do mercado de trabalho urbano, no que se refere aos setores da 

atividade econômica, detectou a seguinte panorama: uma acentuada taxa de ocupados 

no setor de serviços, com 49,5%,  superior tanto ao percentual de ocupados no setor de 

comércio, que foi de 16,7% , como também em relação ao setor industrial, que obteve 

12,8%.  

No segmento da indústria de transformação, o percentual de ocupados 

representou somente 12,8% e a construção civil respondeu por 5,7% das oportunidades 

de trabalho. Os serviços domésticos e a agropecuária que basicamente formaram o 

agregado denominado de outros setores, respondeu por 15,3% das ocupações.  

A participação setor de serviços, teve também o maior percentual de 

participação da taxa de ocupação no núcleo metropolitano, a cidade de Natal, com 

52,2%, ainda um pouco maior do que a verificada na própria Região Metropolitana, 
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respondendo, portanto, por mais da metade dos ocupados da capital do estado, em 

novembro de 1999. 

A indústria de transformação, por sua vez, teve um percentual de participação 

no total dos ocupados de apenas 11,7%  em Natal  e as atividades advindas do setor de 

comércio contribuíram para a geração de emprego com um percentual de 18,2%.  Já a 

atividade doméstica teve uma representação de 10,4% e o agregado chamado de 

“outros” (basicamente constituída  pela construção civil e pela agropecuária) 

representaram 7,5%  do total dos ocupados na cidade de Natal também no mês de 

novembro do ano de 1999, conforme as informações do DIESSE (2002). 

Em relação ao Rio Grande do Norte como um todo, utilizando-se agora de 

dados do Censo Demográfico do IBGE para os anos de 1991 e 2000,  Clementino, Silva 

e Pereira (2009), no que concerne as participações dos setores econômicos no valor real 

da produção da economia potiguar demonstraram que o setor industrial experimentou 

um importante aumento nesse período, passando de 34,9%,  para 41,7%.  Já setor de 

serviços teve uma pequena redução de participação no valor real da produção, saindo 

de um percentual de  56,7% em 1991, para 55,7% em 2000, embora este setor, como se 

pode ver,  manteve a supremacia em termos também do valor da produção econômica 

do estado.  O setor agropecuário do Rio Grande do Norte,  por sua vez, teve sua 

participação reduzida de 8,4% para 2,6%  no valor real da produção da economia 

norte-rio-grandense do ano de 1991 para o ano de 2000. 

Traçando um panorama desses setores com o mercado de trabalho, no que diz 

respeito à variável ocupação, também para os anos 1991 e 2000, utilizando-se da mesma 

fonte de dados apresentada por Clementino, Silva e Pereira (2009), verificamos um 

quadro que chamou muita atenção, comparada com a realidade dos dados anteriores das 

participações dos setores no valor bruto da produção do estado, sobretudo no setor 

agropecuário, que  também apresenta uma diminuição  de sua participação no nível de 

ocupação no mercado de trabalho norte-rio-grandense, era 27,3% em 1991 e cai 

para 22,5% no ano de 2000. Esse setor, no entanto, acabou apresentando uma 

participação maior em comparação com o setor industrial, que também apresentou uma 

diminuição na sua participação percentual no total das pessoas ocupadas   no Rio 

Grande do Norte em 2000 em relação ao ano  de 1991, passando de um percentual de 

19,3%,  para um percentual de participação de 17,1%.  
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O setor de serviço, por sua vez, assim como ocorreu com o seu percentual de 

participação no valor real da produção do estado, no que se refere também a sua 

participação em termos de ocupação, acabou detendo também uma supremacia, tendo 

um salto ainda mais considerável, passando de uma participação de 53,4% do total das 

ocupações registradas no Rio Grande do Norte no ano de 1991, para 60,5% no ano de 

2000. 

Continua ainda expressiva a participação do setor terciário, sobretudo o setor 

de serviços no Rio Grande do Norte e muito mais ainda em Natal, mais precisamente, 

no decorrer dos anos de 2001 a 2008, haja vista que já adiantando alguns dados da 

evolução das categorias sócio-ocupacionais, verificamos que o grupo sócio-ocupacional  

“ocupações médias” (ocupações de escritório, de supervisão, técnicas, saúde, educação, 

segurança pública, justiça e correio) somados  aos dos “trabalhadores do terciário mais 

especializados” (serviços especializados e trabalhadores do comércio) e os dos 

“trabalhadores do terciário não-especializados” (prestadores de serviços não 

especializados, trabalhadores domésticos e ambulantes e biscateiros), conjuntamente, 

alcançam uma participação percentual média no total das ocupações nos anos 2001 a 

2008 em torno de 55,6% na unidade federativa e de 70,3% em Natal. 

O setor de serviços em Natal tem um peso significativo no conjunto da unidade 

federativa,  tendo em vista que dados do IBGE para o ano de 2008, demonstraram a 

primeira colocação de Natal no PIB do setor de serviços do Rio Grande do Norte, 

alcançando um valor nominal muito acima dos demais municípios (R$ 6.189.929), 

tendo em vista que o segunda colocada no estado,  a cidade de Mossoró, obteve um 

valor nominal bem abaixo de  Natal (R$1.429.934), conforme informações do Jornal 

Tribuna do Norte de 08 de maio de 2011. 

É bom frisarmos, entretanto, que os percentuais elevados da participação do 

setor de serviços na estrutura econômica do Rio Grande do Norte e, principalmente, em 

relação à Natal, deve-se e muito a dependência dos gastos públicos na composição da 

própria estrutura econômica do estado, como já até havíamos relatado no capítulo que 

retrata as características sócio econômicas e as modificações recentes da estrutura 

produtiva do Rio Grande do Norte, onde a partir de dados levantados por Apolinário 

(2010), constatou-se uma forte dependência dos gastos públicos na estrutura econômica, 
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por exemplo no ano de 2006, atingindo um percentual de participação de 25,81% do 

valor agregado bruto da economia norte-rio-grandense naquele ano. 

Em relação ao setor industrial, também pelos dados levantados por Apolinário 

(2010), a indústria extrativa mineral foi a que mais teve destaque no estado do Rio 

Grande do Norte, com uma participação percentual no valor agregado bruto, alcançado 

no ano de 2006,  de 10,17%, ficando a indústria de transformação com uma participação 

de 6,97% e a indústria da construção civil com 5,78% do valor agregado bruto da 

economia potiguar. 

 Um fato importante a ser discutido é no que diz respeito a baixa participação da 

agricultura no valor bruto da produção,  que alcançou no ano de 2006 uma 

participação percentual de 2,86%, o que por outro lado, nesse mesmo ano, segundo os 

dados levantados por nós a partir da PNAD, coloca a agricultura como um dos mais 

representativos em termos de participação no total das ocupações geradas pelo mercado 

de trabalho norte-rio-grandense, ficando acima até da participação do setor industrial: 

19,1%  da agricultura, contra 18,3% da industria. 

Ao pegarmos a média de  participação da categoria de agricultores do Rio 

Grande do Norte no total das ocupações ao longo anos 2001 a 2008 (período de tempo 

em estudo) segundo os dados da PNAD por nós analisados, obtivemos um percentual  

médio anual de participação em torno de 20,87%, enquanto que o setor industrial ficaria 

com um média percentual em torno dos 18,7%.   

Esse mesmo contexto que envolve a agricultura, como já até alertamos um 

pouco mais acima, é presenciado também no segmento da agropecuária norte-rio-

grandense , ainda nos anos 1991 e 2000, conforme vimos a partir das fontes  de dados 

extraídas por  Clementino, Silva e Pereira (2009) dos Censos Demográficos do IBGE. 

Devemos enfatizar e lembrar que os setores de serviços em sua maior totalidade, 

que envolve os serviços não-especializados e, sobretudo, à agricultura, normalmente são 

os que apresentam os menores rendimentos e os vínculos de trabalhos mais precários no 

mercado de trabalho de uma economia, ao passo que o setor industrial (indústria de 

transformação) é o que geralmente proporcionaria vínculos mais sólidos no mercado de 

trabalho. 
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Nesse sentido, retomando a discussão de Dedecca (2010), não é demais destacar, 

no que diz respeito à condição de precariedade que envolve o mercado de trabalho 

brasileiro, as duas questões que se colocaram ainda como primordiais a serem 

superadas: a primeira, estaria relacionada com o emprego doméstico nos domicílios 

brasileiros e com os contratos sem proteção social no setor privado, e, a segunda, se 

relaciona com as situações ocupacionais não remuneradas que se  apresentam com 

maior intensidade nas atividades agrícolas da economia brasileira. 

Com relação a essa discussão,  retomaremos mais a frente, quando tomados os 

dados de proteção social do mercado de trabalho no Rio Grande do Norte, veremos que 

a realidade do Rio Grande do Norte, no que se refere ao nível de precariedade da mão 

de obra ocupada, segue também a realidade do país;  haja vista o grau de desproteção 

social dos trabalhadores ocupados no mercado de trabalho da economia potiguar ainda 

ser consideravelmente  elevado,  atingindo um percentual médio anual em torno de 

65,4% da população ocupada  ao longo dos anos 2001 a 2008. 

  

Percentual esse de não-proteção social que nos fez refletir ainda mais no que diz 

respeito ao segmento da agricultura, tendo em vista que na análise da divisão sócio-

ocupacional, verificamos que a categoria de agricultores, isoladamente, foi uma das 

mais representativas em termos de participação ocupacional no Rio Grande do Norte,  

pelo menos no que diz respeito a sua média de participação  ao longo do período 

analisado, alcançando 20,87%, ao mesmo tempo em que, por outro lado, essa categoria 

tem uma participação no valor bruto da produção da economia potiguar muito baixa 

como já havíamos relatado.  

Retornando a nossa comparação entre Natal e a unidade federativa, com os 

dados da PNAD para os anos de 2001 a 2008, vejamos agora as participações 

percentuais da PEA de Natal no total da PEA do estado, assim como as participações da 

população ocupada e desocupada de Natal em relação também ao total das pessoas 

ocupadas e desocupadas da unidade federativa durante os anos 2001 a 2008, conforme 

dados da tabela 4.3, para tirarmos algumas outras conclusões da relação entre Natal e a 

unidade federativa no que diz respeito aos percentuais de ocupação e desocupação no 

período em questão.  
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Tabela 4.3: Participações das populações ocupada, desocupadas e da própria  população 

economicamente ativa de Natal em relação, respectivamente, as pessoas ocupadas, 

desocupadas e da PEA do Rio Grande do Norte. 

Ano 

Condição de ocupação 

PEA População ocupada População desocupada 

Natal/RN (%) Natal/RN (%) Natal/RN (%) 
2001 27,27 43,37 28,52 
2002 31,21 34,97 31,45 
2003 26,56 38,81 27,75 
2004 26,61 40,57 27,81 
2005 28,76 30,18 28,91 
2006 28,72 35,14 29,29 
2007 26,65 32,37 27,13 
2008 28,47 30,61 28,63 

                       Fonte:  Elaboração própria a partir da base de dados da PNAD, 2001 - 2008 / IBGE 

 

Analisando a tabela 4.3, pode-se constatar, que a participação média anual da 

população ocupada de Natal em relação ao total das pessoas ocupadas da unidade 

federativa, ao longo de todo o período, se fizermos o cálculo, dará algo em torno de 

28,03%, já a participação média anual da população desocupada, ao longo do mesmo 

período, alcançará um percentual de 35,75%.  

 

Aqui  perceberemos aspectos importantes: primeiro, é que somente a 

participação média anual PEA ocupada de Natal em relação à população ocupada do 

estado no decorrer do anos 2001 a 2008 se assemelha muito a média de participação 

percentual da População Economicamente Ativa de Natal no seu conjunto (ocupada 

e/ou desocupada), no total da PEA da unidade federativa, que como já havíamos em 

análises realizas anteriormente tinha ficado em torno de 28,68%; cálculo esse que pode 

também ser realizado com os dados disponíveis na tabela 4.3.  

 

Constata-se, portanto, em termos gerais, que a taxa de ocupação tem a mesma 

importância e dinâmica da taxa de atividade econômica de Natal em relação à 

população economicamente ativa do estado. 
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Por outro lado, verifica-se uma participação bastante considerável ao longo do 

mesmo período do percentual médio de participação das pessoas desocupadas de Natal  

(35,75%) no total dos desocupados da unidade federativa, o que notadamente supera a 

participação percentual média do número de pessoas ocupadas, o que, por um lado, de 

certa forma não seria novidade, já presenciamos anteriormente, que as participações das 

taxas de desocupação no Rio Grande do Norte, no seu próprio contexto, são 

relativamente menores do que as participações percentuais apresentadas pelas taxas de 

desocupação em Natal, mas que por outro lado, requer uma análise mais minuciosa do 

período, já que também tínhamos verificado, comparando a variação do número de 

pessoas desocupadas do ano de 2008 em relação ao ano de 2001, que  Natal se 

sobressaiu na redução do nível de desocupação em contraposição ao estado, o que talvez 

não seja a mesma dinâmica, comparada essa realidade com o universo da unidade 

federativa, incluindo Natal obviamente. 

 

Para tanto, vejamos uma análise mais detalhada do que acontece ano a ano,  para 

podermos tentar  tirar algumas conclusões mais pertinentes: 

 

No ano de 2001, verifica-se uma participação percentual considerável do número 

pessoas desocupadas de Natal na quantidade de desocupados do estado, aliás,  se 

apresentando como a maior taxa percentual de todo período, com 43,37%. O que 

demonstrou uma participação do nível de desocupação muito preocupante, que Natal 

representou na totalidade do estado no referido ano. 

 

Já no ano de 2002, entretanto, percebe-se uma queda considerável na 

participação percentual do nível de desocupação, em torno de 16%, era 43,37% em 

2001 e passa para 34,97% em 2002, já por outro lado há um incremento de participação 

do percentual de ocupados em torno de 3,94%, era 27,27% e passa a ser de 31,21%, 

mesmo que ainda a taxa de participação das pessoas desocupadas no ano de 2002 se 

apresentou mais elevada, comparada com o percentual de participação dos ocupados no 

mesmo ano. 

 

Já nos anos de 2003 e 2004, verifica-se que a participação percentual dos 

desocupados volta a crescer, atinge 38,81% em 2003 e 40,57% no ano de 2004,  
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enquanto que a participação percentual do número de ocupados retrocede e se mantém 

praticamente com o  mesmo percentual: 26,56% em 2003 e 26,61% em 2004. 

 

Agora observando o ano de 2005, há uma queda considerável de participação do 

nível de desocupação de Natal na totalidade do número de desocupados na unidade 

federativa, caindo 10,39% em relação ao ano de 2004, enquanto que a participação 

percentual das pessoas ocupadas aumenta 2,15%, passa a ser de 28,76% em 2008, se 

mantendo praticamente a mesma no ano de 2006 (28,72%), muito embora, a 

participação percentual dos desocupados no ano de 2006 volta a crescer 4,96%, 

alcançando 35,14%. No ano de 2007, ambas as participações caem praticamente no 

mesmo percentual, e finalmente no ano de 2008 a participação dos ocupados volta a 

crescer, passa para 28,47%; tonando-se bem próxima da participação da taxa de 

desocupação que ficou em 30,61%, que por sua vez teve uma queda participação em 

relação ao ano anterior, 2007, quando era de 32,37%. 

 

O que podemos concluir dessa análise, ao avaliar os dados da a tabela 4.3, é que 

apesar da média percentual anual de participação do número de pessoas desocupadas  

ter sido consideravelmente elevada em relação à participação percentual média das 

pessoas  ocupadas de Natal no contexto da unidade federativa, e se manter maior em 

todos os anos do período analisado, não há dúvidas que especificamente em alguns 

anos, como, por exemplo, 2002 e 2005, a participação percentual dos desocupados cai 

drasticamente, e, se compararmos o ano de 2008 em relação a 2001, os dois extremos do 

período, percebe-se que a queda de participação percentual do número de pessoas 

desocupadas é drástica, em torno de  -12,76%, enquanto que a taxa de participação  da 

população ocupada cresce 1,2%. Essa última variação justifica de certa maneira a 

análise feita anteriormente  da variação de queda da PEA desocupada em Natal , ano 

2008 em relação à 2001, que foi de  -16,17%. 

 

Um novo questionamento, portanto, é necessário que se faça aqui diante desse 

contexto: o que faz com que, especificamente, nos anos de 2001, 2003, 2004 e, 

relativamente, em 2006, as participações da PEA desocupada de Natal na totalidade da 

população desocupada da unidade federativa sejam tão significativas: 43,37%,  38,81%, 

40,57% e 35,14%, respectivamente, e, ao mesmo tempo, que essas participações 

diminuam também de forma relativamente considerável nos demais anos? Ao contrário 
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da participação da taxa de ocupação que não sofre tamanhas oscilações ao longo do 

período. Essa questão talvez somente será respondida na análise da estrutura social  que 

faremos mais à frente. 

 

Entretanto, os dados das participações das PEA ocupadas e desocupadas de 

Natal na totalidade do número de pessoas ocupadas e desocupadas no estado, 

demonstraram que, se, por um lado, a evolução das pessoas ocupadas no mercado de 

trabalho acompanha a evolução da população economicamente ativa, por outro lado, ao 

que parece, a capital do estado também tem sido responsável pelo comportamento da 

evolução do desemprego na unidade federativa, muito embora, as variações de queda 

nas participações das pessoas desocupadas de Natal em relação ao total de desocupados 

no estado se apresentam, na maioria das vezes, com tendências bastante significativas. 

Um ponto importante a ser admitido sobre os movimentos das taxas de ocupação 

e desocupação é a sua relação com o processo de desconcentração econômica no Rio 

grande do Norte, tendo em vista os percentuais que observamos, um pouco maiores na 

taxa de ocupação no estado do que propriamente na capital, embora nas análises de 

variações nas taxas de ocupações e desocupações, contraria essa pequena vantagem. 

Porém foi verificado segundo dados coletados na Rais/MTE e analisados por 

Clementino, Silva e Pereira (2009), comparando o ano de 2003 com o ano de 1988, que 

a Região Metropolitana de Natal, por exemplo, perdeu considerável participação no 

emprego formal em relação ao restante da unidade federativa (interior do estado), 

caindo de um percentual de participação que era de 76,2% no ano de 1988,  para uma 

participação de 63,7% no ano de 2003.  

Entretanto, alguns segmentos, ainda de acordo com as análises realizadas por 

Clementino, Silva e Pereira (2009), obtiveram um aumento na sua participação do 

emprego formal na Região Metropolitana de Natal, demonstrando uma tendência a 

concentração no espaço metropolitano, que foram os casos de material de transporte e 

de alimentos, bebidas e álcool, que superaram o patamar de 40% de participação do 

emprego formal em favor da Região Metropolitana de Natal, além dos segmentos de 

seguros e capitalização e o transporte e comunicação que tiveram um percentual de 

participação acima de 70%.  Muito embora, diversos outros segmentos  também 

apresentaram participações consideráveis, porém com perda de participação, o que 
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acabou indicando um crescimento maior da geração de emprego formal dessas outras 

atividades para o interior do estado do Rio Grande do Norte. 

Independentemente das discussões que traçamos até agora sobre quais dos 

recortes territoriais, Rio Grande do  Norte e/ou capital, foram os mais responsáveis 

pelas taxas de ocupação e desocupação, bem como das dinâmicas  que envolveram o 

mercado de trabalho, discutiremos a seguir  uma importante variável na nossa análise 

que é a condição de proteção da população ocupada no Rio Grande do Norte, quanto 

em Natal, especificamente, nos anos 2001 a 2008, conforme, respectivamente, as 

tabelas 4.4 e 4.4.1 a seguir. 

 

 

8.2.2. População ocupada por condição de proteção social, segundo o ano de 

referência: Rio Grande do Norte e Natal. 

 

Observando as tabelas 4.4 e 4.4.1, na página a seguir, Rio Grande do Norte e 

Natal, respectivamente, percebe-se, primeiramente ao analisar os dados para a unidade 

federativa, que do total de sua população economicamente ativa ocupada, embora o 

percentual dos ocupados não-protegidos socialmente tenha diminuído no ano de 2008 

em relação ao ano de 2001, era 66,0% e cai para 63,8%, temos uma condição de não 

proteção social no trabalho ainda  consideravelmente elevado no Rio Grande do Norte. 

 

Já em Natal, verifica-se em todos os anos do período um percentual menor do 

número de pessoas desprotegidas socialmente em relação à unidade federativa, muito 

embora percebe-se que ocorre um aumento dessa participação  no ano de 2008 em 

relação a 2001: de 46,4% passa para 49,5%.  
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Tabela 4.4: População ocupada por condição de proteção social segundo o ano de 

referência – Rio Grande do Norte 

N. % N. % N. %

2001 393.923 34,0 763.032 66,0 1.156.955 100,0

2002 399.395 35,4 729.202 64,6 1.128.597 100,0

2003 407.628 34,2 784.600 65,8 1.192.228 100,0

2004 391.684 31,8 840.581 68,2 1.232.265 100,0

2005 434.115 34,1 837.385 65,9 1.271.500 100,0

2006 480.932 35,9 859.917 64,1 1.340.849 100,0

2007 491.439 34,6 927.899 65,4 1.419.338 100,0

2008 531.839 36,2 938.263 63,8 1.470.102 100,0

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Total
Condição de proteção no trabalho

Protegido Não ProtegidoAno

 

Tabela 4.4.1: População ocupada por condição de proteção no trabalho segundo o 

ano de referência - Natal 

N. % N. % N. %

2001 169.186 53,6 146.361 46,4 315.547 100,0

2002 186.327 52,9 165.884 47,1 352.211 100,0

2003 156.632 49,5 159.986 50,5 316.618 100,0

2004 158.284 48,3 169.633 51,7 327.917 100,0

2005 177.219 48,5 188.416 51,5 365.635 100,0

2006 203.007 52,7 182.135 47,3 385.142 100,0

2007 191.215 50,5 187.059 49,5 378.274 100,0

2008 211.233 50,5 207.449 49,5 418.682 100,0

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Total
Condição de proteção no trabalho

Protegido Não ProtegidoAno

 

Apenas lembrando que chamamos de indicador da condição de não-protegidos 

socialmente os empregados sem carteira de trabalho e sem contribuição previdenciária, 

além dos contas-próprias também sem contribuição com a previdência social. Por sua 

vez, os protegidos seriam àqueles em situação inversa. 

 

O ano de 2004 chama a atenção porque nele encontram-se os maiores 

percentuais da população ocupada sob a condição de desproteção social, tanto no Rio 

Grande do Norte como na capital do estado: 68,2% e 51,7%, respectivamente. 

 

Muito embora a unidade federativa apresente um percentual da população 

ocupada sob a condição de desproteção social mais elevado do que Natal em todos os 

anos do período, observa-se, no entanto, ao fazermos uma análise da variação no 

número de pessoas ocupadas sob a condição de desproteção social, ano 2008 em relação 

a 2001, que em Natal ocorre um aumento percentual da população ocupada 
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desprotegida socialmente em torno de 41,74% (eram 146.3621 pessoas nessa condição 

no ano de 2001 e aumentou para 207.449 em 2008), enquanto que na unidade federativa 

há um aumento também, mas bem menos que proporcional ao da capital, de apenas 

22,96% (eram 763.032 pessoas sob a condição de não-protegidas socialmente no 

trabalho no Rio Grande do Norte no ano de 2001 e aumentou para 938.263 no ano de 

2008). 

 

Olhando o movimento dos dados da tabela 4.4.1, contata-se que a participação 

percentual da população ocupada  na condição de não-protegida socialmente, em Natal, 

vai aumentando do ano de 2001 a 2004, embora, o percentual de protegidos continue 

com um participação maior nesse intervalo de tempo; até chegar no ano de 2005, onde o 

percentual de participação dos ocupados na condição de não-protegidos socialmente no 

trabalho se torna maior, atingindo um percentual de 51,7%. 

 

A partir do ano de 2006, a população ocupada em Natal na condição de 

protegidos socialmente no trabalho volta a ser maior do que os não-protegidos, embora 

em 2007 e 2008,  volta a ter uma tendência de queda na sua participação, atingindo no 

ano de 2008 um percentual de  50,5%. 

 

Tendo em vista que constatamos percentuais elevados das taxas de ocupação, 

tanto no estado, quanto na capital; quando da análise realizada nas tabelas 4.2 e 4.2.1, 

respectivamente, alcançando, já no ano de 2008, um percentual de 92,7% no Rio 

Grande do  Norte e de 92,2% em Natal, temos, por sua vez,  percentuais que indicam 

condição de não-proteção social que também podemos considerar ainda muito elevados 

em relação à quantidade de ocupados, em ambos os contextos territoriais; sobretudo na 

unidade federativa.   

 

De um total de 1.470.102 pessoas que se encontravam na condição  de ocupados 

no mercado de trabalho no Rio Grande do Norte no ano de 2008, por exemplo, que 

correspondeu a 92,7% da PEA; 938.263 desses ocupados, ou seja 63,85%, se 

encontravam na condição de desprotegidos socialmente. Em outras palavras, viviam 

numa condição de precarização nas relações de trabalho, podendo até ser caracterizado 

sob a condição de desemprego disfarçado ou oculto. 

 



151 
 

É preciso compreender que os dados da PNAD do IBGE  não traz o calculo da 

taxa de desemprego oculto ou disfarçado, porém, a análise sobre a condição de proteção 

social funcionaria para nós como um forte indicador da condição ou não de precarização 

do nível das ocupações no mercado de trabalho. 

 

Segundo a metodologia utilizada pelo DIEESE, que mede a taxa de desemprego 

oculto no país, a taxa de desemprego total pode ser decomposta em duas condições: 

pelo percentual de desemprego aberto e pela taxa de desemprego oculto total. O 

primeiro, explicitaria a proporção de pessoas da População Economicamente Ativa que 

procuram emprego de forma efetiva nos 30 dias anteriores ao acontecimento da 

entrevista e não exerceu nenhum trabalho nos últimos sete dias. O segundo, o 

desemprego oculto total, corresponderia ao agregado de pessoas que se encontrariam em 

duas situações: o de desemprego oculto pelo trabalho precário e o desemprego oculto 

pelo desalento. 

O  desemprego oculto pelo trabalho precário seria identificado pelas pessoas que 

realizaram algum trabalho remunerado, mas que não tiveram nenhuma perspectiva de 

continuidade ou de regularidade dessa atividade e que também se encontravam 

procurando emprego nos últimos trinta dias anteriores a realização da pesquisa. O 

desemprego oculto pelo desalento, por sua vez, seria identificado pelas pessoas que não 

trabalharam, mesmo que embora tenham procurado emprego nos últimos doze meses, 

porém não o fizeram nos últimos 30 dias anteriores a realização da pesquisa. 

   

Em consonância com as argumentações dos pesquisadores do DIESSE (2002), 

devemos enfatizar que o desemprego de longa duração intensifica as formas de 

ocupação mais precárias e informais, explicitadas pelo aparecimento de empregos 

domésticos e do trabalho autônomo com baixa produtividade, além da condição de 

assalariamento sem o devido registro da carteira de trabalho e do surgimento do 

trabalho familiar sem remuneração.  

Esse grau de precarização, por sua vez, seria também reflexo da incapacidade do 

Estado em propiciar garantias e respeito às leis trabalhistas, por meio das relações 

formais e institucionalizadas, no momento da contratação da mão de obra. 
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Como já havíamos adiantado na análise que fizemos da relação entre mercado de 

trabalho e os setores da atividade econômica, vimos que setor terciário na sua 

totalidade, no Rio Grande do Note, e, sobretudo, em Natal, além do setor da agricultura 

na unidade federativa, obtiveram os maiores percentuais de participação no total das 

ocupações geradas ao longo dos anos 2001 a 2008, embora, verifica-se também um 

percentual médio de participação considerável do setor secundário tanto em Natal como 

no Rio Grande do Norte, no total dos ocupados, com percentuais muito próximos 

(18,7% e 18,2%, respectivamente).  

No que diz respeito às participações percentuais dos grupos sócio-ocupacionais, 

segundo a condição de proteção social, no Rio Grande do Norte e em Natal, verificamos 

que a categoria agricultores se “sobressaiu” em termos de não-proteção social no 

trabalho na unidade federativa,  atingindo  no ano de 2008 um percentual de 93,4% da 

população ocupada do setor.   

Levando em consideração, portanto, que a categoria de agricultores deteve uma 

baixa participação no valor bruto da produção da economia norte-rio-grandense e ao 

mesmo tempo em que obteve um dos maiores percentuais  no nível de ocupação gerado 

pelo mercado de trabalho do Rio Grande do Norte; além  de apresentar um quadro de 

total falta de proteção social nos quais os trabalhadores desse setor são submetidos, 

temos, assim, um contexto de precarização acentuada desses profissionais no mercado 

de trabalho norte-rio-grandense. E isso será ainda mais comprovado, quando 

analisarmos as  categorias sócio-ocupacionais, segundo os critérios de rendimento 

gerados.   

 

Dedecca (2010), a partir de análises de dados também da PNAD, demonstrou 

que no ano de 2009, para cada quinze  ocupações com proteção social que foram criadas 

no Brasil,  dez também foram geradas sem-proteção social,  no entanto,  esta relação era 

numa proporção de 6 para 10 no ano de 2001. Porém, apesar dos dados terem revelado 

uma força maior na geração de ocupações com proteção social ao longo da década de 

2000, sinalizou, por outro lado,  um impacto limitado que o processo de recuperação 

teve sobre a estrutura ocupacional como um todo, particularmente no que se refere ao 

segmento agrícola do mercado de trabalho brasileiro. 
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No decorrer da década de 2000, segundo ainda os dados analisados por Dedecca 

(2010), as atividades do setor agrícola no Brasil praticamente se mantiveram estável no 

que diz respeito ao estoque de mão de obra ocupada, devido em muito ao recuo da 

participação do trabalho remunerado, que foram “compensados” pelo aumento dos 

trabalhadores não remunerados em sua estrutura ocupacional. No ano de 2009, por 

exemplo, aproximadamente 3 de cada 4 trabalhadores ocupados remunerados no setor 

agrícola não possuíam proteção social no Brasil,  sendo que o próprio trabalho 

remunerado representava 60% das ocupações nesse setor. 

Devemos ter em mente que a precarização do trabalho reflete em muito na 

“redução” de recursos que potencialmente poderiam ser destinados a implementação das 

políticas sociais via Estado. A previdência social deixa de arrecadar mais, reduz-se a 

capacidade de arrecadação do FGTS pelo próprio processo de informalidade, o que 

pode contribuir para o aumento do déficit público e consolidar o desmonte das 

condições de financiamento de políticas públicas direcionadas para o próprio mercado 

de trabalho. 

Vejamos a seguir a análise do nível de renda, que está atrelada também às 

condições estruturantes da variável ocupação. Veremos como os dados ainda 

exorbitantes da condição de não-proteção social no trabalho no Rio Grande do Norte e 

em Natal, isoladamente, ao longo de praticamente da década de 2000, têm e ao mesmo 

tempo é reflexo da fragilidade do nível de renda gerado pelo próprio mercado de 

trabalho norte-rio-grandense. 

 

8.3. População em  Idade Ativa por Faixa de Renda, segundo o ano de referência: 

Rio Grande do Norte e Natal. 

Ao analisarmos as participações  percentuais das pessoas em idade ativa, tanto 

no Rio Grande do Norte como em Natal, segundo a faixa de renda, conforme, 

respectivamente, as tabelas 5 e 5.1, a seguir,  observaremos que as pessoas em idade 

ativa que obtiveram até um salário mínimo, detiveram a maior participação percentual 

no total das pessoas em idade ativa ocupada no Rio Grande do Norte (56,13%  em 

termos de média anual no estado ao longo do período); lembrando que em 2001, a 

participação dessa faixa de renda era de 59,9% e no ano de 2003 ainda alcançou 64,8%, 
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porém, a partir de 2004 ela tem uma tendência de queda, até alcançar 47,9% de 

participação no ano de 2008.  

 

Tabela 5: Pessoas de 10 anos e mais de idade por faixa de renda segundo o ano de referência –   
                                                                    Rio Grande do Norte. 

N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 614.192 59,9 302.149 29,5 47.131 4,6 36.719 3,6 24.804 2,4 1.024.995 100,0

2002 584.247 57,0 335.181 32,7 40.385 3,9 39.396 3,8 25.780 2,5 1.024.989 100,0

2003 697.422 64,8 284.526 26,4 48.858 4,5 28.740 2,7 16.285 1,5 1.075.831 100,0

2004 693.643 61,8 319.858 28,5 48.193 4,3 38.265 3,4 22.680 2,0 1.122.639 100,0

2005 674.005 58,2 357.595 30,9 54.163 4,7 43.862 3,8 29.091 2,5 1.158.716 100,0

2006 625.633 51,0 453.897 37,0 64.968 5,3 58.811 4,8 24.190 2,0 1.227.499 100,0

2007 607.808 48,5 485.430 38,7 75.293 6,0 55.890 4,5 30.022 2,4 1.254.443 100,0

2008 641.238 47,9 523.332 39,1 86.288 6,4 50.930 3,8 36.782 2,7 1.338.570 100,0

Nota 1; Preços constantes de 2008 - Deflacionada pelo INPC.

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Total

Renda Total (em SM)¹

Ano Até 1 sm Mais de 1 até 3 sm Mais de 3 até 5 sm Mais de 5 até 10 sm Mais de 10 sm

 

Tabela 5.1: Pessoas de 10 anos e mais de idade por faixa de renda segundo o ano de referência -
Natal. 

N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 127.512 42,6 115.597 38,6 21.831 7,3 15.880 5,3 18.356 6,1 299.176 100,0

2002 144.482 41,9 137.192 39,8 20.432 5,9 22.376 6,5 20.430 5,9 344.912 100,0

2003 153.759 49,9 112.086 36,4 18.202 5,9 11.975 3,9 11.974 3,9 307.996 100,0

2004 135.142 42,6 122.373 38,5 25.041 7,9 17.952 5,7 17.011 5,4 317.519 100,0

2005 149.916 42,6 138.290 39,3 23.278 6,6 20.141 5,7 20.585 5,8 352.210 100,0

2006 135.661 36,1 166.482 44,3 27.979 7,4 29.405 7,8 16.128 4,3 375.655 100,0

2007 111.309 30,4 177.354 48,5 35.106 9,6 24.481 6,7 17.551 4,8 365.801 100,0

2008 123.063 30,9 188.582 47,3 39.606 9,9 24.054 6,0 23.108 5,8 398.413 100,0

Nota 1; Preços constantes de 2008 - Deflacionada pelo INPC.

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Total

Renda Total (em SM)¹

Ano Até 1 sm Mais de 1 até 3 sm Mais de 3 até 5 sm Mais de 5 até 10 sm Mais de 10 sm

 

       Entretanto, calculando a variação relativa do ano de 2008 em relação à 2001, das 

pessoas em idade ativa que receberam rendimento de até um salário mínimo no Rio 

Grande do Norte, notaremos um crescimento de somente 4,4% (eram 614. 192 pessoas 

em idade ativa com faixa de renda de até um salário mínimo no estado e passou para 

641.238 em 2008). 

Em se tratando da realidade de Natal, conforme análise da tabela 5.1, verifica-se 

que a participação percentual das pessoas em idade ativa nessa faixa de renda de até um 

salário mínimo é menor, em todo o período, comparada com a participação na unidade 

federativa, porém, ainda se constituiu na segunda maior participação dentre as demais 

faixas de renda na capital. A média de participação anual, em Natal, girou em torno de 

39,62%, entretanto, a sua participação percentual ficou em  cerca 30,9%  em 2008. A 

maior participação percentual dessa faixa de renda em Natal foi no ano de 2003, com 
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49,9%. Percebe-se, portanto, que há uma redução considerável ao longo do período da 

faixa de renda de até um salário mínimo na capital do estado; pois foi a única faixa de 

renda que deteve uma queda na sua variação comparada com as demais faixas de renda: 

-4%. 

Analisando, agora, as pessoas em idade ativa que receberam mais de 1(um) até  

3 (três) salário mínimos, percebe-se que ela deteve a segunda maior participação média 

anual no Rio Grande do Norte, com cerca de 33%; contudo, essa faixa de renda, ainda 

obteve um aumento de participação percentual significativo no ano de 2008 em relação 

a 2001:  39,1% contra 29,5%, respectivamente. Também foi a segunda faixa de renda 

que mais cresceu no estado, em cerca de 73,2% no ano de 2008 em relação ao ano de 

2001.  

Na realidade de Natal, essa faixa de renda com mais de 1 (um) até 3(três) 

salários mínimos alcança uma participação média anual, no período, de 41,59%; a 

colocando em primeiro lugar em termos participação percentual. É bom lembrar, que do 

ano de 2001 até 2005, a participação dessa faixa de renda, em Natal, era  menor do que 

a participação da faixa de renda corresponde até um salário mínimo, e ela só vai 

ultrapassá-la a partir do ano de 2006, alcançando uma participação no ano de 2007 de 

48,5%, e, em 2008, de 47,3%, conforme dados da tabela 5.1. 

Em termos de variação de crescimento, a faixa de renda com mais de 1 até 3 

salários mínimos, no ano de 2008 em relação ao ano de 2001, assim como aconteceu 

também na análise dessa mesma faixa de renda na unidade federativa, alcançará a 

segunda colocação em termos de crescimento, comparada com as demais faixas de 

renda; entretanto, verifica-se que ela cresceu numa proporção menor na capital do que 

no estado. Enquanto que a sua variação de crescimento no estado foi  73,20%, como já 

havíamos explicitado, em Natal ela vai ter um crescimento de 63,14% 

Vejamos, agora, o comportamento da faixa de renda correspondente a mais de 3 

(três) até 5(cinco) salários mínimos, no estado e também em Natal. Tanto no Rio 

Grande do Norte, como especificamente em Natal, essa faixa de renda ocupa a terceira 

colação em termos de participação percentual, embora em Natal o percentual que 

corresponde a essa faixa de renda é visivelmente maior, atingindo uma média anual de 

participação em torno de 7,58%  ao longo do período. A sua participação no ano de 

2008 é de 9,9%;  o que em 2002 era de apenas 5,9%. Já no Rio Grande do Norte, essa 
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faixa de renda tem uma média de participação, também ao  longo do período, de cerca 

de 5%; sua menor participação é no ano de 2002 com 3,9% e a sua maior participação 

percentual é no ano de 2008, com 6,4% . 

Em termos de variação relativa, as pessoas em idade ativa com a faixa de renda 

de três até cinco salários mínimos, tanto no estado quanto na capital, comparando 2008 

em relação a 2001, tiveram quase o mesmo comportamento, porém com ligeira 

vantagem para a unidade federativa: cresceu 83,08% no Rio Grande do Norte, enquanto 

que em Natal o crescimento relativo das pessoas inseridas nessa faixa de renda foi de 

81,42%. É importante destacar, como podemos perceber, para efeito de análise, que a 

faixa de renda de três até cinco salários mínimos foi a que obteve a maior e, diga-se de 

passagem, a mais expressiva taxa de crescimento, comparada com as pessoas em idade 

ativa que obtiveram as demais faixas de renda, tanto no estado como na capital. De 

terceiro lugar em termos de participação percentual, ela passar a ser a primeira colocada 

no critério variação de crescimento, tanto no Rio Grande do Norte, como também em 

Natal. 

Continuando com a nossa análise, vejamos a participação relativa da população 

em idade ativa, que se enquadrou na faixa de mais de 5 (cinco) até 10 (dez) salários 

mínimos, durante o período de 2001 a 2008. Em ambos os casos, na unidade federativa 

e em Natal, as pessoas em idade ativa que se enquadraram nessa faixa de renda 

ocuparam a quarta colocação em relação às demais, com uma vantagem maior de 

participação para Natal em comparação com o estado. Em Natal, a participação média 

anual dessa faixa de renda girou em torno de 6,0% , porém, a sua participação, 

especialmente no ano de 2006, atinge 7,8%,  enquanto que no Rio Grande do Norte a 

participação média anual dessa faixa de renda ficou em torno de 3,8% e a sua maior 

participação foi também no ano de 2006, onde atinge 4,8%. 

Em termos de variação relativa no número de pessoas que receberam 

rendimentos  na faixa de mais de 5 (cinco) até 10 (dez) salários mínimos, ano de 2008 

em relação a 2001, ao calculamos, verificaremos que Natal também obtém uma variação 

relativa de crescimento ainda maior do que a apresentada pelo estado, alcançando 

51,47%, contra 38,7% no Rio Grande do Norte. 

Finalmente, vejamos como se comportou a faixa de renda das pessoas em idade 

ativa que receberam mais de 10 (dez) salários mínimos. Um fato interessante é que 
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apesar de Natal apresentar uma participação percentual visivelmente e relativamente 

maior do que a apresentada pela a unidade federativa, com uma média anual de 

participação em torno de 5,25%%,  enquanto que no estado, essa participação média 

anual foi de cerca 2,3%, entretanto, em relação à variação relativa, que foi de 

crescimento no ano de 2008 em relação ao ano de 2001, verificamos, assim como 

aconteceu com a faixa de renda de mais de 1 até três salários mínimos e de certa 

maneira na faixa de mais de três até cinco salários mínimos, que na unidade federativa 

as pessoas em idade ativa que obtiveram uma renda de 10 ou mais salários mínimos 

obtiveram um percentual de crescimento significativo, em torno de 48,29%, enquanto 

que em Natal essa taxa de crescimento foi de 25,89%;  ou seja, quase o dobro de 

crescimento a mais do que o verificado na capital.  

Trazendo a discussão teórica a partir da análise de renda, estamos de acordo com 

Dedecca (2010), que apesar  da recuperação do mercado de trabalho no Brasil em 

termos de um maior nível ocupacional no decorrer da década de 2000, o mesmo sendo 

presenciado também no Rio Grande do Norte ao longo de praticamente a mesma 

década, ainda temos, no entanto, um mercado de trabalho baseado em baixas 

remunerações; o que de certa forma justifica a falta de proteção social no trabalho, 

também identificada no Rio Grande do Norte.  

Muito dos baixos rendimentos no Rio Grande do Norte, segundo Clementino, 

Silva e Pereira (2009), ocorrem pelo fato de existir uma crescente tendência de 

atomização no tamanho das empresas do estado, o que reflete em muito nos níveis de 

rendimentos dos trabalhadores; tendo em vista a forte tendência das pequenas empresas 

remunerarem a classe trabalhadora com baixos salários, garantindo, assim, por outro 

lado, menor proteção social. 

Ao longo da década de 2000 verificou-se uma progressiva concentração da 

estrutura ocupacional em torno do salário mínimo no Brasil, isto é, com uma forte 

concentração da estrutura de remunerações ao redor de um piso salarial, e no Rio 

Grande do Norte, como vimos, não foi diferente.  

Para Dedecca (2010), no Brasil,  ainda há um declínio  generalizado dos diversos 

níveis de rendimentos  múltilpos do salário mínimo,  ao mesmo tempo em que os 

rendimentos do trabalho em direção ao próprio salário mínimo foram reforçadas pelo 

perfil das novas oportunidades  ocupacionais que se estabeleceram em torno do novo 
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ciclo de crescimento econômico da década de 2000.  Ele chama atenção para  o fato de 

que de 3 em cada 4 novos postos de trabalhos assalariados  que foram gerado no Brasil 

durante os anos 2000, estes foram criados na faixa de 1 a 2 salários mínimos.  

Trazendo para nossa discussão a teoria geral keynesiana, quando ele aponta que 

o que determina o nível de poupança de um país é o nível de renda. Pois, ao aumentar a 

renda, eleva-se também o consumo agregado, no entanto em  proporções menores a 

variação do aumento da renda, porque existiria, nesse caso, uma propensão marginal a 

poupar da população devido ao próprio aumento da renda agregada. Não podemos 

pensar, portanto, em maiores níveis de investimentos se não tivermos um maior nível de 

renda, que por sua vez determinaria a poupança de uma nação. Remunerações muitos 

baixas geram apenas o consumo autônomo, que por sua vez, não determinariam, 

segundo Keynes (1985), níveis de produção nem tão pouco contribuiriam para alavancar 

maiores remunerações.  

Para dá prosseguimento a nossa  pesquisa, iremos, a seguir,  analisar a condição 

de atividade econômica, classificada por sexo no Rio Grande do Norte e em Natal,   

conforme dados disponíveis nas tabelas 6 e 6.1, verificando, portanto, a taxa de 

atividade econômica ou o percentual da População Economicamente Ativa (PEA), por 

sexo, nas respectivas populações em idade ativa.  

 

 
 

8.4.  População em Idade Ativa por condição de atividade econômica, classificada 

por sexo: Rio Grande do Norte e Natal. 

 

Observa-se, conforme dados da tabela 6, na página seguinte,  que no Rio 

Grande do Norte, do total da população em idade ativa do sexo masculino, na média no 

período de 2001 a 2008,  cerca de 69,0% estavam disponíveis no mercado de trabalho 

e/ou estavam trabalhando, ou seja, pertenciam a População Economicamente Ativa do 

sexo masculino; enquanto que do total da população em idade ativa do sexo feminino, 

cerca de 44,8% de média ao longo também dos anos de 2001 a 2008 é que se 

encontravam disponíveis no mercado de trabalho e/ou estavam de fato ocupadas.   
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Tabela 6 : Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade e sexo segundo o ano de 
referência – Rio Grande do Norte. 

N. % N. % N. % N. %

2001 373.079 33,1 754.102 66,9 675.219 57,4 500.098 42,6

2002 395.967 34,5 753.048 65,5 733.063 61,7 454.840 38,3

2003 352.544 30,4 806.156 69,6 714.668 58,1 514.443 41,9

2004 382.728 32,4 798.978 67,6 708.709 56,4 548.584 43,6

2005 364.736 30,3 837.367 69,7 684.284 53,9 585.416 46,1

2006 374.706 30,2 866.561 69,8 701.995 53,7 605.206 46,3

2007 367.176 29,1 893.272 70,9 642.458 49,5 654.469 50,5

2008 364.002 28,3 922.728 71,7 688.877 51,0 662.879 49,0

PNEA PEA PNEA PEA

Faz parte da população economicamente ativa (PEA)?

Masculino Feminino
Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

 

 
 

Tabela 6.1: Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade e sexo segundo o ano 
de referência - Natal 

N. % N. % N. % N. %

2001 102.697 33,8 201.433 66,2 162.236 50,9 156.287 49,1

2002 120.647 36,3 211.611 63,7 192.618 53,4 168.329 46,6

2003 97.716 32,6 201.659 67,4 175.793 51,6 164.775 48,4

2004 93.557 30,7 210.739 69,3 186.144 53,2 163.960 46,8

2005 90.845 29,1 221.538 70,9 180.371 48,7 189.749 51,3

2006 92.962 29,3 224.357 70,7 163.649 44,2 206.791 55,8

2007 102.543 31,4 223.554 68,6 158.885 44,7 196.288 55,3

2008 91.005 27,3 241.886 72,7 181.539 46,1 212.150 53,9

PNEA PEA PNEA PEA

Faz parte da população economicamente ativa (PEA)?

Masculino Feminino
Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

 

A maior participação da PEA masculina no Rio Grande do Norte ocorre no ano 

de 2008, com 71,7%, um pouco mais acima do que a sua média ao longo do período, 

enquanto que a da feminina alcançou a sua maior participação percentual no ano de 

2007, com 50,5%,  bem mais acima do que a média apresentada também no período. 

Um dado muito importante e que chama muito atenção é a participação 

percentual da PEA feminina ou a sua taxa de atividade em detrimento da sua PNEA ou 

da proporção de pessoas inativas do sexo feminino no Rio Grande do Norte do total da 

população feminina em idade ativa, que é praticamente menor em todos os anos do 

período, embora tenha aumentado a sua participação a partir do ano de 2003, tonando-se 

um pouco maior em 2007 do que a própria participação da PNEA  (50,5% contra 48,5 

da PNEA). Muito embora, também no ano de 2008 a participação percentual da PEA 
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feminina torna-se novamente ligeiramente menor do que a participação da própria 

PNEA feminina no Rio Grande do Norte. 

A PNEA feminina no estado tem uma participação média anual nos anos de 

2001 a 2008 de cerca de 55,2%, enquanto que a média percentual de sua PEA é de 

apenas 44,8%. Ao verificarmos somente o ano de 2002, essa distância ainda foi maior e 

mais assustadora em favor da População Não Economicamente Ativa: a PNEA feminina 

alcançou uma participação percentual de 61,7%, enquanto a PEA alcançou 38,3%.  

Quanto à menor participação da PEA feminina no estado, acreditamos que seja 

em função de um aspecto cultural muito forte, onde a mulher, mais especificamente no 

Nordeste brasileiro sempre teve seu papel vinculado às atividades domésticas, apesar 

das conquistas  dos espaços sociais pelo sexo feminino serem notórias ao longo das 

últimas décadas no país, mas, no Rio Grande do Norte, como identificamos esse dado se 

mostra muito alarmante.  

Entretanto é preciso perceber também,  que se calcularmos a variação percentual 

da quantidade das pessoas economicamente ativa do sexo feminino no Rio Grande do 

Norte, a partir também dos dados da tabela 6, verificaremos um crescimento 

significativo, comparado com o percentual de variação da PNEA: 32,55% (era 500.098 

o número de pessoas do sexo feminino pertencente a população economicamente ativa 

no ano de 2001 e passar a ser de 662.879 em 2008), contra 2,02% apenas de 

crescimento da PNEA feminina (675.219 em 2001 e aumentou apenas para 688.977 em 

2008). 

Em Natal, conforme análise da tabela 6.1, a participação média anual da PEA 

masculina, praticamente se equivaleu  a do estado, com cerca de 68,7%,  contra 69,0% 

observada na unidade federativa; e, no ano de 2008, ela tem  uma participação de 

72,7%, ainda um pouco maior do que a verificada no estado, nesse mesmo ano, que foi 

de 71,7%. Já com relação à PEA feminina, percebe-se que ela é relativamente maior em 

Natal em todos os anos do período, em comparação com a da unidade federativa, com 

uma média anual de participação em torno de 50,9%, contra 44,9% da apresentada pelo 

estado. A maior participação da PEA feminina em Natal foi no ano de 2006, com 

55,8%. 
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Em termos de análise de variação percentual, ano de 2008 em relação ao ano de 

2001, verifica-se que a PEA masculina cresce um pouco mais em termos relativo no 

estado do que na capital: no Rio Grande do Norte ela aumentou 22,36% (era 754.102 o 

número de pessoas do sexo masculino pertencente à população economicamente ativa 

em Natal no ano de 2001 e passar a ser 922.728, em 2008), enquanto que em Natal ela 

cresceu 20,08% (eram 201.433 em 2001 e aumentou para 241.886 no ano de 2008). 

Contudo, podemos observar que há uma queda tanto na variação percentual da PNEA 

masculina no ano de 2008 em relação a 2001, no estado, como principalmente na 

capital, que cai proporcionalmente  ainda mais:  -2,43% no estado (eram 373.079 o 

número de pessoas pertencentes a PNEA masculina em 2001 e diminuiu para 364.002 

em 2008) e -11,38% em Natal (eram 102.697  o número de pessoas pertencentes a 

PNEA masculina em 2001 e diminuiu para 91.005 em 2008). 

Analisando o movimento da PNEA feminina em Natal, percebe-se que, de certa 

maneira, ao contrário do que acontece com o estado, a  participação média anual da 

PNEA é menor em relação a sua  PEA, mas não muito distante (49,1%).  No entanto, ao 

olharmos para os anos de 2001 a 2004, verificaremos que as participações percentuais 

da PNEA feminina em Natal foram maiores do que as  participações da sua própria 

PEA. O que denota, portanto, que mesmo num espaço urbano propriamente dito como é 

capital de um estado, repete-se também de uma forma ou de outra o mesmo aspecto 

cultural respaldado talvez em um processo de discriminação da mulher no mercado de 

trabalho, embora com uma menor intensidade. 

Dando prosseguimento, com o objetivo de ampliar a nossa análise sobre a PEA, 

verificaremos o nível de ocupação e de desocupação, tanto do sexo masculino, como 

do feminino, no Rio Grande do Norte e Natal, conforme as tabelas 6.2 e 6.2.1 a seguir. 
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8.4.1  População Economicamente Ativa por condição de ocupação, classificada 

por sexo: Rio Grande do Norte e Natal. 

 
 

Tabela 6.2: População economicamente ativa por condição de ocupação e sexo segundo o ano de 
referência – Rio Grande do Norte. 

N. % N. % N. % N. %

2001 700.027 92,8 54.075 7,2 456.928 91,4 43.170 8,6

2002 704.890 93,6 48.158 6,4 423.707 93,2 31.133 6,8

2003 738.617 91,6 67.539 8,4 453.611 88,2 60.832 11,8

2004 738.020 92,4 60.958 7,6 494.245 90,1 54.339 9,9

2005 769.788 91,9 67.579 8,1 501.712 85,7 83.704 14,3

2006 808.214 93,3 58.347 6,7 532.635 88,0 72.571 12,0

2007 836.459 93,6 56.813 6,4 582.879 89,1 71.590 10,9

2008 874.645 94,8 48.083 5,2 595.457 89,8 67.422 10,2

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

População desocupada População ocupada
População 

desocupada

Ano

Condição de ocupação

Masculino Feminino

População ocupada

 

Tabela 6.2.1: População economicamente ativa por condição de ocupação e sexo segundo o ano 

de referência – Natal. 

N. % N. % N. % N. %

2001 179.605 89,2 21.828 10,8 135.942 87,0 20.345 13,0

2002 196.531 92,9 15.080 7,1 155.680 92,5 12.649 7,5

2003 179.146 88,8 22.513 11,2 137.472 83,4 27.303 16,6

2004 185.695 88,1 25.044 11,9 142.222 86,7 21.738 13,3

2005 201.397 90,9 20.141 9,1 164.238 86,6 25.511 13,4

2006 209.180 93,2 15.177 6,8 175.962 85,1 30.829 14,9

2007 206.926 92,6 16.628 7,4 171.348 87,3 24.940 12,7

2008 229.161 94,7 12.725 5,3 189.521 89,3 22.629 10,7

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

População desocupada População ocupada
População 

desocupada

Ano

Condição de ocupação

Masculino Feminino

População ocupada

 

Conforme as tabelas 6.2 e 6.2.1, Rio Grande do Norte e Natal, respectivamente,  

podemos observar que no Rio Grande do Norte, cerca de 93,01%, em média, ao longo 

dos anos 2001 a 2008, da População Economicamente Ativa do sexo masculino se 

encontrava ocupada, enquanto que em Natal essa média foi um pouco menor, mas não 

menos representativa, ou seja, em torno de 91,30% . 

 Aliás, em todos os anos do período, as taxas de ocupação do sexo masculino na 

unidade federativa se apresentam maiores em relação às verificadas na capital do 
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estado. No entanto, olhando para o ano de 2008, a taxa de ocupação masculina de Natal 

praticamente se equivaleu a da unidade federativa: 94,7% em Natal e 94,8% no Rio 

Grande do Norte.  

Percebe-se que há um aumento de participação percentual da taxa de ocupação 

masculina no ano de 2008 em relação a 2001 mais do que proporcional em Natal do que 

propriamente na unidade federativa.  

Ao realizarmos uma análise da variação percentual do número de pessoas 

ocupadas do sexo masculino em Natal e na unidade federativa, ano 2008 em relação a 

2001, verificarmos uma variação  um pouco maior em Natal do que no estado: enquanto 

na unidade federativa ela cresce aproximadamente 24,94%  (eram 700.027 pessoas 

ocupadas  do sexo masculino em 2001 e aumentou para 874.645 em 2008), em Natal a 

PEA ocupada do sexo masculino teve um crescimento de  27,59% (eram 179.605 

pessoas ocupadas do sexo masculino em 2001 e cresceu para 229.161).  

Ao olharmos pela óptica da desocupação, a variação relativa do número pessoas 

do sexo masculino desocupadas em Natal foi mais significativa, que ao contrário do 

comportamento da variação no número de ocupados, foi negativa; isto porque há uma 

queda mais do que proporcional, em termos percentuais, no número de pessoas 

desocupadas da capital em relação ao estado: - 41,70%  em Natal (eram 21.838 pessoas 

desocupadas do sexo masculino e diminuiu para 12.725) e -11,08% no estado (eram 

54.075 pessoas desocupadas do sexo masculino e caiu para 48.083). 

Já com relação aos dados disponíveis para o sexo feminino, percebe-se que os 

percentuais de participação da PEA ocupada feminina tanto no estado, como em Natal, 

ao longo dos anos 2001 a 2008, são um pouco menores se comparadas com as 

participações das respectivas PEA ocupadas do sexo masculino; embora, a taxa média 

anual dos ocupados do sexo feminino surpreendentemente se apresente um pouco mais 

alta no estado do que na capital: enquanto no estado o percentual médio de participação 

da PEA feminina ocupada girou em torno 89,42%, em Natal essa média ficou em 

87,24%.   

Aliás, assim como ocorre com a taxa de ocupação do sexo masculino, a do sexo 

feminino em praticamente todos os anos, exceto no ano de 2005, é maior na unidade 

federativa do que a apresentada pela capital.  
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Entretanto, numa análise da variação relativa no número de ocupados do sexo 

feminino tanto no Rio grande do Norte como na capital, 2008 em relação à 2001, assim 

como aconteceu na análise da variação PEA ocupada masculina, percebe-se que em 

Natal a variação da População Economicamente Ativa ocupada do sexo feminino cresce 

numa proporção maior, comparada com o crescimento da PEA ocupada feminina da 

unidade federativa: enquanto no estado o crescimento da PEA ocupada feminina foi 

30,32% (eram 456.928 pessoas ocupadas do sexo feminino em 2001 e aumentou para 

595.457 em 2008), a PEA ocupada do sexo feminino em Natal aumentou em torno de 

39,41% (eram 135.942 pessoas ocupadas do sexo feminino em 2001 e cresceu para 

189.521 em 2008). 

E, apesar da média de participação anual da PEA desocupada do sexo feminino, 

ao longo do período, se mostrar maior em Natal do que no estado, cerca de 12,76% 

contra aproximadamente 10,58%, respectivamente, em termos de variação de 

crescimento, no entanto, comparando o ano de 2008 em relação a 2001, para ambos os 

casos, a PEA  desocupada feminina em Natal cresceu apenas 11,23% (eram 20.345 

pessoas desocupadas do sexo feminino em Natal e aumentou para 22.629 em 2008), 

enquanto que no estado a PEA feminina desocupada cresceu significativamente em 

torno de 56,18% (eram 43.170 pessoas desocupadas do sexo feminino em Natal e 

cresceu para 67.422 pessoas desocupadas em 2008). 

Sintetizando a nossa análise da condição ocupacional por sexo, podemos chegar 

à seguinte conclusão: apesar das participações, em média, tanto no nível de ocupações, 

quanto no de desocupações das pessoas do sexo masculino, como também do sexo 

feminino serem um pouco mais favoráveis no estado do que propriamente na capital; 

em termos de análise da variação relativa, no entanto, olhando os dois extremos, 2008 

em relação a 2001, inverte-se as situações, elas foram bem mais favoráveis na capital do 

que propriamente no estado.  

Vejamos seguir a análise da condição de proteção social no trabalho da 

população ocupada, classificada por sexo, a partir dos dados das tabelas 6.3 e 6.3.1 (Rio 

Grande do Norte e Natal). 
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8.4.2 População ocupada por condição de proteção social, classificada por  sexo 

segundo o ano de referência: Rio Grande do Norte. 

Fazendo a leitura da tabela 6.3, abaixo, chama atenção no estado do Rio Grande 

do Norte a população feminina ocupada com um grau de desproteção social menor em 

todos os anos do período 2001 a 2008, comparado com o percentual dos ocupados na 

condição de não-protegidos do sexo masculino.   

A participação percentual média anual dos não- protegidos do sexo feminino,  ao 

longo do período, fica em torno de 62,35%, enquanto do sexo masculino gira em torno 

de 67,47%  no Rio Grande do Norte.  Muito embora, comparando o ano 2008 em 

relação a 2001, verifica-se uma queda um pouco acentuada da participação percentual 

da  população ocupada masculina na condição de não-protegida socialmente (69,3% cai 

para 65,4%), enquanto que o percentual dos não-protegidos socialmente do sexo 

feminino tem um ligeiro aumento percentual (era 60,8% em 2001 e aumenta para 

61,5%). 

 

Tabela 6.3: População ocupada por condição de proteção social no trabalho e sexo segundo e ano 

de referência – Rio Grande do Norte.

N. % N. % N. % N. %

2001 214.825 30,7 485.202 69,3 179.098 39,2 277.830 60,8

2002 222.799 31,6 482.091 68,4 176.596 41,7 247.111 58,3

2003 235.189 31,8 503.428 68,2 172.439 38,0 281.172 62,0

2004 219.695 29,8 518.325 70,2 171.989 34,8 322.256 65,2

2005 255.096 33,1 514.692 66,9 179.019 35,7 322.693 64,3

2006 280.784 34,7 527.430 65,3 200.148 37,6 332.487 62,4

2007 283.135 33,8 553.324 66,2 208.304 35,7 374.575 64,3

2008 302.703 34,6 571.942 65,4 229.136 38,5 366.321 61,5

Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Condição de proteção social no trabalho

Masculino Feminino

Protegido Não Protegido Protegido Não Protegido
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Tabela 6.3.1: População ocupada por condição de proteção social no trabalho e sexo segundo o 

ano de referência - Natal 

N. % N. % N. % N. %

2001 92.286 51,4 87.319 48,6 76.900 56,6 59.042 43,4

2002 104.591 53,2 91.940 46,8 81.736 52,5 73.944 47,5

2003 91.010 50,8 88.136 49,2 65.622 47,7 71.850 52,3

2004 88.829 47,8 96.866 52,2 69.455 48,8 72.767 51,2

2005 97.118 48,2 104.279 51,8 80.101 48,8 84.137 51,2

2006 115.740 55,3 93.440 44,7 87.267 49,6 88.695 50,4

2007 112.235 54,2 94.691 45,8 78.980 46,1 92.368 53,9

2008 115.526 50,4 113.635 49,6 95.707 50,5 93.814 49,5

Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Condição de proteção social  no trabalho

Masculino Feminino

Protegido Não Protegido Protegido Não Protegido

 

A participação maior da população feminina protegida no estado do Rio Grande 

do Norte chama atenção pelo fato de que na análise realizada anteriormente da condição 

de ocupação (tabela 6.2) tivemos percentuais das taxas de ocupação da PEA masculina 

em todos os anos do período 2001 a 2008 maiores, comparadas as das taxas de 

ocupação do sexo feminino, com uma média anual em torno de 93,01% para o sexo 

masculino, enquanto que o percentual médio de participação da PEA feminina ocupada 

ficou em torno de 89,42%.  No entanto, dos percentuais menores das taxas de ocupação 

do sexo feminino, temos, por sua vez, percentuais maiores em todos os anos do período, 

em termos de proteção social no trabalho, em relação aos percentuais de proteção social 

apresentados pelo sexo masculino.  

Em outras palavras, a população feminina apesar de apresentar uma inserção 

ocupacional menor no mercado de trabalho  comparado com a inserção ocupacional da 

população masculina, ela, por sua vez, apresenta um grau de proteção social no trabalho 

maior em relação ao sexo masculino no estado do Rio Grande do Norte. 

Entretanto não há de se negar, apesar da conclusão acima, que tivemos um nível 

de desproteção social no trabalho ainda muito elevado para ambos os sexos no estado 

do Rio Grande do Norte, que ainda alcançou 65,4% de toda a população que se 

encontrava ocupada do sexo masculino no ano de 2008 e de 61,5% para o sexo 

feminino, também no ano de 2008. 

Vendo a realidade de Natal, conforme tabela 6.3.1, temos uma realidade um 

pouco diferente do que acontece na unidade federativa, existe um certo equilíbrio nas 
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participações percentuais da população em condição de não-proteção social no trabalho 

do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Em alguns anos, por exemplo, 2002, 

2003, 2004 e 2005 as participações percentuais dos não-protegidos da população 

ocupada do sexo masculino são menores do que as participações percentuais das 

pessoas ocupadas em condição de não-proteção social do sexo feminino, no entanto, no 

ano de 2008, as participações percentuais dos não protegidos socialmente no trabalho 

para ambos os sexos são praticamente as mesmas (cerca de 49,5%).   

Por outro lado, não se pode negar também, comparando a realidade de Natal 

com a da unidade federativa, que os percentuais da população desprotegida na capital do 

estado tanto do sexo masculino, como do feminino, conseguem ser bem menores, se 

comparados com os respectivos percentuais da unidade federativa, com médias anuais 

para sexo masculino em torno dos 48,57% e do sexo feminino em torno dos 49,92%. 

Analisaremos a seguir a composição das pessoas em idade ativa por faixa de 

idade, tanto no Rio grande do Norte como em Natal, conforme as tabelas 7 e 7.1, 

respectivamente. 

 

8.5. População em Idade Ativa classificada por faixa de idade: Rio Grande do 

Norte e em Natal. 

Verifica-se que, no Rio Grande do Norte, conforme tabela 7, a seguir, o maior 

percentual de pessoas em idade ativa corresponde a faixa de idade dos 25 aos 39 anos, 

com uma participação média anual de cerca de 28,37% no período em questão, seguido 

da faixa dos 15 à 24 anos (24,96%),  embora a sua participação no ano de 2001 era de 

25,8% e cai para 22,5% em 2008. Logo depois vem as pessoas com idade ativa dos 40 à 

59 anos, com uma média de participação anual de cerca de 22,80% . 

As participações percentuais menores são das pessoas em idade ativa com 60 

anos ou mais, que detém 11,67% de média de participação anual, seguido da população 

de 10 a 14 anos, com cerca de 12,20%, embora nesse último caso há uma redução de 

participação no ano de 2008, comparado com 2001, era de 13,4%  e reduziu para 12,2%, 

respectivamente. 
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Tabela 7: Pessoas de 10 anos e mais de idade por faixa de idade segundo o ano de referência - Rio 
Grande do Norte 

N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 308.576 13,4 594.357 25,8 649.936 28,2 497.106 21,6 252.523 11,0 2.302.498 100,0

2002 299.652 12,8 610.998 26,1 649.903 27,8 524.872 22,5 251.493 10,8 2.336.918 100,0

2003 293.627 12,3 617.431 25,9 693.589 29,0 510.613 21,4 272.551 11,4 2.387.811 100,0

2004 274.535 11,3 652.513 26,8 666.214 27,3 559.899 23,0 285.838 11,7 2.438.999 100,0

2005 295.369 11,9 591.657 23,9 713.392 28,9 571.077 23,1 300.308 12,1 2.471.803 100,0

2006 300.258 11,8 626.566 24,6 704.328 27,6 600.940 23,6 316.376 12,4 2.548.468 100,0

2007 302.989 11,8 617.062 24,1 736.233 28,8 612.440 23,9 288.651 11,3 2.557.375 100,0

2008 322.507 12,2 593.132 22,5 773.246 29,3 616.265 23,4 333.336 12,6 2.638.486 100,0

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Ano

Faixas de Idade
Total

De 10 a 14 De 15 a 24 De 25 a 39 De 40 a 59 60 anos ou mais

 

Tabela 7.1: Pessoas de 10 anos e mais de idade por faixa de idade segundo o ano de referência - 
Natal 

N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 71.438 11,5 161.249 25,9 173.658 27,9 160.743 25,8 55.565 8,9 622.653 100,0

2002 83.182 12,0 188.271 27,2 181.929 26,2 186.801 26,9 53.022 7,6 693.205 100,0

2003 61.791 9,7 173.398 27,1 187.289 29,3 157.111 24,6 60.354 9,4 639.943 100,0

2004 73.238 11,2 166.788 25,5 179.547 27,4 172.933 26,4 61.894 9,5 654.400 100,0

2005 75.190 11,0 153.062 22,4 202.749 29,7 178.122 26,1 73.380 10,8 682.503 100,0

2006 66.408 9,7 169.328 24,6 189.725 27,6 182.132 26,5 80.166 11,7 687.759 100,0

2007 69.744 10,2 169.506 24,9 196.767 28,9 180.130 26,4 65.123 9,6 681.270 100,0

2008 78.273 10,8 165.967 22,8 221.120 30,4 181.068 24,9 80.152 11,0 726.580 100,0

Ano

Faixas de Idade
Total

De 10 a 14 De 15 a 24 De 25 a 39 De 40 a 59 60 anos ou mais

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

 

No entanto, um dado importante chama muito atenção, é que apesar das pessoas 

em idade ativa a partir dos 60 anos terem uma pequena  participação média anual no 

período (11,67%), a menor por sinal, elas foram as que apresentaram a maior variação 

de crescimento, com uma variação de aumento de 32%: eram 252.523 pessoas em idade 

ativa no ano de 2001 e passou a ser 333.336 no ano de 2008. 

Por outro lado, constata-se uma variação negativa dos jovens em idade ativa de 

15 à 24 anos, que apesar de terem a segunda maior participação,  tiveram uma queda de 

-0,21% no ano de 2008, comparado ao ano de 2001: eram de 594.358 em 2001 e caiu 

para 593.132 em 2008. Isso já podia ser constatado de certa forma com a própria queda 

de participação percentual,  que era de 25,8% em 2001e caiu para 22,5% em 2008. 

A participação média anual  das pessoas em idade ativa de 25 a 39 anos que foi 

de cerca de 28,27%, a maior participação, tem uma variação de crescimento de apenas 

18,97% , comparando também o ano de 2008 com o de 2001 (eram 649.936 pessoas em 

2001, passou para 773.246 em 2008), ou seja, de primeiro lugar de participação ele cai 

para o terceiro lugar em variação de crescimento, ficando atrás também das pessoas em 
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idade ativa de 40 a 50 anos, que deteve uma variação de crescimento de 23,97%: eram 

497.106 pessoas em 2001 e passou a ser de 616.265 em 2008. 

Chegamos à conclusão que a variação populacional no Rio Grande do Norte está 

seguindo a mesma tendência do país, segundo os dados levantados também pelos 

pesquisadores do Observatório das Metrópoles, e o estado do Rio Grande do Norte 

também  apresenta um tendência de “envelhecimento” da sua população, tendo em vista 

que as pessoas em idade ativa das faixas de 40 a 59 anos e de 60 anos ou mais 

demonstraram as maiores variações de crescimento no período.  

A caracterização das pessoas em idade ativa por faixa de idade em Natal segue 

praticamente a mesma configuração do que acontece na unidade federativa, porém, com 

algumas peculiaridades, conforme tabela 7.1. A média de participação das pessoas com 

idade de 25 a 39 anos também aparece em primeiro lugar, com uma participação média 

anual no período de 28,43%; muito embora a variação de crescimento dessa faixa de 

idade é sensivelmente maior do que a variação no estado como um todo. Ou seja, Natal 

apresenta uma variação de crescimento em 2008, comparado  a 2001, de 27,33%, 

enquanto que na unidade federativa, essa variação foi de 18,97%, o que a coloca em 

segundo lugar em termos de crescimento em relação ao total da população em idade 

ativa da capital. 

A variação de crescimento da população em idade ativa  de 25 a 39 anos em 

Natal pode ser observada também, de certa forma, pelo próprio aumento de sua 

participação  percentual no ano de 2008 em relação a 2001, que era de 27,9% e passou 

para 30,4%. 

A segunda maior participação percentual média anual das pessoas em idade ativa 

em Natal, corresponde a faixa etária de 40 à 59 anos, com 25,96%, seguida logo pelos 

jovens de 15 à 24 anos, com uma participação média anual parecida (25,05%). 

Entretanto diferentemente do  que ocorre no estado como um todo, a variação de 

crescimento das pessoas de 40 à 59 anos, comparando 2008 com 2001, é sensivelmente 

menor do que a apresentada pelo estado, em torno de 12,64%, enquanto que no estado 

foi de 23,9%, apesar de ter uma participação percentual  média anual um pouco maior 

do que a verificada na unidade federativa. Já a variação de crescimento dos jovens em 

idade ativa de 15 a 24 anos, não chegou a ser negativa, como ocorreu na unidade 

federativa, tendo um leve crescimento de 2,93%. 
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No que diz respeito aos idosos de 60 anos ou mais, eles aparecem em termos de 

participação, com uma média percentual anual em torno de 9,81%,  ainda menor do que 

a sua participação observada na totalidade das pessoas em idade ativa da unidade 

federativa, entretanto, a variação de crescimento dessa faixa de idade ainda ocorreu em 

proporções maiores do que a verificada no estado, ou seja, a variação de crescimento 

das pessoas ativas idosas em Natal no ano 2008 em relação à 2001 foi de 44,25% (eram 

de 55.565 em 2001 e  passaram a ser 80.152). 

Os jovens de 10 a 14 anos apresentaram em Natal uma participação percentual 

um pouco menor do que sua participação no total da população em idade ativa do 

estado, com uma média anual de 10,75%,  contra 12,20% da unidade federativa; 

contudo, aparecem na mesma posição, tanto na capital, quanto no estado, comparada 

com as participações médias anuais das outras faixas de idade, ou seja, em penúltimo 

lugar. Porém, o crescimento dessa faixa de idade foi de 9,57% na capital, enquanto que 

no estado foi de apenas 4,51%.  

Conforme fizemos a análise das pessoas em idade ativa por faixa de idade, 

iremos analisá-las, também, a seguir, por condição de atividade, conforme as tabelas 

7.2 e 7.2.1. Teremos, assim, uma visão da taxa de atividade, que é a relação ou a 

participação percentual da População Economicamente Ativa (PEA), nesse caso por 

cada faixa de idade, nas respectivas populações em idade ativa;  ou seja, o percentual de  

pessoas em idade ativa por faixa de idade que estão inseridas e/ou disponíveis no 

mercado de trabalho. 

 

8.5.1.  População em Idade Ativa classificada por faixa de idade e por condição de 

atividade: Rio Grande do Norte e Natal. 

Analisando a tabela 7.2,  observa-se que a faixa etária dos 25 aos 39 anos, que já 

havia obtido a maior participação média anual dentre todas as outras faixas de idade no 

total das pessoas em idade ativa no Rio Grande do Norte, nos anos 2001 a 2008, quando 

da análise anterior que realizamos da tabela 7, percebe-se, também, a alta taxa de 

atividade dessa população em idade ativa no estado; tendo em vista que a PEA dessa 

faixa de idade teve uma participação percentual média anual de cerca 76,5%.  
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Apenas para ter  uma idéia, a participação percentual  em 2001 da PEA da faixa 

de idade dos 25 a 39 anos foi de 76% e ainda aumentou para 80,9% no ano de 2008.  

Portanto,  a PEA dos 25 aos 39 anos,  em relação a PEA das demais faixas de idade,  é a 

que deteve a maior participação percentual, comparada com as participações percentuais 

das populações em idade ativa dos demais grupos de faixa etária.  

Entretanto, se calcularmos a variação relativa da PEA dessa faixa de idade de 25 

a 39 anos, que deteve o primeiro lugar de participação percentual da PEA, em relação a 

PEA dos demais grupos etários,  a sua colocação cai para o terceiro lugar (ano de 2008 

em relação à 2001), obtendo um crescimento de 26,6% (era 494.154 o total da sua 

população economicamente ativa em 2001, e salta e para 625.663 em 2008). Muito 

embora,  esse percentual de crescimento reforça e explicita a maior quantidade de 

pessoas que foram disponíveis ou inseridas no mercado de trabalho dessa faixa de 

idade, isto porque  a variação de crescimento total da população em idade ativa dessa 

faixa de idade, também no ano de 2008 em relação à 2001, foi de apenas 18,97%, como 

tínhamos analisados anteriormente. 

A faixa de idade dos 40 a 59 anos foi a que deteve em relação aos demais grupos 

etários da PEA por faixa de idade, a segunda colocação no quesito de participação da 

PEA no total da população em idade ativa; isto porque de uma participação de 69,3% no 

ano de 2001, a PEA dos 40 ao 59 anos alcança 75,2% em 2008 (tendo uma média de 

participação percentual de 71,9% ao longo do período).  

Vale lembrar, que essa faixa de idade das pessoas com idade ativa de 40 a 59 

anos  teve  uma média de participação percentual anual de cerca de 22,8% dentre todas 

as outras faixas de idade no total das pessoas em idade ativa no Rio Grande do Norte, 

como havíamos analisado com os dados da tabela7, sendo a terceira colocada em 

participação,   contudo,  no seu grupo etário, especificamente, vem apresentando um 

alta inserção da população economicamente ativa, a segunda maior comparada com os 

outros grupos etários. Ao mesmo tempo, a variação percentual da PEA também cresce 

mais do que proporcional em relação à variação percentual do total da população em 

idade ativa dessa mesma faixa de idade, ano de 2008 em relação ao ano de 2001, 

34,62% (eram 344.303 em 2001 e passou a ser 463.485 no ano de 2008), contra 23,97% 

de variação de crescimento de sua população em idade ativa (PEA + PNEA). 
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Tabela 7.2: Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade e faixa de idade segundo o ano de referência – Rio Grande do Norte 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 270.876 87,8 37.700 12,2 287.255 48,3 307.102 51,7 155.782 24,0 494.154 76,0 152.803 30,7 344.303 69,3 181.582 71,9 70.941 28,1

2002 269.007 89,8 30.645 10,2 314.747 51,5 296.251 48,5 183.868 28,3 466.035 71,7 168.781 32,2 356.091 67,8 192.627 76,6 58.866 23,4

2003 262.492 89,4 31.135 10,6 275.904 44,7 341.527 55,3 171.961 24,8 521.628 75,2 153.280 30,0 357.333 70,0 203.575 74,7 68.976 25,3

2004 248.072 90,4 26.463 9,6 307.110 47,1 345.403 52,9 174.342 26,2 491.872 73,8 153.556 27,4 406.343 72,6 208.357 72,9 77.481 27,1

2005 253.296 85,8 42.073 14,2 248.834 42,1 342.823 57,9 163.803 23,0 549.589 77,0 166.031 29,1 405.046 70,9 217.056 72,3 83.252 27,7

2006 266.107 88,6 34.151 11,4 269.874 43,1 356.692 56,9 155.089 22,0 549.239 78,0 160.328 26,7 440.612 73,3 225.303 71,2 91.073 28,8

2007 263.725 87,0 39.264 13,0 245.712 39,8 371.350 60,2 151.496 20,6 584.737 79,4 145.489 23,8 466.951 76,2 203.212 70,4 85.439 29,6

2008 286.201 88,7 36.306 11,3 244.723 41,3 348.409 58,7 147.583 19,1 625.663 80,9 152.780 24,8 463.485 75,2 221.592 66,5 111.744 33,5

De 15 a 24

PNEA PEA PNEA PEA

Condição de atividade

De 10 a 14

PNEA PEA

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

De 25 a 39 De 40 a 59 60 anos ou mais
Ano

PNEA PEA PNEA PEA

 

 

Tabela 7.2.1: Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade e faixa de idade segundo o ano de referência - Natal 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 68.958 96,5 2.480 3,5 76.410 47,4 84.839 52,6 34.235 19,7 139.423 80,3 44.649 27,8 116.094 72,2 40.681 73,2 14.884 26,8

2002 81.236 97,7 1.946 2,3 91.948 48,8 96.323 51,2 42.313 23,3 139.616 76,7 54.475 29,2 132.326 70,8 43.293 81,7 9.729 18,3

2003 59.396 96,1 2.395 3,9 73.766 42,5 99.632 57,5 39.278 21,0 148.011 79,0 51.732 32,9 105.379 67,1 49.337 81,7 11.017 18,3

2004 68.985 94,2 4.253 5,8 80.787 48,4 86.001 51,6 41.110 22,9 138.437 77,1 40.156 23,2 132.777 76,8 48.663 78,6 13.231 21,4

2005 67.132 89,3 8.058 10,7 63.116 41,2 89.946 58,8 35.361 17,4 167.388 82,6 50.123 28,1 127.999 71,9 55.484 75,6 17.896 24,4

2006 62.612 94,3 3.796 5,7 64.507 38,1 104.821 61,9 30.827 16,2 158.898 83,8 38.423 21,1 143.709 78,9 60.242 75,1 19.924 24,9

2007 65.125 93,4 4.619 6,6 67.438 39,8 102.068 60,2 35.106 17,8 161.661 82,2 42.028 23,3 138.102 76,7 51.731 79,4 13.392 20,6

2008 73.087 93,4 5.186 6,6 68.381 41,2 97.586 58,8 33.945 15,4 187.175 84,6 43.856 24,2 137.212 75,8 53.275 66,5 26.877 33,5

Condição de atividade

De 10 a 14 De 15 a 24 De 25 a 39

PNEA PNEA PEA

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

De 40 a 59 60 anos ou mais
Ano

PNEA PEA PEAPNEA PEA PNEA PEA
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Nesse caso, essa faixa de idade de 40 a 59 anos, também detém a mesma 

colocação na variação percentual de crescimento de sua PEA, comparado a participação 

percentual somente de sua PEA na população em idade ativa do seu grupo etário, em 

relação às demais faixas de idade, ou seja, o segundo lugar. 

Os jovens de 15 a 24 anos obtiveram também uma participação percentual 

significativa de sua PEA, sendo a terceira maior, comparada com os demais grupos 

etários, de uma participação percentual de 51,7% em 2001, aumenta ainda para 58,7% 

em 2008, alcançando uma média de participação percentual anual em torno de 55,3% ao 

longo do período. Nota-se que nessa faixa de idade houve um aumento de 13,5% da 

PEA (2008 comparado a 2001) em detrimento de uma queda -14,8% da PNEA,  no 

mesmo período, no entanto, tendo a quarta colocação em termos de crescimento da 

PEA, comparado com as demais faixas de idade.  

Entretanto, o que chama muito atenção na faixa de idade de 15 a 24 anos é que a 

variação percentual da PEA nessa faixa de idade cresceu, enquanto que no cálculo da 

variação de crescimento da população em idade ativa, como havíamos analisado 

anteriormente, tinha sido negativa, o que denota que apesar dessa população ter 

diminuído, houve um aumento na sua taxa de atividade, no ano de 2008 em relação ao 

ano de 2001. Vale também lembrar que essa  faixa de idade teve uma participação 

média anual no período de 24,96% no total das pessoas em idade da ativa do estado, a 

segunda maior, como foi analisado anteriormente.   

Os idosos de 60 anos ou mais, obtiveram também um crescimento da PEA, de 

28,1% de participação percentual em 2001, passa para 33,5% em 2008, a quarta maior 

participação,  comparada com os demais grupos etários,  resultando em uma média 

anual em torno de 27,9%,  contra 72,1% da PNEA, entretanto, como aconteceu com a 

análise da variação de crescimento do ano de 2008 em relação a 2001, dessa faixa de 

idade, a PEA das pessoas em idade dos 60 anos ou mais, também obtiveram a maior 

taxa de crescimento da PEA, comparada com a PEA das demais faixas etárias, com 

57,2% de crescimento (eram 70.941 em 2001 e passou para 111.744 em 2008), até 

maior do que propriamente o incremento da variação da total da população em idade 

ativa dessa mesma faixa de idade (PNEA + PEA), que como vimos, anteriormente, foi 

de 32%. Esses dados demonstram, portanto, o retorno considerável das pessoas idosas 

ao mercado de trabalho. 
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Finalmente, com relação à PEA da faixa de 10 a 14 anos, ela detém a menor 

participação, como era de se esperar (média percentual anual em torno de 11,6%). E 

como era de esperar também, há uma queda na variação dessa faixa de idade no ano de 

2008 em relação a 2001, porém não muito expressiva, com  -3,7%; embora essa queda 

já tinha sido mais acentuada no ano de 2004. No entanto, contata-se que  no ano de 

2005, a taxa de atividade dessa faixa de idade obteve um crescimento, alcançando um 

percentual de 14,2%. 

Vejamos agora como se comportou a PEA por faixa de idade na cidade de 

Natal,  conforme tabela 7.2.1, para traçarmos um comparativo com a unidade 

federativa.  

Assim como ocorreu no estado como um todo, a PEA da faixa etária de 25 a 39 

também demonstrou a maior participação percentual em relação à participação da PEA 

das demais faixas etárias, entretanto, com uma participação um pouco maior do que na 

realidade da unidade federativa. Essa faixa de idade atinge uma participação percentual 

média anual, de sua taxa de atividade ao longo do período analisado, em torno de 

80,8%, enquanto que no estado essa participação média foi de 76,5%. No ano de 2008, 

especificamente, a taxa de atividade da população em idade ativa da faixa etária  de 25 a 

30 anos chega ao percentual de 84,6%.  

Se calcularmos a taxa de variação percentual de crescimento da PEA da faixa 

etária de 25 a 39 anos no ano de 2008 em relação a 2001, em Natal, verificaremos 

também uma variação ainda maior do que a variação em relação à população em idade 

ativa dessa mesma faixa de idade, que foi de  27,3%, como havíamos calculado 

anteriormente  usando os dados da tabela 7.1, enquanto que a PEA  vai ter uma variação 

de crescimento em torno de 34,25%. Demonstrando, também, assim como aconteceu 

com o estado, um aumento da quantidade pessoas disponíveis no mercado de trabalho 

desse grupo etário, proporcionalmente até maior do que ocorreu na unidade federativa, 

que como vimos essa variação da PEA foi de 26,6%.   

No entanto,  essa variação percentual da PEA da faixa de idade de 25 a 39 anos 

em Natal a coloca em terceiro lugar em termos de crescimento em relação as demais as 

variações percentuais das populações economicamente ativas  das outras faixas de idade 

no ano de 2008, comparado com 2001. 
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Analisando a faixa etária de 40 a 59 anos, perceberemos também, assim como 

ocorreu no estado, que a PEA desse grupo etário tem a segunda maior participação 

média anual, comparado com as participações das populações economicamente ativas 

das demais faixas, sendo também um pouco maior do que a observada na realidade da 

unidade federativa, com 73,8% de média, enquanto que na unidade federativa essa 

média foi de 71,9%. 

Entretanto em termos de variação relativa de crescimento da população 

economicamente  ativa da faixa de idade de 40 a 59 anos (ano 2008 em relação ao ano 

2001), verificaremos uma variação percentual sensivelmente menor em Natal do que a 

que ocorreu no estado,  alcançando 18,19% (eram 116.094 em 2001 e passou para 

137.212 em 2008), contra 34,2% da variação percentual verificada na unidade 

federativa. Demonstrando, portanto, um fato importante, é que apesar dessa faixa de 

idade ter tido também uma a variação da PEA maior do que a sua própria variação das 

pessoas em idade ativa, 18,9% contra 12,64%, respectivamente,  denotando também um 

aumento das pessoas disponíveis e/ou inseridas no mercado de trabalho,  esse aumento, 

no entanto,  foi menor do que o que ocorreu no estado, explicitando uma inserção maior 

no mercado de trabalho na unidade federativa em relação à capital da faixa de idade de 

40 a 59 anos. 

Não devemos esquecer, no entanto, que a faixa de idade da população em idade 

de 40 a 59 anos cresceu bem mais no estado do que na capital, quando analisamos as 

tabelas 7 e 7.1, foi de 23,97%, contra 12,64%, respectivamente. O que de certa forma 

explica essa variação da taxa de atividade no estado em detrimento da capital.  

Agora analisando a faixa etária de 60 anos ou mais,  assim como ocorreu na 

unidade federativa, ela aparece também na capital com a quarta colocação em termos de 

participação percentual da PEA no total da população em idade ativa do grupo etário, 

com cerca de 23,5% de média anual, no entanto, um pouco menor do que a verificada 

no estado, que foi 27,9%; muito embora, no ano de 2008, comparando as tabelas 7.2 e 

7.2.1, as respectivas participações percentuais, tanto de Natal quanto do estado, são 

rigorosamente iguais (33,5%). Contudo o crescimento dessa população 

economicamente ativa no ano 2008 em relação ao ano de 2001, ainda é muito maior em 

Natal do que a verificada no estado, com surpreendentes 80,5% de aumento (eram 

14.884 em 2001 e passou a ser 26.877 em 2008), contra 57,2% da unidade federativa. 
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A terceira colocação em termos de participação média anual, assim como 

aconteceu  também no estado, corresponde  também a PEA da faixa etária de 15 a 24 

anos, com 56,6% de participação média anual em termos percentuais, um pouco maior 

do que a verificada na unidade federativa, que foi 55,3%. Observa-se, também, uma 

taxa de crescimento também um pouco maior na capital em comparação com o estado, 

ano 2008 em relação a 2001:  15,02%, contra 13,5%, respectivamente. 

Finalmente, com relação à faixa etária de 10 a 14 anos, em Natal, há uma média 

de participação anual de sua PEA sensivelmente menor em termos percentuais do que 

participação verifica no estado, com 5,6%, contra 11,6%, respectivamente. Entretanto, 

se compararmos o ano de 2008 com 2001, veremos uma realidade um pouco diferente 

do que acontece com o estado; Natal demonstra um nível de crescimento bastante 

acentuado de 109,11% (eram 2.480 em 2001 e passou para 5.186 em 2008), enquanto 

como vimos no estado, ela teve uma queda. Essa variação de certa forma já era 

esperada, tendo em vista de que quando analisamos a taxa de variação de crescimento 

dessa faixa de idade, conforme as tabelas 7 e 7.1, analisadas anteriormente, vimos que 

essa faixa de idade cresceu mais na capital do que na unidade federativa como um todo: 

9,57% de crescimento, contra 4,51%, respectivamente.  

Veremos agora a análise da população economicamente ativa, por faixa de 

idade, no que diz respeito à condição de ocupação, tanto no estado como em Natal, 

conforme tabelas 7.3 e 7.3.1, respectivamente; para verificarmos se o aumento das 

taxas de atividade, tanto no estado, como, sobretudo na capital, exceto na variação de 

crescimento da PEA das pessoas de 40 a 59 anos que foi maior no estado como um todo 

do que em Natal, especificamente, significou a inserção em termos ocupacionais, ou 

contrariamente, aumentou a taxa de desocupação ou de desemprego no Rio Grande do 

Norte e/ou em Natal. 
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8.5.2 População Economicamente Ativa por faixa de idade e por condição de 

ocupação: Rio Grande do Norte e Natal. 

Analisando as tabelas 7.3 e 7.3.1, logo a seguir, na página seguinte, observa-se 

que a população ocupada da faixa de idade de 60 anos ou mais, surpreendendo 

novamente, surge com uma participação percentual mais elevada em praticamente todos 

os anos do período em análise, comparada com as participações percentuais das 

populações economicamente ativas ocupadas das demais faixas de idade, tanto no 

estado como na capital; inclusive na unidade federativa sua participação média anual em 

termos percentuais alcança algo em torno de 99,08%, contra 97,3% da média de 

participação que  pode ser verificada para essa faixa de idade em Natal. Percebam ainda 

que nos anos de 2002 e 2006, na unidade federativa, a participação percentual da faixa 

de idade dos 60 anos ou mais chega aos 100%, e , em Natal, nos anos de 2002, 2003 e 

2006, a participação da PEA  ocupada dessa faixa de idade alcança também os 100%. 

Da mesma forma, ao analisarmos a taxa variação de crescimento da PEA 

ocupada da faixa de idade dos 60 anos ou mais no ano de 2008 em relação ao ano de 

2001, como fizemos com a análise da taxa de variação da PEA na sua totalidade 

(ocupada + desocupada), veremos que de novo ela vai deter as maiores taxas de 

crescimento, tanto no estado, como principalmente, nesse caso, também em Natal. A 

capital alcança uma taxa de variação de crescimento de 83,53% (eram 14.388 pessoas a 

partir dos 60 anos ocupadas no ano de 2001 e aumentou para 26.406 em 2008), 

enquanto que na  unidade federativa essa taxa de variação aumentou 57,29% (eram 

70.445 pessoas a partir dos 60 anos ocupadas no ano de 2001 e aumentou para 110.802 

em 2008). 

Essa alta participação como também o volume de crescimento da população 

idosa em condição de ocupação no mercado de trabalho pode ser resultado de duas 

possibilidades: retardo da aposentadoria para não ter perda salarial ou reingresso ao 

mercado de trabalho. Em Natal, especificamente, o setor de serviços proveniente 

principalmente da atividade do turismo, bem como o próprio aquecimento do setor 

imobiliário nas últimas décadas pode está proporcionando uma alternativa de retorno ao 

mercado de trabalho para a população idosa. 
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Tabela 7.3: População economicamente ativa por condição de ocupação e faixa de idade segundo o ano de referência – Rio Grande do Norte 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 36.708 97,4 992 2,6 258.481 84,2 48.621 15,8 463.888 93,9 30.266 6,1 327.433 95,1 16.870 4,9 70.445 99,3 496 0,7

2002 29.672 96,8 973 3,2 262.204 88,5 34.047 11,5 429.546 92,2 36.489 7,8 348.309 97,8 7.782 2,2 58.866 100,0 0 0,0

2003 31.135 100,0 0 0,0 274.946 80,5 66.581 19,5 478.040 91,6 43.588 8,4 339.610 95,0 17.723 5,0 68.497 99,3 479 0,7

2004 25.045 94,6 1.418 5,4 281.141 81,4 64.262 18,6 455.958 92,7 35.914 7,3 394.532 97,1 11.811 2,9 75.589 97,6 1.892 2,4

2005 36.702 87,2 5.371 12,8 269.416 78,6 73.407 21,4 494.983 90,1 54.606 9,9 388.489 95,9 16.557 4,1 81.910 98,4 1.342 1,6

2006 30.354 88,9 3.797 11,1 295.027 82,7 61.665 17,3 503.227 91,6 46.012 8,4 421.168 95,6 19.444 4,4 91.073 100,0 0 0,0

2007 36.954 94,1 2.310 5,9 308.995 83,2 62.355 16,8 542.705 92,8 42.032 7,2 446.168 95,5 20.783 4,5 84.516 98,9 923 1,1

2008 31.589 87,0 4.717 13,0 299.385 85,9 49.024 14,1 582.291 93,1 43.372 6,9 446.035 96,2 17.450 3,8 110.802 99,2 942 0,8

Condição de ocupação

De 10 a 14 De 15 a 24 De 25 a 39 60 anos ou mais

Pop. ocupada Pop. desocupada Pop. ocupada Pop. ocupada Pop.desocupada Pop.ocupada Pop. desocupada

Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

De 40 a 59

Pop. desocupada Pop. ocupada Pop.desocupada

 

Tabela 7.3.1: População economicamente ativa por condição de ocupação e faixa de idade segundo o ano de referência – Natal 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 1.984 80,0 496 20,0 65.985 77,8 18.854 22,2 125.034 89,7 14.389 10,3 108.156 93,2 7.938 6,8 14.388 96,7 496 3,3

2002 1.946 100,0 0 0,0 83.187 86,4 13.136 13,6 127.940 91,6 11.676 8,4 129.409 97,8 2.917 2,2 9.729 100,0 0 0,0

2003 2.395 100,0 0 0,0 70.413 70,7 29.219 29,3 133.162 90,0 14.849 10,0 99.631 94,5 5.748 5,5 11.017 100,0 0 0,0

2004 3.780 88,9 473 11,1 56.705 65,9 29.296 34,1 128.512 92,8 9.925 7,2 126.635 95,4 6.142 4,6 12.285 92,9 946 7,1

2005 7.610 94,4 448 5,6 65.779 73,1 24.167 26,9 151.274 90,4 16.114 9,6 123.523 96,5 4.476 3,5 17.449 97,5 447 2,5

2006 2.847 75,0 949 25,0 83.954 80,1 20.867 19,9 140.873 88,7 18.025 11,3 137.544 95,7 6.165 4,3 19.924 100,0 0 0,0

2007 4.619 100,0 0 0,0 83.593 81,9 18.475 18,1 147.804 91,4 13.857 8,6 129.327 93,6 8.775 6,4 12.931 96,6 461 3,4

2008 4.243 81,8 943 18,2 82.032 84,1 15.554 15,9 175.390 93,7 11.785 6,3 130.611 95,2 6.601 4,8 26.406 98,2 471 1,8

Condição de ocupação

De 10 a 14 De 15 a 24 De 25 a 39 60 anos ou mais

Pop.desocupada Pop. ocupada Pop.desocupada Pop ocupada Pop.desocupada Pop. desocupada

Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

De 40 a 59

Pop. ocupada Pop. desocupada Pop. ocupadaPop. ocupada



179 
 

Observem, entretanto, um ponto importante para verificarmos o crescimento ou 

não no número de ocupações para a faixa de idade dos 60 anos ou mais, comparando as 

análises dos dados das tabelas  7.3 com a 7.2 (Rio Grande do Norte) e 7.3.1 com a 7.2.1 

(Natal): perceberemos que a taxa de variação percentual da PEA ocupada em Natal  foi 

um pouco maior do que a variação apresentada pela sua respectiva PEA em sua 

totalidade (ocupada + desocupada), também no ano de 2008 em relação a 2001: 83,53% 

contra 80,58%, respectivamente.  

Isso implica dizer que houve um crescimento da população ocupada ou inserida 

no mercado de trabalho da faixa de 60 anos ou mais, em Natal, em detrimento do 

crescimento de sua respectiva PEA como um todo (ocupada e desocupada).  O que no 

estado, entretanto, essa variação foi rigorosamente a mesma (57,2%). Isto é, na unidade 

federativa, a variação percentual de crescimento da PEA ocupada no ano de 2008 em 

relação a 2001 foi a mesma comparada a sua respectiva variação da população 

economicamente ativa em seu conjunto (ocupada + desocupada), também comparando o 

2008 com 2001. 

Vejamos, por outro lado, uma nova peculiaridade em relação à Natal no que diz 

respeito à  variação de crescimento da PEA ocupada com a PEA desocupada no ano de 

2008 em relação à 2001. É que na capital, aquela variação percentual de crescimento da 

PEA ocupada que foi de 83,53% acabou tendo um reflexo na variação da PEA 

desocupada de -5,04% (eram 496 pessoas que pertenciam a PEA desocupada em 2001 e 

diminuiu para 471 em 2008). O que implica concluir que a variação da PEA ocupada 

em Natal refletiu, ao que parece, diretamente numa diminuição no número de 

desempregados na capital; enquanto que no estado a mesma variação da PEA ocupada 

que foi de 57,29%  não foi suficiente para diminuir a variação de crescimento no 

número de desempregados dessa faixa de idade, muito pelo contrário, a variação de 

crescimento da PEA desocupada no estado no ano de 2008 em relação à 2001 foi de 

89,92%, bem mais do que proporcional à variação no número de ocupados (eram 496 

pessoas que pertenciam a PEA desocupada em 2001 e aumentou para 942 em 2008);  

apesar de que, como vimos, a participação percentual da PEA ocupada das pessoas de 

60 anos ou mais alcançar uma média anual de  cerca 99,08% no período analisado. 

Dando continuidade a nossa análise,  perceberemos que a segunda faixa de idade 

que apresenta a maior participação da PEA ocupada no estado do Rio Grande do Norte, 
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conforme dados da tabela 7.3, comparando com as respectivas participações das 

populações economicamente ocupadas das demais faixas de idade, é a população de 40 

a 59 anos, com uma participação média anual em termos percentuais de 96,04%; 

sobrepondo-se até mesmo a população de 25 a 39 anos, onde essa média fica em torno 

de 92,24%, a terceira mais alta. E no que diz respeito à variação de crescimento, como 

já havia acontecido na análise que fizemos  em relação a sua PEA como um todo 

(ocupada + desocupada), ano de 2008 em relação ao ano de 2001,  a taxa de variação de 

crescimento da população de 40 a 59 anos supera também à de 25 a 39 anos, com um 

percentual de 36,22% (eram 327.433 pessoa ocupadas em 2001 e passaram a ser 

446.035 em 2008), contra   25,52% de crescimento da PEA ocupada de 25 a 39 anos 

(eram 463.888 pessoa ocupadas em 2001 e passaram para 582.291, em 2008). 

Vale salientar que tanto a média de participação anual da PEA ocupada, quanto à 

sua variação de crescimento, na faixa de idade de 40 a 59 anos, no ano de 2008 em 

relação à 2001, no Rio Grande do Norte, superam as suas respectivas participações e 

variações no que diz respeito ao movimento de sua população economicamente ativa em 

seu conjunto (população ocupada mais a desocupada), conforme já havíamos calculado 

anteriormente (96,04% contra 71,9% e 36,22% contra 34,62%, respectivamente); 

demonstrando, portanto, a inclusão  no grau de ocupação ou a inserção de fato da 

população em idade ativa dessa faixa de idade no mercado de trabalho norte-rio-

grandense.   

Já faixa de idade de 25 a 39 anos, apesar de demonstrar, também, no Rio Grande 

do Norte, uma média de participação percentual de sua PEA ocupada superior a média 

de participação de sua população economicamente em sua totalidade (ocupada + 

desocupada),  comparando as análises dos dados da tabelas 7.3 com a 7.2 (92,4% contra 

76,5%, respectivamente), a variação percentual de crescimento da PEA ocupada dessa 

faixa de idade, no entanto,  ano de 2008 comparado a 2001,  foi um pouco menor do que 

a variação percentual de crescimento de sua população economicamente ativa em seu 

conjunto (25,52%,  contra 26,6%, respectivamente). 

Um dado importante ainda a ser observado e analisado no Rio Grande do Norte 

é que a variação percentual de crescimento da  população desocupada no ano de 2008 

em relação ao ano de 2001 foi bem menor na população de 40 a 59 anos,  do que na da 

faixa de idade de 25 a 39 anos (3,43% de crescimento da  faixa de idade dos 40 a 59 
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anos, contra 43,30% de aumento na faixa de idade dos 25 a 39 anos) denotando, 

portanto, que a variação de crescimento da população  ocupada das pessoas em idade de 

40 a 59, que foi 36,22% (2008 em relação também a 2001), acabou refletindo num 

crescimento bem menor da população desocupada dessa faixa de idade (3,43%), do que 

o reflexo da variação de crescimento da população ocupada de 25 a 39 anos, que foi de 

25,52%,   na variação de crescimento das pessoas desocupadas dessa faixa de idade, que 

alcançou uma variação de crescimento de 43,30%.  

Isso implica dizer que a variação de crescimento da população ocupada de 40 a 

59 anos, no Rio Grande do Norte, no ano de 2008 em relação a 2001, repercutiu num 

ritmo bem mais lento de crescimento da população desocupada dessa mesma faixa de 

idade no ano de 2008 em relação também ao ano de 2001; demonstrando, de certa 

forma, uma  inserção no mercado de trabalho das pessoas que estavam desocupadas  

caracterizadas nessa faixa idade;  por outro lado, o ritmo de crescimento da população 

ocupada da faixa de idade de 25 a 39 anos que já havia sido menor do que a variação de 

crescimento da população ocupada dos 40 a 50 anos, não impediu também um 

crescimento bem mais do que proporcional no aumento da sua PEA desocupada em 

relação à taxa de crescimento de sua população ocupada.  

Verifica-se também que a variação percentual de crescimento da população 

desocupada no ano de 2008 em relação a 2001, da faixa de idade dos 25 a 39 anos, no 

Rio Grande do Norte, ainda foi maior do que a variação apresentada pela sua população 

ocupada (43,30% contra 25,52%, respectivamente). Isso implica dizer, que apesar da 

média participação anual da PEA ocupada da faixa de idade de 25 a 39 girar em torno 

de 92,24% no período, ela não foi suficiente para reduzir a variação de crescimento do 

número de desempregados, no ano de 2008 em relação a 2001, numa proporção menor 

ao crescimento da variação de crescimento de sua população ocupada, muito pelo 

contrário, a variação relativa no número de desempregados foi significativamente maior. 

Analisando agora as faixas de idade de 40 a 59 anos e de 25 a 39 anos na capital 

do estado, Natal, conforme tabela 7.3.1, veremos também que a média anual de 

participação percentual da PEA ocupada de 40 a 59 anos supera também a média de 

participação da PEA ocupada da faixa de idade de 25 a 39 anos no decorrer do período 

2001 a 2008, como acontece na análise da unidade federativa, só que essas participações 

percentuais verificadas na capital do estado, surpreendentemente é um pouco menor do 
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que as observadas na unidade federativa; ou seja, enquanto a participação média anual 

da PEA ocupada do estado da faixa de idade de 40 a 59 anos tinha sido de cerca 

96,04%, como já havíamos observado, a de Natal fica em torno de 95,24%.  Já para a 

faixa de idade de 25 a 39 anos, o estado tinha demonstrado uma participação média 

anual dessa população ocupada de 92,24%, e em Natal percebe-se uma participação 

média anual da PEA ocupada de 91,03%, muito embora, no ano de 2008 a participação 

da PEA ocupada em Natal, nessa última faixa de idade, consegue até ser superior a 

apresentada pela a unidade federativa: 93,7% contra 93,1%, respectivamente. 

Entretanto, em termos de análise de variação de crescimento, comparando o ano 

de 2008 com o ano de 2001, veremos que as taxas de crescimento da PEA ocupada da 

faixa de idade de 25 a 39 anos, em Natal, foi bem superior a taxa de crescimento 

observada no estado, para a mesma faixa de idade: enquanto que na unidade federativa 

foi de cerca de 25,52%, como já havíamos colocado,  em  Natal essa variação foi 

40,27% (eram 125.034 pessoas ocupadas no ano de 2001 e passaram a ser 175.390 em 

2008), demonstrando que houve um inserção maior em termos relativos no número de 

pessoas ocupadas no mercado de trabalho da capital, para essa população em idade ativa 

dos 25 a 30 anos, com parada com o grau de inserção apresentado pela unidade 

federativa como um todo. 

Diferentemente do que aconteceu com a população ocupada na faixa de 40 a 59 

anos, onde a variação de crescimento no ano 2008 comparada a 2001 foi maior no 

estado do que na capital: foi de 36,22%  na unidade federativa, como também já 

havíamos  apontado, enquanto que na capital essa variação foi de cerca de 20,76% 

(eram 108.156 pessoas ocupadas, enquanto que 2008 foram 130.611, conforme tabela 

2.9.1); denotando, portanto, a inserção maior em termos relativos no número de pessoas 

ocupadas na unidade federativa para a faixa etária de 40 a 59 anos do que propriamente 

na dinâmica da capital.  

Lembremos, também, que tanto a participação da PEA ocupada de Natal, de 25 a 

39 anos, quanto à de 40 a 59 anos, bem como as suas respectivas variações de 

crescimento do ano de 2008 em relação a 2001, superam  às suas respectivas 

participações   médias e variações de crescimento da PEA em seu conjunto (ocupada + 

desocupada), ano 2008 em relação também ao ano de 2001; ratificando que  houve 

aumento no número empregos no período analisado para ambas as faixas de idade, 
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assim como aconteceu no estado, exceto na variação de crescimento na faixa de idade 

de 25  a 39 anos, que como vimos a variação da PEA total do estado foi um pouco 

maior do que a variação de crescimento de sua PEA ocupada, como já havíamos 

também analisado.   

Natal apresenta uma média de participação percentual anual da  população 

economicamente ativa em sua  totalidade para faixa de idade de 25 a 39 anos, de 80,8%, 

enquanto que a sua participação média anual em termos somente da PEA ocupada é de 

91,03%.  Já no tocante à variação percentual de crescimento dessa população 

economicamente ativa, também em  Natal, ano 2008 em relação à 2001,  fica em torno 

de 34,25%, enquanto que a variação de crescimento somente da PEA ocupada foi de 

40,27%.   

No que diz respeito à faixa de idade de 40 a 59 anos, por sua vez, enquanto que 

Natal apresenta uma média de participação anual da população economicamente ativa 

dessa faixa de idade de 73,8%, a participação média anual apenas da PEA ocupada para 

essa mesma faixa de idade é de 95,04%; por outro lado, enquanto a variação de 

crescimento da PEA em seu conjunto, em  Natal, correspondente a faixa etária de 40 a 

59 anos,  2008 comparado também a 2001, é de 18,19%, a variação de crescimento de 

sua  PEA ocupada é de 20,76%. 

Um dado interessante a ser destacado, mas que também já foi observado na 

análise da faixa de idade dos 60 anos ou mais, comparando, agora, a faixa de idade de 

40 a 59 anos de Natal com a do estado, é que apesar da variação de crescimento dessa 

faixa de idade no ano de 2008 em relação ao ano de 2001 ter sido inferior em Natal do 

que no Rio Grande do Norte (20,76% contra 36,22% da  variação de crescimento do 

estado), essa menor variação em Natal refletiu, no entanto, numa queda de -16,14% no 

número de desempregados na capital (eram 7938 pessoas desocupadas em 2001 e 

passaram a ser 6.601 pessoas em 2008),  o que no estado o número de desocupados 

cresceu num ritmo, é verdade, bem menor em relação ao seu  número de ocupados, mas, 

no entanto, não caiu como aconteceu na capital. Isso implica dizer que em Natal o 

reflexo do aumento da população ocupada, embora menor do que no estado, refletiu 

numa redução no número dos desempregados na faixa de idade dos 40 a 59 anos. 

Algo parecido acontece com a faixa de idade dos 25 a 39 anos, muito embora, ao 

contrário do que acontece com a faixa de idade dos 40 a 59 anos, a taxa de variação de 
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crescimento da população na faixa de idade de idade dos 25 a 39 anos, no ano de 2008 

comparado a 2001, é maior em Natal do que no estado (30,27% contra 25,52%, 

respectivamente), mas, esse crescimento no percentual de ocupados  em Natal refletiu 

também numa queda na taxa de variação das pessoas desocupadas na capital de -18,10% 

(eram 14.389 pessoas desocupadas em 2001 e caiu para 11.785 em 2008), conforme 

analise dos dados da tabela 7.3.1, enquanto que no estado, como vimos, houve um 

crescimento no número de desocupados, nessa faixa de idade, relativamente até maior 

do que na variação de crescimento no número de ocupados, com já tínhamos visto 

anteriormente. Implicando dizer também que nessa faixa de idade, como acontece com 

faixa dos 40 a 59 anos e também nas de 60 anos ou mais, a variação de crescimento das 

pessoas ocupadas na capital reflete sempre numa queda no número de desempregado.  

Vejamos, agora, a análise da PEA ocupada da faixa de idade dos 15 aos 24 anos 

no Rio Grande do Note e em Natal. Ao longo dos anos 2001 a 2008, conforme análise 

dos dados da tabela 7.3, observa-se que a participação percentual média da PEA 

ocupada dessa faixa de idade no Rio Grande do Norte é algo em torno de 83,12%. No 

ano no ano de 2002, especificamente, a PEA ocupada dessa faixa de idade alcança uma 

participação de 88,5%. Já em Natal, conforme tabela 2.9.1, verifica-se que a 

participação média da PEA ocupada da faixa de idade dos 15 aos 24 anos gira em torno 

dos 77,5%. Demonstrando, assim, uma certa vantagem em termos de inserção 

ocupacional da faixa de idade dos 15 aos 24 anos no estado em comparação com à 

capital. 

A participações percentuais na média da PEA ocupada, tanto na capital, como no 

estado, da faixa de idade dos 15 aos 24 anos  são maiores do que as suas respectivas 

participações em se tratando da PEA em sua totalidade (ocupada + desocupada): em 

Natal a média da PEA ocupada é 77,5%, enquanto a sua média de participação em 

termos de sua PEA no seu conjunto (ocupada + desocupada) é algo em torno de 56,6%; 

já no estado, a média de participação da PEA ocupada para essa faixa de idade ficou em 

torno de 83,12%, enquanto que sua média de participação no que se refere a PEA na sua 

totalidade foi 55,3%. Ratificando, portanto, a inserção no mercado de trabalho das 

pessoas que estavam disponíveis dessa faixa de idade, tanto na capital, quanto no 

estado. 
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Entretanto, em relação à taxa de variação de crescimento do ano de 2008 em 

relação a 2001, verificaremos que Natal leva vantagem no número de pessoas ocupadas 

na faixa de idade  dos 15 aos 24 anos, em relação ao estado, até mesmo com relação à 

variação no número de desempregados, também levando em consideração o ano de 

2008 em relação à 2001: enquanto que no estado a variação no número de ocupados é 

em torno de 15,82% (eram 258.481 pessoas ocupadas em 2001 e passaram a ser 

299.385 em 2008), em Natal essa variação da PEA ocupada gira em torno de 24,32% 

(eram 65.985 o número de pessoas ocupadas em 2001 e passaram a ser de 82.032 no 

ano de 2008).  

Já com relação à variação da PEA desocupada, assim como acontece nas faixas 

de idade dos 25 a 39 anos, dos 40 a 59 anos e até dos 60 anos ou mais, há uma queda na 

variação também da PEA desocupada dessa faixa de idade na capital, enquanto que no 

estado a variação da PEA desocupada ainda cresce, muito embora num ritmo muito 

pequeno. Enquanto que em Natal a variação é em torno de -17,50% (eram 18.854 

pessoas desocupadas em 2001 e caiu para 15.554 em 2008), no estado essa variação 

ainda é de crescimento, embora pequena, em torno de 0,83% (eram 48.621 pessoas 

desocupadas no ano de 2001 e passaram a ser de 49.024 em 2008). Demonstrando que 

não apenas cresce numa proporção maior o número de pessoas ocupadas na capital, 

dessa faixa de idade, como também reflete numa diminuição do número de 

desempregados. 

Por fim, fazendo uma breve analise, do comportamento da relação entre a PEA 

ocupada e desocupada da faixa de idade dos 10 a 14 anos, tanto no Rio Grande do Norte 

como na capital.  Dos 11%  de participação em média que pertence a PEA total do 

estado, conforme analise anterior da tabela 7.2,  93,25%  dessa faixa de idade, conforme 

análise agora dos dados da tabela 7.3, estão em média ocupada no estado do Rio Grande 

do Norte, um pouco maior do que a verificada na capital, que gira em torno de 90,02% 

em média, de acordo com a análise da tabela 7.3.1, dos 5,6% da PEA total. Observa-se 

também que no ano de 2003, no estado, que a participação da PEA ocupada da faixa de 

idade dos 10 aos 14 anos foi de 100% e na capital a PEA atingiu 100% também não só 

no ano de 2003, como também em 2002 e 2007. 

Com relação à análise da variação de crescimento, ano de 2008 em relação à 

2001, percebe-se, como era de se esperar, que houve uma queda no número pessoas 
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ocupados da faixa de idade dos 10 aos 14 anos no Rio Grande do Norte, até maior do 

que a queda de variação, como já havíamos verificado,  de sua PEA como um todo 

(ocupada + desocupada): foi de -13,94% (eram 36.706 pessoas ocupadas em 2001 e caiu 

para 31.589 em 2008), contra -3,70% de sua PEA em seu conjunto, como já havíamos 

calculado na análise dos dados da tabela 7.2. O número de pessoas desocupadas cresceu 

também no estado, e num percentual alto, como também é de se esperar para essa faixa 

de idade, em torno de 375,5%, conforme análise dos dados da tabela 7.3 (eram 992 

pessoas que pertenciam a PEA desocupada em 2001 e passaram a ser 4.717 em 2008). 

No entanto, na capital do estado, Natal, ainda foi verificado um aumento no 

número de ocupados da faixa de idade dos 10 aos 14 anos, e, por sinal, muito elevado, 

em torno de 113,86% de crescimento (eram 1.994 em 2001 e passou a ser de 4.243 em 

2008), mais elevada do que o próprio crescimento da PEA em sua totalidade, 

correspondente a essa mesma faixa etária, que como analisamos na tabela 7.2.1 tinha 

sido de 109,11%; enquanto que a variação de crescimento da PEA desocupada cresceu 

90,12% (eram 496 pessoas desocupadas em 2001 e passaram a ser 943 em 2008).  

É preciso, portanto, fazer uma investigação mais profunda do comportamento do 

nível de ocupação da faixa de idade dos 10 aos 14, principalmente em Natal. Tendo em 

vista que a legislação no Brasil proíbe o trabalho infantil, porém, apesar da legislação, a 

prática de expor as crianças e os adolescentes no mercado de trabalho brasileiro, ao que 

parece, ainda continua na nossa sociedade, e no Rio Grande do Norte, infelizmente não 

é diferente, e pior ainda, sobretudo pelos dados observados na capital do estado.  

O passo seguinte da pesquisa é analisar a condição de proteção social no 

trabalho da população ocupada por faixa de idade, para termos uma noção da qualidade 

do emprego que foi gerado por faixa etária. 

 

8.5.3 População Economicamente Ativa ocupada por condição de proteção social e 

faixa de idade.  

Vejamos como se comportou a população ocupada por condição de proteção no 

trabalho e faixa de idade, segundo o ano de referência, no Rio Grande do Norte e em 

Natal, conforme a análise das tabelas 7.4 e 7.4.1.  
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Observando a condição de proteção social ou não da população ocupada no Rio 

Grande do Norte, conforme tabela 7.4, da página seguinte, verifica-se que a PEA 

ocupada da faixa de idade de 10 e 14 anos não tem nenhum tipo de proteção social no 

trabalho, sendo, portanto, 100% não protegida. Essa mesma realidade acontece em 

Natal para essa mesma faixa de idade de 10 a 14 anos, conforme dados da tabela 7.4.1. 

Devemos lembrar na análise que fizemos um pouco atrás da população 

economicamente ativa por condição de ocupação e faixa de idade, no Rio Grande do 

Norte e em Natal, que essa faixa de idade dos 10 a 14 anos detinha a terceira colocação 

no Rio Grande do Norte e a quarta colocação em Natal, no que diz respeito às 

respectivas participações  média de sua PEA  ocupada em relação à média anual 

também das participações da PEA  ocupadas das demais faixas de idades, com 93,25% 

no estado e 90,02% na capital. Portanto isso significa dizer que dos 93,25% de média 

anual de participação, que correspondente a média de participação da PEA ocupada  em 

relação a PEA total (ocupada + desocupada) da faixa de idade do 10 aos 14 anos, no 

estado, ao longo dos anos 2001 a 2008, 100% dela está desprotegida socialmente, o 

mesmo acontece com Natal, onde dos 90,02% de participação de média anual obtida 

pela PEA ocupada em relação a PEA total (ocupada+ desocupada), dessa mesma faixa 

de idade, no mesmo período, 100% dela também está na condição de não-proteção 

social no trabalho. 

No entanto, é preciso salientar que o grau de não proteção geral da PEA da faixa 

etária dos 10 aos 14 anos, não é por acaso, tendo em vista que a legislação vigente no 

pai não permite o trabalho de crianças e adolescente. Portanto, o que é ilegal é o simples 

fato dessa população está fazendo parte do mercado de trabalho. 
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Tabela 7.4: População ocupada por condição de proteção no trabalho e faixa de idade segundo o ano de referência – Rio Grande do Norte 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 0 0,0 36.708 100,0 68.964 26,7 189.517 73,3 186.545 40,2 277.343 59,8 127.004 38,8 200.429 61,2 11.410 16,2 59.035 83,8

2002 0 0,0 29.672 100,0 60.810 23,2 201.394 76,8 174.154 40,5 255.392 59,5 156.646 45,0 191.663 55,0 7.785 13,2 51.081 86,8

2003 0 0,0 31.135 100,0 68.976 25,1 205.970 74,9 196.390 41,1 281.650 58,9 134.119 39,5 205.491 60,5 8.143 11,9 60.354 88,1

2004 0 0,0 25.045 100,0 60.479 21,5 220.662 78,5 176.229 38,7 279.729 61,3 148.362 37,6 246.170 62,4 6.614 8,7 68.975 91,3

2005 0 0,0 36.702 100,0 66.223 24,6 203.193 75,4 199.165 40,2 295.818 59,8 155.755 40,1 232.734 59,9 12.972 15,8 68.938 84,2

2006 0 0,0 30.354 100,0 84.420 28,6 210.607 71,4 206.791 41,1 296.436 58,9 173.593 41,2 247.575 58,8 16.128 17,7 74.945 82,3

2007 0 0,0 36.954 100,0 78.976 25,6 230.019 74,4 225.861 41,6 316.844 58,4 172.286 38,6 273.882 61,4 14.316 16,9 70.200 83,1

2008 0 0,0 31.589 100,0 74.967 25,0 224.418 75,0 251.298 43,2 330.993 56,8 192.845 43,2 253.190 56,8 12.729 11,5 98.073 88,5

De 25 a 39 De 40 a 59De 10 a 14 De 15 a 24

Protegido Não Protegido

Condição de proteção no trabalho

Protegido Não Protegido Protegido Não Protegido Não Protegido
Ano

60 anos ou mais

ProtegidoProtegido Não Protegido

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

 

Tabela 7.4.1: População ocupada por condição de proteção no trabalho e faixa de idade segundo o ano de referência – Natal. 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 0 0,0 1.984 100,0 30.763 46,6 35.222 53,4 73.930 59,1 51.104 40,9 59.035 54,6 49.121 45,4 5.458 37,9 8.930 62,1

2002 0 0,0 1.946 100,0 30.161 36,3 53.026 63,7 66.161 51,7 61.779 48,3 86.113 66,5 43.296 33,5 3.892 40,0 5.837 60,0

2003 0 0,0 2.395 100,0 26.824 38,1 43.589 61,9 69.455 52,2 63.707 47,8 57.958 58,2 41.673 41,8 2.395 21,7 8.622 78,3

2004 0 0,0 3.780 100,0 19.373 34,2 37.332 65,8 66.614 51,8 61.898 48,2 69.462 54,9 57.173 45,1 2.835 23,1 9.450 76,9

2005 0 0,0 7.610 100,0 24.609 37,4 41.170 62,6 80.562 53,3 70.712 46,7 66.682 54,0 56.841 46,0 5.366 30,8 12.083 69,2

2006 0 0,0 2.847 100,0 39.365 46,9 44.589 53,1 76.366 54,2 64.507 45,8 80.634 58,6 56.910 41,4 6.642 33,3 13.282 66,7

2007 0 0,0 4.619 100,0 32.327 38,7 51.266 61,3 84.987 57,5 62.817 42,5 66.512 51,4 62.815 48,6 7.389 57,1 5.542 42,9

2008 0 0,0 4.243 100,0 31.119 37,9 50.913 62,1 95.241 54,3 80.149 45,7 78.269 59,9 52.342 40,1 6.604 25,0 19.802 75,0

De 40 a 59De 10 a 14 De 15 a 24 De 25 a 39

Condição de proteção no trabalho

60 anos ou mais

Protegido Não Protegido Protegido Não Protegido Protegido Não Protegido Protegido Não Protegido Protegido Não Protegido
Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE
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No que diz respeito à faixa de idade dos 60 anos ou mais, um ponto importante e 

que chama atenção, nessa análise de condição de proteção social no trabalho no Rio 

Grande do Norte,  é o alto grau de desproteção social a que essa faixa de idade é 

submetida, alcançando a segunda colocação em nível de condição de não-proteção 

social no trabalho, em relação as demais faixas idade; com uma média de participação 

anual que corresponde a 86% da população ocupada. Especificamente, no ano de 2008, 

esse percentual ainda alcança 88,5%.   

O mesmo acontece na realidade de Natal, conforme os dados da tabela 7.4.1, 

onde a faixa de idade dos 60 anos ou mais também aparece na segunda colocação, em 

termos de não-proteção social no trabalho; no entanto, com um percentual médio anual, 

ao longo do período, menor do que o apresentado pela realidade da unidade federativa, 

porém, não menos significativo; alcançando 66,4%, sendo que no ano de 2008 esse 

percentual ainda atinge 75,0% da população ocupada em condição de desprotegida 

socialmente. 

Devemos lembrar, que na análise que fizemos da população economicamente 

ativa por condição de ocupação e faixa de idade, no Rio Grande do Norte e em Natal, 

conforme análise dos dados das tabelas 7.3 e 7.3.1, respectivamente, a faixa de idade 

dos 60 anos ou mais deteve a primeira colocação, tanto no estado como também na 

capital, no que diz respeito às respectivas participações  média de sua PEA  ocupada em 

relação à média anual também das  respectivas participações das populações 

economicamente ativas  ocupadas das demais faixas de idade, com 99,1% no estado e 

98% na capital. 

Ou seja, de uma condição de primeiro lugar em termos de faixa de idade com o 

maior percentual  médio de ocupação ou que deteve  a  maior participação média anual 

de sua PEA ocupada em relação ao total da sua PEA  (ocupada + desocupada), 

comparado com as demais faixas de idade, praticamente com 100% de ocupação tanto 

no Rio Grande do Norte, como em Natal, ela passa a ser uma das primeiras colocadas, 

ou melhor, ela é de fato a primeira colocada em termos de não-proteção social no 

trabalho, também tanto na capital, como principalmente no estado; até perderia apenas 

para participação relativa das crianças/adolescentes de 10 a 14 anos, onde como vimos 

estão numa condição de ocupação totalmente desprotegida, porém essa faixa de idade 

constitucionalmente não pode ter vínculo empregatício. 
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A outra faixa de idade que se encontra com um percentual alto de não-proteção 

social no trabalho são as dos jovens de 15 a 24 anos, ficando em terceiro lugar em 

relação às demais faixas de idade, tanto no Rio Grande do Norte, como também em 

Natal. Dos 83,12% de média anual de participação, que correspondente a participação 

da PEA ocupada  em relação ao total da sua PEA (ocupada + desocupada) da faixa de 

idade do 15 aos 24 anos, no Rio Grande do Norte, ao longo dos anos 2001 a 2008, 

conforme tínhamos visto na análise da tabela 7.3, anteriormente, 75% dela está 

desprotegida socialmente, correspondente ao percentual médio anual  ao longo dos anos 

2001 à 2008, conforme análise dos dados da  tabela 7.4.  

Da mesma forma ocorre em Natal, porém, com um percentual menor, onde dos 

77,49% de participação média anual obtida pela PEA ocupada em relação à PEA total 

(ocupada + desocupada), da faixa de idade dos 15 aos 24 anos, no mesmo período,  

como vimos numa análise anterior da tabela 7.3.1, 60,49% em média ao longo também 

dos anos 2001 à 2008 do seu percentual médio que correspondeu  a sua taxa de 

ocupação (77,49%) esteve na condição de não-protegida socialmente no trabalho.  

As faixas de idade que a apresentaram os maiores índices de proteção no 

trabalho no estado foram os dos 25 a 39 anos e a dos 40 a 59 anos, praticamente 

empatados, com o mesmo percentual de participação, enquanto a de 25 a 39 anos obteve 

uma participação média anual da PEA  ocupada protegia em torno de 40,8%,  ao longo 

do período, a de 40 a 59 anos apresentou uma média anual de 40,5%  das pessoas 

ocupadas com proteção no trabalho. Em Natal a PEA das pessoas ocupadas sob 

condição de proteção da faixa de idade dos 40 a 59 anos foi a mais protegida, 

isoladamente, com uma participação média anual em torno dos 57,26%, enquanto à de 

25 a 39 anos é a segunda mais protegida, com uma participação média anual de 54,26%; 

conforme análise dos dados tabela 7.4.1.  Ambas, como se pode ver, com proporções 

maiores de participações percentuais, comparadas com as da unidade federativa.  

É interessante lembrar, que tanto no Rio Grande do Norte, como em Natal, 

conforme as análises anteriores das tabelas 7.3 e 7.3.1, respectivamente, a faixa de idade 

dos 40 aos 59 anos deteve a segunda colocação em termos da média de participação 

anual de suas respectivas populações economicamente ativas ocupadas, comparada com 

o nível de ocupação das demais faixas de idade, com  96,04% para o estado e 95,24% 

em Natal. No caso de Natal, entretanto, verifica-se que com relação à média de 
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participação da PEA ocupada sob proteção do trabalho, a faixa de idade dos 40 aos 59 

anos passar a ser a primeira colocada em relação às participações das demais faixas de 

idade sob proteção no trabalho, e, portanto, dos 95,24% que correspondeu à média anual 

das pessoas ocupadas na faixa dos 40 a 59 anos na capital, 57,26% estiveram sob a 

condição de proteção social no trabalho; enquanto que no Rio Grande do Norte,  ela foi 

a segunda colocada, mantendo-se na mesma posição, comparada  a participação média 

anual de sua PEA ocupada, ou seja, dos 96,04% que correspondeu a média anual das 

pessoas ocupadas na faixa de idade dos 40 a 59 anos no estado, 40,8% em média 

estiveram sob a condição de protegidas socialmente no trabalho; é bem verdade, porém, 

que ainda é baixo o índice de proteção, menos da metade das pessoas ocupadas. 

Já com relação à faixa dos 25 a 39 anos, verificou-se nas análises também 

anteriores dos dados das tabelas 7.3 e 7.3.1, Rio Grande do Norte e Natal, 

respectivamente, que no estado ela foi a quarta colocada em termos de participação da 

média das pessoas ocupadas no seu grupo etário, comparadas com as participações 

também das médias das populações ocupadas nas suas respectivas faixas de idade, com 

92,24%, porém, em termos de participação da PEA ocupada sob condição de proteção, 

essa faixa de idade passou a ser a primeira colocada no estado em termos de proteção 

social: dos 92,24% da média de participação percentual da PEA ocupada da faixa de 

idade dos 25 aos 39 anos, 40,8% estiveram protegidas. Enquanto que em Natal a PEA 

ocupada  dessa mesma faixa de idade dos 25 aos 39 anos, teve uma média de 

participação percentual de 91,03%,  o terceiro lugar, comparado com a participação da 

PEA ocupada das demais faixas de idade, porém ela passa para a segunda colocação em 

termos de proteção no trabalho: dos 91,03% da média de participação da PEA ocupada, 

54,26% em média no período 2001 a 2008 estiveram sob a condição de protegidas 

socialmente no trabalho. 

A análise que segue agora versa sobre a configuração das pessoas em idade 

ativa por faixa de escolaridade, no Rio Grande do Norte e em Natal, conforme as 

tabelas 8 e 8.1. 
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8.6. População em Idade Ativa por faixa de escolaridade: Rio Grande do Norte e 

Natal. 

Tabela 8: Pessoas de 10 anos e mais de idade por faixa de escolaridade segundo o ano de 
referência – Rio Grande do Norte 

N. % N. % N. % N. % N. %

2001 1.173.308 51,2 592.865 25,9 406.330 17,7 119.574 5,2 2.292.077 100,0

2002 1.119.764 48,1 645.565 27,7 439.268 18,9 125.512 5,4 2.330.109 100,0

2003 1.147.205 48,2 637.546 26,8 474.210 19,9 119.749 5,0 2.378.710 100,0

2004 1.135.838 46,6 648.262 26,6 526.856 21,6 125.681 5,2 2.436.637 100,0

2005 1.104.531 44,8 656.556 26,6 560.331 22,7 143.223 5,8 2.464.641 100,0

2006 1.119.862 44,0 678.735 26,7 588.124 23,1 158.426 6,2 2.545.147 100,0

2007 1.133.882 44,4 612.430 24,0 623.533 24,4 183.835 7,2 2.553.680 100,0

2008 1.128.290 42,9 627.092 23,8 658.654 25,0 215.960 8,2 2.629.996 100,0

Ano
Total

Faixa de escolaridade (em anos)

De 0 a 4 De 5 a 8 De 9 a 11 12 para cima

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

 

Observando a tabela 8, constataremos que a maior parte da população em idade 

ativa  no Rio Grande do Norte se enquadra na faixa de escolaridade dos 0 (zero) aos 4 

(quatro) anos de estudo,  alcançando uma média anual de participação percentual ao 

longo do período de cerca 46,3%, enquanto que em Natal, conforme a análise dos dados 

da tabela 8.1, a média de participação anual das pessoas em idade ativa com essa faixa  

de escolaridade girou em torno de 30,14%, a segunda maior participação média na 

capital, embora, ocorram diminuições de participação nos dois casos se compararmos o 

ano de 2008 em relação ao ano de 2001:  no Rio Grande do Norte a participação em 

2001 era 51,2% e diminui para 42,9%  em 2008, enquanto que em Natal era de 31,2% e 

cai para 26,7%, respectivamente.  

Tabela 8.1: Pessoas de 10 anos e mais de idade por faixa de escolaridade segundo o ano de 
referência – Natal 

N. % N. % N. % N. % N. %

2001 192.496 31,2 188.531 30,5 170.676 27,6 65.988 10,7 617.691 100,0

2002 223.749 32,3 213.571 30,9 186.801 27,0 68.112 9,8 692.233 100,0

2003 204.054 32,0 184.894 29,0 182.978 28,7 65.622 10,3 637.548 100,0

2004 205.052 31,3 179.550 27,4 206.015 31,5 63.783 9,7 654.400 100,0

2005 204.510 30,1 178.139 26,2 223.766 32,9 73.850 10,9 680.265 100,0

2006 192.581 28,1 181.657 26,5 226.713 33,0 85.383 12,4 686.334 100,0

2007 200.458 29,4 162.125 23,8 228.620 33,6 90.067 13,2 681.270 100,0

2008 193.771 26,7 179.175 24,7 249.421 34,4 102.325 14,1 724.692 100,0

Total
Faixa de escolaridade (em anos)

De 0 a 4 De 5 a 8Ano De 9 a 11 12 para cima

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

 
 

Por outro lado, ao computarmos a variação relativa do número de pessoas com 

essa faixa de escolaridade, tanto no estado como na capital, ainda no ano de 2008 em 

relação a 2001, verificaremos, conforme as análises das tabelas 8 e 8.1, 

respectivamente, que no estado ela cai em cerca de - 3,84%, enquanto que em Natal ela 

ainda cresceu 0,66%: eram de 1.173.308  o número de pessoas em idade ativa na faixa 
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de escolaridade dos 0 a 4 anos, no ano de 2001,  no Rio Grande do Norte, e diminuiu 

para 1.128.2980 no ano de 2008, enquanto que em Natal eram de 192.496 em 2001 e 

ainda cresceu para 193.771 em 2008. 

Um fato importante a ser observado na análise é que tanto no Rio Grande do 

Norte como em Natal as pessoas em idade ativa com a faixa de escolaridade superior 

aos 12 (doze) anos de estudo obtiveram a menor participação média anual, ainda com 

percentual menor no estado do que na capital: 6,03% contra 11,40%, respectivamente;  

embora as participações ainda cresceram no ano de 2008, comparado ao ano de 2001, 

em ambos os casos: era 5,2% no ano de 2001 no estado e passou a ser de 8,2% em 

2008, enquanto que em Natal a participação era de 10,7% em 2001 e passa a ser de 

14,1% em 2008. 

Entretanto, ao computarmos a variação relativa do número  de pessoas em idade 

ativa no ano de 2008 em relação ao ano de 2001, verificaremos que as pessoas em idade 

ativa na faixa de escolaridade com 12 anos ou mais de estudo foram as que 

apresentaram o maior crescimento, tanto na capital como principalmente no estado: em 

Natal, conforme análise dos dados da tabela 8.1, o crescimento foi de 55,07% (eram 

65.998 pessoas em idade ativa com 12 anos ou mais de estudos no ano de 2001 e 

aumentou para 102.325 no ano de 2008), enquanto que na unidade federativa, o 

crescimento alcançou 80,61% (eram 119.574 o número de pessoas em idade ativa com 

12 anos ou mais de estudo em  2001 e aumentou para 215.960, no ano de 2008). Isso 

significa,  que apesar de Natal ter apresentado uma participação relativamente maior no 

número de pessoas em idade ativa na faixa de escolaridade dos 12 anos ou mais em 

comparação com o estado, em termos de relativos, entretanto, o crescimento das pessoas 

nessa faixa de escolaridade foi significativamente maior no estado do que na capital, 

comparando o dois extremos do período, 2008 em relação a 2001. 

A população em idade ativa na faixa de escolaridade de 9 (nove) a 11(onze) anos 

de estudo tiveram a maior média percentual anual de participação em Natal, com cerca 

de 31,09%; entretanto, do ano de 2001 ao ano de 2003, a sua participação era menor do 

que as  faixas de escolaridade de zero a quatro anos  e de cinco a oitos anos de estudo, 

respectivamente. Porém, do ano de 2004 a 2008, as pessoas em idade ativa na faixa de 

escolaridade dos nove ao onze anos de estudo, em Natal, passam a ser as que 

apresentaram as maiores participações dentre as demais faixas de escolaridade, 
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inclusive, chegando a obter uma participação no ano de 2008 de 34,4%.  Já no estado, a 

população com essa mesma faixa de escolaridade (9 a 11 anos de estudo) deteve apenas 

a terceira maior participação média anual, com cerca de 21,68%; porém, assim como 

aconteceu na capital, essa participação foi aumentando ao longo do período, até alcançar 

uma participação no ano de 2008 de 25%; o que em 2001 era de apenas 17,7%.  

Um ponto a ser destacado ainda com relação ao aumento de participação da 

faixa de escolaridade dos 9 aos 11 anos no Rio Grande do Norte é que assim como 

ocorreu com a faixa de escolaridade dos 12 anos para cima, ela vai obter uma taxa de 

variação de crescimento, no ano de 2008 em relação a 2001, maior do que a verificada 

em Natal: 62,10%, contra 46,14%, respectivamente; mesmo Natal apresentando uma 

taxa de participação, ao longo de todos os anos do período,  maior do que as 

apresentadas pelo estado. 

Finalmente, alisando as participações das pessoas em idade ativa na faixa de 

escolaridade dos 5 (cinco) aos 8 (oito) anos de estudo, percebe-se que no Rio Grande do 

Norte, ela obtém a segunda maior participação média anual com 26,01%, enquanto que 

em Natal ela vai ser em torno de 27,37%, a terceira maior participação. E, em termos de 

variação de crescimento verificou-se que no estado essa faixa de escolaridade ainda teve 

um certo aumento absoluto no ano de 2008 em relação a 2001, de 5,77%, enquanto que 

em Natal, ao contrário, houve uma queda de -4,96%. 

O que podemos tirar de conclusões com relação à análise das pessoas em idade 

ativa no estado e na capital, é que, exceto na faixa de escolaridade que vai de zero ao 

quatro ano de estudo, onde a unidade federativa tem participações maiores ao longo dos 

anos do período analisado, comparado com as de Natal, em todos as outras faixas de 

escolaridade, no entanto, Natal apresenta participações percentuais maiores do que as 

apresentadas pela unidade federativa como um todo, entretanto, em termos de variação 

de crescimento, quando mais vai aumentando as faixas de escolaridade, o estado vai 

apresentando um aumento em termos relativos de pessoas com um maior grau de 

instrução, maior do que as verificadas em Natal, comparando o ano de 2008 em relação 

a 2001. 
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Iremos analisar a seguir a condição da atividade econômica (população não 

economicamente ativa e população economicamente ativa) das pessoas em idade ativa 

por faixa de escolaridade, para verificarmos a taxa de atividade por tempo de 

escolaridade,  tanto no Rio Grande do Norte, como especificamente em Natal, conforme  

análise das tabelas 8.2 e 8.2.1, a seguir. 

 

8.6.1 - Pessoas em idade ativa por condição de atividade e faixa de escolaridade: 

Rio Grande do Norte e  Natal.  

Analisando as tabelas 8.2 e 8.2.1,  da página seguinte, verificaremos que a 

população em idade ativa que apresentou a maior taxa de atividade ao longo dos anos 

2001 a 2008, por ano de escolaridade, tanto no Rio Grande do Norte, como em Natal, 

foi a que esteve na faixa de escolaridade dos 12 anos de estudo ou mais. Ou seja, a 

população em idade ativa da faixa de escolaridade de 12 anos para cima, apresentou a 

maior participação percentual das pessoas que se encontravam economicamente ativas, 

no estado e na capital, comparada com as respectivas participações da população 

economicamente ativa das demais faixas de escolaridade, no total das pessoas em idade 

ativa.  

No Rio Grande do Norte, especificamente, a taxa de atividade das pessoas em 

idade ativa com 12 anos para cima alcança um média ao longo do período de cerca de 

85,47%, um pouco maior do que a apresentada por Natal, que girou em torno de 

83,57%. Muito embora, e participação em 2001 no estado era de 85,9% e cai para 

84,5%,  no ano de 2008, depois de ter alcançado 87,7% em 2007. Já na capital, 

conforme tabela 8.2.1,  a participação da população em idade ativa na faixa de 

escolaridade dos 12 ou mais no ano de 2001 era de 82,7% e aumenta para 84,8% no ano 

de 2008; sendo a sua maior participação em 2006, com 86,1%. 
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Tabela 8.2: Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade e faixa de escolaridade segundo o ano de referência- Rio Grande do Norte 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 606.256 51,7 567.052 48,3 297.171 50,1 295.694 49,9 123.535 30,4 282.795 69,6 16.869 14,1 102.705 85,9

2002 603.167 53,9 516.597 46,1 353.165 54,7 292.400 45,3 150.803 34,3 288.465 65,7 18.975 15,1 106.537 84,9

2003 617.910 53,9 529.295 46,1 293.148 46,0 344.398 54,0 133.162 28,1 341.048 71,9 20.597 17,2 99.152 82,8

2004 582.561 51,3 553.277 48,7 323.664 49,9 324.598 50,1 168.200 31,9 358.656 68,1 16.540 13,2 109.141 86,8

2005 555.820 50,3 548.711 49,7 310.151 47,2 346.405 52,8 157.088 28,0 403.243 72,0 22.827 15,9 120.396 84,1

2006 589.600 52,6 530.262 47,4 323.468 47,7 355.267 52,3 142.760 24,3 445.364 75,7 20.399 12,9 138.027 87,1

2007 564.853 49,8 569.029 50,2 259.568 42,4 352.862 57,6 161.196 25,9 462.337 74,1 22.631 12,3 161.204 87,7

2008 561.556 49,8 566.734 50,2 288.574 46,0 338.518 54,0 167.379 25,4 491.275 74,6 33.482 15,5 182.478 84,5

PEA PNEA

Condição de atividade

De 0 a 4 De 5 a 8 De 9 a 11 12 para cima

PEA PNEA PEA
Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

PEA PNEAPNEA

 

Tabela 8.2.1: Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade e faixa de escolaridade segundo o ano de referência – Natal.  

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 105.674 54,9 86.822 45,1 91.785 48,7 96.746 51,3 55.071 32,3 115.605 67,7 11.411 17,3 54.577 82,7

2002 125.492 56,1 98.257 43,9 111.882 52,4 101.689 47,6 64.214 34,4 122.587 65,6 11.677 17,1 56.435 82,9

2003 119.271 58,5 84.783 41,5 86.699 46,9 98.195 53,1 53.169 29,1 129.809 70,9 13.412 20,4 52.210 79,6

2004 115.277 56,2 89.775 43,8 87.889 48,9 91.661 51,1 67.085 32,6 138.930 67,4 9.450 14,8 54.333 85,2

2005 113.216 55,4 91.294 44,6 80.122 45,0 98.017 55,0 64.897 29,0 158.869 71,0 11.637 15,8 62.213 84,2

2006 109.576 56,9 83.005 43,1 86.792 47,8 94.865 52,2 48.384 21,3 178.329 78,7 11.859 13,9 73.524 86,1

2007 111.315 55,5 89.143 44,5 74.827 46,2 87.298 53,8 60.044 26,3 168.576 73,7 15.242 16,9 74.825 83,1

2008 116.453 60,1 77.318 39,9 78.279 43,7 100.896 56,3 61.303 24,6 188.118 75,4 15.565 15,2 86.760 84,8

PEA PNEA PEA PNEA

Condição de atividade

De 0 a 4 De 5 a 8 De 9 a 11 12 para cima

PEA PNEA PEA
Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

PNEA
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É bom lembrarmos que na análise anteriormente realizada das tabelas 8 e 8.1, 

Rio Grande do Norte e Natal, respectivamente, a população em idade ativa da faixa de 

escolaridade de 12 anos para cima tinha alcançado a última colocação em termos de 

participação no total da população em idade ativa por faixa de escolaridade. Muito 

embora, a variação de crescimento da população em idade ativa com essa mesma faixa 

de escolaridade, tanto em Natal, como principalmente no estado, ano de 2008 em 

relação a 2001, alcançou a maior taxa de crescimento.  

Em relação à análise, especificamente da variação de crescimento da PEA na 

faixa de escolaridade de 12 para cima, assim como ocorreu na análise da variação de 

crescimento da população em idade ativa, com essa mesma faixa de escolaridade, 

observa-se também a primeira colação em termos de crescimento, tanto em Natal, e, 

sobretudo, no Rio Grande do Norte. No estado, a variação de crescimento do ano de 

2008 em relação a 2001 da população economicamente ativa da faixa de escolaridade 

dos 12 anos para cima foi de 77,67% (eram 102.705 em 2001 e passou para 182.478 em 

2008), enquanto que em Natal essa variação foi 58,97% (eram 54.577 no ano de 2001 e 

passou para 86.760 em 2008). 

No caso de Natal, apesar da variação de crescimento da PEA na faixa de 

escolaridade dos 12 anos ou mais ter sido menor do que a apresentada pelo do Rio 

Grande do Norte, percebe-se que o seu incremento foi ainda proporcionalmente maior 

do que a verificada pela variação de crescimento da sua população em idade ativa 

correspondente a essa mesma faixa de escolaridade, conforme havíamos calculado 

anteriormente na tabela 8.1; ou seja, foi de 58,97% contra 55,67%, respectivamente. 

Denotando, portanto, que em Natal, no ano de 2008 em relação a 2001, ainda ocorreu 

um aumento proporcionalmente maior de pessoas disponíveis e/ou inseridas no mercado 

de trabalho na faixa de escolaridade dos 12 anos de estudo ou mais; o que acabou não 

ocorrendo no estado, tendo em vista que apesar da sua variação da PEA ter sido de 

77,67%, portanto, maior do que a de Natal, no entanto, a variação da população em 

idade ativa da faixa de escolaridade dos 12 anos ou mais no Rio Grande do Norte, como 

já havíamos calculado pela tabela  8, foi de 80,61%.  

A segunda maior participação da população economicamente ativa por faixa de 

escolaridade,  no Rio Grande do Norte, como também em Natal foi a que se encontrou 

na faixa dos 9 (nove) aos 11(onze) anos de estudo, com percentuais médios de 
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participação anual praticamente empatados: 71,46% no estado e 71,32% na capital; 

sendo que, no ano de 2001,  a participação no estado correspondia a 69,6%, aumentando 

para 74,6%, no ano de 2008, obtendo, no entanto, a sua maior participação no ano de 

2006, com 75,7%.  Já em Natal, a PEA na faixa de escolaridade dos nove aos onze anos 

de estudo, no ano de 2001, era de 67,7% e passou a ser, em 2008, de 75,4%; obtendo, 

entretanto, a sua maior participação, assim como aconteceu no estado, no ano de 2006, 

com 78,7%. 

É bom lembrarmos que essa faixa de escolaridade dos nove aos onze anos, 

conforme havíamos analisado anteriormente, nas tabelas 8 e 8.1, obteve a primeira 

colocação em Natal em termos de participação no total da população em idade ativa por 

faixa de escolaridade,  e, no Rio Grande do Norte, ela foi apenas a terceira colocada. 

Ao calcularmos também a variação relativa do número de pessoas na faixa de 

idade dos nove aos onze anos de escolaridade, assim como fizemos com a faixa de 

escolaridade dos 12 anos para cima, observaremos que a taxa de crescimento no estado 

foi maior do que a verificada na capital, levando em consideração também o ano de 

2008 em relação a 2001, assim como aconteceu também com a faixa de escolaridade 

dos 12 anos para cima: enquanto no estado houve um crescimento de 73,32% (eram 

282.795 em 2001 e passaram a ser de 491.275 o número de pessoas inseridas e/ou 

disponibilizadas no mercado de trabalho no Rio Grande do Norte na faixa de 

escolaridade dos nove aos onze anos de estudo), em Natal, esse crescimento foi de 

62,72% (eram 115.605 em 2001 e passaram a ser de 188.118 o número de pessoas 

inseridas e/ou disponibilizadas no mercado de trabalho na capital do estado que se 

encontravam nessa mesma faixa de escolaridade, ou seja, dos nove aos onze anos). 

Nessa faixa de escolaridade, nove a onze anos, houve um incremento 

proporcionalmente maior tanto no estado, como na capital, das pessoas disponíveis e/ou 

inseridas no mercado de trabalho, tendo em vista que a variação de crescimento da PEA  

tanto no Rio Grande do Norte como em Natal, superaram a variação de suas respectivas 

populações  em idade ativa, como havíamos calculado nas tabelas 8 e 8.1, que se 

encontravam também nessa mesma faixa de escolaridade: 73,72% contra 62,10%, no 

estado, e  62,72% contra 46,14% na capital , respectivamente. 

Vejamos agora a análise da taxa de atividade da população em idade ativa na 

faixa de escolaridade dos 5(cinco) aos 8(oito) anos. Em ambas as realidades, conforme a 
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análise das tabelas 8.2 e 8.2.1, a participação da PEA dessa faixa de escolaridade obteve 

a mesma colocação, terceira ou penúltima colocada, em comparação com a taxa de 

atividade das demais faixas de escolaridade, com praticamente a mesma participação 

média anual, em ambos os casos: 52,0% e 52,5%, respectivamente. No estado,  

conforme a tabela 8.2, a taxa de atividade no ano de 2001 era de 49,9% e cresce para 

54,0%, mas teve a sua maior participação em 2007, com 57,6%, e sua menor 

participação no ano de 2002, com 45,3%. Já em Natal, a taxa de atividade em 2001 foi 

de 51,3% e aumentou para 56,3% em 2008. A sua menor participação em Natal se deu 

também, assim como aconteceu no estado, no ano de 2002, com 47,6%. 

Devemos lembrar, que a faixa de escolaridade dos cinco aos onze anos, 

conforme havíamos analisado anteriormente, nas tabelas 8 e 8.1, obteve também a 

terceira colocação no Rio Grande do Norte no que diz respeito a sua participação no 

total da população em idade ativa por faixa de escolaridade, mas em Natal, entretanto, 

ela era a segunda colocada. 

No que diz respeito à variação de crescimento da taxa de atividade das pessoas 

em idade ativa com essa faixa de escolaridade, dos cinco aos oito anos, percebe-se, que 

ela cresce mais no estado do que na capital, assim como ocorreu também com as 

variações nas taxas de atividade das faixas de escolaridade dos 12 anos para cima e dos 

nove aos onze anos, no ano de 2008 em relação a 2001: enquanto no Rio Grande do 

Norte, a PEA na faixa de escolaridade dos cinco aos oito anos cresceu 14,48% (eram 

295.694 em 2001 e passou a ser 338.518 em 2008), em Natal, ela aumentou apenas 

4,29% (era 96.746 em 2001 e passa a ser de 100.896 em 2008). No entanto, para ambos 

os casos essas variações na taxa de atividade superaram as suas respectivas variações no 

que diz respeito as suas respectivas populações em idade ativa, como também já 

havíamos calculado nas tabelas 8.0 e 8.1, Rio Grande do Norte e Natal, para o ano de 

2008 em relação a 2001, respectivamente, que foram de 5,77% no estado e de -4,96% 

em Natal. Demonstrando também nos dois casos que houve aumento mais do que 

proporcional no número de pessoas disponíveis e/ou inseridas no mercado de trabalho. 

Finalmente, com relação à análise da taxa de atividade da população em idade 

ativa na faixa de escolaridade de 0 (zero) a 4 (quatro) anos, verifica-se, tanto no Rio 

Grande do Norte como em Natal, que ela aparece na última colocação ou em quarto 

lugar, em termos de participação, com uma média anual de participação no estado de  
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48,34%, e na capital com 43,31%. Em Natal, a sua participação ainda diminui no ano de 

2008 em relação a 2001, 39,9% contra 45,1%, respectivamente; no entanto, no estado, 

cresce, 50,2% contra 48,3%, também respectivamente. Entretanto, dentre as outras 

faixas de escolaridade, essa é a única onde a média de participação anual da PNEA 

supera um pouco a participação percentual média da PEA, tanto no Rio Grande do 

Norte, como principalmente em Natal, 51,65% e  56,69%, respectivamente. 

Demonstrando, no entanto, apesar disso, um certo equilíbrio entre os percentuais que 

demonstram a disponibilidade e/ou inserção da população com baixa taxa de 

escolaridade e a taxa de inatividade dessa população no mercado de trabalho.  

Veremos a seguir o comportamento da População Economicamente Ativa por 

condição de ocupação e faixa de escolaridade, conforme tabelas 8.3 e 8.3.1, a seguir. 

 

8.6.2 População Economicamente Ativa por condição de ocupação e faixa de 

escolaridade: Rio Grande do Norte e  Natal.  

Assim como observamos na análise dos dados das tabelas 8.2 e 8.2.1, Rio 

Grande do Norte e Natal, respectivamente, onde verificamos um elevado grau na taxa 

de atividade das pessoas em idade ativa, com escolaridade de 12 anos para cima, com 

médias de participação anual de 85,47% e 83,57%, respectivamente, percebe-se, 

também, analisando as tabelas 8.3 e 8.3.1, na página posterior, o alto grau de ocupação 

da população economicamente ativa nessa faixa de escolaridade, com uma média de 

participação anual, no estado, de cerca de 95,38%, e de 95,22% em Natal; praticamente 

as mesmas participações percentuais.  

Em outras palavras, dos 85,47% que correspondeu à média anual da população 

economicamente ativa da faixa de escolaridade de 12 anos ou mais (taxa de atividade) 

no Rio Grande do Norte, 95,38% em média no período 2001 a 2002 desse percentual 

médio da taxa de atividade dessa faixa de escolaridade, apareceram em condição de 

ocupação. Já em Natal, dos 83,57%, que correspondeu à média anual de participação da 

população economicamente ativa com faixa de escolaridade de 12 anos para cima, no 

mesmo período, 95,22% estavam em condição de ocupação. 

 



201 
 

Tabela 8.3: População economicamente ativa por condição de ocupação e faixa de escolaridade segundo o ano de referência – Rio Grande do Norte. 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 528.849 93,3 38.203 6,7 267.908 90,6 27.786 9,4 255.013 90,2 27.782 9,8 100.720 98,1 1.985 1,9

2002 489.843 94,8 26.754 5,2 269.047 92,0 23.353 8,0 262.684 91,1 25.781 8,9 103.134 96,8 3.403 3,2

2003 493.370 93,2 35.925 6,8 302.726 87,9 41.672 12,1 295.064 86,5 45.984 13,5 94.841 95,7 4.311 4,3

2004 525.398 95,0 27.879 5,0 288.693 88,9 35.905 11,1 312.344 87,1 46.312 12,9 103.940 95,2 5.201 4,8

2005 506.200 92,3 42.511 7,7 302.982 87,5 43.423 12,5 347.743 86,2 55.500 13,8 110.995 92,2 9.401 7,8

2006 498.958 94,1 31.304 5,9 321.109 90,4 34.158 9,6 389.396 87,4 55.968 12,6 129.014 93,5 9.013 6,5

2007 541.777 95,2 27.252 4,8 313.137 88,7 39.725 11,3 406.916 88,0 55.421 12,0 155.199 96,3 6.005 3,7

2008 542.691 95,8 24.043 4,2 305.513 90,3 33.005 9,7 441.777 89,9 49.498 10,1 173.990 95,3 8.488 4,7

Pop. ocupada Pop. ocupada Pop. desocupada
Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Condição de ocupação

De 0 a 4 De 5 a 8 De 9 a 11 12 para cima

Pop. desocupadaPop. ocupada Pop. desocupada Pop. ocupada Pop. desocupada

 

Tabela 8.3.1: População economicamente ativa por condição de ocupação e faixa de escolaridade segundo o ano de referência – Natal. 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

2001 77.892 89,7 8.930 10,3 85.830 88,7 10.916 11,3 96.255 83,3 19.350 16,7 53.089 97,3 1.488 2,7

2002 93.395 95,1 4.862 4,9 93.416 91,9 8.273 8,1 110.423 90,1 12.164 9,9 54.005 95,7 2.430 4,3

2003 73.287 86,4 11.496 13,6 84.304 85,9 13.891 14,1 107.775 83,0 22.034 17,0 49.815 95,4 2.395 4,6

2004 81.269 90,5 8.506 9,5 76.072 83,0 15.589 17,0 117.662 84,7 21.268 15,3 52.914 97,4 1.419 2,6

2005 83.686 91,7 7.608 8,3 87.723 89,5 10.294 10,5 136.491 85,9 22.378 14,1 56.841 91,4 5.372 8,6

2006 77.314 93,1 5.691 6,9 85.851 90,5 9.014 9,5 153.670 86,2 24.659 13,8 67.357 91,6 6.167 8,4

2007 83.141 93,3 6.002 6,7 77.597 88,9 9.701 11,1 145.483 86,3 23.093 13,7 72.053 96,3 2.772 3,7

2008 71.663 92,7 5.655 7,3 89.582 88,8 11.314 11,2 172.562 91,7 15.556 8,3 83.931 96,7 2.829 3,3

Pop. desocupada
Ano

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Condição de ocupação

De 0 a 4 De 5 a 8 De 9 a 11 12 para cima

Pop. ocupada Pop. ocupadaPop. desocupadaPop. ocupada Pop. desocupada Pop. ocupada Pop. desocupada
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A maior taxa de ocupação no Rio Grande do Norte das pessoas em idade ativa 

com 12 anos para cima de escolaridade, conforme tabela 8.3 e visualizada no gráfico 33, 

foi no ano de 2001, com 98,1%, mas essa taxa cai para 95,3% no ano de 2008. E a 

menor taxa de ocupação ocorre no ano de 2005, com 92,2%, porém, não menos 

significativa. 

Já em Natal a maior taxa de ocupação das pessoas economicamente ativas com 

escolaridade de 12 anos para cima também foi no ano de 2001, com 97,3%, conforme 

tabela 8.3.1 e visualizada no gráfico 34; caindo também ligeiramente em 2008, onde 

passa a ser 96,7%. A sua menor participação percentual, assim como ocorreu na unidade 

federativa, foi também no ano de 2005, onde atinge um percentual de 91,4%.  

Tanto no estado como na capital, portanto, as pessoas em idade ativa com 

escolaridade igual ou superior a 12 anos, na média do período, tiveram a maior 

participação da PEA ocupada, comparada com as médias de participação percentuais 

das pessoas economicamente ativas ocupadas das demais faixas de escolaridade. 

Ratificando, portanto, a condição de atividade econômica ou da participação elevada da 

PEA em ambas as situações, quando analisamos anteriormente as tabelas 8.2 e 8.2.1. 

Dando continuidade a nossa análise, surpreendentemente, perceberemos que a 

segunda maior participação em termos percentuais médio da taxa de ocupação foram 

das pessoas que se apresentaram na faixa de escolaridade de 0 a 4 anos de estudo, 

também tanto no estado, como na capital. Na unidade federativa a média de participação 

anual da PEA ocupada foi 94,2%,  e, em Natal, essa média é  de 91,56%. No estado a 

taxa de ocupação no ano de 2001 era 93,3%, alcançando 95,8% no ano 2008, a sua 

maior participação, o que ainda consegue ser ligeiramente maior do que a taxa de 

ocupação das pessoas em idade ativa na faixa de escolaridade dos 12 anos para cima, 

que como vimos foi de 95,3% no ano de 2008. A menor participação ocorreu no ano de 

2005, com 92,3%. 

Em Natal há também um aumento de participação na taxa de ocupação, ano de 

2008 em relação a 2001, das pessoas em idade ativa em condição de ocupação da faixa 

de escolaridade de o a 4 anos de estudo: de 89,7% passa para 92,7%. Sendo que, no 

entanto, a maior participação percentual alcançada por essa faixa de escolaridade 

ocorreu no ano de 2002, com 95,1%. 
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Em termos de variação no número de pessoas ocupadas no ano de 2008 em 

relação a 2001, verificaremos que no estado ainda há um ligeiro crescimento de 2,62% 

no número de pessoas ocupadas na faixa de escolaridade de 0 a 4 anos de estudo ( eram 

528.849 em 2001 e passa para 542.691 em 2008), mas na capital há uma queda de -

8,0% (eram 77.892 em 2001 e cai para 71.663 em 2008). O que demonstra que apesar 

da capital apresentar também uma forte participação percentual da PEA ocupada dessa 

faixa de idade com média anual de 91,56%, houve, no entanto, um decréscimo no 

número de ocupações no ano de 2008 em relação a 2001 da população economicamente 

ativa ocupada com esse patamar de escolaridade, muito embora a sua taxa de ocupação 

aumente para 92,7% no ano de 2008, o que em 2001 essa taxa era de 89,7%. 

A partir dessas duas análises do comportamento da taxa de ocupação das pessoas 

na faixa de escolaridade dos 12 anos para cima e de 0 a 4 anos de estudo, já poderemos 

tirar algumas conclusões: primeiro é que foi demonstrada a importância da qualificação 

na inserção ocupacional, tanto no estado como na capital, tendo em vista o alto grau de 

participação no mercado de trabalho das pessoas em idade ativa na faixa de escolaridade 

do 12 anos para cima, entretanto, pode-se verificar  o outro extremo tendo a mesma 

importância, tendo em vista também o alto grau de inserção das pessoas ocupadas 

também tanto no estado como na capital das pessoas em idade ativa na faixa de 

escolaridade dos 0 aos 4 anos de estudo, demonstrando que na dinâmica do mercado de 

trabalho tanto no Rio Grande do Norte, como também da capital, há uma grande 

quantidade de ocupações precárias ou melhor de baixo nível que não requer 

praticamente nenhum grau de instrução para que a população possa exercê-la. 

Esse elevado percentual de participação da população ocupada com faixa 

escolaridade baixa pode ser também verificado ainda no alto grau de participação da 

população ocupada com faixa de escolaridade de 5 a 8 anos de estudo, comparado 

também com aquela que está no intervalo de 9 a 11anos; tendo em vista que a 

participação média anual da primeira faixa ao longo dos anos 2001 a 2008, foi de 

89,54% no estado e de 88,39% na capital. Já a população ocupada da faixa de 9 a 11 

anos teve uma participação média de 88,31% na unidade federativa e de 86,40% na 

capital. 

 No entanto é preciso destacar, quando da análise que fizemos apenas da 

condição de atividade, nas tabelas 8.2 e 8.2.1, que as populações em idade ativa com 
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anos de estudo menores, tanto na unidade federativa como também em Natal,  

apresentaram  percentuais bem menores da taxa de atividade em relação as apresentadas 

pela população em idade ativa com maiores anos de escolaridade. No entanto, como 

vemos agora, ambas acabam apresentando elevado grau na taxa de ocupação em ambos 

os contextos territoriais, capital e estado. 

 Um dos indicadores que demonstra o grau precariedade das ocupações das 

pessoas com baixo nível de escolaridade é a condição de proteção social no trabalho. E, 

apesar da população com reduzido tempo de estudo apresentar elevada taxa de ocupação 

tanto no Rio Grande do Norte, como especificamente também em Natal, em dados 

analisados por nós, levantados também a partir da PNAD, demonstrou, todavia, que 

temos também um elevado grau de não-proteção social no trabalho dessa população 

ocupada com baixo nível de escolaridade, em comparação com a população ocupada 

com maior tempo de estudo: na média do período dos anos 2001 a 2008 o percentual da 

população ocupada na faixa de escolaridade de 0 a 4 anos de estudo, no Rio Grande do 

Norte, foi de 83,12%, enquanto que em Natal essa média ficou um pouco mais baixa, 

porém não menos expressiva, com 67,97% na média. Na outra ponta, ao contrário da 

situação anterior, a população ocupada na faixa de escolaridade de 12 anos de estudo ou 

mais apresentou uma taxa média de proteção social no trabalho, no mesmo período, de 

71,28% na unidade federativa e de 70,27% na capital do estado. 

Vejamos a seguir como se comportou o mercado de trabalho em termos de 

divisão por cor ou raça no Rio Grande do Norte e em Natal, isoladamente. Começando 

pela distribuição do número de pessoas em idade ativa. 
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8.7. População em idade ativa classificada por cor ou raça no período de 2001 a 

2008: Rio Grande do Norte e Natal. 

Observando as tabelas 9 e 9.1 abaixo, Rio Grande do Norte e Natal, 

respectivamente, no que se refere à classificação da população em idade ativa  por raça 

ou cor, vemos que tanto no Rio grande do Norte como um todo, bem como 

especificamente na capital, há uma maior predominância da raça das pessoas em idade 

ativa classificada como de cor “não-branca”.  Porém, em praticamente todos os anos do 

período de 2001 a 2008, percebe-se um percentual mais elevado dessa população na 

unidade federativa do que propriamente na capital.   

Tabela 9: Pessoas de 10 anos e mais de idade por cor ou raça segundo o ano de 
referência – Rio Grande do Norte 

N. % N. % N. %

2001 885.601 38,5 1.413.921 61,5 2.299.522 100,0

2002 975.362 41,8 1.358.152 58,2 2.333.514 100,0

2003 778.373 32,7 1.601.774 67,3 2.380.147 100,0

2004 898.235 36,8 1.539.820 63,2 2.438.055 100,0

2005 892.838 36,2 1.575.830 63,8 2.468.668 100,0

2006 920.629 36,1 1.626.890 63,9 2.547.519 100,0

2007 907.559 35,7 1.637.346 64,3 2.544.905 100,0

2008 947.209 36,0 1.680.908 64,0 2.628.117 100,0

Nota 1: Não branco corresponde à pretos e pardos.

Ano
Total

Cor ou raça

Branco Não Branco¹

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

 

Tabela 9.1 : Pessoas de 10 anos e mais de idade por cor ou raça segundo o ano de 
referência - Natal 

N. % N. % N. %

2001 315.057 50,6 307.596 49,4 622.653 100,0

2002 314.278 45,4 378.441 54,6 692.719 100,0

2003 230.877 36,3 404.755 63,7 635.632 100,0

2004 245.708 37,6 408.220 62,4 653.928 100,0

2005 286.418 42,1 393.398 57,9 679.816 100,0

2006 287.911 41,9 399.374 58,1 687.285 100,0

2007 265.110 39,1 412.465 60,9 677.575 100,0

2008 285.730 39,5 438.022 60,5 723.752 100,0

Ano
Total

Cor ou raça

Branco Não Branco¹

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Nota 1: Não branco corresponde à pretos e pardos.  

Ao traçarmos uma média anual, por exemplo, verificaremos um percentual de 

participação dos considerados “não-branco” na unidade federativa em torno de 63,27%,  

enquanto que em Natal, esse percentual médio de participação alcançaria  58,44%.  
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Muito embora, apesar do percentual de participação dos  classificados como 

“não-branco” se apresentar menor em Natal, percebe-se que no ano de 2008 em relação 

à 2001, há um incremento bem maior na taxa de participação das pessoas em idade ativa 

consideradas “não branca” na capital, que passa de um percentual de 49,4% para 60,5%, 

do que o aumento percentual que também ocorre na unidade federativa, mas que apenas 

salta de um percentual de 61,5% em 2001 para 64,0% em 2008.  

Vejamos a seguir a análise dos dados das pessoas em idade ativa classificada por 

cor ou raça, no que se refere à condição de atividade econômica no mercado de 

trabalho do Rio Grande do Norte e em Natal, especificamente, conforme tabelas 9.2 e 

9.2.1. 

 

8.7.1. Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade, classificada 

por  cor ou raça, segundo o ano de referência – Rio Grande do Norte e Natal. 

 

Fazendo a leitura dos dados da tabela 9.2 (Rio Grande do Norte) enxerga-se que 

praticamente há um equilíbrio no percentual da taxa de atividade (PEA) da população  

em idade ativa de cor branca, com o percentual da taxa de atividade das pessoas em 

idade ativa denomina não-branca, com valores muito próximos ao longo do período, 

mesmo ainda com ligeiras vantagens de participação na maioria dos anos do período  

em favor da participação da PEA ou da taxa de atividade da população em idade ativa 

de cor branca, porém, no ano de 2008, rigorosamente os percentuais das taxas de 

atividades são os mesmos para as ambas condições raciais (60,1%).  

Tabela 9.2: Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade e cor ou raça segundo o 

ano de referência – Rio Grande do Norte. 

N. % N. % N. % N. %

2001 401.371 45,3 484.230 54,7 646.431 45,7 767.490 54,3

2002 470.879 48,3 504.483 51,7 657.178 48,4 700.974 51,6

2003 349.191 44,9 429.182 55,1 713.231 44,5 888.543 55,5

2004 405.387 45,1 492.848 54,9 685.578 44,5 854.242 55,5

2005 383.079 42,9 509.759 57,1 664.598 42,2 911.232 57,8

2006 375.647 40,8 544.982 59,2 700.579 43,1 926.311 56,9

2007 352.856 38,9 554.703 61,1 652.620 39,9 984.726 60,1

2008 377.660 39,9 569.549 60,1 671.448 39,9 1.009.460 60,1

Faz parte da população economicamente ativa (PEA)?

Branco Não Branco

PNEA PEA PNEA PEA

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Ano
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Tabela 9.2.1: Pessoas de 10 anos e mais de idade por condição de atividade e cor ou raça segundo o 

ano de referência – Natal. 

N. % N. % N. % N. %

2001 135.450 43,0 179.607 57,0 129.483 42,1 178.113 57,9

2002 143.510 45,7 170.768 54,3 169.755 44,9 208.686 55,1

2003 102.506 44,4 128.371 55,6 168.608 41,7 236.147 58,3

2004 110.559 45,0 135.149 55,0 169.142 41,4 239.078 58,6

2005 118.150 41,3 168.268 58,7 152.171 38,7 241.227 61,3

2006 106.251 36,9 181.660 63,1 150.360 37,6 249.014 62,4

2007 100.225 37,8 164.885 62,2 159.817 38,7 252.648 61,3

2008 107.026 37,5 178.704 62,5 164.575 37,6 273.447 62,4

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Faz parte da população economicamente ativa (PEA)?

Branco Não Branco
Ano

PEA PNEA PEAPNEA

 

Esse equilíbrio descrito acima chama a atenção porque na análise que fizemos 

anteriormente dos percentuais de participação da população em idade ativa denomina 

“não-branca” no total da população em idade ativa do estado do Rio Grande do Norte, 

eram bem maiores do que os apresentados pela população em idade ativa de cor branca 

em todos os anos do período, chegando no ano de 2008 a ter uma participação de 64,0% 

contra 36,0% do percentual de participação da população em idade ativa de cor branca, 

conforme visto na tabela 9. Ou seja, 64,0% do total da população em idade ativa do 

estado do Rio Grande do Norte eram caracterizadas como “não-branca” no ano de 2008 

No entanto, a taxa de atividade, que mede o percentual da população em idade 

ativa disponível e/ou ocupada no mercado de trabalho demonstrou um certo  equilíbrio 

entre as duas raças ou cores (brancas e não brancas), a ponto de serem rigorosamente 

iguais  no ano de 2008. Isso implica dizer que ainda há uma forte discriminação da 

população em idade ativa não branca no sentido da sua disponibilidade ou da sua 

condição ou não de ocupação no mercado de trabalho norte-rio-grandense. Isto porque 

de uma condição onde a quantidade de pessoas em idade ativa não-brancas é bem maior 

do que a população em idade ativa de cor branca, passa-se, posteriormente, no mercado 

de trabalho, a terem os mesmos percentuais na taxa de atividade. 

Esse equilíbrio entre a PEA ativa “não branca”  e  “branca” pode ser observada 

de certa maneira também em Natal. No ano de 2008, por exemplo, como podemos 

enxergar na tabela 9.2.1, as taxas de atividade ou os percentuais  correspondentes a 

PEA “branca” e “não-branca”,  em Natal, são praticamente iguais (62,5% e 62,4%, 

respectivamente).  Porém, na maioria dos anos do período,  ao contrário do que ocorre 
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na unidade federativa, sobretudo do ano de 2001 ao ano de  2005, as taxas de atividade 

das pessoas em idade ativa “não-branca” são relativamente superiores aos percentuais 

das taxas de atividade apresentadas pela população em idade ativa de cor “branca”.  

Lembremos também, que as participações percentuais da população em idade 

ativa “não-branca” em Natal no total da sua população em idade ativa, conforme visto 

na  tabela 9.1 se apresentaram maiores do que os percentuais da população em idade 

ativa de cor “branca”, com uma média anual em torno de 58,44%, porém ainda abaixo 

do percentual médio apresentado pela unidade federativa que ficou em torno dos 

63,27%.  

Podemos chegar, portanto,  a uma conclusão na realidade de Natal: do ano de 

2001 a 2005  há um acesso um pouco maior ao mercado de trabalho da população “não-

branca” no município,  embora a partir do ano de 2006 passe a existir um certo 

equilíbrio entre os percentuais de ambas as raças, mesmo que a partir de então também 

se observe ligeiras vantagens de participações da população em idade ativa considerada 

“branca” no mercado de trabalho natalense, assim como verificamos também na 

realidade da unidade federativa. 
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CAPÍTULO 9: COMPOSIÇÃO DAS CATEGORIAS SÓCIO-OCUPACIONAIS 

DO MERCADO DE TRABALHO NORTE-RIO-GRANDENSE: 

 

9.1. População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-Ocupacionais no Rio 

Grande do Norte e Natal – 2001 a 2008. 

 

A análise da evolução sócio ocupacional é de fundamental importância  para 

compreendermos  a composição social de um determinado território, a partir das 

mudanças da própria estrutura sócio-ocupacional
8
. As tabelas  10 e 10.1, abaixo, traçam 

um perfil dessa composição no Rio Grande do Norte e na capital, Natal, 

respectivamente, como veremos agora. 

 

 

Tabela 10: População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-Ocupacionais segundo o ano de referência 

no Rio Grande do Norte 

  Categorias Sócio-ocupacionais 

Ano  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

DIRIG 5.953 0,5 4.376 0,4 2.395 0,2 3.307 0,3 3.133 0,3 950 0,1 5.542 0,4 3.299 0,2 

PNS 43.664 3,9 51.570 4,8 41.672 3,8 39.681 3,4 39.837 3,3 52.171 4,1 55.429 4,1 67.896 4,9 

PE 27.781 2,5 22.377 2,1 13.891 1,3 25.043 2,2 29.998 2,5 29.889 2,4 22.169 1,7 36.299 2,6 

OM 199.459 17,9 213.073 19,8 198.785 17,9 228.230 19,8 230.932 19,2 248.531 19,7 256.346 19,1 248.014 17,8 

TT 178.602 16,0 183.406 17,1 212.676 19,2 205.539 17,8 220.641 18,3 260.862 20,7 258.189 19,2 275.792 19,8 

TS 182.085 16,3 207.236 19,3 204.054 18,4 222.067 19,3 236.772 19,7 230.038 18,3 252.187 18,8 277.251 19,9 

TTNE 202.900 18,2 174.149 16,2 195.431 17,6 187.578 16,3 196.457 16,3 196.846 15,6 220.769 16,4 215.935 15,5 

AGRI 276.820 24,8 218.416 20,3 239.020 21,6 241.922 21,0 246.608 20,5 240.465 19,1 272.506 20,3 271.110 19,4 

Total 1.117.264 100 1.074.603 100 1.107.924 100 1.153.367 100 1.204.378 100 1.259.752 100 1.343.137 100 1.395.596 100 

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Lembrando que a classificação realizada pelos pesquisadores do “Observatório das Metrópoles”  levam 

em consideração os 24 grupos que agregam as ocupações encontradas na PNAD/IBGE, mas que foram 
reagrupadas  em 8 (oito) grupos de categorias, segundo a semelhança existentes entre elas, assim 
classificadas: Dirigentes (D); Profissionais de Nível Superior (PSN); Pequenos Empregadores (PE); 
Ocupações Médias (OM); Trabalhadores do Terciário (TT); Trabalhadores do Secundário (TS); 
Trabalhadores do Terciário Não-Especializados (TTNE) e Agricultores (AGR). 
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Tabela 10.1: População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-ocupacionais segundo o ano de 

referência na cidade de Natal 

  Categorias Sócio-ocupacionais 

  Ano de Referência 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

D 3.473 1,2 4.376 1,3 479 0,2 1.890 0,6 1.790 0,5 950 0,3 3.695 1,0 2.357 0,6 

PNS 18.855 6,3 22.383 6,4 22.033 7,2 18.895 5,9 18.799 5,2 26.087 6,9 23.557 6,4 30.173 7,3 

PE 9.425 3,1 7.780 2,2 4.311 1,4 9.450 3,0 15.221 4,2 11.386 3,0 8.314 2,2 14.143 3,4 

OM 82.863 27,5 95.347 27,3 76.640 25,1 95.926 30,0 98.899 27,6 109.089 28,8 102.534 27,6 108.463 26,4 

TT 63.005 20,9 77.354 22,1 71.850 23,5 71.820 22,5 79.657 22,2 99.603 26,3 92.833 25,0 103.240 25,1 

TS 55.571 18,5 62.755 17,9 60.354 19,8 61.892 19,4 67.139 18,7 60.236 15,9 62.821 16,9 74.973 18,3 

TTNE 60.524 20,1 74.431 21,3 64.186 21,0 57.175 17,9 68.913 19,2 70.201 18,5 74.359 20,0 68.355 16,6 

AGR 7.443 2,5 5.353 1,5 5.269 1,7 2.363 0,7 8.503 2,4 949 0,3 2.772 0,7 8.959 2,2 

Total 301.159 100,0 349.779 100,0 305.122 100,0 319.411 100,0 358.921 100,0 378.501 100,0 370.885 100,0 410.663 100,0 

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE 

 

 

 

 

O grupo de “dirigentes” no Rio grande do Norte é o que apresenta o menor 

número de pessoas ocupadas em todos os anos, como se pode observar, chegando a ter 

uma participação média anual em todo o período analisado, em torno de 0,3%. Percebe-

se  que a maior participação desse grupo foi no ano de 2001, com um percentual de 

0,5%.  Entretanto, no ano de 2006,  há uma queda considerável tanto em termos 

relativos, onde o mesmo alcança 0,1% de participação, como principalmente em termos 

absolutos.  

 

Em Natal, a participação percentual da categoria “dirigentes” apresenta-se um 

pouco mais sutil do que a verificada no estado, em praticamente todos os anos do 

período analisado; alcançando no ano de 2002, por exemplo, 1,3% da PEA ocupada da 

capital do estado, porém,  no ano de 2003, a participação percentual acabou sendo a 

mesma daquela apresentada pela própria unidade federativa (0,2%). Devemos, portanto, 

realizar, posteriormente, uma análise mais minuciosa das características desse grupo no 

Rio Grande do Norte, e, principalmente, de sua relação com os demais grupos. 

 

No que se refere ao grupo sócio-ocupacional denominado “profissionais de nível 

superior”, percebe-se que apesar da importância desse grupo no que diz respeito ao 

contexto sócio-econômico,  ele ainda não é representativo. Entretanto, a partir do ano de 
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2006, verifica-se, claramente, uma tendência mais consistente de crescimento desse 

grupo, alcançando uma variação positiva no ano de 2008 de maneira considerável; 

principalmente se comparamos com o ano de 2001: algo em tono de 43,7% de 

crescimento - eram 43.664 em 2001 e passaram a ser de 67.896 o número total de 

profissionais com nível superior no Rio Grande do Norte em 2008.  Muito embora, sua 

participação percentual ainda continuou muito baixa (4,9%).  

 

De qualquer forma, verifica-se que a partir do ano de 2006, o nível de 

escolaridade pode ter se tornado um aspecto mais importante na inserção dos indivíduos 

no mercado de trabalho norte-rio-grandense, tendo em vista o aumento no número de 

ocupações que necessitaram, talvez, de profissionais com um grau de escolaridade mais 

elevado. 

 

Em Natal, a participação percentual de trabalhadores com o nível superior se 

apresentou uma pouco mais alta, mas não tão representativa em relação ao estado: em 

2001 a participação era de 6,3% dos ocupados e passou a ser, em 2008, de 7,3%.  

 

O grupo de “pequenos empregadores” é um dos grupos que tem a menor 

participação percentual, aliás, é o segundo com menor participação, ficando atrás apenas 

da categoria de Dirigentes; obtendo uma média percentual, ao longo do período,  em  

torno 2,1%.  No ano de 2008, em termos relativos, ele alcança seu melhor desempenho, 

com uma variação de crescimento bem mais representativa, comparando com o ano de 

2001, algo em torno de 38,42% de crescimento; entretanto, sua participação percentual, 

no último ano do período analisado, no total dos grupos que representam as categorias 

sócio-ocupacionais ainda foi muito baixa (2,6%). É bom observarmos também o ano de 

2003, onde esse grupo sofre uma diminuição drástica em termos absolutos e relativos, 

alcançando apenas 1,3% de participação percentual.  

 

Em Natal, a participação da categoria “pequenos empregadores” não é tão 

diferente da apresentada na unidade federativa, apenas com uma pequena vantagem no 

decorrer dos anos analisados; alcançando uma participação percentual média anual em 

torno de 2,8%. O menor percentual em Natal foi registrado no ano de 2003, com 1,4% e 

o maior foi no ano de 2005  com 4,2%. 
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A categoria de “ocupações médias” no Rio Grande do  Norte tem uma 

significativa participação, com um percentual médio anual de 18,9%; caracterizando-se 

por concentrar parcela significativa de pessoas ocupadas no Rio Grande do Norte. 

Verifica-se ao longo de todo o período uma tendência gradual de crescimento, apenas 

com pequenas oscilações. Em Natal, a participação desse grupo ainda é muito mais 

expressiva, com uma média de participação anual em torno de 27,5%.  

 

Os “trabalhadores do terciário”, considerados aqui nesse grupo os 

especializados, assim como também verificado para o grupo de ocupações médias, eles 

têm um importante peso na distribuição das pessoas ocupadas no Rio Grande do Norte, 

com uma média de participação anual muito parecida, em torno de 18,5%. E, se 

compararmos a taxa de variação de crescimento no ano de 2008 em relação  à 2001, no 

Rio Grande do Norte, veremos que o número de pessoas ocupadas nesse grupo cresce 

consideravelmente, em torno de 37,6%.  Em se tratando de Natal, a média de 

participação percentual anual desse grupo também é maior, comparada à unidade 

federativa, com 23,5%. 

 

A categoria dos “trabalhadores do secundário” aparece também com grande 

peso no Rio Grande do Norte, com média comparável a do grupo “Ocupações Médias” 

e principalmente com variações parecidas com a dos “Trabalhadores do Terciário mais 

especializados”: 18,7% de média percentual anual e uma variação de crescimento no 

ano de 2008 em relação à 2001, em torno de 37,7%.  Ocorre uma certa estabilidade dos 

percentuais ao longo do anos analisados. Mas o que chama muito a atenção nesse grupo, 

é que a média de participação dessa categoria é praticamente a mesma em se tratando da 

dinâmica da capital do estado, comparada com a unidade federativa, em torno de 18,2%. 

Ou seja, praticamente a mesma dinâmica da capital é também a do estado para  o nível 

de ocupação dessa categoria de  trabalhadores.  

 

Posteriormente, faremos uma análise do tipo de indústria que está predominando 

no estado, para verificarmos que tipo de mão de obra é essa. Só adiantando, não 

devemos nos esquecer do crescimento  da industria extrativa mineral no Rio Grande do 

Norte da década de 1970 até o momento atual, principalmente na cidade de Mossoró, 

além da predominância das industrias tradicionais (têxtil e vestuário) em Natal, que 

tradicionalmente absorve uma mão de obra pouco qualificada.  
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O grupo sócio-ocupacional “Trabalhadores do terciário não-especializado” 

surge também  de certa forma com uma participação considerável ao longo do período, 

em torno de 16,51% de média anual, mas, verifica-se que a maior participação desse 

grupo foi em 2001, com 18,2% e depois houve uma tendência de queda desse 

percentual, mas que se estabiliza em torno dos  16% de participação ao longo dos 

demais anos. Por isso, é que a variação percentual de crescimento no ano de 2008 em 

relação à 2001 foi de apenas 5,9%. Em Natal, essa categoria se apresenta apenas com 

uma média anual de participação percentual um pouco maior do que a verificada na 

unidade federativa, com  19,3%. 

 

A categoria de “agricultores” individualmente,  a partir dessa classificação 

sócio-ocupacional realizada pelo “Observatório da Metrópoles” é a mais representativa 

em termos de participação ocupacional no Rio Grande do Norte ao longo do período 

analisado, com uma média percentual anual de participação em torno de 20,87%.  A 

maior participação percentual dessa categoria é no ano de 2001, onde alcança 24,8%; 

percentual relativamente maior do que média de todos os anos. Ao mesmo tempo, vale 

destacar que esse grupo sócio ocupacional é o único que vai apresentar uma variação de 

queda de pessoas ocupadas, se compararmos também o ano de 2008 com 2001, em 

torno de -2,1% . No que se refere à Natal, como já era de se esperar, a participação da 

categoria agricultores é muito baixa, com uma média anual de participação percentual 

em torno de 1,5%. No ano de 2006, por exemplo, a participação alcançou apenas 0,3%. 

 

É preciso, no entanto,  destacar que a classificação por grupo sócio-ocupacional 

elaborada por “Observatório da Metrópole” subdivide muito o segmento terciário, 

principalmente o setor de serviços, que de fato é o mais representativo em termos de 

ocupação não só no Rio Grande do Norte, como principalmente em Natal. O setor 

terciário,  mas precisamente o setor de serviços, estão representados em três grupos 

sócio-ocupacionais, que foram subdivididos na metodologia utilizada pelo 

“Observatório da Metrópoles”, são eles:  “ocupações médias” (ocupações de escritório, 

de supervisão, técnicas, saúde, educação, segurança pública, justiça e correio),  

“trabalhadores do terciário mais especializados” (serviços especializados e 

trabalhadores do comércio) e “trabalhadores do terciário não-especializados” 

(prestadores de serviços não especializados, trabalhadores domésticos e ambulantes e 

biscateiros), que conjuntamente, alcançam um participação percentual média no total 
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das ocupações nos anos 2001 a 2008, em torno de 55,6% na unidade federativa e de 

70,3% em Natal. 

 

O setor de serviços de Natal tem um peso tão significativo, que, no conjunto da 

unidade federativa,  segundo dados do IBGE para o ano de 2008,  divulgados pelo 

Jornal Tribuna do Norte de 08/05/2001, demonstraram a primeira colocação de Natal 

em termos de participação no PIB total do setor de serviços do Rio Grande do Norte, 

com um valor nominal alcançado pela capital do estado muito acima dos demais 

municípios,  de R$ 6.189.929, haja vista que a segunda colocada no estado,  a cidade de 

Mossoró, obteve um valor nominal bem abaixo,  de R$1.429.934. 

Devemos ressaltar também, que percentuais elevados da participação do setor de 

serviços na estrutura econômica do Rio Grande do Norte, principalmente em Natal, 

deve-se e muito a dependência dos gastos públicos na composição da própria estrutura 

econômica do estado, como já até havíamos relatado em capítulos anteriores, onde 

constatamos, a partir de dados levantados por Apolinário (2010),  uma forte 

dependência dos gastos públicos na estrutura econômica norte-rio-grandense,  

alcançando, por exemplo, um percentual de participação de 25,81% do valor agregado 

bruto da economia potiguar no ano de 2006. 

Vejamos, a seguir a análise da composição desses grupos  sócio-ocupacionais 

por condição de proteção social no trabalho de suas respectiva populações ocupadas no 

Rio Grande do Norte e na capital do estado. 
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9.2. População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-ocupacionais e ano de 

referência, segundo a condição de proteção social no trabalho  de 2001 a 2008 – 

Rio Grande do Norte e Natal. 

 

Verificando as participações percentuais dos grupos sócio-ocupacionais segundo 

a condição de proteção social, no Rio Grande do Norte e em Natal, ao longo dos anos 

2001 a 2008, conforme dados na página seguinte nas tabelas 10.2 e 10.2.1, 

respectivamente, percebe-se que a categoria agricultores “sobressai” em termos de não-

proteção social no trabalho em ambos os contextos e, sobretudo, na unidade federativa, 

onde atinge no ano de 2008 um percentual de 93,4%, embora no ano de 2001 o 

percentual de não-proteção social dessa categoria no estado era de 97%. Já o percentual 

médio em Natal da condição de não-proteção social que envolve a categoria dos 

agricultores é de 89,5% no ano de 2008. 

 

Apesar de Natal apresentar também um percentual elevado de não-proteção 

social dos trabalhadores da categoria dos agricultores, é preciso enfatizar, no entanto, 

que a participação dessa categoria no total de ocupados em relação às demais categorias 

sócio-ocupacionais é muito baixa, perfazendo uma participação média anual de apenas 

1,5%,  praticamente não existindo esse setor da atividade produtiva na capital do estado. 

Diferentemente da participação que tem no estado como um todo, sendo bem mais 

representativa, com percentual médio anual em torno de 20,87%. 

  

Já no que se refere à categoria “trabalhadores do terciário não-especializado” 

onde as participações são bem representativas no total de ocupados tanto no estado, e, 

sobretudo, na capital, com percentuais médios ao ano em torno de 16,1% na unidade 

federativa e de 19,3% em Natal, temos também um grau de não-proteção social no 

trabalho elevado e ainda um pouco mais alta na unidade federativa onde atinge um 

percentual de 66,6% no ano de 2008 e em Natal obtendo um percentual de 63,4%. 
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Tabela 10.2: População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-ocupacionais e ano de referência 
segundo a condição de proteção no trabalho – Rio Grande do Norte. 

N. % N. % N. %

2001 3.473 58,3 2.480 41,7 5.953 100,0

2002 2.918 66,7 1.458 33,3 4.376 100,0

2003 958 40,0 1.437 60,0 2.395 100,0

2004 2.834 85,7 473 14,3 3.307 100,0

2005 1.790 57,1 1.343 42,9 3.133 100,0

2006 950 100,0 0 0,0 950 100,0

2007 3.234 58,4 2.308 41,6 5.542 100,0

2008 2.827 85,7 472 14,3 3.299 100,0

2001 32.251 73,9 11.413 26,1 43.664 100,0

2002 45.244 87,7 6.326 12,3 51.570 100,0

2003 33.050 79,3 8.622 20,7 41.672 100,0

2004 30.232 76,2 9.449 23,8 39.681 100,0

2005 33.569 84,3 6.268 15,7 39.837 100,0

2006 42.214 80,9 9.957 19,1 52.171 100,0

2007 43.421 78,3 12.008 21,7 55.429 100,0

2008 52.338 77,1 15.558 22,9 67.896 100,0

2001 9.922 35,7 17.859 64,3 27.781 100,0

2002 8.757 39,1 13.620 60,9 22.377 100,0

2003 3.353 24,1 10.538 75,9 13.891 100,0

2004 5.671 22,6 19.372 77,4 25.043 100,0

2005 10.295 34,3 19.703 65,7 29.998 100,0

2006 10.910 36,5 18.979 63,5 29.889 100,0

2007 8.774 39,6 13.395 60,4 22.169 100,0

2008 10.844 29,9 25.455 70,1 36.299 100,0

2001 129.996 65,2 69.463 34,8 199.459 100,0

2002 133.775 62,8 79.298 37,2 213.073 100,0

2003 127.414 64,1 71.371 35,9 198.785 100,0

2004 135.616 59,4 92.614 40,6 228.230 100,0

2005 136.948 59,3 93.984 40,7 230.932 100,0

2006 143.237 57,6 105.294 42,4 248.531 100,0

2007 157.967 61,6 98.379 38,4 256.346 100,0

2008 165.973 66,9 82.041 33,1 248.014 100,0

2001 65.983 36,9 112.619 63,1 178.602 100,0

2002 61.302 33,4 122.104 66,6 183.406 100,0

2003 76.640 36,0 136.036 64,0 212.676 100,0

2004 68.036 33,1 137.503 66,9 205.539 100,0

2005 72.045 32,7 148.596 67,3 220.641 100,0

2006 99.119 38,0 161.743 62,0 260.862 100,0

2007 88.674 34,3 169.515 65,7 258.189 100,0

2008 89.570 32,5 186.222 67,5 275.792 100,0

2001 68.959 37,9 113.126 62,1 182.085 100,0

2002 65.190 31,5 142.046 68,5 207.236 100,0

2003 78.077 38,3 125.977 61,7 204.054 100,0

2004 75.121 33,8 146.946 66,2 222.067 100,0

2005 88.170 37,2 148.602 62,8 236.772 100,0

2006 93.436 40,6 136.602 59,4 230.038 100,0

2007 96.999 38,5 155.188 61,5 252.187 100,0

2008 108.440 39,1 168.811 60,9 277.251 100,0

2001 59.527 29,3 143.373 70,7 202.900 100,0

2002 66.154 38,0 107.995 62,0 174.149 100,0

2003 61.312 31,4 134.119 68,6 195.431 100,0

2004 58.585 31,2 128.993 68,8 187.578 100,0

2005 65.339 33,3 131.118 66,7 196.457 100,0

2006 66.879 34,0 129.967 66,0 196.846 100,0

2007 66.043 29,9 154.726 70,1 220.769 100,0

2008 72.136 33,4 143.799 66,6 215.935 100,0

2001 8.435 3,0 268.385 97,0 276.820 100,0

2002 8.270 3,8 210.146 96,2 218.416 100,0

2003 16.765 7,0 222.255 93,0 239.020 100,0

2004 8.033 3,3 233.889 96,7 241.922 100,0

2005 14.770 6,0 231.838 94,0 246.608 100,0

2006 15.652 6,5 224.813 93,5 240.465 100,0

2007 11.548 4,2 260.958 95,8 272.506 100,0

2008 17.919 6,6 253.191 93,4 271.110 100,0

Não Protegido

Total

Condição de proteção no trabalho

AnoCategorias Sócio-ocupacionais

Trabalhadores do terciário não-especializado

Agricultores

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Protegido

Dirigentes

Profissionais de nível superior

Pequenos empregadores

Ocupações médias

Trabalhadores do terciário

Trabalhadores do secundário
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Tabela 10.2.1: População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-ocupacionais e ano de 
referência segundo a condição de proteção no trabalho - Natal 
 

N. % N. % N. %

2001 2.977 85,7 496 14,3 3.473 100,0

2002 2.918 66,7 1.458 33,3 4.376 100,0

2003 479 100,0 0 0,0 479 100,0

2004 1.417 75,0 473 25,0 1.890 100,0

2005 1.343 75,0 447 25,0 1.790 100,0

2006 950 100,0 0 0,0 950 100,0

2007 2.310 62,5 1.385 37,5 3.695 100,0

2008 1.885 80,0 472 20,0 2.357 100,0

2001 15.381 81,6 3.474 18,4 18.855 100,0

2002 19.950 89,1 2.433 10,9 22.383 100,0

2003 15.327 69,6 6.706 30,4 22.033 100,0

2004 12.754 67,5 6.141 32,5 18.895 100,0

2005 16.559 88,1 2.240 11,9 18.799 100,0

2006 20.872 80,0 5.215 20,0 26.087 100,0

2007 18.015 76,5 5.542 23,5 23.557 100,0

2008 22.628 75,0 7.545 25,0 30.173 100,0

2001 3.969 42,1 5.456 57,9 9.425 100,0

2002 4.377 56,3 3.403 43,7 7.780 100,0

2003 1.916 44,4 2.395 55,6 4.311 100,0

2004 4.252 45,0 5.198 55,0 9.450 100,0

2005 8.056 52,9 7.165 47,1 15.221 100,0

2006 4.269 37,5 7.117 62,5 11.386 100,0

2007 2.771 33,3 5.543 66,7 8.314 100,0

2008 4.714 33,3 9.429 66,7 14.143 100,0

2001 59.048 71,3 23.815 28,7 82.863 100,0

2002 66.649 69,9 28.698 30,1 95.347 100,0

2003 47.900 62,5 28.740 37,5 76.640 100,0

2004 56.711 59,1 39.215 40,9 95.926 100,0

2005 64.441 65,2 34.458 34,8 98.899 100,0

2006 69.252 63,5 39.837 36,5 109.089 100,0

2007 70.668 68,9 31.866 31,1 102.534 100,0

2008 74.984 69,1 33.479 30,9 108.463 100,0

2001 34.231 54,3 28.774 45,7 63.005 100,0

2002 34.059 44,0 43.295 56,0 77.354 100,0

2003 34.967 48,7 36.883 51,3 71.850 100,0

2004 28.345 39,5 43.475 60,5 71.820 100,0

2005 29.534 37,1 50.123 62,9 79.657 100,0

2006 50.274 50,5 49.329 49,5 99.603 100,0

2007 43.409 46,8 49.424 53,2 92.833 100,0

2008 45.722 44,3 57.518 55,7 103.240 100,0

2001 25.304 45,5 30.267 54,5 55.571 100,0

2002 23.352 37,2 39.403 62,8 62.755 100,0

2003 27.303 45,2 33.051 54,8 60.354 100,0

2004 25.040 40,5 36.852 59,5 61.892 100,0

2005 25.510 38,0 41.629 62,0 67.139 100,0

2006 29.882 49,6 30.354 50,4 60.236 100,0

2007 26.332 41,9 36.489 58,1 62.821 100,0

2008 32.533 43,4 42.440 56,6 74.973 100,0

2001 22.819 37,7 37.705 62,3 60.524 100,0

2002 33.076 44,4 41.355 55,6 74.431 100,0

2003 22.513 35,1 41.673 64,9 64.186 100,0

2004 24.568 43,0 32.607 57,0 57.175 100,0

2005 25.508 37,0 43.405 63,0 68.913 100,0

2006 24.663 35,1 45.538 64,9 70.201 100,0

2007 23.092 31,1 51.267 68,9 74.359 100,0

2008 24.992 36,6 43.363 63,4 68.355 100,0

2001 0 0,0 7.443 100,0 7.443 100,0

2002 973 18,2 4.380 81,8 5.353 100,0

2003 958 18,2 4.311 81,8 5.269 100,0

2004 1.419 60,1 944 39,9 2.363 100,0

2005 2.237 26,3 6.266 73,7 8.503 100,0

2006 0 0,0 949 100,0 949 100,0

2007 924 33,3 1.848 66,7 2.772 100,0

2008 944 10,5 8.015 89,5 8.959 100,0

Não Protegido

Total

Condição de proteção no trabalho

AnoCategorias Sócio-ocupacionais

Trabalhadores do terciário não-especializado

Agricultores

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Protegido

Dirigentes

Profissionais de nível superior

Pequenos empregadores

Ocupações médias

Trabalhadores do terciário

Trabalhadores do secundário
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Praticamente o mesmo ocorre com as participações da categoria “trabalhadores 

do terciário mais especializados”, muito embora a taxa de não-proteção social no 

trabalho dessa categoria em Natal tenha um percentual ainda mais baixo do que a 

verificada na unidade federativa no ano de 2008 (55,7% contra 67,5%, 

respectivamente), muito embora ainda elevadas em ambos os contextos territoriais. 

Lembrando que esse grupo sócio-ocupacional atinge um percentual médio anual ao 

longo do período 2001 a 2008  no total do número de ocupados de 18,5% na unidade 

federativa e de 23,5% em Natal. 

 

O grupo “ocupações médias” tem uma peculiaridade, pois, apesar de ter na sua 

composição muito do segmento do setor de serviços, portanto, pertencendo ao setor 

terciário da economia, tem no conjunto dessa composição boa parte dos serviços que 

são prestados pelo setor público, como: educação, saúde, segurança pública e justiça. O 

que faz com que, ao mesmo tempo em que esse grupo sócio-ocupacional apareça com 

uma participação percentual considerável no total do número de pessoas ocupadas no 

Rio Grande do Norte, com um percentual ainda mais expressivo em Natal (médias 

percentuais de participação ao ano em torno de 18,9% na unidade federativa e 27,5% 

em Natal), ele surge, por outro lado, com percentuais menores de não-proteção social no 

trabalho, comparado aos  percentuais obtidos pelos os outros grupos sócio-ocupacionais 

que envolve também o setor terciário; alcançando, por exemplo, no ano de 2008,  

percentuais de não proteção social de 33,1%  na unidade federativa e de 30,9% em 

Natal.  

 

Ou seja, o grupo “ocupações médias”  por se tratar de uma categoria sócio-

ocupacional que  tem na  sua composição muitos dos serviços que são prestados pelo 

setor público, temos, portanto, um grau de proteção social mais elevado dos 

trabalhadores pertencentes a essa categoria, em ambos os contextos territoriais, isto é, 

tanto na unidade federativa, quanto em Natal. 

 

Analisando agora o grupo “trabalhadores do secundário”,  verifica-se ainda um 

elevado grau de não-proteção social no trabalho nessa categoria, ainda pouco mais 

acentuada na unidade federativa do que na capital do estado, alcançando no ano de 2008  

percentuais de 60,9%  e  56,6%, respectivamente. Lembrando  que a participação 

percentual média anual desse grupo sócio-ocupacional tanto no Rio Grande do Norte, 
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quanto em Natal, no total do número de ocupados que envolvem todas as categorias 

aqui em destaque não só foram também relevantes como praticamente iguais: 18,7% na 

unidade federativa e 18,2% em Natal. 

 

Esse grau elevado de não-proteção social no trabalho do grupo “trabalhadores do 

secundário”, um pouco mais acentuado na unidade federativa do que na capital do 

estado, deve-se muito as características da indústria no Rio Grande do Norte, que 

compõe esse grupo. A indústria de transformação no estado é composta pelos setores 

tradicionais, sobretudo a têxtil e  de confecções, que , apesar de historicamente gerarem 

muitos postos de trabalhos, geram, porém, de maneira precária; principalmente via 

terceirização, no que se refere a linha montagem de roupas, um dos grandes gargalos da 

não-automação desse segmento no Brasil. 

 

A indústria da construção civil na capital do estado é outro segmento que vem 

tendo destaque nas últimas décadas e no município de Mossoró mais recentemente. Esse 

segmento chama atenção, porque como destacamos a partir de  dados da PNAD, obtidos 

por Dedecca (2010) no ano de 2009, em termos de Brasil, verificamos uma situação 

débil desse segmento, comparado até mesmo ao segmento agrícola, tradicionalmente 

precarizado no nosso país, com aproximadamente 63% dos trabalhadores desse setor 

sob a condição de não-proteção social no trabalho.  

 

Por outro lado, temos também a  indústria extrativa mineral com grande peso na 

economia norte-rio-grandense, porém, historicamente, nas regiões onde são explorados 

esse segmento, as condições de insalubridade e de baixa remuneração costumam 

caracterizá-lo.  Em dados levantados por Apolinário (2010), como demonstramos em 

discussões anteriores, a indústria extrativa mineral foi a que mais teve destaque no 

estado do Rio Grande do Norte, com uma participação percentual no valor agregado 

bruto alcançada no ano de 2006 de 10,17%, ficando a indústria de transformação com 

uma participação de 6,97%; já a indústria da construção civil obteve 5,78% do valor 

agregado bruto da economia potiguar. 

  

Continuando análise por grupo sócio-ocupacional, o “grupo dirigentes” é o que 

apresenta o maior percentual de proteção social no trabalho tanto no Rio Grande do 



220 
 

Norte, como em Natal, especificamente, com 80% da população ocupada desse grupo 

em condição de proteção no trabalho na unidade federativa e com 85,7% na capital do 

estado no ano de 2008. Todavia, não devemos esquecer que a participação desse grupo 

sócio-ocupacional no estado como um todo é praticamente irrisório, obtendo apenas 

uma participação média anual, como vimos anteriormente, de 0,3%. Apenas em Natal é 

que ele apresentou um percentual o pouco mais discreto com um percentual médio 

anual de participação no total de ocupados da capital, representados por todas as 

categorias sócio-ocupacionais em destaque, no período 2001 a 2008,  de 1,3%. 

 

O grupo sócio-ocupacional “pequenos empregadores” por sua vez, apesar 

também de ser um dos menores em termos de participação no total de ocupados, 

representados aqui por todos os grupos sócio-ocupacionais, tanto na unidade federativa 

como na capital, alcançando um percentual médio anual no período 2001 a 2008 no Rio 

Grande do Norte de 2,1% e em Natal um pouco mais alto, em torno de 2,8%, em se 

tradando de condição de proteção social, no entanto, diferente do grupo “dirigentes”, 

ela apresenta um percentual de não-proteção social no total de ocupados ainda bastante 

elevado, atingindo, no ano de 2008, 66,7% da população ocupada de seu grupo na 

unidade federativa e de 70,% na capital do estado.   

 

Porém, o que chama muito atenção no grupo sócio ocupacional “pequenos 

empregadores” na relação entre unidade federativa e capital, em comparação com os 

demais grupos, assim como observaremos na análise dos trabalhadores com nível 

superior, é que a unidade federativa aparece com uma certa vantagem em termos de 

percentual maior no nível de proteção social em todos os anos do período, comparado 

com Natal, embora com percentuais, em ambos os contextos sociais, ainda pouco 

significativos. 

 

Finalmente, analisando os percentuais que envolvem a realidade dos 

profissionais de nível superior,  observa-se que essa categoria sócio-ocupacional é uma 

das mais protegidas socialmente no trabalho tanto no estado como na capital, perdendo 

apenas para os percentuais  do grupo dirigentes, alcançando, portanto, percentuais que 

representam o número total de ocupados com esse grau de escolaridade sob a condição 

de proteção social de 77,1% na unidade federativa e de 75,0% em Natal. O que chama 

atenção, exceto no ano de 2001, são os percentuais um pouco mais favoráveis ao longo 
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do período na unidade federativa do que na capital do estado para os trabalhadores com 

esse grau de instrução.  Lembrando, no entanto, quando da análise que fizemos da 

participação ocupacional dos grupos sócio-ocupacionais no estado e em Natal, que 

apesar da importância do grupo “profissionais de nível superior” no que diz respeito ao 

grau de escolaridade, ele ainda é pouco representativo, principalmente na unidade 

federativa, com uma participação percentual no ano de 2008 de 4,9% e em Natal de  

7,3%. Entretanto, na análise de proteção social a unidade federativa tem um destaque 

um pouco maior do que a capital do estado. 

 

Vejamos a seguir a análise da população ocupada dos grupos sócio-

ocupacionais, segundo a renda média gerada do ano de 2001 a 2008: RN e Natal, 

conforme, respectivamente, as tabelas 11 e 11.1. 
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9.3. População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-ocupacionais segundo a 

renda média: Rio Grande do Norte e Natal  - 2001 a 2008. 

 

Analisando a tabela 11, Rio Grande do Norte, na página seguinte, percebe-se 

que a categoria de “agricultores” deteve a menor média de renda recebida em todos os 

anos do período 2001 a 2008, embora se constate um crescimento no ano de 2008 em 

relação a 2001 (saindo de uma renda média de R$226,2 para uma renda média de R$ 

348,11 ), obtendo, portanto, um aumento percentual na renda média de 30,86%, porém, 

ainda assim, se constitui em um nível de renda médio muito baixo, em se tratando 

principalmente do percentual de participação dessa categoria na divisão sócio-

ocupacional, realizada pelo “Observatório das Metrópoles”, onde ela deteve a maior 

participação percentual  individualmente na média do total das pessoas que estavam 

ocupadas no estado do Rio Grande do Norte, alcançando 20,87%, conforme vimos na 

análise da tabela 10. 

 

Por outro  lado, esse baixo nível de renda média dos agricultores não é novidade, 

haja vista também o alto grau de precariedade que envolve essa categoria no estado do 

Rio Grande do Norte, que como vimos, a partir da análise dos dados da tabela 10.2, 

verificando as participações dos grupos sócio-ocupacionais segundo a condição de 

proteção social, ela se  sobressaiu em termos de não-proteção social no trabalho,  onde 

alcança no ano de 2008 um percentual de 93,4% do total do número de ocupados desse 

segmento. 

 

A categoria dos “trabalhadores do terciário não especializado” no Rio Grande 

do Norte vem logo em seguida, com uma condição no nível de renda  muito próxima a 

da categoria dos agricultores, apesar também do acréscimo que obtém na média da 

renda recebida no ano de 2008, comparado a 2001: saltando de uma renda média de R$ 

328,89, para uma renda média de R$420,58 no ano 2008; um aumento percentual em 

torno de 27,88%.  
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Tabela 11: População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-ocupacionais e ano de referência 

segundo a renda média – Rio Grande do Norte 

Média N.
Desvio 

Padrão

2001 6.824,88 5.953 5.070,87

2002 9.025,96 3.890 5.902,62

2003 4.008,81 2.395 4.521,24

2004 6.507,61 3.307 5.475,58

2005 10.766,71 3.133 13.601,13

2006 3.684,12 950 2.915,84

2007 10.631,51 5.080 5.920,66

2008 5.215,07 3.299 3.150,52

2001 2.145,31 42.672 2.564,17

2002 2.517,12 51.083 2.778,59

2003 2.508,72 41.672 3.142,00

2004 2.211,56 39.681 2.072,45

2005 3.140,03 39.837 3.435,91

2006 2.741,94 52.171 2.526,99

2007 2.364,62 54.967 2.229,87

2008 2.390,30 66.481 2.346,81

2001 2.694,95 27.285 4.549,48

2002 2.285,46 22.377 1.849,21

2003 1.497,60 13.891 1.266,05

2004 2.675,55 25.043 2.926,35

2005 2.512,91 29.998 3.285,93

2006 2.242,41 29.889 2.137,44

2007 2.652,36 22.169 3.746,57

2008 2.928,77 35.356 3.353,78

2001 985,55 197.475 1.143,20

2002 989,18 210.640 1.259,51

2003 832,18 198.306 1.063,92

2004 918,28 221.612 1.105,10

2005 1.027,26 228.694 1.287,07

2006 996,19 245.210 1.219,39

2007 1.102,88 247.568 1.323,23

2008 1.167,00 242.358 1.532,20

2001 542,86 154.791 718,63

2002 538,23 170.274 647,10

2003 479,82 191.121 409,90

2004 461,97 187.581 405,41

2005 520,78 201.397 564,97

2006 555,19 233.830 517,92

2007 556,62 236.479 540,19

2008 564,25 250.806 470,08

2001 513,96 178.116 467,94

2002 466,47 201.400 384,13

2003 481,43 199.743 548,39

2004 463,80 220.176 575,60

2005 512,47 231.849 514,02

2006 538,82 226.718 453,42

2007 569,98 242.948 587,07

2008 578,87 271.124 543,72

2001 328,89 198.435 366,78

2002 329,39 171.716 257,57

2003 302,39 192.557 238,15

2004 354,86 183.799 361,37

2005 348,91 195.561 279,88

2006 374,39 193.051 332,55

2007 375,56 213.379 352,38

2008 420,58 212.635 309,87

2001 266,02 182.065 203,30

2002 272,84 142.534 550,87

2003 226,40 153.758 144,25

2004 230,23 163.959 176,93

2005 336,28 161.125 1.039,07

2006 284,29 165.057 317,66

2007 283,38 167.198 247,71

2008 348,11 183.421 290,18

Nota 1: Preços constantes de 2008 - Deflacionada pelo INPC.

Renda Total (em SM)¹

AnoCategorias Sócio-ocupacionais

Dirigentes

Ocupações médias

Trabalhadores do terciário

Trabalhadores do secundário

Trabalhadores do terciário não-especializado

Agricultores

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Profissionais de nível superior

Pequenos empregadores
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Tabela 11.1: População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-ocupacionais e ano de referência 
segundo a renda média – Natal. 

Média N.
Desvio 

Padrão

2001 6.652,41 3.473 3.767,90

2002 9.025,96 3.890 5.902,62

2003 13.015,61 479 0,00

2004 8.703,99 1.890 6.329,45

2005 16.620,82 1.790 15.545,20

2006 3.684,12 950 2.915,84

2007 12.177,36 3.695 5.989,39

2008 6.100,34 2.357 3.278,53

2001 2.999,62 17.863 3.210,34

2002 3.511,64 21.896 3.069,47

2003 2.943,79 22.033 3.018,91

2004 3.109,08 18.895 2.461,63

2005 4.809,48 18.799 4.193,80

2006 3.430,56 26.087 2.956,89

2007 3.154,45 23.095 2.747,31

2008 2.903,67 29.701 2.983,95

2001 3.779,71 9.425 5.371,64

2002 3.761,56 7.780 2.128,87

2003 1.851,11 4.311 1.374,56

2004 3.826,62 9.450 3.792,64

2005 2.758,29 15.221 3.847,33

2006 3.052,37 11.386 2.860,18

2007 1.923,18 8.314 1.239,27

2008 3.963,23 14.143 4.147,67

2001 1.203,47 81.871 1.424,57

2002 1.260,04 94.860 1.541,37

2003 905,45 76.640 1.154,36

2004 1.199,33 91.200 1.436,91

2005 1.264,74 97.109 1.562,29

2006 1.176,64 108.140 1.473,19

2007 1.344,82 101.610 1.629,64

2008 1.448,13 104.692 1.894,59

2001 650,49 54.572 743,69

2002 616,98 73.461 574,99

2003 527,55 66.102 393,59

2004 562,55 67.567 423,21

2005 499,16 73.393 453,88

2006 600,98 92.013 449,75

2007 599,15 85.442 487,77

2008 655,72 94.754 545,60

2001 689,57 54.579 665,61

2002 563,00 62.755 395,97

2003 651,54 59.396 766,18

2004 590,13 60.946 880,38

2005 624,61 66.243 670,23

2006 581,21 60.236 497,08

2007 732,56 60.973 742,39

2008 739,82 71.204 775,43

2001 412,10 59.531 308,98

2002 385,01 72.972 264,27

2003 342,37 63.707 226,32

2004 424,30 57.175 478,25

2005 392,75 68.465 274,05

2006 398,80 70.201 208,29

2007 391,08 72.973 231,41

2008 512,92 67.412 377,25

2001 232,16 3.970 70,25

2002 1.352,33 4.866 2.658,46

2003 326,69 4.311 243,47

2004 574,93 2.363 361,28

2005 1.196,37 4.476 2.281,24

2006 439,89 475 0,00

2007 479,81 2.310 487,38

2008 647,38 6.131 552,51

Nota 1: Preços constantes de 2008 - Deflacionada pelo INPC.

Renda Total (em SM)¹

AnoCategorias Sócio-ocupacionais

Dirigentes

Ocupações médias

Trabalhadores do terciário

Trabalhadores do secundário

Trabalhadores do terciário não-especializado

Agricultores

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Profissionais de nível superior

Pequenos empregadores
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Já em Natal, especificamente, conforme podemos observar na tabela 11.1, o 

nível médio de renda obtido pelos trabalhadores ocupados da categoria “trabalhadores 

do terciário não especializado”  não foi muito diferente da unidade federativa, apenas 

aparece com valores nominais médio um pouco mais acima, já que em 2001 obtém uma 

renda média de R$ 412,10, tendo também um aumento no ando 2008, onde passa a 

apresentar uma renda média de R$ 512,92; uma variação positiva de 24,6%, porém, 

menor do que o aumento percentual alcançado na unidade federativa que foi de 27,88% 

em 2008, em comparação também ao ano de 2001. 

 

Não devemos esquecer que o grupo sócio-ocupacional, Trabalhadores do 

terciário não-especializado, obteve  também uma participação percentual considerável 

ao longo do período no total das ocupações geradas tanto no estado, como 

principalmente na capital, quando da análise que fizemos das tabelas 10 e 10.1; 

alcançando, respectivamente 16,51% de média anual na unidade federativa e 19,3% em 

Natal. Ao mesmo tempo verificamos também um elevado grau de não-proteção social 

no trabalho dessa categoria ainda um pouco mais alta na unidade federativa, onde atinge 

um percentual de 66,6% no ano de 2008, e, em Natal, obtendo um percentual de 63,4%.   

 

 Agora no que diz respeito a categoria dos trabalhadores do “terciário mais 

especializados”, ela aparece com um rendimentos médio ao longo dos anos 2001 a 

2008 apenas um pouco mais elevado do que a categoria que envolve esse mesmo 

segmento, porém menos especializado. Em 2001 a renda média dessa categoria no Rio 

Grande do Norte era de R$  542,86, aumentando para R$ 564,87 em 2008. Já em Natal, 

o rendimento médio alcançado por essa categoria no ano de 2001 foi de R$650,49, 

aumentando para R$ 655,72 no ano de 2008, uma variação positiva de apenas 0,8%, 

enquanto que na unidade federativa, apesar de apresentar um rendimento médio 

relativamente menor do que em Natal, obteve um aumento no ano de 2008, em 

comparação a 2001 maior, em torno de 3,94%. 

 

Lembrando também que  grupo sócio-ocupacional “trabalhadores do terciário 

mais especializados” teve um importante peso na distribuição das pessoas ocupadas 

tanto no Rio Grande do Norte, e, principalmente em Natal, com médias de participação 

percentual em torno de 18,5% na unidade federativa e de 23,5% na capital do estado. Da 

mesma forma esse grupo obtém  uma de taxa de não-proteção social no trabalho 
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elevada, principalmente na unidade federativa,  alcançando, no ano 2008, 67,5%; e, em 

Natal, 55,7% da população ocupada.  

 

O grupo “ocupações médias” que podemos também colocá-lo na categoria de 

serviços, e, portanto, pertencente ao setor terciário, é o que apresenta os melhores 

rendimentos médios do segmento terciário ao longo dos anos de 2001 a 2008, tanto na 

unidade federativa, como, sobretudo, em Natal. No ano de 2001, o rendimento médio 

dos trabalhadores desse grupo no Rio Grande do Norte era de R$ 985,55 e aumenta para 

R$ 1.167,00 no ano de 2008; o que correspondeu a um aumento percentual de 18,41%. 

Já em Natal, o rendimento médio dos trabalhadores classificados como “ocupações 

médias”  no ano de 2001 era de R$ 1.203,47, aumentando no ano de 2008 para R$ 

1.448; ou seja um percentual de variação positiva de 20,33%, um pouco ainda maior do 

que o apresentado pela unidade federativa.  

 

Esse rendimento médio maior do grupo “ocupações médias” não é por acaso, 

deve-se muito a peculiaridade da formação desse grupo, como havíamos já comentado, 

tendo em vista que na sua composição estão incluídos os serviços  prestados pelo setor 

público (educação, saúde, segurança pública e justiça). O que por sua vez, e em função 

dessa peculiaridade, apresentou um percentual de não-proteção social no trabalho 

considerado baixo, em comparação com os outros grupos sócio-ocupacionais que 

envolveu o setor, como já havíamos descrito (33,1%  “apenas”  dos trabalhadores 

ocupados desse grupo se encontravam desprotegidos no ano de 2008 na unidade 

federativa e 30,9% em Natal).  

 

 Uma discussão relevante dessa nossa análise é em relação ao grupo sócio 

ocupacional “trabalhadores do secundário” que aparece com rendimentos médios 

muito aquém da importância desse grupo num contexto que envolve um modo produção 

capitalista, que é o setor secundário da economia, tendo em vista o grau de remuneração 

média  alcançada por esses trabalhadores, principalmente na unidade federativa, que 

girou em torno de uma renda média mínima, alcançada no  ano de 2002 de R$466,47  e 

uma renda média  máxima alcançada em 2008  de  R$ 578,87. Em Natal, os 

rendimentos médio mínimo e máximo, ainda foram maiores em comparação com os 

apresentados pelo o estado como um todo, porém ainda considerado muito baixo, 

tamanha a importância que deveria ter esse grupo em um contexto de desenvolvimento 
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econômico, já que a renda média dos trabalhadores do secundário na capital girou em 

torno de R$ 581,21, alcançado no ano de 2006 e de R$739,82, alcançado no ano de 

2008. 

 

Esses valores baixos na renda média do grupo trabalhadores do secundário, 

também reforçam o fato do grau de desproteção social dos trabalhadores ser elevado em 

ambos os contextos sociais, alcançando, já no ano de 2008, 60,9% dos ocupados na 

unidade federativa e  56,6% da população ocupada em Natal, como havíamos descritos 

anteriormente. 

 

O grupo sócio-ocupacional que apresentou o maior rendimento médio ao longo 

do período 2001 a 2008, tanto na unidade federativa quanto na capital, foi a categoria 

“dirigentes”,  seguido, logo depois, dos “profissionais de nível superior” e dos 

considerados “pequenos empregadores”. 

 

O rendimento médio dos trabalhadores do grupo “dirigentes” no Rio Grande 

Norte ficou no intervalo de renda média que foi R$ 3. 684,81, alcançado no ano de 2006 

a 10.631,51, obtido no ano de 2007. Na capital do estado, Natal, por sua vez, o 

rendimento médio dos trabalhadores desse grupo girou em tono do intervalo de renda 

que foi de R$3.684,12, obtido também no ano de 2006, a  R$12.177,36, alcançado no 

ano de 2007. Todavia, é bom lembrarmos que a categoria “dirigentes” teve uma 

participação muito pequena, praticamente irrisória, no total da população ocupada do 

mercado de trabalho norte-rio-grandense, no decorrer do período de 2001 a 2008, 

classificada por grupo sócio-ocupacional; com um percentual médio anual de 

participação em torno de 0,3% na unidade federativa e de 1,3% em Natal, o que 

obviamente contribui, matematicamente,  para que esse grupo apareça com uma média 

de renda ainda mais alta em relação aos demais grupos sócio-ocupacionais. 

 

No que diz respeito ao grupo “pequenos empregadores”, o nível de renda média 

dos trabalhadores que compõem esse grupo sócio-ocupacional no Rio Grande do Norte 

oscilou numa faixa de renda que foi de R$ 1.497,60, obtido no ano de 2003, a R$ 

2.928,77, alcançado no ano de 2008. Em Natal, especificamente, a renda média desse 

grupo girou em torno de R$ 1.851,11, obtido no ano de 2003, a  R$ 3.963,67, alcançado 

no ano de 2008. Também devemos enfatizar aqui que a categoria sócio-ocupacional 
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“pequenos empregadores” apresentou uma das menores participações percentuais no 

total das ocupações geradas no Rio Grande do Norte e em Natal, aliás, foi o segundo 

com menor participação, perdendo apenas para a categoria “Dirigentes”, com uma 

média de participação percentual, ao longo do período analisado, em torno 2,1% na 

unidade federativa e de 2,8% na capital do estado.  

 

O que chama atenção nesse grupo “pequenos empregadores” é o fato de que, 

apesar de apresentar um nível renda mais elevado, em comparação com a maioria das 

outras categorias sócio-ocupacionais aqui classificadas, o nível de proteção social dos 

trabalhadores que compõem esse grupo ainda é baixo, como vimos na análise anterior   

da condição de proteção social no trabalho; o que o diferencia, por exemplo, do grupo 

“dirigentes”,  tendo em vista que já no ano de 2008, 66,7% dos trabalhadores ocupados 

da categoria “pequenos empregadores”, na unidade federativa, viviam sob a condição 

de desprotegidos socialmente em suas atividades. E, na capital do estado, 

surpreendentemente, o percentual de desproteção  social no trabalho, também no ano de 

2008, dos trabalhadores dessa atividade, ainda foi mais elevado em comparação à 

unidade federativa (70,%).  Portanto, a condição de renda maior, nesse caso, não foi 

garantia de melhores condições ou de ganhos sociais  para esse trabalhador; e isso pode 

ser devido a própria característica das ocupações que definem esse grupo. Ao mesmo 

tempo, em um contexto econômico e social onde o discurso hegemônico é do 

“empreendedorismo”, o pequeno empregador surge também como reflexo desse 

discurso, mas, ao que parece, esconde problemas mais amplos que envolvem questões 

de cidadania e da garantia de direitos sociais. 

   

Finalmente, quanto ao grupo “profissionais de nível superior”, é notória a 

influência da qualificação na obtenção de níveis mais elevados de renda, muito embora, 

também não expresse de fato um nível de renda que deveria ser condizente ao 

profissional com a qualificação superior. Na unidade federativa, a renda média desse 

trabalhador girou em torno de R$ 2.145,31, obtida no ano de 2001, a 3.140,03, 

alcançada no ano de 2005. Já em Natal, a renda média do trabalhador com o nível de 

qualificação “superior” flutuou na média de  2.943,79 (2003) a 4.809,48 (2005).  

 

Toda essa análise que fizemos, trazendo a discussão da divisão sócio-

ocupacional ou a divisão social no trabalho, no aspecto da ocupação propriamente dita, 
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como também da condição de proteção social no trabalho e na análise do nível de renda 

dos grupos sócio-ocupacionais, reforça a nossa tese da influência ou da manifestação do 

capital mercantil no mercado de trabalho norte-rio-grandense. Temos uma estrutura 

econômica pouca avançada, baseada em um setor terciário, que propaga sub-emprego 

ou desempregos disfarçados, com alto grau ainda de desproteção social e baixo nível de 

renda para o trabalhador. 

O setor da agricultura não fica atrás, pelo contrário, é o primeiro em termos de 

degradação social das condições de trabalho no Rio Grande do Norte, com uma 

distribuição de renda vergonhosa e sem um mínimo de cidadania para esse trabalhador, 

tendo em vista as condições plena e irrestrita de desproteção social total que esse 

trabalhador é submetido no Rio Grande do Norte, em nome de um segmento dito 

moderno de uma fruticultura de exportação que caracteriza bem a nova inserção da 

economia brasileira no mercado internacional:  seletiva e de pouco valor agregado.   

Lembremos da discussão teórica que fizemos, quando utilizamos do aporte 

teórico de Cano e Brandão (2009) , que  apontaram que o país e, especificamente, o 

Nordeste, mais detalhado ainda nos estudos de Guimarães (1997),  desenvolveram-se 

como parte integrante de um movimento que incorporou a expansão de um capitalismo 

de base mercantil; ou seja, o foco da economia girou em torno da reprodução de 

riquezas na esfera da mera circulação de mercadoria e não da produção propriamente 

dita, em decorrência do não desenvolvimento de relações sociais de produção mais 

avançadas.  

No caso do Rio Grande do Norte, especificamente, utilizamos o estudo recente 

de Araújo (2009), mas já sinalizado por Clementino (1995 e 2003), quando das 

conseqüências predatórias da atuação do capital mercantil  na economia potiguar, não 

apenas pela própria dificuldade da expansão do capital industrial  no estado, mas, 

sobretudo, no entrave à formação de uma  rede de urbanização diversificada.  A 

supremacia exercida por frações de capital de base meramente mercantil sobre os 

demais agentes econômicos e sociais não só determinou, como condiciona a estrutura e 

a dinâmica econômica e urbana  do espaço norte-rio-grandense. 

A análise que fizemos comprova também a argumentação de Brandão (2007) 

sobre a divisão social do trabalho, enquanto categoria básica para a investigação da 

dimensão espacial do desenvolvimento capitalista, por essa categoria se apresentar 
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como mediadora e ser  a expressão que permite entender o estágio de desenvolvimento 

atingido pelas  forças produtivas. A partir dessa expressão, segundo Brandão, é possível 

compreender as heterogeneidades, as hierarquias e especializações intra e inter qualquer 

escala, seja regional, nacional e/ou internacional. A divisão social do trabalho revela, 

portanto, segundo Brandão as mediações e as formas concretas da reprodução social no 

espaço, que observamos a partir da analise do mercado de trabalho no Rio Grande do 

Norte. 

 Finalmente, fechando nossa análise, veremos a seguir como se comportou a 

população ocupada por grupos sócio-ocupacionais, segundo o critério de média de 

escolaridade. 
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9.4. População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-ocupacionais  segundo a 

média de escolaridade: Rio Grande do Norte e Natal  - 2001 a 2008. 

 

 

Analisando as tabelas 12 e 12.1, Rio Grande do Norte e Natal, respectivamente, 

fica claro que o baixo nível de renda e a condição de precarização da força de trabalho 

pode está  associado a baixa escolaridade do trabalhador potiguar.  

 

A categoria sócio-ocupacional dos agricultores é um exemplo típico dessa 

realidade no Rio Grande do Norte, onde podemos observar, conforme tabela 12, um 

tempo médio de escolaridade dos trabalhadores pertencentes a essa categoria muito 

baixo, situando-se em torno de 2,03, obtido no ano de 2002, até 3,29 anos de estudo, 

alcançado no ano de 2008.  

  

Os trabalhadores dos grupos sócio-ocupacionais “trabalhadores do secundário” 

e “trabalhadores do terciário não-especializados” se apresentaram também com baixo 

tempo de escolaridade; e, por sinal, apresentando um intervalo de tempo médio de 

estudo muito semelhante um do o outro, ao longo do período. No Rio Grande do Norte, 

o tempo médio de estudo dos trabalhadores do secundário variou de 4,66, média obtida 

no ano de 2002 a 5,81 anos de estudo, média de escolaridade máxima verificada no ano 

de 2008; já a média de escolaridade dos trabalhadores do terciário não-especializados  

girou em torno de 4,30 (2001) a 5,45 anos de estudo (2008).  

 

Já em Natal, a média escolaridade dos trabalhadores pertencentes a essas duas 

categorias (trabalhadores do secundário e trabalhadores do terciário não-

especializados) flutuou ao longo do período num intervalo de tempo um pouco maior, 

comparado com a unidade federativa, porém não muito distante, conforme podemos 

observar na tabela 12.1: no grupo “trabalhadores do secundário” a média de 

escolaridade vai de 5,29 (2002) a 6,50 anos de estudo (2008); e, no grupo sócio-

ocupacional dos trabalhadores do terciário não especializados, a média de escolaridade 

flutuou num intervalo que foi de 4,83(2001) a 6,42 anos de estudos (2008). 
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Tabela 12 : População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-ocupacionais e ano de referência 
segundo a média de escolaridade – Rio Grande do Norte. 

Média N.
Desvio 

Padrão

2001 13,00 5.953 3,19

2002 13,89 4.376 1,66

2003 12,40 2.395 2,65

2004 14,00 3.307 1,60

2005 11,57 3.133 4,07

2006 13,50 950 1,50

2007 12,92 5.542 1,85

2008 13,00 3.299 2,78

2001 14,28 43.664 1,02

2002 14,60 51.570 0,87

2003 14,78 41.672 0,61

2004 14,82 39.681 0,58

2005 14,64 39.837 0,81

2006 14,65 52.171 0,76

2007 14,76 55.429 0,61

2008 14,61 67.896 0,78

2001 9,86 27.781 3,78

2002 9,35 22.377 3,74

2003 6,83 13.891 5,11

2004 8,94 25.043 4,47

2005 8,98 29.998 4,21

2006 8,35 29.889 4,07

2007 8,94 22.169 4,16

2008 9,00 36.299 4,18

2001 9,97 196.482 3,21

2002 9,74 213.073 3,51

2003 9,99 198.785 3,41

2004 10,15 227.757 3,18

2005 10,35 230.485 3,27

2006 10,43 248.057 3,25

2007 10,49 255.884 3,26

2008 10,68 248.014 3,14

2001 6,77 178.106 3,86

2002 6,80 182.434 3,71

2003 6,71 212.197 3,79

2004 6,55 205.539 3,82

2005 6,95 219.297 3,91

2006 7,13 260.387 3,73

2007 7,27 257.728 3,98

2008 7,61 274.850 3,89

2001 4,99 181.589 3,47

2002 4,66 204.805 3,53

2003 5,59 200.701 3,70

2004 5,17 222.067 3,75

2005 5,72 235.430 3,59

2006 5,69 229.089 3,76

2007 5,69 251.263 3,77

2008 5,81 274.420 4,03

2001 4,30 202.404 3,25

2002 5,05 173.663 3,45

2003 5,01 194.473 3,53

2004 5,22 187.578 3,70

2005 5,29 196.010 3,52

2006 5,57 196.372 3,70

2007 5,67 220.769 3,84

2008 5,45 215.463 4,02

2001 2,22 276.820 2,45

2002 2,03 218.416 2,48

2003 2,92 238.062 2,91

2004 2,93 240.505 2,79

2005 2,95 246.608 2,98

2006 3,20 240.465 3,03

2007 3,24 272.044 3,20

2008 3,29 269.696 3,30

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Anos de Escolaridade

AnoCategorias Sócio-ocupacionais

Agricultores

Trabalhadores do terciário não-especializado

Profissionais de nível superior

Dirigentes

Trabalhadores do secundário

Trabalhadores do terciário

Ocupações médias

Pequenos empregadores
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Tabela 12.1: População ocupada por Grupos de Categorias Sócio-ocupacionais e ano de referência 
segundo a média de escolaridade – Natal. 

Média N.
Desvio 

Padrão

2001 14,29 3.473 1,39

2002 13,89 4.376 1,66

2003 15,00 479 0,00

2004 15,00 1.890 0,00

2005 13,25 1.790 3,03

2006 13,50 950 1,50

2007 13,00 3.695 2,00

2008 12,40 2.357 3,07

2001 14,63 18.855 0,81

2002 14,70 22.383 0,78

2003 14,78 22.033 0,62

2004 14,82 18.895 0,59

2005 14,86 18.799 0,56

2006 14,65 26.087 0,86

2007 14,80 23.557 0,56

2008 14,52 30.173 0,95

2001 11,11 9.425 3,88

2002 8,44 7.780 4,12

2003 7,11 4.311 5,04

2004 11,20 9.450 3,16

2005 9,59 15.221 3,96

2006 9,71 11.386 3,80

2007 11,17 8.314 2,91

2008 11,00 14.143 2,78

2001 10,28 80.878 3,16

2002 10,34 95.347 3,40

2003 10,29 76.640 3,38

2004 10,67 95.926 2,81

2005 10,91 98.452 3,06

2006 11,04 109.089 3,03

2007 10,91 102.534 2,95

2008 11,29 108.463 2,48

2001 7,76 63.005 3,84

2002 7,51 76.868 3,61

2003 7,57 71.850 3,74

2004 7,03 71.820 3,67

2005 7,54 79.657 3,64

2006 7,73 99.128 3,47

2007 8,22 92.833 3,63

2008 8,73 103.240 3,30

2001 5,77 55.571 3,48

2002 5,29 62.269 3,44

2003 6,73 59.396 3,42

2004 5,85 61.892 3,67

2005 6,55 67.139 3,58

2006 6,48 59.761 3,53

2007 6,29 62.821 3,57

2008 6,50 74.029 3,88

2001 4,83 60.028 3,26

2002 5,08 74.431 3,33

2003 5,44 63.707 3,30

2004 5,22 57.175 3,78

2005 5,87 68.466 3,46

2006 5,82 70.201 3,76

2007 5,54 74.359 3,79

2008 6,42 68.355 3,94

2001 3,53 7.443 2,45

2002 3,91 5.353 4,23

2003 3,45 5.269 3,12

2004 0,60 2.363 0,80

2005 4,58 8.503 3,63

2006 4,00 949 3,00

2007 1,83 2.772 2,61

2008 4,53 8.959 4,12

Fonte: PNAD, 2001 - 2008 / IBGE

Anos de Escolaridade

AnoCategorias Sócio-ocupacionais

Agricultores

Trabalhadores do terciário não-especializado

Profissionais de nível superior

Dirigentes

Trabalhadores do secundário

Trabalhadores do terciário

Ocupações médias

Pequenos empregadores
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Analisando agora a categoria sócio-ocupacional “trabalhadores do terciário 

especializado”, observa-se uma média de escolaridade um pouco mais elevada dos 

trabalhadores desse grupo em comparação com as categorias dos trabalhadores do 

secundário e do próprio terciário não-especializado, apresentando-se  também com uma 

média mais elevada em Natal. Na unidade federativa, o tempo médio de escolaridade 

dos trabalhadores do terciário especializado ficou no intervalo de tempo de 6,77, obtida 

no ano de 2001, a 7,61 anos de estudo, alcançado no ano de 2008; enquanto que em 

Natal, esse intervalo de tempo médio de estudo para essa categoria, ao longo do período 

em destaque, girou em torno de 7,03, alcançado no ano de  2004,  a  8,73  anos de 

estudo, limite de tempo médio atingindo no ano de 2008. 

   

 Os grupos sócio-ocupacionais que se destacaram com uma média de 

escolaridade mais elevada, tanto na unidade federativa, quanto na capital do estado, 

foram, em primeiro lugar, obviamente e não poderia deixar de ser a categoria 

“profissionais de nível superior”, seguido do grupo “dirigentes”. No Rio Grande do 

Norte, a média de escolaridade da categoria dirigentes no ano de 2008 foi de 12,40 anos 

de estudo, e, em Natal, especificamente, a média de escolaridade obtida no ano de 2008 

para essa categoria foi de 13,00 anos de estudo.  

 

Não devemos esquecer, no entanto, que as participações percentuais da categoria 

dirigentes tanto na unidade federativa, quanto em Natal, no total das ocupações geradas 

são praticamente irrisórias, como vimos em análises anteriores. Da mesma forma, que o 

grupo “profissionais de nível superior”, apesar de sua grande e irrestrita importância  

no contexto que envolve o desenvolvimento econômico e social,  ainda se apresenta de 

forma pouco representativa na sociedade norte-rio-grandense. Como vimos, a 

participação percentual do grupo “profissionais de nível superior”, já no ano de 2008, 

representou somente 4,9%  de toda a população ocupada, classificada por grupos sócio-

ocupacionais no mercado de trabalho potiguar, enquanto que o grupo “dirigentes”  

obtém uma participação percentual de apenas 0,2% no mesmo ano. 

  

 Um grupo sócio-ocupacional que desperta para uma análise mais detalhada é o 

de “pequenos empregadores”,  que   apresentou  uma relativa média de escolaridade na 

unidade federativa, e, principalmente em Natal; nesse último caso chegando 

praticamente a mesma média de escolaridade, por exemplo, dos trabalhadores do grupo 
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“ocupações médias”. Na unidade federativa, os trabalhadores que formam esse grupo 

obtiveram uma média de escolaridade no ano de 2008 de 9,00 anos de estudo, enquanto 

que em Natal a média chegou, também no ano de 2008, a 11,00 anos de estudo.  Não 

devemos nos esquecer também que esse grupo pequenos empregadores deteve uma 

participação muito pequena  no total das ocupações tanto do Rio Grande do Norte, 

quanto na capital do estado, e, além do mais, apesar da relativa média de escolaridade 

dos trabalhadores desse grupo ao longo do período 2001 a 2008, tanto na unidade 

federativa, mas principalmente em Natal, em ambos os contextos sociais, quando 

analisamos anteriormente a condição de proteção social nas tabelas 10.2 e 10.2.1, os 

trabalhadores desse grupo sócio-ocupacional apresentaram um grau de desproteção 

social no trabalho ainda elevado, atingindo, mesmo no  ano 2008, na unidade federativa, 

66,7% da população ocupada do grupo e de 70% em Natal. Portanto, o grau de 

escolaridade até certo ponto considerável dos trabalhadores considerados pequenos 

empregadores, principalmente na realidade que envolve a capital do estado, não 

possibilitou ou não garantiu uma condição digna de proteção social a essa categoria.  

 

 Finalizando a nossa análise, com o grupo sócio-ocupacional “ocupações médias”  

verificou-se que os trabalhadores que compõem esse grupo apresentou uma média de 

escolaridade no Rio Grande do Norte entre 9,74 (verificado no ano de 2002) a 10,68 

anos de estudo, obtida no ano de 2008. Em Natal, a média de escolaridade dos 

trabalhadores desse grupo ainda foi pouco mais elevada, girando em torno de 10,28 

(apresentada no ano de 2001) a 11,29 anos de estudo, atingido no ano de 2008. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto no trabalho, observando o período de praticamente 

uma década, a de 2000, com sua peculiaridade de retomada do crescimento da economia 

brasileira, mesmo ainda que de forma não expressiva, iniciada no final do governo FHC 

e ampliada também ainda no primeiro mandado do governo Lula, verifica-se também a 

retomada de crescimento do mercado de trabalho norte-rio-grandense. 

Isso ficou perceptível logo de início pelo maior incremento da população 

economicamente ativa ao longo do período em relação ao aumento apresentado pela 

população em idade ativa no Rio Grande do Norte e  em Natal. Há um crescimento das 

taxas de atividade no decorrer dos anos  2001 a 2008, principalmente a partir de 2004, 

atingindo percentuais muito próximos no ano de 2008 (60,1% na unidade federativa e  

62,5% na capital). 

As taxas de ocupação, por sua vez, confirmaram essa tendência, alcançando 

percentuais significativos no ano de 2008, 92,7% no estado e 92,2 na capital. Deve-se 

destacar também que o percentual da taxa de desocupação no Rio Grande do Norte no 

ano de 2008, foi muito próxima da verificada no Brasil, 7,3% contra 7,1%, 

respectivamente. 

 

Obviamente isso expressa ainda um nível de desemprego relativamente elevado, 

porém podemos apontá-las como relevante em relação ao que foi o contexto da década 

de 1990, caracterizado por uma forte recessão e uma reestruturação produtiva que foi 

incapaz de absorver o contingente da PEA no país, levando por sua vez a uma avançada 

deteriorização das relações trabalhistas, por meio de vínculos empregatícios mais 

vulneráveis. 

 

Vale ressaltar que as taxas de desocupação no Rio Grande do Norte apareceram 

ao longo de todos os anos do período analisado menores do que as apresentadas por 

Natal. Todavia, apesar desse fato, foi perceptível a força da dinâmica do mercado de 

trabalho na capital, tendo em vista que a variação relativa na oferta de emprego em 

Natal, proporcionalmente em relação as sua população economicamente ativa, foi maior 

do que a verificada no estado. Isto porque o reflexo do nível de variação relativa da 
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ocupação em Natal no ano de 2008 em relação a 2001 apareceu com um impacto no 

sentido de proporcionar uma queda na variação relativa do desemprego. Algo que na 

unidade federativa não aconteceu, pois, ao constatarmos uma variação positiva nas 

quantidades de empregos criados no estado, o desemprego apenas diminuía o seu ritmo 

de crescimento.  

 

Por outro lado, apesar do crescimento nas taxas de ocupação do ano 2001 a 

2008, essas parecem que não expressaram o mesmo vigor no que diz respeito à 

qualidade da ocupação gerada, tendo em vista os percentuais da condição de não- 

proteção social no trabalho, que ainda podemos considerar elevados, principalmente os 

apresentados pela unidade federativa, quando alcançou já no ano de 2008 um percentual 

de 63,8% ,  enquanto que em Natal a taxa foi de 49,5%.  

 

  Esse grau de não-proteção social reflete muito a condição de precarização das 

relações de trabalho, que pode ser expressa no próprio nível de renda gerado, pelo 

simples fato de que apesar da constatação da recuperação do mercado de trabalho no 

Brasil em termos de níveis de ocupação ao longo da década de 2000, ainda temos uma 

condição trabalhista baseada em baixas remunerações. Temos ainda uma concentração 

da estrutura ocupacional em torno do salário mínimo ou ao redor de um piso salarial. 

 

As novas oportunidades ocupacionais em torno de um novo ciclo econômico da 

década de 2000 no Brasil, como bem apontado por Dedecca (2010), foram reforçadas 

em direção do próprio salário mínimo e não de rendimento múltiplos do piso salarial. 

No Rio Grande do Norte não foi diferente, tendo em vista que a participação da faixa de 

renda de até um salário mínimo no ano de 2008, apesar da tendência de diminuição em 

relação ao início da década, ainda ocupou um percentual de 47,9 % dos rendimentos que 

foram gerados. 

 

Parece que não ao foi à toa a constatação do crescimento relativo no número de 

ocupações das pessoas em idade ativa da faixa de idade dos 60 anos ou mais, na 

condição de ainda estarem exercendo suas atividades ou até mesmo do retorno ao 

mercado de trabalho, após a aposentadoria; muito devido as baixas remunerações da  

própria condição da aposentadoria . No entanto, ao mesmo tempo se estabelecendo sob 

condições precárias de ocupações.  



238 
 

A média da taxa de ocupação de 2001 a 2008 da população na faixa de idade dos 

60 anos ou mais, no Rio Grande do Norte, alcançou o surpreendente percentual de 

99,0%, enquanto que em Natal esse percentual, que também não ficou muito atrás, girou 

em torno de 97,3%. Por sua vez, a condição de precarização em termos de não-proteção 

social da condição trabalhista foi também muito elevada, com um percentual no ano de 

2008 de 88,5% na unidade federativa e de 75,0% na capital.  

 A condição de não-proteção social ainda elevada no mercado de trabalho norte-

rio-grandense tem como conseqüência uma absorção de uma mão de obra pouco 

qualificada, em função de ocupações precárias, haja vista ainda o alto grau de ocupação 

na faixa de escolaridade de 0 a 4 anos de estudo, perfazendo uma média na taxa de 

ocupação dessa faixa de escolaridade de 94,2% na unidade federativa e de 91,56% em 

Natal, no decorrer do período analisado. Ao mesmo tempo em que a população ocupada 

com nessa faixa de escolaridade, no Rio Grande do Norte, deteve já no ano de 2008 um 

percentual de 82,4% da condição de não-proteção social no trabalho, e, em Natal 

atingindo 70,4%. 

  

É preciso enfatizar, no entanto, e, por outro lado, a alta taxa de ocupação 

também das pessoas em idade ativa que enquadravam na faixa com mais de 12 anos de 

estudo, tanto no estado como na capital; com percentuais médios em torno dos 95% em 

ambos os contextos. Isso demonstrou a importância da qualificação profissional na 

inserção ocupacional no mercado de trabalho potiguar. Porém, contraditoriamente, o 

outro extremo, a baixa qualificação, passa a ter a mesma importância, tendo em vista, 

que proporcionalmente teve o mesmo grau de inserção ocupacional da faixa de 

escolaridade mais elevada. 

 

 A anomalia no mercado de trabalho da economia potiguar está no fato de que até 

mesmo as ocupações que requereram níveis elevados de escolaridade detiveram ainda 

uma condição de não proteção social relativamente elevada, tanto no estado como 

surpreendentemente na capital, com percentuais, já ano de 2008, alcançando  mais de 

30%  da população na faixa de escolaridade dos 12 anos de estudo para cima, em ambos 

os contextos territoriais; e, na faixa de escolaridade dos 9 a 11 anos de estudo, obtendo 

um percentual de não-proteção social de  48,1% na unidade federativa  e de 40,2% na 

capital do estado.  
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Um exemplo dessa anomalia pôde se vista, quando da análise da divisão sócio 

ocupacional por condição de proteção social, especialmente no que se refere à categoria 

dos “pequenos empregadores”, que apesar de terem obtido uma média de escolaridade 

elevada em relação à maioria dos demais grupos sócio-ocupacionais, especialmente em 

Natal, que alcançou o patamar médio de 11 anos de estudo, por sua vez, quando da 

análise da condição de proteção social, os trabalhadores desse grupo sócio-ocupacional 

apresentaram um grau de desproteção social no trabalho consideravelmente elevado, 

atingindo, no  ano 2008, na unidade federativa, 66,7% da população ocupada da 

categoria; e, em Natal 70%. 

 

A correlação do grupo “pequenos empregadores” fugiu, aparentemente, até da 

relação: maior escolaridade leva a maiores rendimentos, que por sua vez é fruto da 

melhor qualidade do emprego gerado; tendo em vista, que apesar da maior média de 

escolaridade ter proporcionado também uma relativa condição no nível de rendimento 

médio aos trabalhadores dessa categoria sócio-ocupacional, comparado à situação da 

maioria dos outros grupos sócio-ocupacionais; por sua vez, não garantiu uma condição 

plena de proteção social a esse trabalhador, muito pelo contrário, isto pelo fato de que 

os níveis de rendimentos apresentados pela maioria das categorias sócio-ocupacionais, 

aqui classificadas, foram tão baixos, que também um rendimento um pouco mais alto 

conquistado pela categoria “pequenos empregadores” não representou quase nada em 

termos de uma melhor condição sócio-econômica. 

 

Finalmente, esse panorama que tentamos traçar da relação entre estrutura 

econômica, mercado de trabalho e divisão sócio-ocupacional vem de fato corresponder 

a um dos pilares da tese aqui levantada sobre a manifestação do capital mercantil 

determinando as questões estruturais do mercado de trabalhão da economia norte-rio-

grandense. Questões que também fazem parte do contexto nacional, retratadas nas 

discussões teóricas do Cano e Brandão (2009) e do Guimarães (1997),  e na realidade 

em particular do Rio Grande do Norte por Araújo (2009) e Clementino (1997 e 2003). 

O Rio Grande do Norte, como um estado periférico, sofre a influência mais 

devastadora  da hegemonia do capital de base meramente mercantil, onde a “riqueza” do 

capitalismo nacional é gerado em cima de uma esfera da mera circulação de 
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mercadorias e serviços e não de um processo produtivo decorrente de relações sociais 

de produção mais avançadas.  

Temos uma estrutura econômica pouca avançada, sobretudo, nos segmentos 

agrícolas e no setor terciário, que propagam sub-empregos ou desempregos disfarçados, 

com alto nível de  não proteção social e baixo nível de renda para o trabalhador. Aliás,  

o setor agrícola é um exemplo máximo de degradação social das condições trabalhistas 

no estado, tendo em vista a situação precária da condição de renda do trabalhador rural 

no Rio Grande do Norte, atrelada a uma plena e irrestrita condição de não-proteção 

social; mesmo em se tratando de um segmento denominado corriqueiramente de 

moderna agricultura, que é o agronegócio brasileiro, representado no Rio Grande do 

Norte pela “fruticultura irrigada”, que podemos denominar de fato de uma mancha de 

“desenvolvimento econômico” no nosso país.  

O setor secundário não ficou atrás dessa precarização, ao mesmo tempo ratifica 

ainda essa condição, tendo em vista a importância historicamente do que deveria ter 

para alavancar as condições estruturais do modo de produção capitalista, que tem na 

indústria a alavanca para o seu desenvolvimento. No entanto, o que verificamos também 

foram ocupações com baixos níveis de rendimentos, assim como baixo índice de 

escolaridade da mão de obra e elevado grau de não proteção social; mesmo na capital do 

estado, espaço plenamente urbano, que apesar de aparecer sempre com uma condição 

favorável em comparação à unidade federativa, em praticamente boa parte das variáveis 

aqui estudadas, é também reflexo e autora, utilizando um termo da “moda”, de uma 

condição subdesenvolvida. 

 

Comprovamos, na discussão traçada no decorrer da pesquisa, a argumentação 

teórica de Brandão (2007) sobre a divisão social do trabalho, enquanto categoria básica 

para a investigação da dimensão espacial do desenvolvimento capitalista, por ser uma 

categoria mediadora e a expressão que permite entender o estágio de desenvolvimento 

atingido pelas  forças produtivas.   Segundo Brandão (2007),  a partir da divisão social 

do trabalho é possível compreender as heterogeneidades, as hierarquias e 

especializações intra e inter qualquer escala, seja regional, nacional e/ou internacional. 

A divisão social do trabalho revelou, portanto, as verdadeiras mediações e as formas 

concretas da reprodução social no espaço, observadas a partir da analise do mercado de 

trabalho norte-rio-grandense. 
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