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RESUMO

O processo de globalização que vem acontecendo no contexto da economia contemporânea
brasileira apresenta variáveis determinantes da reestruturação produtiva do capital,
influenciando no modelo econômico de desenvolvimento, fundamentado na competitividade e
na tecnologia. Como conseqüência, tem-se a desorganização da economia, as desigualdades
sociais e a desestruturação do mercado de trabalho e da previdência social, além do
crescimento imensurável da economia informal urbana no Brasil. O Estado do Rio Grande do
Norte tem a Grande Natal como principal centro produtor, sendo assim o espaço ideal para o
estudo das 58 indústrias informais de confecções investigadas. Apresenta na pesquisa de
campo sua estrutura organizacional, caracterizada pelo excesso de mão-de-obra e escassez de
capital, além da existência de divergência no sistema de escoamento da produção, apesar da
interdependência com o setor formal. A pesquisa aborda, também, a identidade na relação
capital x trabalho, as características econômicas das 58 unidades informais de confecções, a
natureza e o volume da atividade industrial, o papel dos 58 proprietários (empregadores
informais) em uma sociedade capitalista periférica, além do perfil, da situação do trabalho
precário e de baixo rendimento dos 120 trabalhadores informais.

Palavras-chave: Indústria informal de confecções. Mercado de trabalho. Grande Natal.



ABSTRACT

The process of globalization which has characterized today’s Brazilian economic
development is determining in the restructuring of productive capital, influencing the
development of an economic model, founded on greater competition and use of technology.
As a consequence of that, there has been a certain disorganization of the economy, the growth
of social inequalities and the lack of structuring of the labor market and the social security
system. This has favored a rapid growth of the urban informal economy in Brazil. In Rio
Grande do Norte state, the Greater Natal area is the main production center. This is where this
study found 58 informal textile industries. In the research, the organizational structure of these
industries, characterized by intensive use of labor vis-à-vis the use of capital, problems with
putting production in the market place, although links with the formal sector were evident, is
analysed. The research also focuses on the relationship labor x capital, the nature and volume
of the industrial activity in the 58 industries, their proprietors and 120 employees.

Key words: Informal textile industry. Labor market. Gread Natal region.
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1 INTRODUÇÃO

A abrupta abertura comercial brasileira, na década de 90, atingiu duramente

todos os segmentos industriais do Rio Grande do Norte e do país, de forma que o declínio do

setor formal de confecções foi ocasionado pela intensificação e crescimento das indústrias

informais de confecções, as quais passaram a dominar o mercado.

O presente estudo visa analisar e caracterizar o mercado de trabalho informal,

no setor das indústrias de confecções da Grande Natal, avaliando o impacto desse mercado

quanto à geração de emprego e renda na economia do Rio Grande do Norte bem como sua

capacidade de reestruturação, em função da economia global, no período de1997 a 2003.

A carência de informações sobre o setor informal, a lógica de funcionamento e

a dimensão social desse setor, bem como o impacto por ele causado na estrutura da economia

e no nível de desenvolvimento regional, foram a principal motivação para a realização desta

pesquisa de mestrado. Além do seu caráter acadêmico, este estudo é importante para auxiliar

os gestores públicos na formulação de medidas de planejamento socioeconômico e orientar,

com informações sobre o mercado de trabalho urbano e a capacidade de absorção desse

mercado pelo setor informal, a formação de uma política de emprego na Grande Natal,

visando ao aproveitamento da mão-de-obra disponível e à redução dos bolsões de pobreza.

Faz-se, assim, necessário avaliar as condições e relações de trabalho, os

rendimentos dos empregadores, de pequenos empregadores informais, de empregados com ou

sem carteira assinada, de trabalhadores não-remunerados, bem como a importância do setor

informal na economia, o crescimento desse setor em relação às atividades formais, as novas

formas de gestão, organização e precarização do trabalho, a geografia da produção nas

empresas tipicamente capitalistas, as relações do trabalho informal com as grandes indústrias
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de confecções, no atual processo da globalização. É preciso, ainda, identificar, no setor

informal de confecções, os segmentos que apresentam maior dinamismo, importância

econômica e potencial de crescimento dentro do atual contexto de desenvolvimento global.

É nesse contexto que se caracteriza a importância dos conhecimentos sobre a

realidade do mercado de trabalho informal - que agrega parte considerável da população

economicamente ativa - no sentido de se buscar reestruturar as políticas públicas do Rio

Grande do Norte bem como melhor organizar as classes empresariais e trabalhadoras.

A sobrevivência do trabalhador como cidadão ou agente produtivo é a

justificativa para o setor informal, reconhecidamente o principal problema da economia

nordestina. Este estudo analisa a atividade industrial, as características dos empregadores

informais e dos seus trabalhadores informais, inclusive a demanda, o consumo, a população

que trabalha no setor informal e as pequenas unidades produtoras de confecções que fazem

parte da economia informal na Grande Natal.

Para a coleta de dados no campo, foi realizada uma pesquisa por questionário,

em setores urbanos estratificados. Os resultados dessa pesquisa serão diagnosticados por meio

de tabelas e reflexões críticas sobre o mercado de trabalho informal, que serão

complementadas por dados secundários de várias fontes.

A pesquisa aqui relatada, teve, como base comparativa, a pesquisa ECINF, de

1997 (IBGE, 1999), para auxiliar a discussão sobre as tendências e transformações do setor

informal - em relação ao formal – das indústrias de confecções da Grande Natal.

A dissertação é formada por cinco capítulos, que estão subdivididos da

seguinte forma:

No capítulo 2 – A DESCONCENTRAÇÃO ESPACIAL INDUSTRIAL E AS

TRANSFORMAÇÕES DO MERCADO MUNDIAL – são tratados assuntos relativos ao

processo de desconcentração geográfica e setorial das empresas bem como à nova
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reorganização do trabalho industrial, dando ênfase à terceirização da produção e ao

crescimento do trabalho informal. Investigam-se as modificações do mercado de trabalho

internacional, os novos conceitos e as perspectivas do mercado de trabalho no atual processo

da globalização.

O capítulo 3 – A DINÂMICA DA ESTRUTURA INDUSTRIAL

BRASILEIRA E A NOVA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO – CONSEQÜÊNCIAS – tem

como objetivo analisar a nova espacialização da produção industrial, suas transformações e o

impacto que vêm causando no desenvolvimento econômico brasileiro.

As deseconomias de aglomeração provocam deslocamentos das indústrias das

regiões metropolitanas para as cidades do interior que possuem infra-estrutura produtiva,

visando à redução dos custos e a uma maior competitividade no mercado. Especificamente, as

indústrias de confecções do Brasil possuem uma grande diversificação em relação aos

mercados, produtos, nível de organização e tecnológico, além do volume de capital

disponível. Por conseguinte, para se analisarem as indústrias informais de confecções, é

preciso investigar o seu sistema de funcionamento, de organização e a estrutura do mercado

de trabalho das indústrias formais, diante da extinção dos postos de trabalho, utilização do

trabalho informal, e conseqüentemente, da desorganização do mercado de trabalho.

O capítulo 4 – A GRANDE NATAL E O DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO DO RIO GRANDE DO NORTE – mostra a situação do mercado de trabalho,

das indústrias de confecções formais e informais da Grande Natal, no contexto da economia

do Rio Grande do Norte. Analisando-se os principais indicadores sociais do IBGE (2001) e do

DIEESE (2002), percebe-se que os municípios da Grande Natal demonstram heterogeneidade

e desigualdade social, devido à falta de políticas públicas estratégicas que possam

acompanhar o desenvolvimento demográfico e a reestruturação do capital.
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No capítulo 5 – Análise da pesquisa de campo, que investiga as INDÚSTRIAS

INFORMAIS DE CONFECÇÕES E MERCADO DE TRABALHO NA GRANDE NATAL

(2003) – trata-se das características econômicas das unidades informais de produção industrial

de confecções, inclusive, detalhadamente da atividade industrial e do sistema de escoamento

da produção. Além disso, são apresentadas as características individuais do proprietário

(empregadores informais) e, por último, as características dos trabalhadores urbanos informais

das unidades de produção industrial de confecções da Grande Natal.

No capítulo 6 – CONCLUSÃO – Analisa de forma conclusiva os capítulos

teóricos e o resultado da pesquisa de campo.
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2 A DESCONCENTRAÇÃO ESPACIAL INDUSTRIAL E AS TRANSFORMAÇÕES

DO MERCADO MUNDIAL

Considerações Iniciais

Este capítulo tem como objetivo analisar o processo de desconcentração do

espaço industrial – geradora da concentração geográfica e setorial das empresas e de uma

nova reorganização do trabalho industrial – enfatizando o crescimento do trabalho informal,

da terceirização da produção e a necessidade de uma força de trabalho qualificada. Outro

objetivo é avaliar as políticas urbanas – estratégicas e competitivas – das cidades, o sistema de

rede Informacional, a evolução Industrial e, conseqüentemente, o mercado de trabalho

informal, que funciona como solução para o desemprego urbano.

Como melhor forma de organizar a discussão, iniciaremos fazendo referência à

decadência do modelo de desenvolvimento industrial Fordista/Taylorista e às conseqüências

da nova espacialização industrial para o mercado de trabalho.

Para Lipietz e Leborgne (1988), o fordismo é o modelo de desenvolvimento

aplicado no período do pós-guerra nos países industrializados e em processo de

industrialização, que resultou na riqueza e no paradigma da industrialização mundial, pois

criou ganhos de capital (produtividade/intensidade), contribuindo, principalmente, para o

crescimento da demanda por bens de consumo, equivalente ao do poder aquisitivo da

população, até à década de 60.

Em relação à divisão social do trabalho, no auge do período fordista, houve o

fortalecimento da classe trabalhadora, através dos ganhos salariais, com a incorporação dos

índices de real produtividade e estabilidade no emprego, garantida, inclusive pela seção, dos

sindicatos. Com o advento da crise fordista/taylorista e a internacionalização da produção, a
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flexibilidade do trabalho e a microeletrônica passaram a constituir alternativas para os

empresários aumentarem seus lucros e conseguirem superar a crise.

As modificações no processo produtivo e na divisão social do trabalho levaram

as firmas a uma desintegração espacial, na procura por uma maior oferta dos fatores de

produção, com vistas a aumentar a competitividade no mercado global, levando em

consideração, inclusive, a facilidade de gerenciamento, a flexibilidade do processo de

trabalho, a diversidade das máquinas e equipamentos, e a fabricação automatizada flexível

dos produtos via fluxo informacional do processo produtivo.

O desenvolvimento tecnológico trouxe crescimento e, ao mesmo tempo,

regressão para a sociedade. No que se refere às relações trabalhistas, pode-se admitir para a

classe trabalhadora contratos flexíveis ou rígidos bem como negociações salariais individuais

ou coletivas, obedecendo ao tipo do modelo de desenvolvimento e organização industrial.

A decadência das indústrias do período fordista, seguida pela revolução

tecnológica (microeletrônica), foi determinante para a superação da crise e para a

reestruturação produtiva do capitalismo industrial e do processo de produção/acumulação

flexível. A automação industrial, por exemplo, transformou o setor produtivo, com sua

flexibilidade modificando, inclusive, a divisão social do trabalho, que passou a exigir um alto

nível de qualificação, com um grande poder de criatividade. Mas, apesar das vantagens, a

automação trouxe alguns problemas sérios, tais como os altos custos dos serviços de

manutenção e reposição, além das longas pausas provocadas pelos problemas técnicos.

No entendimento de Lipietz e Leborne (1988), a nova organização industrial

forçou o desenvolvimento tecnológico e as novas formas de gestão, com a verticalização

(especialização) das empresas, possibilitando, assim, um processo flexível de bens

diferenciados e, conseqüentemente, uma redução dos custos de produção. Com isso, no atual

processo da reestruturação produtiva industrial, o novo modelo de desenvolvimento, com base
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na automação, vem reduzindo drasticamente os postos de trabalho pouco qualificados e a

importância dos antigos territórios que concentravam a industrialização fordista.

O sistema de produção industrial intensivo e de acumulação fixa do fordismo,

como foi enfatizado, obteve  um poder de consumo da população, idêntico à produtividade,

em relação ao volume de capital fixo per capita. No pensamento de Antunes (2002), a crise

do fordismo/taylorismo representou, a época, uma decadência do keynesianismo e da própria

estrutura do Capital. As conseqüências dessa decadência foram as seguintes:

 crise dos mecanismos de regulação do capitalismo, os quais funcionam

como um sistema de mediação das contradições e crises do capitalismo, não somente em

relação ao período do fordismo, mas também em relação à intensificação do processo de

globalização atual, principalmente no que se refere ao sistema de produção/acumulação

flexível de alta competitividade. Posteriormente à crise, houve a reestruturação produtiva, a

flexibilidade do trabalho e a adoção das políticas neoliberais pelos Estados-nações, como

forma de ordenar o sistema hegemônico de dominação do capital, inclusive a quebra do

padrão de dominação do capital produtivo em relação ao capital financeiro e à desorganização

da classe trabalhadora;

 nova hegemonia do capital, baseada no processo de acumulação flexível,

na reestruturação do sistema ideológico de dominação das classes sociais, na espacialização

industrial e na divisão social do trabalho (trabalhador qualificado/ trabalhador multifucional),

que passa a fazer parte da nova reorganização do sistema capitalista informacional.

2.1 O Novo Modelo de Espacialização Industrial, As Políticas Urbanas Estratégicas das

Cidades e a Divisão Social do Trabalho

A nova espacialização industrial tem se adaptado ao crescimento acelerado dos

centros urbanos, que tem buscado atender às constantes modificações tecnológicas do
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processo produtivo informacional e dos serviços, inclusive com a constituição de espaços

adequados para o funcionamento dos complexos industriais. Na visão de Castells (2000),

nesse contexto o trabalhador qualificado é imprescindível para a manutenção do sistema

organizacional e para o processo industrial com tecnologia de ponta. Os trabalhadores mais

antigos e as atividades industriais menos produtivas são excluídos do mercado, criando-se

uma nova cultura do trabalho, baseada na precariedade e na terceirização, ou seja, o grande

mercado de trabalho informal passa a desenvolver atividades de produção nas redes de

trabalho produtivo do setor industrial.

Assim, para reproduzir-se, o capitalismo recria-se, paradoxalmente, através da

sua própria destruição, atingindo fortemente o mercado de trabalho, pois o espaço e o trabalho

são o sustentáculo do mercado capitalista, que controla, através da mídia, os mecanismos

ideológicos e de consumo do espaço social. Na grande indústria, passa-se a dispor do trabalho

científico e da tecnologia como instrumentos do trabalho intelectual de domínio do espaço e

do tempo. Segundo Castells (2000), a tecnologia de informação tem transformado todo o

processo social e as principais atividades econômicas, desenvolvendo e fragmentando o setor

produtivo e levando, inclusive, a uma nova divisão social do trabalho, caracterizada por uma

mão-de-obra altamente qualificada. Uma nova espacialização industrial, daí resultante, tem

por objetivo manter o nível organizacional e a operacionalidade do setor produtivo, utilizando

mão-de-obra pouco qualificada para serviços auxiliares e de montagem. O desenvolvimento

tecnológico industrial, baseado na microeletrônica e nas telecomunicações, também

possibilitou a desconcentração das diversas unidades industriais, pois criou uma localização

geográfica diferenciada, de acordo com o tipo de operação industrial.

A formação de centros tecnológicos, para atender à necessidade constante da

inovação tecnológica do processo produtivo, gerou uma nova espacialização social do
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trabalho, em que preponderam a manutenção do poder competitivo global, a lucratividade, a

produtividade e a acumulação flexível.

Tem-se, assim, a era dos complexos produtivos de alta tecnologia, devido à

necessidade constante de novos produtos, processos com menores custos, maior produtividade

e integração industrial, de máxima importância para a formação da produção industrial com

mercadorias de alto valor agregado.

O advento da indústria de alta tecnologia, ou seja, a indústria com base na
microeletrônica e assistida por computadores, introduziu uma nova lógica de
localização industrial. As empresas eletrônicas, produtoras dos novos
dispositivos da tecnologia de informação, também foram as primeiras a
utilizar a estratégia de localização possibilitada e exigida pelo processo
produtivo baseado na informação. Ao longo dos anos 80, vários estudos
empíricos conduzidos por estudantes universitários e pós-graduandos no
Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional da Universidade da
Califórnia, em Berkeley, proporcionaram uma idéia consistente sobre o
perfil do “novo espaço industrial”. Esse espaço caracteriza-se pela
capacidade organizacional e tecnológica de separar o processo produtivo em
diferentes localizações, ao mesmo tempo em que reintegra sua unidade por
meio de conexões de telecomunicações e da flexibilidade e precisão
resultante da microeletrônica na fabricação de componentes. Além disso,
devido à singularidade da força de trabalho necessária para cada estágio e às
diferentes características sociais e ambientais próprias das condições de vida
de segmentos profundamente distintos dessa força de trabalho, recomenda-se
especificidade geográfica para cada fase do processo produtivo
(CASTELLS, 2000, p. 412).

No pensamento de Castells (2000), as políticas urbanas estratégicas

competitivas para as cidades industriais devem ser baseadas principalmente na velocidade e

facilidade do transporte de informações, nos trabalhadores e no  escoamento da produção

industrial. As cidades necessitam, assim, de uma malha rodoviária/ferroviária, além do modal

aéreo e da navegação marítima, cuja infra-estrutura seja adequada para a manutenção do fluxo

de mercadorias com as regiões de influência metropolitana e municipal bem como com as

grandes cidades globais. Para isso, há a necessidade de uma política urbana nacional com uma

visão estratégica global, que venha facilitar o acesso aos grandes mercados, com maior

capacitação dos portos/aeroportos/estações ferroviárias, no que se refere a armazenagem,
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desburocratização das alfândegas, maior desregulamentação e redução das tarifas sobre

exportação e importação, além de investimentos/financiamentos no setor de transportes

compatíveis com as exigências das atuais políticas de comércio exterior.

Outros fatores das políticas urbanas estratégicas são determinantes da

qualidade de vida e do trabalho, a saber: a habitação, o saneamento, o abastecimento d’água, a

atratividade da cidade, a segurança pública e os serviços sociais. Esses elementos devem ser

implantados de forma integrada, através dos setores público e privado, de tal forma que as

residências estejam próximas do centro industrial, viabilizando o processo de produção e a

urbanização das cidades. É importante frisar que as deficiências da educação e da saúde

contribuem para as desigualdades sociais e a baixa produtividade, principalmente em relação

à população de baixa renda, a qual não têm condições de assistência através da iniciativa

privada e que a justiça e a segurança pública sejam também consideradas fatores primordiais

na decisão sobre instalação de unidades de produção nas cidades, pois os altos índices de

marginalidade e morosidade do judiciário podem inviabilizar qualquer tipo de

empreendimento na economia global. O mesmo deve dar-se com a limpeza da cidade e os

pontos atrativos de lazer e diversão, os quais devem também influenciara decisão de

implantação de uma indústria. Por fim, o meio ambiente deve também ser considerado muito

importante para a qualidade dos espaços urbanos, pois a degradação ambiental influi

diretamente no processo produtivo.

No pensamento de Santos (1979), a atividade produtiva industrial está dividida

de duas maneiras:

 circuito superior: abrange um conjunto de processos com alto

desenvolvimento tecnológico;

 circuito superior marginal: formado por indústrias com baixo nível

organizacional e tecnológico  de modernização, em relação ao circuito superior, apesar de
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manter um sistema produtivo marginal moderno, com custos mais baixos e produtos com

qualidade inferior, garantindo, assim, o poder de competitividade e permanência no mercado.

As pequenas indústrias (circuito inferior) são unidades produtivas de pequeno porte, que

levam em consideração o fator trabalho, mesmo com a falta de capital (base do circuito

superior). Esse tipo de indústria leva em consideração, principalmente, a multiplicidade das

tarefas, a baixa remuneração, compensada pela dedicação ao trabalho, base de sua

subsistência.

A multiplicidade e o crescimento dessas pequenas unidades de produção

industrial tiveram destaque inicialmente nos países subdesenvolvidos, motivados pela isenção

tributária, a mão-de-obra barata, a independência  de capital e a manutenção das atividades na

mesma cidade. A nova espacialização industrial do circuito superior e a moderna divisão

social do trabalho demonstram, ao contrário, que a indústria contemporânea tem necessidade

de complementação e integração entre seus próprios estabelecimentos industriais e de fusões

de empresas (associações de capitais), interagindo no sistema de reestruturação produtivo do

capital monopolista e impedindo qualquer planejamento de desenvolvimento e programa de

industrialização de um país, devido à flexibilidade de produção.

O processo de industrialização dos países subdesenvolvidos tem enfrentado

muitas dificuldades, devido à carência de tecnologia de ponta, máquinas, equipamentos,

serviços de natureza industrial, mão-de-obra qualificada e capital.

No entendimento de Santos (1979), os países subdesenvolvidos possuem uma

subdivisão dentro do circuito superior de industrialização, qual seja: um sistema de

industrialização voltado para a economia doméstica e um segundo processo, voltado

principalmente para o mercado externo, possuidor de alto desenvolvimento tecnológico.

Apesar da existência desses dois mercados, teoricamente distintos, sabemos que a

industrialização moderna permite uma mudança estratégica em relação ao tipo de mercado,
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podendo uma empresa atuar tanto na economia doméstica como no comércio internacional,

levando em consideração a sua localização espacial, infra-estrutura local/nacional, sua

capacidade de base exportadora, mudança na espacialização (localização livre) e grande

influência junto ao poder público.

Na visão do autor mencionado, as indústrias modernas exportadoras não estão

presas aos antigos grandes centros urbanos, podendo instalar-se na cidade industrial (zona

industrial) e comandar toda a rede de estabelecimentos industriais espacializados pelo mundo

inteiro. O Estado, porém, procura priorizar a infra-estrutura necessária para a instalação dos

grandes conglomerados, visando a uma ampliação e a uma maior inserção no mercado global,

sem levar em consideração a desorganização provocada na economia nacional pelo excesso

de gastos públicos (isenções/subsídios), aumento das importações de matéria prima (redução

nas divisas dos países), perda de competitividade da indústria nacional e maior dependência

das decisões do monopólio capitalista externo. Além disso, os efeitos multiplicadores

benéficos são transferidos para o exterior, agravando o desemprego estrutural com uma maior

exploração da força de trabalho, por falta de um programa de política industrial integrado a

um desenvolvimento socioeconômico global e setorial.

No entendimento de Harvey (1992), as transformações do mundo urbano estão

direcionadas principalmente para a reestruturação do capital. As transformações sociais

devem ser analisadas de forma dialética, inclusive a relação capital/trabalho, através do estudo

sobre as cidades, o desenvolvimento regional e o processo de industrialização.

Segundo Harvey (1992), existiriam quatro sistemas explicativos para o

desenvolvimento urbano desigual na atual reestruturação do capital, a saber:

 A nova divisão social do trabalho, baseada principalmente na nova

espacialização industrial, utilização de mão-de-obra barata e formação dos centros de

excelência nas cidades industriais, visando a atender à constante necessidade de
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aperfeiçoamento tecnológico, tem criado bairros específicos, com diferenças culturais,

arquitetônicas, de qualidade de vida, e alto poder de consumo. Com isso, as antigas

metrópoles, que controlam as principais atividades dos setores produtivo e improdutivo,

passaram a sofrer um sucateamento na sua estrutura, devido à saída dos grandes

conglomerados, inclusive dos investimentos, para as cidades industriais, cuja vantagem

comparativa na produção de bens e serviços consiste na redução dos custos operacionais, da

prestação de serviços, implicando uma maior competitividade;

 A divisão espacial do consumo é uma das formas de aumentar o poder de

competitividade e atração das cidades industriais, através do turismo, dos shopping centers,

do estímulo ao consumo – pela facilidade de crédito para as classes de menor renda, – dos

festivais, do desenvolvimento cultural e dos produtos de alta qualidade consumidos pela

classe A, que é a principal responsável pela acumulação e reprodução do capital produtivo,

devido ao fator concentração de renda;

 O empreendimento urbano é a estratégia de controle das grandes transações

do capital financeiro, das estatais e comunicações, necessitando de uma infra-estrutura

sofisticada e com altos investimentos do setor público, em detrimento do desenvolvimento

social. O objetivo é transformar a cidade do futuro em uma potência, em termos de

competição urbana, caracterizada por uma economia de aglomeração, com funções

específicas de comando, controle, informação, e também pós-industrial, voltada para serviços

especializados e o comércio internacional;

 Os limites para o controle da distribuição de renda por parte do Estado

favorecem os grupos dominantes e o poder econômico.
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Considerações Finais

O desenvolvimento tecnológico, especificamente a microeletrônica, a

descentralização espacial da produção e a terceirização do setor produtivo industrial foram os

responsáveis pela superação da crise gerada no período do fordismo/taylorismo. O novo

modelo de desenvolvimento (toyotismo) teve como suporte a reestruturação produtiva do

capital a partir da década de 70. A nova espacialização social do trabalho, baseada na

transferência de postos de trabalho dos países ricos para os países periféricos, na busca de

mão-de-obra barata, gerou um alto índice de desemprego aberto, com a queda do regime de

trabalho rígido, o rendimento do trabalho assalariado e o crescimento do trabalho informal.

As políticas urbanas estratégicas das cidades, na busca por atrair investimentos

das grandes empresas, têm desviado os principais recursos das atividades sociais para infra-

estrutura dos setores produtivo e de serviços, objetivando reduzir os custos de produção do

setor industrial.  Há, ao mesmo tempo, o crescimento do desemprego, gerado pela falta de

investimentos do setor governamental (política neoliberal), pelo desenvolvimento tecnológico

(desemprego estrutural) e pela competição por  divisão espacial do consumo.

Neste início de século, o predomínio dos grandes conglomerados mundiais,

constituídos através de fusões de empresas e investimentos nas áreas de pesquisa e tecnologia

dos países de capitalismo avançado, é notável. Através do sistema de redes, esses

conglomerados atuam nos países periféricos, pressionando por flexibilidade e reformas

trabalhistas que promovam a redução salarial, a perda do poder sindical, dos direitos

trabalhistas e a extinção dos contratos rígidos de trabalho. Além disso, nos países de

capitalismo periférico, parte da força de trabalho foi empregada nas pequenas unidades de

produção industrial informal, incrementando o trabalho ilegal.
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2.2 A Globalização e as Transformações do Mercado de Trabalho Mundial

Considerações Iniciais

Este capítulo tem a finalidade de mostrar as transformações do mercado de

trabalho internacional, os novos conceitos e as perspectivas do trabalho no atual processo da

globalização.

O trabalho, desde o período do feudalismo, passando pelo mercantil, até o

processo atual, de globalização da sociedade informacional, foi a essência histórica da

exploração. Na década de 70, o advento da microeletrônica, ao mesmo tempo que

proporcionou a reestruturação produtiva capitalista, desorganizou a classe trabalhadora.

Atualmente verifica-se o seguinte:

 extinção de inúmeros postos de trabalho formais;

 desestruturação dos movimentos  trabalhistas;

 perda do poder aquisitivo médio, devido ao alto índice de desempregados,

política econômica global e reestruturação produtiva;

 precarização do trabalho, subemprego, (devido  à extinção dos empregos

formais), contratos de trabalho de curto prazo;

 destruição da consciência de classe dos trabalhadores e das conquistas

sociais.

Por conseguinte, no capitalismo contemporâneo o trabalho informal está

crescendo em proporções bastante superiores às do trabalho formal. Sendo assim, faz-se

necessário o conhecimento das transformações do mercado de trabalho mundial.

Segundo Cardoso (2000), o trabalho pode ser analisado a partir de diferentes

sistemas. No Sistema Capitalista, ele se materializa normalmente em trabalho assalariado,
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cuja característica é a troca do tempo trabalhado por um salário, alienando parte do tempo /

vida do trabalhador, em benefício do capitalista; no sistema socialista, a atividade

autodeterminada tem sua própria finalidade, ou seja, os objetos produzidos são utilizados pelo

grupo de indivíduos que os produziu, e o tempo trabalhado possui valor de uso, ao contrário

do que ocorre com o trabalho assalariado (valor de troca).

 Na visão marxista, é o trabalho a principal atividade do homem. Por meio dele,

o homem regula o seu metabolismo com a natureza, tornando-se presente em todas as formas

sociais. Os economistas clássicos tinham o trabalho como única fonte de riqueza, porém não

observaram o trabalho abstrato (universal), criador de valores da sociedade produtora das

mercadorias. A compreensão do duplo caráter do trabalho (concreto/abstrato) é

imprescindível na teoria econômica do capitalismo moderno e na compreensão da economia

política. O duplo caráter do trabalho humano, sob o capitalismo, consiste em ser o trabalho

gerador de valores de uso (concreto) e gerador de valores de troca (abstrato).

 

O trabalho do alfaiate e do tecelão, embora atividades produtivas
qualitativamente diferentes, são ambos dispêndio humano produtivo do
cérebro, músculos, nervos, mãos, etc., e, desse modo, são ambos trabalhos
humanos. São apenas duas formas diversas de despender força humana de
trabalho. Sem dúvida, a própria força humana de trabalho tem de atingir
certo desenvolvimento, para ser empregada de múltiplas formas. O valor da
mercadoria, porém, representa trabalho humano simplesmente, dispêndio de
trabalho humano geral (MARX, 1996, p. 51).

No que se refere ao estudo do mercado de trabalho informal, é pertinente

analisar o desenvolvimento do trabalho humano, especificamente do trabalho abstrato, que,

segundo Marx, determina e incorpora todo o trabalho da sociedade. Para que melhor se

compreenda o problema, na visão de Cardoso (2000), deve-se fazer uma análise histórica do

trabalho, acompanhando os períodos de desenvolvimento do capitalismo.

O primeiro período foi o final do século XVIII (1a Revolução Industrial), que

se caracterizou pelo trabalho subjetivo, artesanal e controlador do processo de produção. O
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capitalista fazia a divisão do trabalho dos operários na fábrica em vários ofícios, mantendo a

manufatura diretamente ligada à divisão técnica do trabalho. Eram características desse tipo

de trabalho a concentração do operário em um local (fábrica), os novos instrumentos de

trabalho e a multiplicação da força de trabalho. O aprofundamento da divisão social do

trabalho no sistema capitalista é uma das maneiras de aumentar a produção de mais-valia

relativa .

O segundo período, no século XIX (2a Revolução Industrial), foi marcado pela

maior utilização das máquinas (capital fixo), que dominou o processo de produção, o

desenvolvimento industrial e a nova divisão social do trabalho. A criação de máquinas tem

por objetivo o aumento da produtividade do trabalho e, conseqüentemente, a redução dos

custos da produção de mercadorias e o  aumento do lucro do capitalista. Aprofunda-se a

divisão do capital em capital constante (máquinas, imóveis e equipamentos) e capital variável

(salário), passando o trabalho humano a cuidar do controle das máquinas, num sistema de

produção de mercadorias que é baseado na padronização e internacionalização dos produtos

bem como no crescimento econômico pró-sistêmico do capitalismo mundial.

O terceiro período foi iniciado aproximadamente na década de 1970, com a

intensificação da reestruturação produtiva, um maior desenvolvimento científico e

tecnológico e o desemprego estrutural.

O Estado mínimo do neoliberalismo pressupõe a modernização do parque

produtivo e da infra-estrutura produtiva, a desregulamentação do sistema financeiro e as

privatizações. Segundo Noronha (2000), no que concerne ao mercado de trabalho, apenas a

qualificação dos trabalhadores, para atender ao desenvolvimento tecnológico das indústrias,

ficaria sob a responsabilidade do Estado.

No atual processo de globalização, a flexibilização do mercado de trabalho

impõe uma revisão dos direitos trabalhistas e sociais. O modelo das relações de trabalho, no
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entanto, deve ter uma estabilidade de regras, leis, regulamentos, levando em consideração

possíveis mudanças (flexibilização) e a adequação desse modelo ao mercado de trabalho. Pela

falta disso, as conquistas da classe trabalhadora do último século estão sendo extintas e não

aperfeiçoadas.

A teoria da flexibilização, que deveria dar mobilidade ao sistema produtivo,

aumentando o número de empresas e, consequentemente, garantindo o nível atual de emprego

e a criação de novos postos de trabalho, não ocorreu no capitalismo contemporâneo.

Segundo Sassen (1998), os períodos da história do capitalismo têm mostrado

mudanças no sistema de produção, acumulação e, em toda a economia mundial, implicando

uma centralização das grandes empresas nacionais nas cidades globais.

Na atual fase da economia mundial, é precisamente a combinação da
dispersão global das atividades econômicas e da integração global, mediante
uma concentração contínua do controle econômico e da propriedade, que
tem contribuído para o papel estratégico desempenhado por certas grande
cidades, que denomino cidades globais (SASSEN, 1998, p. 16).

A nova espacialização da economia nasceu com o crescimento dos fluxos

financeiros internacionais, em paralelo aos fluxos internacionais de mercadorias,

materializados no investimento estrangeiro direto (IED). Com as fusões de empresas, na fase

de reestruturação, após o período de crise fordista, na década de 80, ocorreu uma

concentração da economia global, sob o comando dos chamados “novos lugares estratégicos

da economia mundial” (as zonas de processamento das exportações, os centros bancários off

shore e as cidades globais).

As cidades globais são lugares–chaves para os serviços avançados e para as
telecomunicações necessárias à implementação e ao gerenciamento das
operações econômicas globais. Elas também tendem a concentrar as matrizes
das empresas, sobretudo daqueles que operam em mais de um país. O
crescimento do investimento e do comércio internacional e a necessidade de
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financiar e prestar serviços a essas atividades impulsionaram o crescimento
dessas funções nas grandes cidades (SASSEN, 1998, p. 35).

O alto desenvolvimento tecnológico das indústrias, as fusões de empresas,

entre outros processos, fizeram surgir uma nova espacialização industrial e, ao mesmo tempo,

uma reintegração das unidades produtivas, facilitada pelas telecomunicações. A nova

espacialidade do trabalho, criada também como conseqüência da necessidade de mão-de-obra

especializada e de baixo custo nas diversas fases do setor produtivo, determinou a

concentração de novas áreas industriais.

Certos aspectos da dispersão territorial da atividade econômica podem ter
levado a alguma dispersão dos lucros e das propriedades. Grandes empresas,
por exemplo, aumentaram a subcontratação de pequenas empresas
espalhadas pelo mundo, e muitas empresas nacionais, nos países
recentemente industrializados, cresceram rapidamente graças aos
investimentos realizados por empresas estrangeiras e ao acesso aos mercados
mundiais, freqüentemente por meio de acordos com empresas multinacionais
(SASSEN, 1998, p. 39).

Segundo Gorz (1980), escrevendo ainda no início da década de 80, o

desenvolvimento tecnológico eliminou um grande número de postos de trabalho, além de ter

descaracterizado o trabalhador em relação ao seu trabalho ou função no setor produtivo. O

proletariado entrou em crise, pois atualmente não consegue organizar-se e exercer seu

trabalho devido à substituição da força de trabalho pelos equipamentos e a conseqüente

extinção de mais postos de trabalho, ou seja, a classe (“não-classe de não-trabalhadores de

uma não-sociedade trabalhadora”) entrou em colapso pela própria crise do capitalismo.

Essa não classe engloba, na realidade, o conjunto dos indivíduos que se
encontram expulsos da produção pelo processo de abolição do trabalho, ou
subempregados em suas capacidades pela industrialização (ou seja, pela
automatização e pela informatização) do trabalho intelectual (GORZ, 1980,
p. 87).
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O neoproletariado da fase pós-industrial não possui trabalho tão definido

dentro do processo produtivo, desenvolvendo várias tarefas diferentes (provisoriamente

empregado e sem pertencer a nenhuma categoria específica). Assim a evolução tecnológica

destrói os produtores sociais, marginalizando o trabalho necessário para a reprodução da

sociedade. Como explica Gorz (1980, p. 89):

A maioria da população pertence a esse neoproletariado pós-industrial dos
sem-estatuto e dos sem classe que ocupam os empregos precários de
ajudantes, de tarefeiros, de operários de ocasião, de substitutos,  de
empregados em meio expediente, (empregos esses que, num futuro não
muito distante, serão abolidos pela automatização) cuja qualificação,
determinada por  tecnologias de rápida evolução, muda continuamente e, de
qualquer modo,  não tem relação com os conhecimentos e ofícios que podem
ser aprendidos nas escolas ou faculdades.

Antunes (2000) defende a  tese de que a lei do valor, na sociedade capitalista

contemporânea, depende cada vez mais do trabalho precário, em detrimento do trabalho

estável (formal), implicando a exploração das diversas forças de trabalho precarizado como

condição para a manutenção da competitividade e da reprodução do capital no atual processo

da globalização. O autor rejeita a tese de eliminação do trabalho abstrato e precarizado na

nova divisão social do trabalho e espacialização industrial, cuja intensidade e diversidade são

características da existência da lei do valor na era da acumulação/ empresa flexível e quebra

de verticalização produtiva. Antunes reconhece a importância da ciência e da tecnologia,

embora a ressalte que a expansão desta esteja diretamente ligada ao dinamismo da relação

capital / trabalho.

Segundo Marx (1996), a ciência e a tecnologia se desenvolvem de acordo com

a necessidade do capital. A importância relativa de ambas e a forte expansão científica/técnica

no mundo contemporâneo ampliam o conhecimento social gerado pelo desenvolvimento
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científico, cujos objetivos se restringem, na sua expansão, à lógica de reprodução do sistema

capitalista.

O trabalho, globalmente, tem passado por diversas transformações, tais como

terceirização, crescimento da informalidade, exclusão do mercado de trabalho e reformas

políticas, sindicais e sociais, com o objetivo de atender à flexibilidade da produção e da

acumulação de capital, cujas conseqüências principais são a precarização do trabalho

industrial, a heterogeneização do trabalho, a ampliação do setor terciário (sociedade dos

serviços), o desemprego estrutural e a destruição da classe trabalhadora.

O trabalho é a relação do homem com o seu meio, visando à satisfação das

necessidades (materiais e imateriais) do seu ser e das necessidades da coletividade social à

qual pertence. Por conseguinte, torna-se importante o conhecimento da configuração

territorial capitalista e de como nela está inserida a classe trabalhadora, avaliando sua

importância em relação aos meios de produção e ao valor da sua força de trabalho.

Segundo Pochmann (2001), as principais transformações do trabalho

contemporâneo provocaram um incremento da desigualdade entre as nações, principalmente

pela maior competitividade dos países desenvolvidos tecnologicamente, produtivamente e

socialmente. Sua maior inserção internacional e a conseqüente divisão internacional do

trabalho, explicam-se por duas teorias que relacionam o espaço microeconômico (empresa):

 a nova espacialização das empresas acontece por necessidade de uma

maior flexibilidade/ redução de custos na produção, levando-se em consideração a mão-de-

obra e o transporte ;

 a localização geográfica da firma com o objetivo de um maior

relacionamento com outras nações, resulta na maximização dos lucros, através do intercâmbio

de bens, serviços e informações.
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As teorias modernas sobre os custos de oportunidade dos produtos que devem

ser fabricados pelos diversos países explicam que devem ser levados em consideração todos

os fatores de produção, não devendo o estudioso prender-se a uma análise estática da

economia, relacionando a produção especificamente ao trabalho. Além disso, a situação de

desenvolvimento/divisão capitalista do trabalho de cada nação deve levar em consideração a

hegemonia americana em um mundo unipolar. Diante disso, Pochmann (2001) mostra a

produção, a distribuição de renda e do trabalho no mundo, os fatores externos, citados

anteriormente, e os fatores internos, relacionados à economia doméstica de cada país,

inclusive o esforço empresarial e os ciclos dos produtos que imprimem

capacidade/intensidade aos fluxos comercial e de investimentos.

Para Pochmann (2001), as transformações na cadeia produtiva global possuem

a seguinte subdivisão. Atualmente existe uma maior importância em relação aos serviços que

dão suporte à produção com tecnologia de ponta. Assim, complementando a melhor

competitividade do produto, vêm marketing, embalagem, design, necessidade de ampliação

do mercado e competência empresarial.

Entre 1976 e 1996, a composição do mercado mundial de produtos sofreu
importantes alterações. Os bens com médio e alto conteúdo tecnológico
passaram de 33% p/ 54% no total das exportações, enquanto os produtos
com baixo conteúdo tecnológico e oriundo do setor primário foram
reduzidos de 55% p/ 31% do comércio mundial, conforme estudo de
Dahlman. Ao mesmo tempo, mudou rapidamente a composição do emprego
total nas economias centrais, conforme atestam os indicadores de repartição
das ocupações qualificadas e não-qualificadas (POCHMANN, 2001, p. 32).

A nova divisão social do trabalho, para Pochmann (2001), demonstra a

concentração dos postos de trabalho qualificados nos países detentores de capital e o

desemprego da mão-de-obra pouco qualificada. Em relação aos países de capitalismo

periférico e semiperiférico, percebe-se o crescimento do trabalho informal, precário e
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terceirizado (não-qualificado), em detrimento do trabalho qualificado, tendo como

conseqüência um forte avanço na concentração de renda dos mais ricos e um aumento

exagerado no nível de pobreza absoluta da maioria da população desses países pobres. A

redução do poder aquisitivo da população e a conseqüente concentração do consumo na classe

de maior renda dos países de capitalismo periférico/semiperiférico tornam a acumulação de

capital insuficiente para a manutenção do setor produtivo, provocando, a necessidade de

importação de capital, e conseqüentemente, um maior endividamento.

Ao mesmo tempo em que a nova divisão internacional do trabalho impõe
limites à dinâmica dos bons empregos aos países pobres, ocorreu,
paralelamente, elevação no grau de desigualdade na distribuição de renda
entre a população dos distintos grupos de países. No centro capitalista, a
diferença entre a renda dos 10% mais ricos em relação à renda dos 20% mais
pobres era menos de 4 vezes nos anos 90, enquanto nos países periféricos foi
de quase 6 vezes e de mais de 7 vezes nas economias semiperiféricas
(POCHMANN, 2001, p. 35).

Tendo em vista a nova espacialização social do trabalho, a maior concentração

da classe trabalhadora industrial está localizada nos países de terceiro mundo e na China.

Posso portanto, concluir que, em vez de substituição do trabalho pela
ciência, ou ainda da substituição da produção pela esfera comunicacional, da
substituição da produção pela informação, o que vem ocorrendo no mundo
contemporâneo é uma maior interrelação, maior interpenetração, entre
atividades produtivas e improdutivas, entre as atividades fabris e de serviços,
entre as atividades laborativas e de concepção, que se expandem no contexto
da reestruturação produtiva do capital, possibilitando a emergência de
processos produtivos pós-tayloristas e pós-fordistas (ANTUNES, 2002, p.
223).

Considerações Finais

A intensificação do processo de globalização, a partir da reestruturação do

capital na década de 70, levou os países de capitalismo avançado a promover fusões de
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empresas, investimentos e transferência das unidades de produção para os países de

capitalismo periférico, na procura por fatores de produção em maior quantidade e com

menores custos, principalmente o excedente da força de trabalho pouco qualificada.

O capital domina o processo produtivo e o setor informal cresce em toda a

sociedade capitalista. A intensidade de crescimento do trabalho informal é bem maior do que

a do trabalho formal, devido a diversos fatores, tais como a flexibilização do trabalho, da

produção e da acumulação de capital. Tal flexibilização gera transformações na estrutura do

mercado de trabalho bem como as reformas políticas, sindicais e sociais.

A tecnologia de ponta acarretou uma crise no sistema capitalista, que apresenta

como solução para o desemprego urbano as pequenas unidades de produção com baixo nível

organizacional, tecnológico e de capital, empregadoras do trabalho informal, que representa o

mercado de trabalho de subsistência da classe trabalhadora no atual processo da globalização.
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3 A DINÂMICA DA ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA E A NOVA

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO – CONSEQÜÊNCIAS

Considerações Iniciais

Nesse capítulo, analisamos o processo histórico da evolução a caracterização

da indústria brasileira e as conseqüências desse processo para o desenvolvimento econômico

no período de 1900 a 2000.

O Brasil, no governo Rodrigues Alves (1902-1906), tinha como base

econômica a cultura do café e da borracha, para exportação. A política econômica adaptada

nesse período aumentou as nossas reservas, melhorando a imagem do país perante a

comunidade mundial, o que facilitou o acesso aos financiamentos internacionais e,

conseqüentemente, gerou investimentos na área de infra-estrutura, o incremento da atividade

industrial, bem como o crescimento econômico, sustentado pela exportação de café até o

início da 1a Guerra. O primeiro levantamento das atividades industriais à época (1907)

registrou 3.258 estabelecimentos industriais, com aproximadamente 152 mil trabalhadores,

distribuídos da seguinte forma: 34% no setor de fiação/tecelagem/outras fibras têxteis, e o

restante da força de trabalho industrial nos demais gêneros industriais, principalmente

alimentação e bebidas (IBGE, 2003b).

Com o início da 1a Guerra Mundial, todos os países adotaram políticas

protecionistas e passaram a restringir suas importações supérfluas, prejudicando as

exportações dos países subdesenvolvidos, baseados no setor primário. Com isso, foi adotada

uma política de substituição das importações no Brasil, implicando o crescimento do setor

industrial de alimentos e confecções, com maior intensidade nos períodos 1921-1923 e 1926-

1929. Assim, o aumento da produção industrial (5,2% a.a.) nesses períodos provocou
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crescimento econômico, devido a uma maior demanda agregada dos países de capitalismo

avançado.

Posteriormente, a economia brasileira passou por um período de crise cambial

e fiscal, no qual a necessidade de emissão da moeda gerou inflação e, somente no final da

década (1926/1929), houve uma recuperação do mercado externo, no que se refere ao setor

primário, a qual se manteve até a década de 1930. A indústria brasileira, por sua vez, passou

por uma crise durante dois anos (1930/32) devido à crise global, recuperando-se através da

injeção de investimentos do governo, da existência de capacidade ociosa no setor industrial,

do mercado doméstico, da mão-de-obra abundante, do baixo nível tecnológico e da redução

nas importações (IBGE, 2003b).

Nas décadas de 40 e 50, a economia brasileira perdeu sua característica de ser

essencialmente agrícola, tornando-se industrializada. Percebe-se, na análise da agricultura em

relação ao PIB, o declínio do setor agrícola durante o século passado: em 1900, a agricultura

representava 44,6% do PIB; em 1920, houve uma redução para 38,1% do PIB; na década de

1940, 29,4%; no ano de 1960, 16,9%; e 9,8% ,  em 1980.

Por outro lado, a participação da industrialização no PIB teve um crescimento

constante desde o início do referido século. Em 1900, a indústria representava 11,6% do PIB;

em 1920 cresceu sua participação para 15,7%; na década de 1940, passou a representar

18,7%; em 1960, 29,9%; e, na década de 80, 34,4% (IBGE, 2003b).

A industrialização, no Brasil, alavancou a infra-estrutura do setor produtivo. O

setor de transportes, que, no início do século passado, era restrito aos transportes ferroviário e

marítimo, sob controle das empresas estrangeiras, passou a ser substituído gradativamente

pelo transporte rodoviário, que passou a controlar o escoamento da produção do país. No

início do século, o setor energético dependia basicamente dos recursos naturais e das

pequenas empresas estrangeiras fornecedoras de energia elétrica. A produção industrial em
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grande escala passou a exigir o crescimento desse setor, que utilizou a energia hídrica, em

atendimento à demanda parcial do século XX. Atualmente, o sistema energético, já superado,

precisou lançar mão de fontes alternativas, inclusive de termoelétricas com tecnologia

avançada (IBGE, 2003b).

A industrialização da economia brasileira no período 1945-1964, apesar da

crise política e social, teve um crescimento econômico, acompanhado de mudanças

estruturais, tais como: ampliação dos bens produzidos, estabilidade da economia, recuperação

do preço internacional do café, acumulação de reservas, desvalorização cambial, incremento

das relações comerciais e balanço de pagamento superavitário, com controle das importações

e modernização do setor produtivo dos bens de consumo.

No início da década de 60, a produção industrial, que se encontrava na faixa de

13%, no período 1957/1961, caiu para 8%, em 1962. Essa queda estava associada ao início do

processo inflacionário, à queda nos investimentos e à recessão, conseqüência da crise política

e social gerada com a transição do governo do Presidente Vargas (1954) para o de Juscelino

Kubischeck (1956).

Em 1964, os militares, aproveitando-se da crise política, social e econômica do

país, tomaram o poder e passaram a adotar uma política industrial similar à da década de 50, a

atrair investimentos estrangeiros e a controlar a inflação. No período 1968/74, os efeitos da

política no reaquecimento da economia interna, o  investimento de capital fixo e a  utilização

da capacidade ociosa levaram o crescimento médio da produção para 10%, o que provocou o

maior crescimento econômico do país (IBGE, 2003b).

A década de 80 foi caracterizada pela queda na produção industrial, alto índice

de endividamento, inflação e sobrevalorização cambial. A política de desestímulo ao setor

produtivo industrial e conseqüentemente às exportações trouxe sérios problemas

macroeconômicos para a década de 90. Reativada, a indústria de bens duráveis foi o segmento
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que deu impulso ao nível de produção do país, tentando cobrir os prejuízos provocados no

setor industrial, cuja recessão foi provocada pela crise política e pela abertura comercial do

governo Color.

Apesar dos avanços do processo de industrialização, os investimentos do

governo em infra-estrutura foram iniciados com a reestruturação produtiva no Brasil, embora

o país não consiga atualmente manter uma infra-estrutura de competitividade industrial

global. Além disso, a nossa acumulação de capital está concentrada no consumo da classe de

maior renda, devido ao empobrecimento acentuado do poder aquisitivo das demais classes de

renda e da estagnação da renda per capita a partir da década 80.

3.1 A Nova Espacialização Regional da Indústria Brasileira e o Desenvolvimento

Econômico

Na intenção de analisar a nova espacialização da produção industrial, suas

transformações conjunturais e estruturais nos anos 1985, 1996 e 2000, visando também a

conhecer seu impacto no desenvolvimento econômico brasileiro, utilizamos, nesta parte do

capítulo, as informações do IBGE – Pesquisa Industrial Anual – Empresa – 1996/2000) e do

Censo Industrial 1985, embora, dando ênfase ao período mais recente no estudo das

transformações macrorregionais, microrregionais e às aglomerações industriais desse período.

Na década de 70, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentravam

61,3% dos empregos e 71,9% da produção industrial do país. Em 1985, já se verifica uma

desconcentração industrial das regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de janeiro, em favor

de outras cidades/regiões industriais com infra-estrutura moderna e menores custos, facilidade

de escoamento da produção, isenção fiscal e maior dinâmica competitiva global.

Quanto ao período 1970-1985, houve em 1985, uma queda de 57,2% no

emprego industrial, em relação a 1970, antecipando a tendência de desconcentração regional



Ivanilton Passos de Oliveira

38

dos anos subseqüentes, principalmente, com o início da reestruturação produtiva na década de

90, que gerou o desemprego estrutural e maior produtividade para as grandes indústrias com

base tecnológica. Essa desconcentração regional industrial teve as seguintes conseqüências:

1- A Região Sudeste, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro, foi a que mais

sofreu com a nova espacialização e divisão social do trabalho, gerando desemprego, migração

da força de trabalho qualificada e de vários segmentos industriais para outras regiões,

principalmente a Região Sul (Rio Grande do Sul e Paraná); O estado de São Paulo, principal

parque industrial brasileiro, vinha sofrendo um processo de desconcentração industrial desde

a década de 70, apesar da inovação tecnológica desenvolvida na última década (IBGE,

2001b);

2- Na Região Nordeste, os estados com maior parque industrial (Bahia e

Pernambuco) foram os mais afetados pela nova política industrial, sofrendo queda na

produção e no emprego. Em compensação, o Ceará foi o Estado mais beneficiado pela

desconcentração industrial, seguido pela Paraíba, Alagoas e Piauí, que tiveram pequenos

acréscimos na produção e no emprego;

3- A Região Centro Oeste, caracterizada pela agroindústria e produção

mineral, obteve um bom desempenho em relação à produção industrial nacional, com ênfase

para os estados de Mato Grosso,  Mato Grosso do Sul e Goiás;

4- A Região Norte também obteve uma maior representatividade em relação à

indústria nacional, principalmente os estados do Amazonas e Pará. Apesar de dobrar a

participação na produção, o Amazonas é possuidor de indústrias com desenvolvimento

tecnológico e, conseqüentemente, reduzida utilização de mão-de-obra pouco qualificada,

aumento da produção e da taxa de desemprego. As demais Unidades da Federação

mantiveram suas participações tanto em relação ao emprego como na produção.
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A desconcentração regional no Brasil não foi generalizada em relação às

macrorregiões e aos diversos gêneros de produtos, pela falta de infra-estrutura produtiva,

centros de desenvolvimento tecnológico e fatores de produção necessários para a manutenção

da cadeia produtiva. Os 101 principais aglomerados industriais existentes no Brasil em 2000,

que representavam 87,4% do valor da transformação industrial, em 1996 respondiam por

87,9% da transformação industrial (IBGE, 2001b).

As deseconomias de aglomeração provocaram deslocamentos das indústrias da

região metropolitana para o interior dos estados, ocasionados pelos altos custos e restrições da

área urbana metropolitana, tais como: o custo do aluguel de imóveis, a tributação excessiva, a

organização sindical e maior custo da mão-de-obra. O desenvolvimento das telecomunicações

da rede informacional favoreceu a instalação de indústrias nas cidades urbanizadas do interior,

no período 1996/2000.

A nova espacialização industrial brasileira, com a reestruturação produtiva na

década de 1990, gerou também a necessidade de uma maior concentração geográfica e

setorial (clusters industriais), a criação de inovações do processo de produção e a exploração

de diversas aglomerações no mesmo espaço, visando a uma maior competitividade global

(IPEA, 2001).

Segundo dados do IPEA (2001), do total das 156 aglomerações industriais com

mais de 5 mil empregados, 47% estavam na Região Sudeste, 29% na Região Sul e 24% nas

demais regiões. Além disso, os gêneros industriais que mais concentram os clusters eram o

têxtil, calçados, o mobiliário e o metalúrgico.

Na visão do IPEA (2001), quanto à dialética similaridade X interdependência

de atividades econômicas dos clusters industriais, dois tipos se desenvolveram no Brasil: a

desintegração técnica – a indústria se especializa levando em consideração suas vantagens

competititvas (rede de firmas) e os clusters industriais – estruturados institucionalmente, ou
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seja, baseados no sistema nacional de inovação tecnológica e na política industrial do

governo.

Segundo ainda o IPEA (2001), o Brasil possuía seguinte subdivisão industrial:

1- Indústria com tecnologia avançada e ligada ao processo de inovação

tecnológica, integrada com centros universitários, força de trabalho qualificada e um sistema

organizacional que integra as empresas;

2- Oligopólios, que são formados por pequeno número de grandes empresas e

grande número de fornecedores de pequeno e médio porte, e cuja tecnologia está voltada para

a produção das maquinarias, equipamentos e automóveis;

 3- Indústrias tradicionais, que possuem fornecedores e clientes na mesma

região, com baixo grau de integração e carente de infra-estrutura e serviços (exs.: Indústrias

de alimentos, bebidas, vestuário, couro e minerais).

Para se analisarem as indústrias de confecções informais, é preciso conhecer as

indústrias formais, seu sistema de funcionamento, gestão e escoamento da produção bem

como a estrutura do mercado de trabalho, na qual os clusters industriais, baseados nos ajustes

produtivos, têm reduzido o número de postos de trabalho, desestruturando o mercado de

trabalho formal e estimulando o crescimento da economia informal e o trabalho terceirizado.

3.2 Perfil das Indústrias de Confecções do Brasil e a Microprodução Industrial da

Região Nordeste

As indústrias de confecções no Brasil possuem uma grande diversificação

quanto aos mercados, produtos, processos de produção, níveis tecnológicos, qualificação e

regime de trabalho dos empregados, tipos de organização, tamanhos e volumes de capital.

Segundo dados do IEMI (2004), a distribuição regional das indústrias de

confecções formais deu-se da seguinte forma:
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 A Região Norte possuía em 1991 152 unidades industriais, 1.031

empregados e uma produção de 112.977 mil peças. Em 2001, existiam 459 fábricas, 11.674

empregados e uma produção de 394.445 mil peças. Com o início da reestruturação produtiva

e a nova espacialização industrial, há um incremento significativo do número de unidades

fabris instaladas, empregadas e na produção, apesar da intensificação do processo da

globalização, com a abertura comercial do governo Color e a forte concorrência das

confecções importadas, preferencialmente da China;

 A Região Nordeste foi outra região que obteve um forte crescimento do

parque industrial, destacando-se o Ceará. Em 1991, o Nordeste possuía 1.269 fábricas, 87.369

empregados e uma produção de 331.795 mil peças. Em 2001, passou a possuir 2.599 fábricas,

148.532 empregados e uma produção de 1.091.212 mil peças. As indústrias de confecções

passaram a se instalar nas regiões mais pobres, devido a diversas vantagens, como: isenções

tributárias, vantagens fiscais, abundância dos fatores de produção (trabalho/matéria prima),

infra-estrutura produtiva e social mais vantajosa, em relação à Região Sudeste, bastante

atingida pela desconcentração regional industrial;

 A Região Sul possuía, em 1991, 2.654 fábricas, 201.785 empregados e uma

produção de 944.923 mil peças. Em 2001, esses números aumentaram para 4.310 fábricas,

261.552 empregados e uma produção de 2.356.898 mil peças, podendo-se verificar um

pequeno aumento do número de empregados (29,6%) em relação ao crescimento do número

de fábricas (62,4%) e da produção (149,4%), o que demonstra ser um segmento industrial

com inovação tecnológica, baixa capacidade de absorção de mão-de-obra intensiva,

tecnologia e terceirização da produção;

 A Região Sudeste possuía, em 1991, 11.023 fábricas, 1.382.222

empregados e uma produção de 2.961.033 mil peças. Em 2001, passou a ter 10.192 unidades

fabris, 705.829 empregados e uma produção de 5.300.213 mil peças.
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 As indústrias de confecções no Brasil possuem um mercado interno

bastante diversificado e bem mais representativo que o mercado externo, este último

explorado normalmente pelas indústrias com base exportadora, desenvolvimento tecnológico

e marca, representando  um segmento moderno e minoritário do nosso parque industrial. Da

produção total das indústrias de confecções em 2001, de 9.533.705 mil peças, 8.385.811 mil

(88%) foram vendidas no mercado interno e 1.147.894 mil (12%) no mercado externo. As

indústrias de confecções no Brasil têm reduzido o seu tamanho e terceirizado sua produção,

ampliando o número de pequenas empresas contratadas e incrementando o trabalho informal

urbano, o que contribuiu para desintegrar o mercado de trabalho formal.

A mudança estrutural gerada com a abertura econômica e a reestruturação da

organização da produção a partir do governo Color afetaram o nível de emprego e renda,

criando transformações no mercado de trabalho e incrementando a microprodução industrial

do setor de serviços. As pequenas unidades de produção industrial têm aumentado bastante o

seu  quantitativo e contratado um número razoável de empregados.

Considerações Finais

As modificações estruturais na economia brasileira aconteceram a partir das

décadas de 40 e 50, com a intensificação do processo de industrialização. Na década de 90,

iniciou-se a reestruturação produtiva do Brasil, a qual passou  a exigir da indústria brasileira

inovação tecnológica, redução no tamanho das empresas, terceirização da produção e

desconcentração regional, na busca de uma infra-estrutura produtiva e social que reduzisse os

custos e aumentasse a competitividade. Portanto, para se conhecerem as indústrias de

confecções formais, é necessário conhecer-se a nova organização da produção das indústrias

formais.
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A modificação do processo de industrialização no Brasil levou a nova

espacialização da produção industrial e à concomitante ampliação do setor de serviços - que

representava 43,8%, do PIB em 1900, e 61,2% em 2000. Uma das conseqüências dessa

modificação foi o crescimento do setor informal na economia brasileira, em detrimento do

setor formal, pois tanto as pequenas unidades de produção como as indústrias de grande porte

passaram a utilizar o trabalho informal como forma de redução dos custos e manutenção da

competitividade no mercado doméstico, e principalmente no mercado externo.

O emprego industrial através da microprodução tem absorvido parte

significativa de trabalhadores demitidos das grandes indústrias, desempregados e jovens,

apesar da inferioridade salarial e da qualidade do emprego em relação às indústrias de médio e

grande porte.

3.3 Globalização e Caracterização do Trabalho no Brasil – Desenvolvimento Econômico

– Conseqüências

Considerações Iniciais

O principal objetivo desta seção é o estudo das transformações do mercado de

trabalho urbano formal e do informal em um sistema capitalista periférico, no contexto  da

globalização. O Brasil, no entendimento de Pochmann (2001), possui hoje uma diversidade

significativa da classe trabalhadora. A maior parte dessa classe sobrevive de forma precária

no setor informal da economia, pela dificuldade de trabalhar no setor formal no contexto atual

da política econômica e social do país.

A falta de desenvolvimento econômico, na visão de Cacciamalli (ABET,

1999), gera conflitos e desigualdades sociais. Nesse contexto, a economia informal surge

como solução para o desemprego urbano. As transformações do mercado de trabalho no
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Brasil mostram a flexibilidade e a força de trabalho intensiva criando novos regimes e

relações trabalhistas, o que pode resultar, em alguns casos, em melhor qualidade, melhor

produtividade e melhores condições de trabalho, como pode, na maioria dos casos,

incrementar o trabalho domiciliar, precário e por conta própria.

O IPEA (2001), analisando o desenvolvimento econômico, esbarrou em vários

fatores conjunturais e estruturais, aplicados equivocadamente dentro dos preceitos neoliberais,

que redundaram na nova espacialização e reorganização do mercado de trabalho, gerando

aumento do desemprego, redução dos rendimentos das pessoas ocupadas, incremento do

trabalho informal nas pequenas unidades de produção e nas empresas tipicamente capitalistas

(formais) bem como da expansão do setor de serviços, com a terceirização da produção. Além

disso, as ocupações definidas como assalariadas, sem registro e por conta própria possuem

processos diferenciados de emprego e renda na área urbana.

O Estado Brasileiro, na década de 90, em atendimento aos reclames do capital

estrangeiro e da classe empresarial, adotou, porém, políticas econômicas conjunturais e

estruturais equivocadas, visando a uma suposta competitividade global, que resultou no alto

nível de desemprego e em sérias transformações no mercado de trabalho.

No entendimento de Pochman (2001), o emprego, no Brasil, começou a sofrer

uma forte desestruturação e o crescimento dos postos de trabalho não-assalariados a partir da

reestruturação produtiva, na década de 90, quando a capacidade ociosa da indústria e a

estagnação econômica do período geraram uma queda acentuada na relação

produto/ocupação. A produção cresceu, basicamente, nas grandes empresas que investiram

em inovação tecnológica e com baixa capacidade de absorção de mão-de-obra intensiva,

gerando um desequilíbrio na distribuição de renda e uma queda acentuada nas ocupações

formais.
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Pochmann (2001), analisando a dinâmica demográfica de 1989 a 1998,

constatou, nesse período, uma população ocupada com crescimento de 14,6%, enquanto a

População Economicamente Ativa (PEA) cresceu 22,6% e o nível de desemprego 280,3%.

Com isso, houve um processo de desestruturação do mercado de trabalho no Brasil, que

passou a possuir um grande número de desempregados, com características diferenciadas por

região e setor da economia.

Para Pochmann (2001), as perspectivas de solução para o desemprego no

Brasil, na atual conjuntura econômica, não são favoráveis, pelos seguintes aspectos: o modelo

econômico adotado desde o início da década de 90 até os dias atuais tem permitido que se

mantenha a mesma renda per capita da década de 80, a redução acentuada do emprego

formal, as baixas taxas de investimento e o incremento superior da População

Economicamente Ativa anual em relação à baixa expansão e/ou às taxas negativas da

produção nacional. Por conseguinte, se a evolução demográfica do país vai se mantendo

anualmente superior ao seu crescimento econômico, ocorrerá uma situação de desemprego

crônico e sem perspectivas.

A solução é uma modificação no modelo macroeconômico do país,

fundamentada na redução das taxas de juros e da carga tributária, aumento dos investimentos

do setor produtivo - preferencialmente na infra-estrutura - manutenção da cadeia produtiva e

inovação tecnológica; melhoria do poder aquisitivo das classes sociais mais baixas; adoção de

uma política industrial e comercial ativa e defensiva voltada para o mercado interno e externo,

objetivando o crescimento econômico, além de uma melhor distribuição de renda e emprego

para a sociedade brasileira.

O pensamento de Pochmann (2001) sobre as políticas públicas é que o nosso

conhecimento sobre o mercado de trabalho brasileiro ainda é superficial para podermos

enfrentar o nível de desemprego existente. As instituições públicas responsáveis pela
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adequação do trabalhador ao mercado de trabalho não possuem estrutura e capacitação técnica

para resolver os problemas e dar assistência aos desempregados. Além disso, os institutos de

pesquisa que investigam as ocupações, a taxa de desemprego aberto e os rendimentos da

classe trabalhadora utilizam metodologias e abrangência geográfica diferenciadas e limitadas

em relação à dimensão geográfica do país.

As políticas públicas que Pochmann (2001) sugere, para amenizar o

desemprego no país, devem levar em consideração: um plano de geração de produção e

emprego com a interferência do Estado na cadeia produtiva; maior quantidade e qualidade de

treinamento, assistência médica e social; adequação do seguro-desemprego à realidade do país

e ao perfil do desempregado, incluindo um programa especial para os desempregados da

reestruturação produtiva das empresas e um novo sistema de relações trabalhistas, como

forma de reduzir a utilização do trabalho precário e informal por parte das empresas formais.

O autor referido mostra a importância do estudo do modelo de relações

trabalhistas e sociais do Brasil bem como o sistema de funcionamento do mercado de

trabalho. A reestruturação produtiva reduziu a democracia no sistema de contratação coletiva

(fragmentação e gestão) do trabalho, na atividade sindical e na responsabilidade social pelos

postos de trabalho. Por outro lado, a classe empresarial brasileira tem um modelo de relações

trabalhistas flexível, com lastro no FGTS. Tal modelo facilita as demissões e contratações, ao

ponto de permitir a demissão de 1/3 dos empregos formais. O autor sugere, ainda, uma nova

política pública de trabalho que reduza os contratos individuais, objetivando formar um

sistema mais duradouro de contrato de trabalho entre empregador x empregado.

Entretanto, no que diz respeito às  relações de trabalho no Brasil,  pode-se
destacar que elas ainda permanecem subordinados tanto ao conjunto de leis
trabalhistas e sociais implementadas nos anos 30 como ao funcionamento do
mercado de trabalho (excedente estrutural de mão-de-obra e elevada
rotatividade ocupacional). A inexistência de um sistema democrático de
relações de trabalho, com base na contratação coletiva, na liberdade sindical
e na presença de organização operária no local de trabalho, possibilita a
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permanência de formas autoritárias de gestão de trabalho,
descompromissadas, muitas vezes, com a quantidade e a qualidade dos
empregos criados. Por isso, quanto mais fragmentado e descentralizado o
sistema de negociações coletivas, maior a possibilidade de os frutos de
crescimento econômico serem inadequadamente distribuídos (POCHMANN,
2001, p. 125).

Noronha (2000) argumenta, de forma bastante convincente, que, em lugar do

que muitos afirmam, que o modelo brasileiro de relações de trabalho é do tipo corporativo (o

que remete a regimes de negociação de interesses entre capital, trabalho e Estado, com

mecanismos tripartites relativamente autônomos de produção de regras, ou corporativismo de

tipo fascista.

Segundo Noronha (2000, p. 4):

Na América Latina os debates sobre mercados de trabalho e desemprego
vêm ganhando novas características desde meados da década de 80. Até
então dominavam abordagens a respeito do impacto das crises cíclicas da
economia nos mercados de trabalho ou avaliações sobre as causas estruturais
do desemprego, especialmente aquelas derivadas da estrutura produtiva do
país e da dualidade dos mercados formal e informal. Recentemente,
ampliaram-se os estudos que tratam do impacto de organizações e
instituições sobre mercados de trabalho ou efeitos da tecnologia na
eliminação de postos de trabalho. Com isso as análises ganham em
complexidade e interdisciplinaridade.

O Brasil, no período de 1930 a 1960, adotou o modelo de relações de trabalho

corporativo; posteriormente, passou a utilizar o modelo híbrido (corporativismo/pluralismo); e

atualmente adota o modelo legislado, cujas principais características são:

 direito social  baseado no direito do trabalho, inclusive no mercado de

trabalho informal;

 divisão social do trabalho baseada nos três espaços normativos (legislativo,

contratação coletiva e normas unilaterais definidas pelos empregadores).
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A classe trabalhadora vem passando, há várias décadas, por uma seqüência de

perdas de conquistas sociais e de postos de trabalho, incluindo perdas salariais. Ainda de

acordo com Noronha (2000), as principais  causas disso são:

 a política neoliberal do Estado;

 a reestruturação produtiva, que, com seu alto desenvolvimento tecnológico

e novas formas de gestão/organização da produção e do trabalho tem provocado um

desemprego estrutural e um nível elevado de exclusão da classe trabalhadora brasileira.

A proposição internacional predominante de desregulamentação e
flexibilização entrou na América Latina como uma crítica ao seu padrão
prematuramente legislado e excessivamente protecionista, gerando, de um
lado, um mercado de trabalho rígido e, de outro, o desrespeito à legislação.
No Brasil, alguns autores criticam as propostas liberais apresentando
evidências de que o mercado de trabalho já é bastante flexível no seu
elemento básico, isto é, a dispensa de trabalhadores. (NORONHA, 2000, p.
5).

O mercado de trabalho brasileiro possui quatro tipos principais de

trabalhadores: trabalhadores rurais, servidores públicos, trabalhadores celetistas e

trabalhadores do mercado informal urbano. Após a Constituição de 1988, o sistema de

relações do trabalho passou a ser dividido em três espaços normativos, caracterizando-se o

padrão legislado de trabalho pelas regulações e decisões trabalhistas decididas pelo

Congresso.

Atualmente, os sindicatos, com seus acordos coletivos (flexibilização) têm por

função a definição dos salários da classe trabalhadora, a fiscalização da legislação, a

complementação das leis e a regulamentação (em sentido amplo) destas. Porém apenas alguns

sindicatos de ponta são capazes de alguma criação normativa.

Desse ponto de vista, há um grande caminho a ser percorrido. Em primeiro
lugar, cabe descrever a divisão do trabalho  entre os espaços normativos, isto
é, o que compete à lei, aos contratos e às decisões unilaterais dos
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empregadores definir; em segundo, identificar a forma como cada um desses
espaços normativos influencia uns aos outros; em terceiro, identificar os
atores relevantes na definição das normas de relações de trabalho em cada
um dos espaços normativos. A partir disso, poderemos contrastar o modelo
brasileiro de relações de trabalho, com os modelos europeus e norte-
americanos, bem como avaliar a pertinência de se falar em “modelos
nacionais” tal como apontou o grupo do MIT. Somente, então, poderemos
enfrentar duas questões: a descritiva - o que caracteriza o modelo brasileiro
de relações de trabalho e se ele vem se tornando mais similar aos modelos
descritos na bibliografia – e a prescritiva – isto é, o que há de efetivamente
obsoleto nas relações de trabalho no Brasil e qual deveria ser a pauta
legislativa  ou de políticas públicas (NORONHA, 2000, p. 7).

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos

Socioeconômicos (DIEESE, 2002), o Brasil, tentando manter-se competitivo, tem adotado o

modelo de crescimento fundamentado na produção, na tecnologia e na acumulação flexível.

As conseqüências sociais de tal modelo são as piores possíveis, havendo uma precarização do

mercado de trabalho, a qual inclui os trabalhadores qualificados e os desqualificados, estes

últimos tentando sobreviver à situação de miséria absoluta através do setor informal.

Segundo Noronha (2000), o mercado de trabalho informal representa

atualmente 60% do mercado de trabalho total e sofre influências das leis do trabalho formal,

apesar da ampla diversidade contratual. As normas não-escritas de contrato informal de

trabalho, baseadas no contrato urbano assalariado sem carteira de trabalho assinada, horários

fixos de entrada e saída, com flexibilidade de horas extras, salário básico fixo normalmente

abaixo do mínimo, demonstram a diferença entre o trabalho informal urbano não familiar e as

relações de trabalho familiares ou tradicionais rurais, bem como o conceito social de ser

empregado. De todo modo, o mercado informal de trabalho, embora apresente uma ampla

diversidade contratual, conta também com regularidades derivadas da Consolidação das Leis

do trabalho (CLT). Os contratos informais assalariados urbanos espelham as práticas legais e

orientam-se, discricionariamente pela lei, embora isso pareça contraditório. A lei induz parte

das empresas a, de fato, se formalizarem.
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Por outro lado, a efetivação da lei, na maior parte dos empregos urbanos,
consolida práticas copiadas pelos contratos informais. Os inúmeros casos de
desrespeito à legislação do trabalho nas empresas que adotam contratos
formais e de “respeito” à lei nas empresas informais mostram a insuficiência
da dicotomia formal – informal como descrição dos padrões contratuais ou
de relações de trabalho no Brasil (NORONHA, 2000, p. 9).

 O modelo brasileiro, com a introdução do Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS), acabou com a garantia do emprego, pois desregulamentou as fases de

contratação e dispensa do trabalhador, passou a regulamentar especificamente a vigência do

contrato e deu liberdade ao empresário para administrar sua mão-de-obra. Portanto o mercado

de trabalho é, na visão da sociologia econômica, uma instituição que a lei e os contratos não

conseguem regulamentar. A racionalidade econômica, pautada nas decisões dos empresários,

normas sociais e práticas enraizadas, direciona nossas relações de trabalho.

O estudo de Adriana Marshall [...] propõe um modelo em que mostra que o
Brasil é, comparativamente a outros países, permissivo quanto a dispensas e
restritivo quanto a contratos atípicos (contrato temporário, p. ex). Sua
preocupação central é avaliar as leis trabalhistas que interferem no
desempenho econômico da América Latina. Na classificação de Marshall,
nenhum dos sete países por ela estudados é permissivo em ambos os
aspectos. Argentina, Chile e Uruguai são os mais permissivos. Colômbia,
Brasil e Peru combinam legislações restritivas e permissivas, ao passo que o
México é restritivo em ambas as matérias. O estudo de Maria Célia Prates
Rodrigues [...] mostra que comparado a seus pares do Mercosul, o Brasil tem
o maior custo indireto da folha salarial. Mostra também que há muitas
semelhanças nas legislações latino americanas: direito de férias anuais de
cerca de um mês, 13o salário e jornada de trabalho entre 44 e 48 horas
semanais. Esse achado confirma, com maiores detalhes, a pesquisa
comparativa da América Latina e Ásia realizada por Tariq Banuri e Edward
Amadeo [...] na qual os autores encontraram grandes semelhanças regionais
nos modelos de ralações de trabalho. A principal conclusão de Amadeo e
Camargo é que o “mercado de trabalho brasileiro é bastante flexível. Duas
instituições são particularmente indutoras das relações de trabalho de
curtíssimo prazo: o recebimento de multa do FGTS em caso de demissão e o
modo de funcionamento da justiça do trabalho. A justiça do trabalho, ao
permitir que os direitos dos trabalhadores sejam “negociados” incentiva as
empresas a não cumprirem a legislação durante a relação de trabalho. O
trabalhador por sua vez, para receber parte dos seus direitos precisa ser
demitido. O FGTS ao indenizar os trabalhadores demitidos, gera um prêmio
pela demissão. Em ambos os casos, o resultado é uma relação de trabalho
pouco cooperativa, desconfiada e conflituosa (AMADEO;  CAMARGO,
1996, p. 92).



Ivanilton Passos de Oliveira

51

A conceituação de economia informal tem natureza complexa, principalmente

no que se refere à distinção da economia marginal e do trabalho informal em relação ao

trabalho precário. Os principais conceitos utilizados pelos institutos de pesquisa são os da

Organização Internacional do Trabalho (OIT), que mantêm com mais precisão a distinção

entre o formal e o informal. A 15a Conferência de Estatística do Trabalho OIT (1993), definiu

os seguintes referenciais: as principais características do setor informal são as pequenas

unidades de produção (excluindo-se unidades de produção agrícola e, especificamente, para

consumo próprio), o baixo nível de organização e a dificuldade de acesso ao capital. Portanto

a falta de registro/legalidade e o local do estabelecimento produtivo são características

complementares na definição de uma unidade econômica informal.

Segundo as informações da OIT (1993) e do IBGE (1997), a maioria dos

trabalhadores informais está ligada às pequenas unidades de produção de mercadoria e

serviços, nas quais o empregador trabalha como empregado, podendo haver familiares que o

ajudem sem remuneração e também podendo haver empregadas até cinco pessoas

(microempresa), com ou sem carteira assinada. A capacidade de geração de emprego e renda

na economia informal está diretamente ligada ao crescimento do sistema econômico

capitalista, pois costureiras, doceiras etc. trabalham normalmente por encomenda para

pequenas, médias e grandes empresas, que utilizam o trabalho informal para a maximização

dos seus lucros. Fica evidente, no capitalismo contemporâneo, a existência de trabalhadores

vinculados somente ao setor informal e outros que possuem ocupações precárias nas empresas

tipicamente capitalistas.

Segundo a OIT (1993), a principal característica do trabalho informal, o que

define esse tipo de trabalho, é a natureza do estabelecimento em que o trabalhador está

inserido, ou seja, sua ocupação e o local de trabalho, por conseguinte os parâmetros da
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ilegalidade e precariedade são complementares na caracterização do trabalho informal. Outra

característica importante do trabalho informal é o desenvolvimento das atividades de

empregados e empregadores nos seus estabelecimentos, onde há uma identidade entre capital

e trabalho, os empreendimentos possuem pouca estrutura, organização e capital, além de

baixa produtividade e dinamismo econômico, portanto os estabelecimentos não são

capitalistas na sua essência. Segundo o IBGE (1997), o crescimento do trabalho informal no

Brasil tem desestruturado o mercado de trabalho formal, reduzindo a capacidade de

crescimento, desse mercado bem como comprimindo a renda nacional.

Para o  estudo do mercado de trabalho aqui desenvolvido foram identificados,

de acordo com os critérios da OIT (1993) e do IBGE (1997), vários tipos de trabalhadores

informais:

 os autônomos, que são subordinados ao setor produtivo (costureiras), os

que trabalham na distribuição (vendedores comissionados das empresas), bem como os

produtores de bens e os vendedores de serviços (pedreiros, marceneiros, encanadores, pintores

etc.);

 pessoas empregadas em empresas familiares, compostas por pequenas

unidades de produção, tais como: padarias, confecções, mercearias, oficinas -  cuja produção é

comercializada no próprio bairro ou localidade;

 pessoas empregadas em outras empresas, que contratam trabalhadores por

um salário abaixo do valor de mercado e jornada de trabalho sem o limite determinado por lei,

com o empregador participando da jornada de trabalho e não havendo uma distribuição entre

o rendimento do empregador e a taxa de lucratividade da empresa;

 pessoas cooperadas para produção de mercadorias e prestação de serviços,

nas quais o lucro é socializado entre os trabalhadores.
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O estudo da OIT (1993) sobre o processo de desenvolvimento econômico na

América Latina explica que o processo de industrialização provocou um crescimento

desordenado, por falta de políticas públicas dos governos, gerando um grande exército de

reserva nas cidades, devido à forte migração rural e ao crescimento do desemprego estrutural.

Com isso, os altos índices de pobreza, miséria e exclusão da classe trabalhadora fizeram

surgir pequenas unidades de produção, caracterizadas por mão-de-obra desqualificada,

habilidade profissional adquirida pelo conhecimento vulgar, sem técnica ou formação escolar;

baixo nível de organização, produção e divisão social; inserção em mercados competitivos;

exclusão dos benefícios do Estado; além da importante característica que é a identidade entre

capital/trabalho.

Analisando-se o mercado de trabalho informal, no entendimento da OIT

(1993), é possível observar que grande parte da mão-de-obra é formada por trabalhadores por

conta própria, inclusive empregadores, jovens (sem experiência de mercado) e idosos

(produção abaixo da média), ligados por algum parentesco, com baixo nível educacional,

profissional e cultural. Esse quadro da força de trabalho informal acarreta as seguintes

conseqüências para as indústrias: baixo padrão de conduta, disciplina e organização; reduzido

padrão salarial e emprego temporário; atividades estratégicas e com jornada de trabalho

reduzida; perda de identidade e constante espacialização do trabalho e das unidades de

produção; precárias condições de trabalho (sem carteira assinada, contribuição previdenciária

e social e outros direitos trabalhistas); acesso mais fácil do trabalhador em relação às chefias,

com possibilidade de ascensão a proprietário ou de inserção no mercado de trabalho formal;

heterogeneidade no nível de renda dos trabalhadores informais, levando-se em consideração

que o por conta própria alcança ganhos acima do assalariado informal e do formal não-

qualificado com baixa renda e, além disso, os proprietários informais ganham em média o

triplo do salário dos seus empregados, superando os empregados do setor formal.
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Concluímos, assim, que a análise da dinâmica do setor informal, pela ótica do

produto, é a forma mais precisa para que se determinem os limites e perspectivas desse setor.

Inicialmente, percebe-se a facilidade para entrada nos negócios, necessitando o proprietário

apenas do estreito relacionamento com clientes, a localização geográfica e as fontes ilegais de

crédito e competitividade. Definir o tamanho exato do setor informal, o limite máximo dentro

de um determinado parâmetro no capitalismo informacional de hoje é bastante complexo.

Deve-se tomar como base o nível máximo de organização e o sistema de trabalho do conta

própria, caracterizado por uma incipiente divisão social do trabalho, limitados meios de

produção e maximização do lucro das empresas tipicamente capitalistas, tudo isso associado

às necessidades de excedente de capital.

Sob a ótica da produção, existem setores que consideram favorável a relação

do setor formal com o informal, enquanto outros a consideram exploratória. Montoya e

Marcante (1993), que consideram o relacionamento (formal x informal) benéfico, baseaiam-se

nos seguintes princípios:

 autonomia: os elementos que compõem o setor informal (proprietários,

familiares não-remunerados e empregados) criaram uma cadeia produtiva fechada entre eles

mesmos, na produção e no consumo. Nessa cadeia, a abundância de mão-de-obra e a escassez

das máquinas, equipamentos e tecnologia impedem a reprodução do capital, por falta de

excedente econômico;

 integração: o crescimento do setor informal depende da demanda do

formal, e este, do fornecimento de insumos pela informalidade, numa cadeia produtiva

integrada,  menos para os produtos descartáveis de baixa renda, que não atingem determinado

nível de consumidores formais.

Segundo Montoya e Marcante (1993), os que consideram o setor informal

explorado pelo formal, destacam as seguintes condições:
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 autonomia: o setor informal é relegado ao segundo plano, sendo utilizado

somente para ceder mão-de-obra barata às empresas tipicamente capitalistas, que controlam

os insumos, os demais recursos e as fatias de mercado que proporcionam economia de escala;

 integração: o setor informal depende da aquisição de insumos e da fatia de

mercado do setor formal, a qual recebe em troca a apropriação do pequeno excedente

produtivo. Algumas empresas do setor não possuem estímulo e organização, porém são os

seguintes fatores externos que se reafirmam como os maiores empecilhos ao

desenvolvimento:

- baixo preço da mercadoria, embora a mais-valia seja absorvida pelo

comerciante;

- acesso ao crediário ilegal (agiotagem), com altas taxas de juros e

instabilidade financeira, por falta de capital para enfrentar crises globais;

- incompatibilidade com o Estado, as classes sociais superiores e o poder

hegemônico;

- falta de treinamento/qualificação para aperfeiçoamento e habilidades

gerenciais, prejudicando o desenvolvimento, a expansão e a descentralização das empresas

informais;

- reduzida autonomia, para tomada de decisões.

Oliveira (1979) analisa a expansão dos setores informal, industrial e terciário.

Na nova espacialização, a terceirização é imprescindível para a acumulação de capital. Outro

fator é a exploração da força de trabalho, intensificada no processo de globalização com a

perda da identidade da classe trabalhadora, no nível político, e das relações de produção,

ampliando a dicotomia mercado de trabalho formal x  mercado de trabalho informal.

Ainda, segundo Oliveira (1979), o setor informal é um conjunto de atividades

não essencialmente capitalistas dentro do próprio sistema capitalista, visando à transferência,



Ivanilton Passos de Oliveira

56

num momento posterior, para o setor formal tipicamente capitalista1. O modo de

produção/circulação/distribuição, no setor informal, é totalmente diferente daquele das

empresas tipicamente capitalistas.

Renda intermitente e oscilatória, quase completa ausência de obstáculos
institucionais e tecnológicos para a formação de estabelecimentos,
dimensões pequenas e âmbito familiar envolvendo as unidades produtoras,
limitada extensão da divisão  do trabalho, escassas economias de escala,
domínio dos mercados muito mais vizinho da concorrência perfeita, em
alguns casos, e monopólica, em outros, do que estruturas oligopólicas,
enfim, pequenez e simplicidade, são tributos que servem usualmente para a
identificação do setor informal, setor que equivale à faixa não- moderna,
não- organizada, subcapitalista, da economia urbana (CAVALCANTI, 1983,
p. 31).

Segundo Cavalcanti (1983), a reestruturação produtiva do capitalismo e suas

constantes crises, a não-interferência do Estado neoliberal na cadeia produtiva e a falta de

investimentos privados ocasionaram uma drástica redução dos postos de trabalho,

acrescentando-se o problema do excessivo exército de reserva ao alto índice de crescimento

da população em idade ativa. As pessoas desocupadas e sem perspectivas de trabalho criam

sua própria ocupação informal, com o objetivo de sobreviver à crise estrutural do capitalismo.

Essas ocupações são remuneradas com baixos salários, desenvolvem-se em firmas com

pequena capitalização e baixo índice tecnológico (competição periférica) e têm alta

flexibilidade em relação às crises cíclicas da economia e no que se refere à absorção de mão-

de-obra marginalizada pelo sistema.

                                                
1 Cabe lembrar que não se pode discutir o mercado de trabalho sob o ponto de vista da oferta e procura, já que o
mercado é de oferta de trabalhadores.Este fator, juntamente com fatores seculares relativos à formação
autoritária do proletariado brasileiro, leva a uma ausência de capacidade organizativa, determinante fundamental
dos níveis de salário e das condições concretas de emprego.A legislação sindical, por sua vez, torna a
organização dos trabalhadores uma tarefa que passou do plano político para o evangélico (impraticável).A
fragilidade da organização dos trabalhadores leva a que não se identifique enquanto “classe para si”,
representação necessária ao reconhecimento da relação capitalista.Não havendo identificação pelo outro, no caso
o capital, tampouco os trabalhadores se reconhecem no Estado, ou seja, não há possibilidade de transporte das
contradições geradas ao nível das relações de trabalho (OLIVEIRA, 1979, p. 5).
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 A distinção entre setor informal e setor formal se reflete na distribuição de

renda e na própria estrutura dos mercados primário e secundário. O setor informal urbano

simplifica a estrutura do mercado de trabalho formal, tornando-se fonte de emprego para

diversos tipos de excluídos, migrantes urbanos e rurais sem qualificação, inclusive os que se

tornaram desempregados pela extinção dos postos de trabalho formais. O setor informal

funciona  como gerador de renda para a maioria das pessoas  que estão na situação de pobreza

absoluta, embora beneficie também pessoas com bom nível social, especialização e situação

econômica bem estruturada. A estrutura organizacional familiar, na informalidade, absorve

grande parte da força de trabalho, garantindo a sobrevivência de inúmeras famílias, em

diversos níveis de pobreza e riqueza. Cavalcanti (1983, p. 32) assim se refere à questão:

Conquanto seja evidente, como característica fundamental, a associação do
setor  informal com oferta de serviços, há na esfera desse segmento de
economia atividades produtoras de bens que  possuem destaque, como
aquelas que se desenrolam em pequenas carpintarias, fundições e fábricas
domésticas de confecções. Um traço comum a todos os tipos de produção
informal, seja de serviços,seja de mercadorias, é a heterogeneidade do
produto que oscila mesmo dentro de um dado núcleo do produtor. O uso de
métodos pouco capitalísticos, a resposta individualizada em função das
solicitações de clientes diversos, a diferenciação e mesmo irregularidade da
prestação de serviços explicam tal heterogeneidade, que se exprime inclusive
em matéria de preços. Por outro lado, o domínio territorial do consumo, a
base geográfica do mercado de produtos de atividades informais, se
circunscreve geralmente à área urbana em que está o setor, incluindo
consumidores pertencentes à faixa informal e à formal, existindo, na
verdade, uma intensa ligação entre as duas faixas. Grande parte daquilo de
que o setor informal carece em matéria de insumos básicos, procede do setor
formal, este último servindo-se também do primeiro para uma gama de
necessidades. Mas o setor informal não depende ou não é induzido pela
demanda de sua contraparte organizada, isto é, sua existência e expansão
devem-se antes às sobras de mão-de-obra que não se emprega no âmbito da
economia organizada do que à procura de produtos informais partida da
última. O mecanismo, com efeito, funciona ao revés, ou seja, é a presença do
setor informal que induz, que leva ao aparecimento de demanda em grau
suficiente para provimento das necessidades básicas da população
trabalhadora engajada no setor e da reprodução do (pequeno) capital nele
empregado.

Cacciamalli (1983, p. 11) define o setor informal como:
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A maneira de produzir caracterizada por: facilidade de entrada, dependência
de recursos nativos, propriedade familiar do empreendimento, pequena
escala de operações, intensidade de trabalho e tecnologia adaptada,
qualificações (no trabalho) adquiridas fora do sistema escolar formal e
mercados não regulados ou concorrências.

Na visão de Cacciamalli (1983, p. 40), a produção informal está estruturada na

mão-de-obra formada pelos pobres urbanos e migrantes que chegam aos centros urbanos.

Além disso, o crescimento produtivo e outros fatores da produção capitalista provocaram o

aumento do número de desempregados e, conseqüentemente, a ampliação das atividades

informais. As principais características da organização informal, segundo essa autora, são as

seguintes:

 O produtor direto é possuidor dos instrumentos de trabalho, exerce as

funções de patrão empregado e pode possuir familiares e/ou empregados no processo de

produção, portanto o processo de produção explica a identidade entre trabalho direto e gestão

bem como a maior habilidade do trabalhador informal para sua atividade, em relação ao

trabalhador assalariado formal em sua função. Embora a característica do setor informal seja

de geração de emprego e renda para a população pobre e sem participação na educação formal

básica ou profissional, atualmente existem trabalhadores informais bem mais qualificados que

o necessário para sua ocupação, pois os constantes processos recessivos e crises do

capitalismo têm provocado uma absorção intensa de vários segmentos formais e,

conseqüentemente, uma redução da renda média dos setores informais;

O produtor direto é proprietário dos instrumentos de trabalho e/ou estoque de
bens para a realização de seu trabalho e se insere na produção sob a forma de
patrão e empregado. Ele emprega a si mesmo e pode lançar mão do trabalho
familiar ou de ajudantes como extensão de seu próprio trabalho:
obrigatoriamente participa diretamente da produção (bens e serviços) e
conjuga essa atividade com aquela de gestão (CACCIAMALLI, 1983, p.
16).
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 O sistema organizacional não permite acumulação: o dinheiro proveniente

da venda de mercadoria consegue apenas manter a família, sua atividade e o salário dos

ajudantes;

 Não existe vínculo impessoal e as tarefas são divididas, embora

normalmente o trabalhador possuidor de habilidade individual tenha conhecimento de todas as

atividades ligadas ao processo de produção;

 A forma de análise do setor informal deve fundamentar-se no nível de

desenvolvimento do setor e no ritmo de expansão do sistema capitalista no atual processo da

globalização;

 Alguns fatores intervenientes devem ser estudados, levando-se em

consideração a infiltração capitalista no sistema produtivo bem como no mercado, inclusive

no informal, com suas devidas estratégias;

 Com o objetivo de atender à demanda da classe mais pobre urbana, a

produção informal tem preços abaixo da média do mercado, preocupando-se apenas com a

manutenção do trabalhador, de sua família e da atividade.

A racionalidade econômica dos produtores informais objetiva, ao invés de
uma taxa de retorno competitiva e/ou processo de acumulação, maximizar o
fluxo de renda total da atividade de tal forma a permitir, em primeira
instância, a reprodução do produtor e da sua família, muitas vezes ampliada
e, em seguida, a manutenção da atividade (CACCIAMALLI, 1983, p. 17).

 A ligação do setor formal com o informal promove uma dependência do

setor informal em relação ao trabalho, devido ao sistema de encomenda (subcontratação),

prestação de serviço, escoamento da produção, ou seja, essa ligação é consistente pelo próprio

fluxo de renda entre os dois setores, no sistema econômico contemporâneo.

Ainda segundo Cacciamalli (1983), alguns autores identificam uma diferença

conceitual entre setor informal e economia submersa: o setor informal surge dentro da
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dinâmica capitalista, na ilegalidade – em relação às regulamentações institucionais, fiscais,

trabalhistas, etc, além de as atividades não serem tipicamente capitalistas; a economia

submersa surge do excesso de interferência do Estado no mercado tipicamente capitalista.

Montoya e Marcante (1993) definiram informalidade como um processo que

foi implantado pelos agentes econômicos em um espaço paralelo, no mercado formal, com a

finalidade de gerar emprego, rentabilidade e produtividade. Além disso, devem ser

consideradas informais todas as atividades da economia sem nenhum registro no Estado e em

estatísticas oficiais, inclusive sem pagamento de impostos.

No pensamento de Malaguti (2001), a informalidade é uma dimensão

atemporal da sociedade do capital, difícil de ser analisada e que funciona como redutor do

desemprego urbano e da crise social. A informalidade está ligada diretamente ao capital

(formal), apesar de o setor informal ser prejudicial para a própria dinâmica capitalista. O

autor, analisando os dados do SEBRAE/IBGE/DIEESE, diz que 70% do total de empregos no

Brasil estão sendo oferecido pelas micro e pequenas empresas, embora isso represente apenas

13% do emprego formal. As pequenas unidades de produção absorvem a maior parte do

trabalho informal, colocando seus trabalhadores para desenvolver atividades sem registro ou

vínculo, com aproximadamente 10 horas de atividade ao dia, e de seis a sete dias por semana,

resultando em uma média de 66,95% horas semanais e/ou 13,39 horas de trabalho ao dia.

Diante disso, as pequenas unidades de produção representam no Brasil a solução para o

desemprego urbano, a sobrevivência das classes sociais mais baixas e dos excluídos, solução

para  a crise econômica e  uma prevenção momentânea contra  as futuras convulsões sociais.

Em outras palavras, a necessidade social da pequena e micro empresa
decorre de uma verdadeira opção política, uma opção das elites. Em virtude
da debilidade dos movimentos sociais, calados ou comprados pelos
beneficiários da pior crise estrutural do capitalismo, as conseqüências mais
profundas da difusão incontrolada dos pequenos empreendimentos ainda não
puderam ser avaliadas em profundidade. E entre estas conseqüências está de
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transferir para os trabalhadores todo o ônus da crise do capital
(MALAGUTI, 2001, p. 90).

No entendimento de Malaguti (2001), a formalidade e a informalidade

possuem uma dependência mútua, passando a existir trabalhadores informais no setor formal

e trabalhadores formais no setor informal. Nas pesquisas de campo, como exemplo, são

encontradas pequenas unidades de produção cujo empregador é formalmente registrado como

microempresário, embora, seus trabalhadores sejam informais (sem carteira de trabalho

assinada), criando uma indefinição em relação à caracterização da empresa.

No pensamento de Prandi (1978), o trabalho por conta própria é uma

conseqüência da falta de capital no sistema, o qual não gera emprego e renda suficiente para

atender ao crescimento da população economicamente ativa. O trabalhador por conta própria

e o trabalhador assalariado possuem maneiras diferentes de inserção no setor produtivo e

diferem também em relação ao capital, pois o primeiro tipo não sofre diretamente a

exploração do sobretrabalho, apesar de ser marginalizado em termos de classes sociais. Esse

trabalhador possui normalmente baixo nível de qualificação e de capital e o excedente ou

lucro da sua atividade, é utilizado para a manutenção do negócio e da família, apesar de

existirem alguns casos de trabalhadores que desenvolveram seus negócios e tornaram-se bem

sucedidos social e economicamente.

O trabalhador por conta própria faz parte da marginalidade do sistema

capitalista Prandi (1978), não sendo, assim, normalmente explorado pelo capitalista. Além do

mais, não possui capital para comprar força de trabalho, desenvolvendo atividade de patrão e

empregado simultaneamente. Afora isso, esse tipo de trabalhador é diferenciado dos

trabalhadores regulares pela sua situação temporária, sazonal, instável e pela concorrência

com o trabalhador assalariado formal.
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Existe, na visão de Prandi (1978), certa identidade entre o trabalhador

assalariado e o por conta própria no que se refere à falta de propriedade dos meios de

trabalho, de perspectiva de melhoria socioeconômica, inclusive à negação como classe social

específica.

De todo modo ao invés de  uma tentativa formalista prévia de inclusão dos
trabalhadores por conta  própria em tal ou qual classe social, parece mais
esclarecedor analisar sua participação e seu papel a partir de uma inclusão
nos mecanismos mais gerais da exploração do trabalho, a partir do modelo
de acumulação em curso no Brasil (PRANDI, 1978, p. 32).

O trabalho por conta própria tem sido utilizado pelas famílias como forma de

complementação salarial, devido ao grande achatamento do nível salarial e a redução dos

postos de trabalho.

Nesta perspectiva, fica bastante claro o fato de que o trabalho por conta
própria pode muitas vezes aparecer como elemento diretamente determinado
pela maneira de acumulação do capital, intimamente atrelado ao processo de
reprodução social sob o capital e não à sua revelia. Como forma
complementar de rendimento que permite a manutenção do mínimo
necessário à reprodução da força de trabalho – e porque não dizer familiar? –
o trabalho conta própria vem representar agora um equivalente em ganhos
subtraído do trabalho pago ao trabalhador assalariado, sendo por isso mesmo
trabalho não pago (PRANDI, 1978, p. 44).

Analisando-se a estrutura salarial do mercado de trabalho no Brasil (IPEA,

2002), nota-se que a oferta dos postos de trabalho das empresas está  diretamente relacionada

à tecnologia e à produtividade marginal do trabalho, conseqüentemente o somatório da

demanda dessas empresas representa a demanda total do mercado de trabalho. Em relação ao

trabalhador, teoricamente, a quantidade ideal ofertada de trabalho está diretamente

relacionada ao nível salarial do mercado, maximizando sua função utilidade. Além disso, a

soma de ofertas individuais de trabalho forma a oferta total de trabalho do mercado.
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As diferenças salariais no Brasil ocorrem por diversos fatores conjunturais e

estruturais, principalmente em relação ao nível educacional, à região onde se localiza a

empresa, à idade do trabalhador e à experiência profissional. A concentração de renda no

Brasil começou a se expandir na década de 60, devido às diferenças educacionais e à

concentração de capital na classe social A.

A variável educação é importante na definição do nível salarial da classe

trabalhadora, embora seja necessário levar em consideração outras variáveis, tais como: custo

de vida da região, condições de infra-estrutura produtiva e social (saúde, educação, moradia e

lazer), cor e sexo.

No entendimento do IPEA (2002), a segmentação do mercado de trabalho no

Brasil pode ser analisada pelo aspecto institucional: regime flexível de trabalho (celetista),

direitos estabelecidos na Constituição de 1988, redução da força sindical e encargos sociais do

trabalhador com carteira assinada. Outro aspecto importante é a inovação tecnológica das

empresas, com produtividade, mão-de-obra qualificada e melhor remunerada, o que aumenta

o fator concentrador de renda.

Analisando os dados estatísticos do IBGE sobre trabalho e rendimento do

Censo Demográfico 2000  no  Brasil, percebe-se que, do total de pessoas a partir de 10 anos

ou mais, apenas 47,9% estavam ocupadas. No setor rural brasileiro, o trabalhador começa

suas atividades bem mais jovem e permanece trabalhando  até uma idade mais avançada, em

comparação com o  trabalhador urbano. Das pessoas ocupadas na data de referência do Censo

Demográfico/2000, 3,5% possuíam dois ou mais trabalhos. A distribuição de 48% das pessoas

ocupadas por atividade econômica foi a seguinte: 17,9% estavam nas atividades do setor

primário (agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal); no setor terciário

(comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos) estavam

inseridos 16,6% dos trabalhadores; e, na indústria de transformação, 13,3%. Em relação à
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contribuição da previdência oficial, os empregadores destacaram-se em contribuição, ao

contrário dos trabalhadores por conta própria e dos sem registro. Os rendimentos dos

trabalhadores brasileiros estavam  diretamente relacionados ao nível educacional, às horas

trabalhadas e ao desenvolvimento da região do país. Diante disso, do total de pessoas que

obtiveram mais de 30 salários mínimos de rendimento do trabalho, a maioria, (59,8%) possuía

15 anos de estudo ou mais.

O Brasil é caracterizado por uma desigualdade regional bastante acentuada na

estrutura produtiva e de renda macrorregional, o que determina uma nova espacialização e

transformação do mercado de trabalho regional. De acordo com os dados analisados, a Região

Sul era a que possuía maior nível de ocupação e a Nordeste o menor nível de pessoas

ocupadas, em relação a PEA (População Economicamente Ativa).

A situação educacional é bastante desigual. Nas regiões Sudeste e Sul era

inferior a 16% a percentagem das pessoas ocupadas com menos de 4 anos de estudo; na

região Nordeste, aproximadamente 41% das pessoas ocupadas tinham menos de 4 anos de

estudo e, conseqüentemente, rendimentos inferiores. O Nordeste possuía o maior número de

pessoas  ocupadas que trabalhavam sem rendimento (15,6%), ou seja, no sistema de

escravidão branca, trocando sua força de trabalho por benefícios (alimentação/roupas). Além

disso, 40,5% das pessoas ocupadas ganhavam até um salário mínimo. Em comparação com à

Região Sudeste, que tinha 2,8% das pessoas ocupadas trabalhando sem rendimento e 15,5%

ganhando até 1 salário mínimo, vê-se que o Nordeste está a frente nesse ranking perverso

(IBGE, 2001c).

A migração do trabalhador para os centros urbanos é justificada pela falta de

perspectivas do mercado de trabalho, além dos fatores climáticos (seca) e da inferioridade nos

rendimentos, pois as ocupações do setor rural são inferiores em 50% às ocupações

desenvolvidas em áreas urbanizadas. Como conseqüência, há o agravamento dos problemas
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sociais dos centros urbanos, tais como a favelização, a marginalização do trabalho, o

desemprego e a exclusão do mercado, o trabalho informal e precário. As disparidades

regionais mostram heterogeneidade e desestruturação do mercado de trabalho, em função do

capital regional, devido à transferência de mais valia, capital e da força de trabalho.

A intensificação do processo da globalização, preferencialmente através da

microeletrônica e da abertura comercial, tem criado transformações sociais com sérias

modificações nas ocupações, inclusive com o crescimento das ocupações sem rendimento

(escravidão branca) e/ou recebendo até um salário mínimo, além da grande inserção da classe

trabalhadora no setor informal, principalmente nas ocupações por conta própria. A queda no

emprego industrial e o crescimento da terceirização do setor produtivo, gerando um grande

número de empresas de micro e pequeno porte, principalmente no setor de prestação de

serviços, têm elevado o número de emprego sem carteira assinada e flutuantes, com

rendimento inferior em relação às empresas de médio e grande porte (ABET, 1999).

Neste capítulo, tratamos de uma série de conceitos e reflexões sobre o Setor

Informal, na tentativa de facilitar o entendimento deste, principalmente no que se refere ao

mercado de trabalho informal, devido à complexidade desse mercado e à dificuldade de

entendimento e mensuração que o caracteriza.
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4 A GRANDE NATAL E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RIO GRANDE

DO NORTE

4.1 A Grande Natal – Economia e Mercado de Trabalho

A Grande Natal compreende os seguintes municípios: Natal, Parnamirim,

Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Ceará-Mirim, localizados na Mesorregião

Leste Potiguar do Rio Grande do Norte, e representa uma área de 1.906,5 km2. Sua população

foi estimada, em 01 de julho de 2002, em  1.089.007 habitantes e a densidade demográfica é

de 571,21 hab/km2 (IBGE, 2000). Dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, a Grande

Natal, representada pelos seus seis municípios, concentra mais de 60 % da riqueza medida

pelo PIB.

Os indicadores sociais do Censo 2000 demonstram, em relação ao Censo 1991,

que os municípios da Grande Natal apresentam uma forte heterogeneidade e desigualdade

social. A razão de dependência (proporção entre potencialmente inativos / potencialmente

ativos para as atividades econômicas) mostrou que houve uma redução nesse importante

indicador demográfico. A Grande Natal possuía um nível abaixo de 60%, e o município de

Natal apresentou alto grau de urbanização e aumento proporcional da população integrada no

setor produtivo, ocasionado principalmente pela queda na taxa de fecundidade. Esse processo

de urbanização, que está sendo intensificado anualmente, tem provocado sérios problemas

sociais, por falta de políticas públicas estratégicas urbanas dos municípios da Grande Natal

que possam acompanhar o desenvolvimento do capitalismo, dentro de uma estruturação

espacial com integração de investimentos sociais que favoreçam todas as camadas da

sociedade, visando a uma real distribuição de renda.

A Capital, Natal, é o principal centro urbano do Estado, atraindo uma forte

migração rural, que alimenta o processo de favelização, marginalização e periferização
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urbanas. Além disso, a média geométrica de crescimento anual (Censo 1991-2000) do

município de Parnamirim (7,78%) é bastante superior à média do Rio Grande do Norte e do

Brasil, o que demonstra que a Grande Natal possui uma população que se urbaniza

aceleradamente, tornando-se a base espacial do setor produtivo e de reprodução do sistema

econômico. Além dos aspectos de infra-estrutura da produção, a população da Grande Natal

carece de uma melhor qualidade de vida, o que significa melhores moradias, serviços de infra-

estrutura urbanística (saneamento, educação, saúde pública e transporte público), além de

incremento à renda, para a satisfação das demais necessidades básicas, como alimentação,

vestuário etc.

Em relação ao saneamento básico dos domicílios urbanos da Grande Natal,

mais de 90% destes utilizavam a rede geral para abastecimento de água e possuíam lixo

coletado; menos de 20% estavam ligados à rede de esgoto geral, sendo mais utilizadas outra

forma de esgotamento (fossa séptica). Se definirmos como condição de saneamento básico

dos domicílios urbanos o escoamento ligado à rede geral ou fossa séptica, utilizando água

proveniente de rede geral e lixo coletado, poderemos dizer que a Grande Natal possuía, nos

domicílios urbanos, uma estrutura de saneamento básico insuficiente, pois o grande número

de fossas sépticas tem prejudicado bastante o lençol freático e, conseqüentemente, o meio

ambiente e a saúde da população.

A Grande Natal possuía os maiores rendimentos por chefe de domicílio,

levando-se em consideração a má distribuição de renda. O município de Natal apresentou um

rendimento médio de R$ 919,00, em contraposição à maioria dos domicílios do Estado, cuja

renda dos respectivos chefes de domicílio apresentou uma variação entre  R$ 251 e R$ 273.

Analisando-se o rendimento médio dos chefes de domicílio da Grande Natal, percebe-se que

estes se encontram entre os 25% mais ricos do Rio grande do Norte (IBGE, 2000).
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Em termos de educação, a Grande Natal possuía um dos menores índices de

analfabetismo funcional do Estado, enfatizando que a capital possuía 26,1%, contra uma taxa

média de 69% dos responsáveis pelo domicílio apresentou, nessas condições. Houve um

crescimento do número médio dos anos de estudo na Grande Natal, principalmente em Natal

onde o crescimento médio em relação aos responsáveis homens foi de 7,2 anos, e de 6,6 anos

aos responsáveis mulheres (IBGE, 2000).

Considerando-se os três principais indicadores socioeconômicos do Censo

2000 (IBGE, 2000) (rendimento médio, média dos anos de estudo do responsável pelo

domicílio e proporção dos domicílios com saneamento adequado), percebe-se que os

municípios da Grande Natal possuíam as estatísticas mais favoráveis, devido à localização

predominantemente urbana e à proximidade do principal pólo de desenvolvimento

econômico. Apesar da heterogeneidade desses municípios, eles mantêm uma forte cadeia

produtiva e funcional, sob o poder hegemônico da capital, que concentra o setor comercial, o

de transportes e o de serviços especializados.

As mudanças nas relações de trabalho provocadas pela reestruturação

produtiva do sistema capitalista aumentaram bastante a precarização do trabalho,

incrementando as ocupações por conta-própria, de empregados domésticos, a utilização de

familiares não-remunerados e dos trabalhadores sem carteira assinada, bem como o

desemprego e a instabilidade no emprego. A taxa de desemprego (17,3%) implicava a

existência de 71.000 desempregados, e a taxa de ocupação (82,7%) representava 351.000

ocupados na Grande Natal, onde a incapacidade da economia, no que se refere à geração de

emprego com longa duração, tem criado um extenso período de desemprego, cujas

conseqüências são: extinção gradual dos postos de trabalho formais; a exclusão de

trabalhadores, devido à desatualização profissional; baixos salários; e subutilização da mão-

de-obra.
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Em relação às pessoas ocupadas, observa-se um alto índice do trabalho

precário / informal: 21,8% eram autônomos; 10,4% eram trabalhadores do setor privado, sem

carteira assinada; 9,0% eram ocupados com outras atividades familiares; e 10,6% eram

empregados domésticos.

A economia informal na Grande Natal é caracterizada pela sazonalidade, ou

seja, em determinados períodos do ano (janeiro a agosto), há uma intensificação do trabalho

informal, devido ao desaquecimento dos setores formais industrial, comercial e dos serviços.

O comércio ambulante é a atividade informal que desenvolve atividades durante todo o ano,

inclusive na comercialização de produtos formais e informais.

Segundo o DIEESE (2002), a população em idade ativa (10 anos ou mais) da

Grande Natal  era de aproximadamente  981.215 pessoas, a força de trabalho era representada

por 412.000 trabalhadores, e 569.000 estavam na condição de inatividade. Portanto existia

uma taxa de atividade econômica de 51,5%, ou seja, o mercado de trabalho possuía metade

das pessoas na força de trabalho (Ver Tabela 01).

Tabela 01 – Taxas de Participação, segundo Atributos Pessoais
na Região Metropolitana de Natal

Atributos Pessoais Taxa de Participação (%)
Total 51,5

Sexo

Masculino 63,1
Feminino 41,8

Idade
10 a 17 anos 12,1
18 a 24 anos 66,8
25 a 39 anos 75,6

40 anos e mais 47,9
Cor

Branca 50,9
Não-Branca 51,9

                         Fonte: DIEESE/SEADE – Convênio com o Governo do Estado do RN – nov. /1999
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4.2 As Indústrias de Confecções no Rio Grande do Norte e na Grande Natal

As indústrias de confecções formais foram, até o início da década de 90, a base

da economia do Rio Grande do Norte, gerando emprego, renda e crescimento econômico para

o Estado. Com a reestruturação produtiva iniciada no Brasil na década 90, a abertura

comercial abrupta do governo Color e a conseqüente intensificação do processo de

Globalização, as indústrias de confecções tiveram que se adequar à nova espacialização da

produção para manter sua competitividade no mercado global.

 Essa nova espacialização na produção das indústrias de confecções gerou a

terceirização e a automação da produção, cuja conseqüência foi a extinção de postos de

trabalho (desemprego estrutural), o aumento da capacidade ociosa e a ampliação da utilização

do mercado de trabalho informal, como forma de reduzir as despesas com os encargos sociais

e aumentar o lucro.

O Rio Grande do Norte é uma Unidade da Federação que possui uma carga

tributária representativa em relação aos outros estados, estimulando o crescimento do setor

informal, inclusive de confecções, que detém o controle de uma parte representativa do

mercado, juntamente com as confecções importadas, principalmente da China. Diante disso, o

setor formal de confecções do Rio Grande do Norte ficou com uma parcela de capacidade

ociosa representativa, que, associada à crise econômica, a uma carga tributária e a encargos

sociais proibitivos, passou a utilizar o trabalho informal na produção em parceria, como forma

de manter-se no mercado globalizado.

Analisando-se a distribuição das pessoas ocupadas por setor de atividade

econômica na Grande Natal percebe-se que o setor da indústria de transformação empregava

apenas 12,8% do total das pessoas ocupadas; a jornada média semanal de trabalho era de 47

horas, embora alguns trabalhassem por um período superior ao referido limite. O nível
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educacional nesse tipo de indústria contava com profissionais com curso de graduação e pós-

graduação, demonstrando exigência da qualificação para acompanhar o desenvolvimento

tecnológico imposto pela reestruturação produtiva .

Com relação à infra-estrutura industrial dos referidos municípios, é a Grande

Natal o principal pólo tecnológico para inserção do setor industrial de confecções formal e

informal no Estado. Isso se deve à concentração da mão-de-obra e da prestação de serviços

qualificados, além da proximidade ao principal mercado consumidor e exportador. De acordo

com o cadastro industrial da FIERN, a indústria de transformação é uma das principais

atividades da Grande Natal, englobando mais de 50% das empresas norte-riograndenses. O

distrito industrial de Natal, com 3,84 km2, acrescido dos distritos industriais de Parnamirim,

Extremoz, São Gonçalo do Amarante e, principalmente, Macaíba, com a implantação do

Centro Industrial Avançado (CIA) em 1997, coloca a Grande Natal como referência em

relação aos investimentos.

A indústria de transformação, pela necessidade de redução dos custos e maior

eficiência, tem intensificado a terceirização, em relação aos serviços de apoio, produção,

manutenção, criando, assim, uma nova divisão social do trabalho e a nova espacialização

industrial e do trabalho, este último caracterizado por profissionais qualificados bem

remunerados e profissionais terceirizados, com contratos precários e baixos salários, que se

somam ao mercado de trabalho precarizado (Ver Tabela 02).
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Tabela 02 – Serviços Terceirizados nas Empresas por Setor Industrial

Setor Serviços Qtd. Percentual
Segurança 7 20,00%
Restaurante / Refeitório 6 17,10%
Transporte 5 14,30%
Contabilidade 4 11,40%
Limpeza 3 8,60%
Costura 2 5,70%
Assessoria jurídica 2 5,70%
Dubladora 1 2,90%
Recepção 1 2,90%
Profissional liberal 1 2,90%
Manutenção 1 2,90%
Entrega a domicílio 1 2,90%
Jardinagem 1 2,90%
Torneiro mecânico 1 2,90%
Fresa 1 2,90%

Indústria de
Transformação

Total 37 100,00%
   Fonte: Pesquisa PMTRN (2001) – DIEESE/SEJUC-SINE/RN

O nível educacional da População Economicamente Ativa (PEA) da Grande

Natal é baixo (apenas 38,9% têm 1o Grau, incompleto), o que dificulta o desenvolvimento

tecnológico do processo produtivo (DIEESE, 2002) (Ver Tabela 03).

Tabela 03 – Distribuição da PEA, Ocupados e Desempregados,
Segundo Nível de Instrução Região Metropolitana de Natal

Nível de Instrução Distribuição (%)
PEA 100
Analfabeto 9,8
1º Grau Incompleto 38,9
1º Grau Completo 9,2
2º Grau Incompleto 9,2
2º Grau Completo 21,3
3º Grau 11,6
Ocupados 100
Analfabeto 9,6
1º Grau Incompleto 37,8
1º Grau Completo 8,9
2º Grau Incompleto 8,6
2º Grau Completo 22,3
3º Grau 12,8
Desempregados 100
Analfabeto 10,5
1º Grau Incompleto 43,9
1o Grau Completo e 2º Grau Incompleto 23,5
2º Grau Completo e mais 22,1

   Fonte: DIEESE/SEADE – Convênio com o Governo do Estado do RN. – nov / 99.
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A indústria de confecções da Grande Natal é composta por 235

estabelecimentos, que empregam 12.882 pessoas. O Rio grande do Norte possui 445

estabelecimentos, que empregam 17.668 pessoas (Ministério do Trabalho-RAIS/2002).

Consequentemente, a representatividade socioespacial da Grande Natal é bastante

significativa em relação à do Estado.

Segundo o DIEESE (2002), o agravamento da crise do setor produtivo e a

estagnação da economia da Grande Natal têm levado o mercado de trabalho informal a atingir

um índice muito alto de trabalho escravo e infantil. Caracterizada como mercado de trabalho

urbano, apesar dos baixos salários, de pequena oferta de postos de trabalho, da carência de

políticas públicas para a geração de emprego e distribuição de renda, a Grande Natal tem a

maior representatividade socioeconômica do Estado.

O Rio Grande do Norte possuía em 2001 um total de 764.070 crianças e

adolescentes (5 a 17 anos), dos quais 88.167 (11,54%) trabalhavam, no período de referência

da pesquisa, sendo que 53.391 (60,56%) trabalhavam sem remuneração e apenas 34.776

(39,44%) recebiam alguma remuneração. Das 34.776 crianças que recebiam salário, 30.369

(87,33%) conseguiam obter um rendimento de até um salário mínimo. Para complementar a

caracterização do trabalho escravo infantil, analisamos o sobretrabalho dessas crianças e

adolescentes. A maioria deles 52.410 (59%) trabalhavam de 21 a 40 horas semanais (jornada

de trabalho do adulto). Do total de crianças e adolescentes do Estado 764.070 - não estavam

freqüentando escolas 74.942, o que representa 9,8% do total. O outro agravante da exploração

do trabalho infantil no Rio Grande do Norte era o número de crianças e adolescentes que

trabalhavam e estavam afastados da escola 15.673 (18%) -, repercutindo nos altos índices de

marginalidade, analfabetismo e miséria social das próximas décadas (IBGE, PNAD, 2001).
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É importante a investigação sobre o trabalho de crianças e adolescentes no

mercado de trabalho da Grande Natal, detectado e analisado com detalhes na pesquisa de

campo.

4.3 As Indústrias de Confecções Informais no Contexto da Economia Informal Urbana

do Rio Grande do Norte (1997)

Analisando-se os dados da pesquisa de economia informal urbana ECINF,

aplicada no ano de 1997 pelo IBGE, passa-se a ter uma visão social e um maior conhecimento

da economia informal do Rio Grande do Norte. Os resultados da pesquisa, que tem como data

de referência outubro/1997 mostram que o Estado possuía então um total de 139.995

empresas informais, especificamente da indústria de transformação e extração mineral, gênero

da indústria que abrange as industrias de confecções e apresentam 19.539 empresas com um

valor anual médio da receita de R$ 976,00, receita total de R$  17.032,00, gerando emprego

para 27.838 trabalhadores urbanos. Além disso, o setor representava 14% das atividades

econômicas informais e 88,52% das empresas obtiveram lucro médio de R$ 302,00. A grande

maioria utilizava equipamentos e/ou instalações próprias para desenvolvimento das suas

atividades, faltava registro contábil, não havia licença municipal ou estadual, a maioria

possuía clientela variada, as vendas eram feitas à vista e a prazo e as empresas não tinham

assistência técnica, jurídica ou financeira.

Mostra a pesquisa do IBGE (1997) que as reduções nos gastos, provenientes da

utilização do domicílio e/ou de local específico com infra-estrutura improvisada, baixo nível

salarial, não-pagamento de impostos ou taxas, proporcionavam um preço competitivo e

direcionado paras as classes sociais de baixa renda, viabilizando a lucratividade e a inserção

nos mercados informal e formal.
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O lucro na economia informal é alcançado pela maioria das empresas e, no

entendimento de Cacciamalli (1983) e Malagutti (2001), utilizado para a manutenção da

atividade informal, do trabalhador e sua família, não permitindo os investimentos necessários

para o desenvolvimento e a acumulação de capital.

Das 19.539 empresas do Rio Grande do Norte investigadas, em apenas 3.319 o

proprietário era um empregador com 1 a 5 empregados, exercendo a ocupação de empregado

e empregador. Em alguns casos, tinha mais de um negócio no próprio setor informal, ou outro

no setor formal, havia facilidade para entrar no negócio e maior inserção no mercado. O seu

excedente, ou lucro somado, era utilizado na manutenção do negócio e de sua família. Esse

tipo proprietário se apropria de várias formas da força de trabalho e possui um rendimento

maior que teria se estivesse como trabalhador assalariado formal. O valor médio da receita das

3.319 empresas era (em outubro de 1997) de R$ 3.860 e o valor médio das despesas, de R$

2.935. Ainda em relação as 3.319 empresas informais, 3.156 foram consideradas lucrativas e

tinham um lucro médio foi de R$ 827,00.

O referido segmento industrial gerou emprego para 3.315 empregadores, 1.406

trabalhadores assalariados com carteira assinada, 5.995 trabalhadores sem carteira assinada e

3.673 trabalhadores não-remunerados. A pesquisa mostra que a força de trabalho informal era

formada principalmente por trabalhadores jovens e idosos (de baixa produção), muitos eram

unidos por laços de parentesco ou amizade, que vivem em situação precária, com baixos

salários ou sem remuneração (apenas com benefícios), e à maioria deles não possuíam direitos

trabalhistas nem perspectivas de trabalho no setor formal.

Na opinião de Pochmann (2001), a desorganização do mercado de trabalho

formal e a desmobilização da classe trabalhadora, acrescida do modelo econômico baseado na

alta tecnologia e competitividade, têm criado uma situação de desemprego crônico e a falta de

perspectivas de organização do mercado de trabalho.
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Na visão do DIEESE (2002), a nova espacialização industrial e a reestruturação

da economia, voltada para a produtividade e o desenvolvimento tecnológico, provocaram uma

desestruturação do mercado trabalho, estimulando o crescimento das pequenas unidades de

produção.

Para a realização de um estudo detalhado do mercado de trabalho nas indústrias

informais de confecções, optamos por uma pesquisa de campo exploratória, com

desagregação das informações em microdados, cujo diagnóstico será relatado no capítulo

seguinte.

Considerações Finais

Analisando-se a Grande Natal, dentro da dinâmica capitalista, como área de

atração dos principais investimentos produtivos do Estado, percebe-se que há, uma

concentração de renda, e desigualdade social, flexibilidade do trabalho e da produção, baixo

nível tecnológico e  crescimento do trabalho informal, precário e dos bolsões de pobreza.

Além disso, as políticas públicas neoliberais estão voltadas para investimentos na infra-

estrutura empresarial, em detrimento da infra-estrutura social da Grande Natal, necessitada de

assistência nas áreas de saúde, educação, moradia, saneamento básico e emprego. Embora

existam vários indicadores sociais que demonstram uma situação melhor dos municípios da

Grande Natal em relação ao Estado, tais indicadores estão abaixo do permitido pelas

principais organizações internacionais.

A Grande Natal não possui infra-estrutura industrial nem um programa de

industrialização consistente. As indústrias, principalmente do setor de confecções, que foi

importante para a economia do Rio Grande do Norte na década de 90, para se manterem
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inseridas no mercado global, têm utilizado o trabalho informal, através da terceirização da

produção.

Outros agravantes são o excesso de capacidade ociosa industrial, o baixo poder

aquisitivo da maior parcela da população ocupada, a pesada carga tributária e dos encargos

sociais, a falta de inovação tecnológica e, conseqüentemente, o restrito mercado externo.

O nível educacional da maior parte da classe trabalhadora da Grande Natal e a

falta do conhecimento tecnológico, necessário na sociedade informacional, acrescidos da

decadência das ocupações do setor industrial formal, têm elevado a taxa de desemprego e o

número de excluídos do mercado de trabalho. As perspectivas são de crescimento das

Indústrias Informais, que funcionam sob uma forma não tipicamente capitalista, ou seja, o

lucro confunde-se com o salário, que normalmente é utilizado para a manutenção do negócio

e da família. O baixo nível de tecnologia, capital, organização e a falta de registros da

economia informal, funcionamento em um sistema ultrapassado, dentro da dinâmica

capitalista contemporânea, conseguem gerar trabalho de subsistência no mercado de trabalho

urbano da sociedade dos trabalhadores sem trabalho. Os postos de trabalho qualificados, na

sua maioria, são exercidos pela força de trabalho migrante das Regiões Sul/Sudeste,

necessitando o Rio Grande do Norte de políticas públicas voltadas para a geração de emprego

e renda, inclusive, de uma qualificação profissional que atenda aos interesses do setor

produtivo do Estado, obedecendo às exigências de reprodução social e às novas realidades do

mercado de trabalho.
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5 ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO: INDÚSTRIA INFORMAL DE

CONFECÇÕES E MERCADO DE TRABALHO (2003)

Considerações Iniciais

Este capítulo está subdividido em sete partes. O diagnóstico e a interpretação

de cada variável e de cada tema estão fundamentados na pesquisa de campo que realizamos e

nos relatórios produzidos por instituições (IBGE, OIT e DIEESE) e por importantes autores

da atualidade na área de trabalho e economia informal, a saber: Antunes, Cacciamalli,

Cavalcanti, Malagutti, Montoya e Marcante, Oliveira, e Pochmann.

Na primeira parte, estão as considerações iniciais e as notas metodológicas e na

segunda, fazemos a análise das características econômicas de 58 unidades de produção

industrial informal, investigando por empresa, o número de funcionários, as atividades e o

local onde são desenvolvidas.

Na terceira parte, tratamos da atividade industrial de 58 estabelecimentos de

confecções informais, observando o escoamento da produção – através do sistema de contrato

e/ ou encomenda –, se a empresa recebe dos clientes matéria-prima, máquinas, equipamentos

e outros, bem como a forma de obtenção de insumos necessários para a manutenção da

atividade, os gastos na data de referência da pesquisa (agosto/2003) e o total das receitas e

despesas.

Na quarta parte, são estudadas as características individuais do proprietário

(empregador informal), com a finalidade de se conhecerem os motivos que o levaram a

inserir-se no mercado de trabalho; qual o número de sócios e quais as características destes; a

quantidade de horas, dias e meses de funcionamento do negócio; o comportamento da
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atividade industrial x a intensidade do trabalho; a utilização de equipamentos e a principal

origem do capital usado para iniciar o negócio; a ocupação do proprietário na indústria

informal; a  origem do proprietário através do estudo migratório; o grau e as características da

instrução e da escolaridade; a utilização da terceirização no processo industrial; a situação no

mercado de trabalho, inclusive trabalho anterior e/ou  outro trabalho na data de referência da

pesquisa; sexo, faixa etária, religião e estado civil. Tais informações, possibilitam estabelecer

um diagnóstico adequado.

Na quinta parte, estudamos as características de trabalho e o rendimento dos

trabalhadores assalariados urbanos informais em uma sociedade capitalista periférica na qual

a maior parte da força de trabalho, atualmente, está ocupada no setor informal DIEESE

(2002), devido à desestruturação do mercado de trabalho formal. Analisamos o trabalho

informal no contexto das modificações nas relações de trabalho e o papel dessa classe

trabalhadora na reprodução do trabalho social.

Os indicadores investigados nesta parte da pesquisa são bastante detalhados,

visando-se a um conhecimento profundo do trabalho informal: parceria com o empregador,

carteira de trabalho assinada, quanto o trabalhador ganhou na data de referência da pesquisa

(agosto/2003); sistema de organização da classe, ou seja, quantos trabalhadores eram

associados e em que tipo de sindicato; a idade com  que o trabalhador tinha começado a

trabalhar; a sua ocupação no trabalho; se, antes de entrar no negócio, ele tinha tido outro

trabalho e qual a atividade que desenvolvia; quanto tempo tinha permanecido no trabalho

anterior; migração do trabalhador informal; o seu grau de instrução e escolaridade; se o

trabalhador tinha mais de um trabalho no mês de agosto/2003 e quais as características desse

trabalho; sexo, faixa etária, religião, estado civil e número de filhos dos trabalhadores.
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Notas Metodológicas

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o mercado de trabalho nas indústrias

informais de confecções da Grande Natal e tem como data de referência agosto de 2003. O

ponto de partida para este estudo foi a pesquisa do IBGE intitulada ECINF – Economia

Informal Urbana (1997), aplicada no Rio Grande do Norte. A partir desse trabalho, estudamos

o mercado de trabalho e a relação indústrias informais de confecções x indústrias formais.

Devido à importância das indústrias de confecções para a economia do Rio

Grande do Norte na década 90, realizamos uma pesquisa de campo exploratória e detalhada

sobre o mercado de trabalho e as unidades informais de produção industrial de confecções da

Grande Natal. Sendo assim, adotamos vários procedimentos metodológicos de mensuração do

setor informal diferente dos aplicados pelo IBGE. Por exemplo, em vez de utilizarmos a

metodologia de amostragem domiciliar para detectar as unidades de produção cujo

proprietário empregador tinha de 1 a 5 empregados, montamos na nossa pesquisa de campo

um cadastro com as indústrias de confecções informais identificadas e realizamos entrevistas

diretas com proprietários (empregadores informais) que tivessem de 1 a 10 empregados nas

unidades de produção da área urbana dos seis municípios da Grande Natal.

A pesquisa de campo foi aplicada em um universo formado por 58 unidades

informais de produção industrial de confecções  que operavam com 1 a 10 empregados em

agosto 2003, nos setores urbanos estratificados dos municípios que compõem a Grande Natal

(Natal, Parnamirim, Macaíba, Ceará Mirim, São Gonçalo e Extremoz), obedecendo às

seguintes etapas:

1- Elaboração de 2 questionários:
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 o primeiro questionário investigou um total de 144 variáveis, com

informações  da unidade econômica do estabelecimento, da atividade industrial e as

características dos  proprietários (empregadores informais);

 O segundo questionário investigou as características e o papel dos

trabalhadores informais em 77 variáveis.

2- Elaboração de um cadastro contendo todos os estabelecimentos de

produção industrial informal de confecções que estavam em funcionamento na data de

referência da pesquisa (agosto/2003), obedecendo a um estrato de 1 a 10 empregados. O

caráter informal do estabelecimento industrial é reconhecido nesta pesquisa de campo por:

identidade na relação capital x trabalho, peculiar divisão técnica e social do trabalho, baixo

nível de organização, escassez de capital e tecnologia, e atividade exercida sem

regulamentação (constituição jurídica e/ou registros com autoridades públicas).

3-  Realização de entrevistas, nos próprios estabelecimentos industriais

informais, diretamente com os 58 empregadores informais e seus 120 trabalhadores, no

período de setembro a dezembro de 2003, na Grande Natal.

5.1 As Características do Estabelecimento Econômico Informal

Do total de 58 estabelecimentos industriais informais da Grande Natal, 49

pequenas unidades de produção possuíam 1 ou 2 empregados, na data de referência da

pesquisa, o que está de acordo com as informações da OIT (1993) e do IBGE (1977), de que a

maioria dos trabalhadores informais está ligada às pequenas unidades de produção que

definem a natureza do trabalho informal e o tipo de estabelecimento em que ele está inserido,

preocupando-se essencialmente com a manutenção do trabalhador, da família e da atividade

(Ver Gráfico 01).
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 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 01 – Número de Funcionários na Empresa

Os empregadores informais nas indústrias de confecções envolveram-se com

diversas atividades produtivas sem a essência capitalista, inserindo-se de forma competitiva no

mercado de confecções formal do sistema tipicamente capitalista. Das 11 atividades desenvolvidas,

as confecções em geral são produzidas por 48 empresas, o que demonstra a heterogeneidade setorial

e a capacidade e a criatividade dessas empresas no que se refere à mudança no processo de

produção, embora sem tecnologia para atender à demanda do mercado (Ver Gráfico 02).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 02 – Atividades Que Desenvolve Como Empregador
Legenda:

1. Confecção em geral 2. Confecção de camisas e calças
masculinas 3. Confecção de camisas masculinas

4. Confecção de roupas
femininas

5. Confecção de roupas femininas em
malhas blusas biquíni

6. Confecção de roupas intimas
femininas

7. Confecção masculina
intima

8. Confecção masculina intima e
feminina

9.Fabricação de camisetas e
fardamento escolar

10. Fardamentos 11. Fardamentos e roupa de praia
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Analisando-se a espacialização das indústrias informais de confecções,

observa-se que 31 empresas desenvolvem suas atividades industriais no domicílio do

empregador. Isso mostra uma estrutura organizacional informal familiar que absorve uma boa

parte da força de trabalho, garantindo a sobrevivência de várias famílias pobres no setor

urbano (Ver CAVALCANTI, 1983, p. 32, IBGE, 1997 e MALAGUTTI, 2001).

Nas 26 empresas que desenvolvem atividades industriais em local exclusivo, as

construções são irregulares e não obedecem a nenhum padrão de construção industrial. Do

total da 58 empresas, 49 desenvolvem seu negócio e fazem escoamento da produção através

de loja, oficina e escritório (Ver Gráficos 03 a 05).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 03 – Em Que Local Desenvolve Esta(s) Atividades

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 04 – Tem Local Destinado Exclusivamente ao
Desempenho da Atividade
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 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 05 – Local Onde é Desenvolvido o Negócio

A nova espacialização industrial e a reestruturação produtiva da década de 90

causaram uma terceirização do processo de produção e a desestruturação do mercado de trabalho

formal da Grande Natal, favorecendo o crescimento das pequenas unidades de produção e sua

inserção de forma competitiva no mercado de confecções. O município de Natal é o principal

mercado consumidor e pólo concentrador de investimentos e de mão-de-obra. Diante disso, a capital

consegue formar uma aglomeração de indústrias informais de confecções, na ordem de 39 ou (67%)

do total de empresas investigadas (58), enquanto que as indústrias formais, segundo o IBGE (2001),

devido às deseconomias de aglomeração, passaram a se deslocar para os demais municípios da

Grande Natal, que possuem custos menores de infra-estrutura produtiva e social (Ver Gráfico 06).

Natal
67%

São Gonçalo
2%

Macaiba
12%

Ceará Mirim
9%

Extremoz
5%

Parnamirim
5%

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 06 – Local do Empreendimento
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A produção de confecções no município de Parnamirim, segundo os

entrevistados da pesquisa, obedece ao estímulo e aos incentivos fiscais para a legalização das

empresas informais. Além disso, o mercado interno restrito desse município é atendido

preferencialmente pelas costureiras por conta própria.

O valor das instalações e equipamentos que uma pequena unidade industrial de

confecções utiliza no negócio ou atividade que realiza, sendo analisado de acordo com a

dinâmica do setor informal, mostra a facilidade de implantação de uma indústria desse tipo,

necessitando o proprietário de conhecimento com a clientela do bairro e localização

geográfica estratégica, para a criação de uma cadeia produtiva fechada para a produção e o

consumo dentro do próprio setor. Essa cadeia produtiva, como descrevem Montoya e

Marcante (1993) e Malaguti (2001), tem abundância  de mão-de-obra e escassez dos demais

fatores de produção necessários para a reprodução do capital (instalações, máquinas,

equipamentos e tecnologia).

O resultado desta pesquisa de campo mostra que 1 empresa não possui

instalações e equipamentos de sua propriedade, sendo esses ítens cedidos pela contratante. Do

total das 58 empresas investigadas, 1  não investiu em instalações e equipamentos, pois utiliza

as máquinas e equipamentos cedidos pela empresa contratante; 3 investiram até R$ 1.0000,00;

24 investiram de R$ 1.001,00 a R$ 5.000,00; 10 investiram de R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00;

12 investiram de R$ 10.001,00 a R$ 20.000,00; e apenas 8 investiram acima de R$ 20.000,00

em máquinas e equipamentos. Investigou-se na pesquisa a utilização de instalações e

equipamentos de propriedade do empregador, excluindo-se as instalações e equipamentos

cedidos (Ver Gráficos 7.1 a 7.7).
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 7.1 – Imóveis

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 7.2 – Ferramentas ou Utensílios

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 7.3 – Máquinas
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 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 7.4 – Móveis e Equipamentos

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 7.5 – Veículos Utilizados no Negócio

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 7.6 – Outros
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 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 7.7 – Valor Total das Instalações e Equipamentos

No que se refere à forma de obtenção ou compra da maioria dos equipamentos

por parte dos empresários, 9 empresários compraram equipamentos de pequena empresa, 3

compraram de empresa grande, 32 compraram de particular, 2 obtiveram através de doação e

17 adquiriram por outra forma (Ver Gráfico 8 e 8.1).

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 08 – Como Obteve ou Comprou a Maioria dos
Equipamentos
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 8.1 – Dos que Responderam Outras Forma de
 Aquisição de Equipamentos

Tomando-se como referência o período de 01/09/2002 a 31/08/2003 para se

captarem informações sobre investimentos e/ou aquisições, percebe-se que, do total de 58

empresas, apenas 12 fizeram investimentos e/ou aquisições, da seguinte forma: 10 investiram

em máquinas e 2 em móveis e em equipamentos. Além disso, 9 desses investimentos e/ou

aquisições foram realizados com recursos provenientes de lucros ou exercícios anteriores, 1

através de outro tipo  de empréstimo a empresas ou pessoas e 2 através de outros recursos

(Ver Gráficos 9 a 11). A falta de capital do proprietário informal,  na opinião de Cacciamalli

(1983) e Malagutti (2001), dificulta os investimentos necessários, em instalações, máquinas,

equipamentos e tecnologia para a reprodução do capital. Os pequenos investimentos

informados pelas 12 empresas, tinham o objetivo de manter a atividade industrial do negócio.
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 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
Gráfico 09 – Fez Algum Investimento e/ou Aquisição

Entre 01/09/02 e 31/08/03

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 10 – Empresas Que Fizeram Investimento/
Aquisição Entre 01/09/02 a 31/08/03

                 Obs. Ver as tabelas 9.2 a 9.6 no Apêndice A

    Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
Gráfico 11 – Estes Investimentos e/ou Aquisições
Foram Realizados Com Recursos Provenientes

Lucros anteriores
9

Outros 
2

Outro tipo empréstimo
1
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Analisando-se o perfil e a condição da clientela das indústrias de confecções

informais, identifica-se uma grande inserção no mercado de confecções da Grande Natal,

através de uma clientela variável de 50 empresas, inclusive, com mais de um tipo de cliente

(Ver Gráfico 12). Em relação ao tipo de cliente a quem são vendidos os produtos e serviços de

natureza industrial, há os seguintes tipos de consumidores: 45 consumidores finais (pessoas),

7 empresas com consumidores intermediários (empresas grandes); 3 cuja clientela são

empresas pequenas; além de 3 empresas que têm como clientes o governo e outras instituições

(Ver Gráfico 13).

    Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 12 – Como Se Compõe Sua Clientela
Obs: Algum entrevistado possui mais de um tipo de clientela

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003

Gráfico 13 – Vende Seus Produtos ou Serviços
   Principalmente Para:



Ivanilton Passos de Oliveira

92

6

43

7
2

Não

Exc
lus

iva
men

te 
po

r e
nc

om
en

da

Prin
cip

alm
en

te 
po

r e
nc

om
en

da
 

Parc
ial

men
te 

po
r e

nc
om

en
da

0

10

20

30

40

50

Percebe-se nesta pesquisa de campo, a falta de capital para investimentos em

tecnologia, máquinas, equipamentos e instalações nas indústrias de confecções informais, o

que, na visão de Cacciamalli (1983), impede, normalmente, a reprodução do capital na

informalidade.

5.2 A Natureza e o Volume da Atividade Industrial nas Pequenas Unidades Informais de

Confecções da Grande Natal

Dando continuidade ao estudo investigamos, na atividade industrial,

inicialmente, o escoamento de produção das 52 empresas informais, que trabalhavam

normalmente sob encomenda ou subcontrato: 43 trabalhavam exclusivamente por encomenda

ou subcontrato; 7  principalmente por encomenda; e 2 parcialmente por encomenda ou

subcontrato. Das 52 empresas que trabalhavam em 30/08/2003, sem interrupção, por

encomenda ou subcontrato, 2 alegaram que o principal motivo era o volume de vendas; 9

justificaram a garantia de vendas; 2 a padronização do produto; 8 tinham como motivo

principal os baixos custos de capital; e 32 alegaram outros motivos: principalmente a falta de

Capital (15 empresas) e o retorno mais rápido do investimento (10 empresas) (Ver Gráficos

14 a 17).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 14 – Trabalha Normalmente Sobre Encomenda
ou Subcontrato
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 15 – Em 30/08/03, Fazia Quanto Tempo Que Trabalhava,
Sem Interrupção, Por Encomenda ou Subcontrato

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 16 – Qual o Principal Motivo de Trabalhar
  Por Encomenda ou Subcontrato

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 17 – Dos Que Responderam Outros
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No sistema de subcontrato ou por encomenda (52 empresas), 46 recebiam

matéria -prima do contratante. Em relação ao total da matéria-prima ou mercadoria utilizada

na produção em (58 empresas), 45 recebiam a matéria-prima de clientes; 7 compravam de

empresas grandes; 4 compravam de empresas pequenas; 2 adquiriam de outra forma, e 1

empresa comprava nas lojas (Ver Gráficos 18 e 19).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 18 – Quando Trabalha Por Encomenda ou
Subcontrato Recebe de Algum Cliente:

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 19 – Como Obtém as Matérias Primas ou
Mercadorias Necessárias a Atividade

Obs. Algum entrevistado possui mais de uma forma de obtenção
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Segundo informações do DIEESE (2002), as indústrias formais de confecções

da Grande Natal têm utilizado o sistema de subcontrato ou encomenda com pequenas

unidades  informais de produção, como forma de reduzir  custos e manterem-se no mercado.

O resultado, para o mercado de trabalho da Grande Natal, é a manutenção dos empregados

estratégicos bem remunerados nas empresas formais e a demissão dos demais postos de

trabalho, em detrimento do crescimento do trabalho informal, através das subcontratadas. Por

conseguinte, as indústrias de confecções, que, na década de 90, eram suporte do mercado de

trabalho do Rio Grande do Norte, passaram a gerar uma distorção acentuada, criando uma

minoria de trabalhadores estratégicos bem remunerados aumentando o trabalho precário, mal

remunerado e com excessiva carga de trabalho ou sobre trabalho.

No entendimento de Cacciamali (1983) e Malaguti (2001), a ligação do setor

formal com o informal está no sistema de encomenda/subcontratação (escoamento da

produção), ou seja, no fluxo da renda dos dois setores dentro do atual sistema econômico.

Compreendendo a terceirização dentro do setor informal, investigamos esse

aspecto na pesquisa de campo em (58 empresas). Apenas 5 empresas possuíam contrato ou

acordo verbal com outras empresas para processar os produtos e devolvê-los, o que

caracteriza serviço de natureza industrial (terceirização), que se justifica, segundo o

empregador informal, quando o subcontrato ou encomenda está acima da capacidade

produtiva da empresa (Ver Gráfico 20). Diante disso, o modo de

produção/circulação/distribuição da indústria informal é diferente do referido modo da

indústria formal, embora o setor informal seja constituído de um conjunto heterogêneo de

atividades não-capitalistas dentro do sistema capitalista, com tendência para futuramente

tornar-se nova unidade capitalista (Ver OLIVEIRA, 1979; MALAGUTTI, 2001).
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 20 – Tem Contrato ou Acordo Verbal com Outras
Empresas ou Pessoas Para Processar seus Produtos

e Devolvê-los as suas Empresas

Em relação aos principais gastos das 58 indústrias de confecções no mês de

agosto/2003, 27 empresas não tiveram gastos com matéria-prima, o que comprova o sistema

de recebimento da matéria-prima da contratante, e apenas 1 empresa obteve gastos com

mercadoria para a revenda. Em relação aos gastos com mão-de-obra, 7 empresas  não tiveram

gastos, pelos seguintes motivos: paralisação no período de referência da pesquisa, existência

de trabalho familiar, ou seja,  troca da força de trabalho por benefícios (alimentação, roupa,

local para dormir, etc). As empresas eram totalmente informais e não pagavam encargos

sociais, impostos e taxas.  Cinco empresas não tiveram gastos com água, luz e telefone por

motivo de paralisação e por utilizarem de terceiros os referidos serviços. Os demais gastos

foram considerados normais.

Em relação ao total dos gastos no mês de agosto/2003, nota-se que 11 das 58

empresas tiveram gastos de até R$ 500,00; 21 tiveram gastos de R$ 501,00 a R$ 1.000,00; 8

de R$ 1.001,00 a  R$ 1.500,00; 3 de R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00; e 15 das empresas tiveram

gastos  acima de R$ 2.000,00 (Ver Gráficos 21 e 22). Ainda no que se refere aos gastos, é

conhecida a sazonalidade da produção de confecções em relação à demanda do mercado e ao
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relacionamento, na cadeia produtiva, com a indústria formal. O crescimento  do setor informal

depende da demanda do setor formal, no entendimento de Montoya e Marcante (1993),

embora a dependência do setor formal ao informal seja apenas em relação à mão-de-obra, pois

as empresas tipicamente capitalistas controlam os insumos, demais recursos e parte do

mercado que proporciona economia de escala.

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 21 – Gastos Que Teve No Mês de Agosto/2003
Obs. Ver tabelas 19.1 a 19.5, no Apêndice A

    Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 22 – Total de Gastos no Mês de Agosto
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A lei do valor, na sociedade capitalista contemporânea, segundo Antunes

(2002), está se tornando cada vez mais relacionada com o trabalho precário, em detrimento do

trabalho formal, implicando a exploração de várias formas do trabalho informal como

condição para a competitividade e a reprodução global do capital.

Os reduzidos gastos da indústria informal de confecções, principalmente com

mão-de-obra (baixos salários ou benefícios), o não-pagamento dos encargos sociais

(INSS/FGTS) bem como de quaisquer impostos ou taxas, possibilita uma redução

significativa dos custos de produção e, conseqüentemente, promove preços mais competitivos

e uma maior inserção no mercado formal de confecções da Grande Natal. Na visão do

DIEESE (2002), mesmo utilizando o trabalho informal, através da terceirização da produção,

a indústria formal tem gastos elevados com os trabalhadores qualificados que administram a

empresa bem como pagam impostos, taxas e mantêm uma infra-estrutura  industrial

padronizada.

Diante do exposto, a tendência mercadológica é aumentar a inserção das

indústrias informais de confecções em relação às formais no mercado, consolidando a

desestruturação do mercado de trabalho formal e criando um desemprego crônico.

Quanto a receita das 58 empresas em agosto/2003, 55 delas tiveram lucro e

apenas 3 tiveram prejuízo. Desse modo, o segmento das indústrias informais de confecções

tem tido uma grande inserção no mercado de trabalho, apesar das constantes crises da

economia e da maior competitividade global. Pode-se comprovar que o setor formal de

confecções do Rio Grande do Norte tem sido comprometido pela intensificação do processo

de globalização, o excesso da carga tributária do Estado e a expansão das indústrias informais

de confecções as quais passaram a dominar uma grande fatia do mercado predominante na

atualidade, as classes sociais pobres. Além da tradicional clientela do bairro, as confecções

informais também passaram a conquistar os consumidores das classes superiores, inserindo-se
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nos shopping centers e centros comerciais. Na data de referência da pesquisa, 45 empresas

obtiveram sua receita principal obtida com a venda de produção própria e 13 obtiveram sua

receita com prestação de serviços, respeitando-se a sazonalidade do mercado de confecções,

os insumos fornecidos pelo setor informal e a conjuntura econômica.

O lucro, ou excedente, proveniente da indústria informal normalmente tem

como  finalidade a manutenção do trabalhador, de sua família e da atividade industrial, pela

falta de capital para investimentos em máquinas, equipamentos e tecnologia, além dos baixos

preços que esse tipo de empresa pratica, com o objetivo de manter sua inserção no mercado e

sua clientela tradicional (classes sociais de baixa renda). A tabela 4 (venda de produção

própria) mostra que, das 58 empresas pesquisadas, 35 obtiveram uma receita entre R$ 500,00

e R$ 2.000,00 no mês de agosto/2003; 10 empresas tiveram uma receita acima de R$ 2.000,00

que foram distribuídos entre os sócios ou parceiros; e 13 não obtiveram receita da produção

própria, pois suas vendas foram feitas pelo sistema de prestação de serviços, nos valores

estratificados preferencialmente entre R$ 500,00 e R$ 1.500,00 (Ver Gráficos 23 a 26).

    Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 23 – Forma de Pagamentos das Vendas
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 24 – Total de Receita Segundo o Número de
Empregados na Empresa

Tabela 04 – Venda de Produção Própria
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 13 22,41
Até 500,00 6 10,34
De 501,00 a 1.000,00 13 22,41
De 1.001,00 a 1.500,00 11 18,97
De 1.501,00 a 2.000,00 5 8,62
Acima de 2.000,00 10 17,24

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 25 – Resultado da Receita e Despesas
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
Gráfico 26 – Empresas que Tiveram Receita no Mês de

Agosto/03

Confirmam-se, portanto, as teorias da OIT (1993), do IBGE (1997), de Oliveira

(1979), Cavalcanti (1983) e Cacciamali (1993), sobre a identidade na relação capital/trabalho:

o lucro se confunde com o salário e o excedente normalmente não é utilizado para

acumulação de capital.

5.3 As Características Individuais do Proprietário (Empregador Informal) em uma

Sociedade Capitalista Periférica

A informalidade, na visão de Malaguti (2001), é um conceito abrangente, com

uma dimensão atemporal do capital, o qual incorpora o setor informal, que é formado pelos

proprietários (empregadores) e pelos trabalhadores informais. Por isso é importante, para este

estudo, conhecerem-se as características individuais do proprietário (empregador informal).

Em relação ao principal motivo que os 58 empregadores informais declararam

para dedicar-se ao negócio, 15 dos proprietários alegaram que queriam ser independentes; 12

disseram que absorveram a experiência que haviam adquirido em outro trabalho; 9 que

ingressaram na informalidade devido à tradição familiar; 5 com o objetivo de complementar a
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renda familiar; 4 porque não encontraram emprego; 3 alegaram  a oportunidade que tiveram

de fazer sociedade; e 1 informou que esse era um trabalho secundário que acabou se tornando

principal. Em 9 empresas, os proprietários alegaram outros motivos, a saber: 4 proprietários

gostavam de costurar;  2 alegaram a necessidade de sustentar a família; 1 a influência da mãe;

1 o incentivo de amigos; e 1 a vocação. Outro detalhe importante é que o empregador era o

único proprietário em 50 das 58 empresas investigadas e que apenas 03 dos sócios das demais

empresas moravam no domicílio do empregador, os 46 restantes residiam em domicílio

particular (Ver Gráficos 27 a 31).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 27 – Principal Motivo que o Levou a Dedicar-se a
Este Negócio

Legenda:

1. Queria ser independente 2. Tinha experiência que adquiriu em
outro trabalho 3. Tradição Familiar

4. Para complementar a renda
familiar 5. Não encontrou emprego 6. Teve oportunidade de fazer

sociedade
7. Esse era um trabalho
secundário que acabou se
tornado principal

8. Outro
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 28 – Dos que Responderam Outros Motivos

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 29 – É o Único Proprietário

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico  30 – Qual o Número de Sócios que Trabalham
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 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 31 – Quantos Destes Sócios Moram Neste
Domicílio

A facilidade de entrada nos negócios informais é notória. O empregador

informal é detentor dos instrumentos de trabalho e exerce as funções de empregador e

empregado; além disso, alguns empregadores têm familiares como empregados. Os

empregados não têm assegurado os direitos trabalhistas, recebem baixa remuneração e/ou

trabalham em troca de benefícios, havendo, inclusive, sócios que trabalham como

empregados. Tudo isso está de acordo com a visão de Cacciamalli (1983), de que nessas

empresas, existe uma identidade entre trabalho direto e gestão, exigindo-se diante disso, uma

maior habilidade do trabalhador informal no desenvolvimento das suas tarefas do processo de

produção, em comparação à que se exige do trabalhador formal na mesma função.

Analisando-se os dados do IBGE (2000) e do DIEESE (2002), observam-se as

conseqüências da  reestruturação produtiva iniciada na década de 90, da política neoliberal e a

falta de interferência do Estado na cadeia produtiva, a escassez dos investimentos no setor

formal de confecções, excessiva carga tributária, crescimento do número de desempregados e

da População Economicamente Ativa (PEA). Tais fatores deram origem a desestruturação no

mercado de trabalho e na classe trabalhadora desempregada, a qual, sem perspectiva, criou
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seu próprio negócio informal, com o objetivo de resolver a sua situação em meio ao

desemprego urbano da Grande Natal e à crise estrutural do capitalismo contemporâneo.

Investigando-se as condições de trabalho precárias e, especificamente, o

sobretrabalho, observa-se, nas indústrias informais de confecções, uma carga horária de

trabalho superior a 40 horas semanais. Em 47 das 58 empresas, o negócio funcionava

habitualmente mais de 40 horas semanais. Além disso, em 43 empresas, os negócios

funcionavam de 6 a 7 dias na semana.(Ver Gráficos 32 a 34).

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 32 – Quantas Horas por Semana,
Habitualmente Funciona o Negócio

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 33 – Quantos Dias Habitualmente Funciona
o Negócio na Semana
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 34 – O Negócio Funciona Normalmente
Todos os Meses do Ano

As indústrias informais de confecções mantêm seus trabalhadores sob

condições precárias, trabalhando normalmente acima da carga horária permitida por lei, com

o empregador participando da mesma jornada de trabalho. Apesar de se apropriar de várias

formas da força de trabalho, principalmente pelo excesso de desempregados e excluídos na

atual conjuntura econômica, o empregador utiliza o seu excedente (lucro) para manter a

família e o seu negócio, resolvendo momentaneamente o problema do desemprego urbano.

Analisando os dados do SEBRAE/IBGE/DIEESE, Malaguti (2001) mostra que

as pequenas unidades de produção absorvem uma grande parte do trabalho informal,

colocando seus trabalhadores em condições precárias, sem nenhum registro ou vínculo, com

aproximadamente 10 horas de atividade diárias e de 6 a 7 dias de trabalho normalmente por

semana.

A análise realizada no período de 01 de setembro de 2002 a  31 de agosto de

2003, mostra que o período de maior atividade nas indústrias de confecções informais

acontece normalmente nos meses de outubro a  dezembro, ou seja, no final do ano, quando a

classe trabalhadora consegue um melhor rendimento (13o salário) e, conseqüentemente, uma

melhora no poder aquisitivo, que lhe permite adquirir seu vestuário para as festas de final do
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ano. No período de janeiro a agosto de 2003, o nível de produção foi normal, na maioria das

empresas, demonstrando uma inserção competitiva no mercado de confecções. Os fatores que

facilitam a maior competitividade das indústrias de confecções informais são: não-pagamento

de impostos, taxas e encargos sociais, baixos salários e demais custos operacionais, o que

afeta o mercado de trabalho formal da decadente economia do Rio Grande Norte.

Das 29 empresas que tiveram baixo nível de produtividade no mês de

agosto/2003, 10 atribuíram isso às características sazonais dos produtos/ serviços da Grande

Natal; 4 a problemas sociais (por exemplo: doenças); 4 à alteração do número de clientes; 3

ao fato de trabalhar por encomenda ou subcontratação;  1 à escassez de matérias-primas; 1

não informou o motivo; e 6 alegaram outros motivos, a saber: 3 queda nas vendas; 1  início de

funcionamento; 1 o fato ter apenas 1 mês de atividade; 1 problema em relação ao sócio (Ver

Tabela 05 e Gráficos 35 a 38).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 35 – No Período de Negócio 01/09/02 a 31/08/03
Funcionou Todos os Meses
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 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 36 – Comportamento da Atividade no Período
de 01/09/02 a 31/08/03 de acordo com Intensidade do

Trabalho

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
Gráfico 37 – Por que Seu Negócio no Mês de Agosto Teve

Este Comportamento

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 38 – Dos que Responderam Outros Motivos
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Tabela 05 – Por Que Seu Negócio no Mês de Agosto Teve Este Comportamento?
Opinião Nº de Empresas %

1. Características sazonais dos produtos/serviços Natal 10 34,48
2. Problemas sociais (ex. doenças) 4 13,79
3. Alteração do número de clientes 4 13,79
4. Trabalha por encomendas/ou subcontratação 3 10,34
5. Escassez de matérias primas 1 3,45
6. Outros 6 20,69
7. Não informou o motivo 1 3,45

TOTAL 29 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Na visão de Cavalcanti (1983) e Pochmann (2001), as pessoas desempregadas

e os excluídos criaram sua própria ocupação informal, com o objetivo de sobreviverem ao

desemprego urbano e à crise do capitalismo, pois têm flexibilidade em relação às crises

cíclicas da economia.

Para desenvolver suas atividades, 55 proprietários de empresa utilizavam

equipamentos próprios e 3 empresas possuíam equipamentos alugados ou cedidos. Em relação

à origem do capital próprio (55 empresas), 32 indicaram outros recursos próprios; 5 alegaram

indenizações recebidas;  5 com poupança anterior ou venda de bens e imóveis; 4 com

empréstimo de parentes e amigos; 2 com empréstimo bancário como pessoa física; e 7

utilizaram outras origens de capital, a saber: 1 empresa alugou máquinas, pois  não possuía

Capital; 1  não possuía Capital, apenas 2 máquinas; 1 empresa, com uma máquina

emprestada; 1  sem capital, com várias máquinas emprestadas; 1 empresa comprou

equipamentos a prestação; 2 empresas não informaram especificamente (Ver Gráficos 39 a

41).
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 39 – Para Desenvolver  Suas Atividades
Utiliza Equipamentos

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 40 – Qual a Principal Origem do Capital
Necessário Para Iniciar o Negócio

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 41 – Dos que Responderam Outras
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A falta de capital e a dificuldade de acesso aos financiamentos são

características das empresas informais, especificamente das indústrias informais de

confecções. Seu sistema organizacional e a divisão técnica e social do trabalho impedem

normalmente a reprodução do capital. Através da subcontratação e encomenda das empresas

de confecções tipicamente capitalistas, a indústria informal passa a ter acesso ao sistema

econômico capitalista contemporâneo. Diante disso, Montoya e Marcante (1993) consideram

o relacionamento formal x informal interdependente, pois o crescimento do setor informal

depende da demanda do setor formal, e o formal depende da força de trabalho do informal,

principalmente na nova espacialização industrial, em que a terceirização é imprescindível para

se manter a competitividade e a acumulação do Capital.

Complementando a análise da origem do capital necessário para se iniciar o

negócio, vê-se que não existe empecilho para a criação das indústrias informais de

confecções, que funcionam em um sistema subcapitalista, sem modernidade e organização,

envolvendo pequenas unidades de produção, limitadas, com precária e peculiar divisão social

do trabalho.

Quanto à ocupação que o empregador exercia nesse trabalho, 45 proprietários

exerciam a ocupação de costureira, confirmando-se, na pesquisa de campo, a teoria de que o

empregador informal assume as atribuições de patrão e empregado; 5 desenvolviam a

ocupação de gerente; 2 desenvolviam a ocupação de administrador da empresa; 2 se

ocupavam com corte e costura; 1 especificamente com o corte; 1 trabalhava na modelagem; 1

exercia a ocupação de encarregado da sala de produção; e 1 a ocupação de administrador da

produção (Ver Gráfico 42).
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro de 2003

Gráfico 42 – Ocupação que Exerce Neste Trabalho

Sobre quem tinha iniciado o negócio informal, 54 empregadores informais

haviam implantado as pequenas unidades de produção industrial; em 3 das empresas, o

informante e o sócio haviam iniciado o negócio; e em 1, um parente do informante foi quem

iniciou a atividade. Portanto, dos 58 empregadores, 54 entraram na atividade como único

proprietário (Ver Gráfico 43).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003

Gráfico 43 – Quem Iniciou o Negócio
.

No entendimento de Cacciamalli (1983) e de Malaguti (2001), a produção
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migrantes e o proprietário exerce as funções de patrão e empregado, podendo ter familiares e

empregados no processo de produção, criando  a identidade na relação capital/trabalho.

Estudando a migração e a origem do proprietário (empregador informal), dos

54 informantes da pesquisa que iniciaram o negócio como sócios ou proprietários, 37 não

nasceram no município da Grande Natal em que funciona seu estabelecimento industrial e 17

nasceram no município em que funciona o  estabelecimento. Percebe-se uma forte migração

dos trabalhadores para os municípios que compõem a Grande Natal, principalmente, a capital,

aumentando, cada vez mais, o número de favelas, o desemprego urbano e os demais

problemas sociais.

Dos 41 proprietários pesquisados em relação ao Estado em que nasceram, 32

nasceram no Rio Grande do Norte, 4  na Paraíba, 2 no Estado do Maranhão, 2 em

Pernambuco e 1 no Tocantins. Além disso, dos 58 proprietários investigados, 27  já haviam

morado em outro município ou em outro país e a maioria, representada por 31 proprietários,

não havia morado em outro Município ou país (Ver Gráficos 44 a 46).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 44 – Nasceu Neste Município
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 45 – Estado em que Nasceu

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 46 – Já Morou em Outro Município ou País
Estrangeiro

Tomando como data de referência 31 de agosto de 2003, ao responder à

questão: Faz quanto tempo que está morando sem interrupção neste município? Dos 29

proprietários empregadores, 9 moravam há menos de 5 anos; 6 moravam entre 5 e 10 anos;  4

entre 11 a 15 anos; e 10 moravam no município em que se localizava o estabelecimento

industrial há mais de 15 anos, sem interrupção, o que demonstra a necessidade de manutenção

da localização geográfica, da cadeia produtiva do informal x formal e da clientela do bairro

(Ver Gráfico 47).
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 47 – Em 31 de Agosto de 2003 Faz Quanto
Tempo que Estava Morando, Sem Interrupção

Neste Município

Os proprietários (empregadores informais), na grande maioria, possuíam sua

naturalidade no Estado do Rio Grande do Norte e os demais eram naturais do Nordeste (PE,

MA, PB), à exceção de 1 proprietário que era  migrante do estado do Tocantins. Dos 9

proprietários que foram entrevistados, no quesito sobre o último Estado (Unidade da

Federação) ou país em  que havia morado anteriormente, 5 tinham morado no Rio Grande do

Norte mesmo; 2 em São Paulo; 1 no Ceará; e 1 morara anteriormente no Estado da Paraíba.

Além disso, todos moravam na área urbana (Ver Gráfico 48).

           Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/ 2003

GRÁFICO 48- Qual foi o último Estado (Unidade da Federação)

ou País Estrangeiro que Morou Anteriormente

No entendimento de Cacciamali (1983) e Pochmann (2001), as pequenas

unidades de produção estão estruturadas com força de trabalho formada pelos pobres urbanos

Rio Grande do Norte
5

Sâo Paulo
2

Ceará
1

Paraíba
1
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e migrantes que chegam aos centros urbanos na tentativa de conseguir algum trabalho para

sua sobrevivência.

Investigando o nível de escolaridade dos 58 proprietários, a pesquisa de campo

mostra que todos sabiam ler e escrever e que, apesar de não existir nenhum analfabeto, apenas

1 proprietário estava freqüentando a escola. Ou seja, 57 não estavam procurando aprimorar e

enriquecer seus conhecimentos, o que é de vital importância para a manutenção no mercado

de trabalho, na atual sociedade informacional (Ver Gráfico 49).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 49 – Freqüenta Escola

Analisando-se o grau de instrução dos 58 proprietários, foram encontrados 14

com o ensino fundamental incompleto, 11 com o ensino fundamental completo, 4 com o

ensino médio incompleto, 21  com o  ensino médio completo; 3 com o curso técnico

completo; 1 com  o curso superior incompleto;  3 com curso superior completo (Ver Gráfico

50).
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 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 50 – Grau de Instrução

Como se vê, o grau de instrução dos empregadores informais é bastante

diversificado. Nota-se que o trabalho informal, exercido comumente por pessoas com baixo

nível de qualificação, passou a ser exercido também por desempregados urbanos qualificados,

com curso técnico ou nível superior completo ou incompleto. A reestruturação produtiva, a

concentração de renda e a falta de políticas públicas do  Rio Grande do Norte provocaram

uma desestruturação no mercado de trabalho que,  somadas à evolução demográfica e,

conseqüentemente, ao alto índice de crescimento da PEA (População Economicamente

Ativa), torna a indústria informal de confecções fonte de emprego e renda para os

desempregados urbanos pouco qualificados e para os qualificados, na Grande Natal.

Segundo Cavalcanti (1983), Cacciamali (1983) e Poochmann (2001) o setor

informal urbano funciona como gerador de emprego e renda para os pobres e também para os

trabalhadores com bom nível social, educacional e, em alguns casos, com situação econômica

estruturada.

No pensamento de Pochmann (2001), a reestruturação da economia e as

transformações das empresas brasileiras tornaram o sistema educacional obsoleto em relação

ao setor produtivo. O evidente despreparo da classe trabalhadora para acompanhar o

desenvolvimento tecnológico dificulta o acesso do trabalhador aos postos de trabalho.
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Portanto a nova educação deve ser profissional, voltada para o processo produtivo e para as

novas exigências do mercado de trabalho.

Estudando-se a situação de trabalho dos 58  proprietários (empregador

informal), observa-se que 57 não tiveram mais de um trabalho no mês de agosto/2003;

apenas 1 possuía outro trabalho, como empregado no setor privado, com carteira assinada,

exercendo a função de costureira na indústria formal de confecções  e trabalhando

regularmente 48 horas (Ver Gráfico 51).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 51 – Teve Mais de um Trabalho no Mês de
Agosto

A crise no mercado de trabalho formal acentua-se pela redução dos postos de

trabalho e do poder aquisitivo da classe trabalhadora, levando o trabalhador da indústria de

confecções a complementar sua renda familiar na indústria informal de confecções. Esse

agravamento da crise no mercado de trabalho formal da Grande Natal é mostrado na pesquisa:

apenas 1 proprietário informal possuía, em agosto/2003, um emprego formal. Esse

proprietário considerava a informalidade redentora, como trabalho principal, pela maior

rentabilidade em relação ao trabalho formal.
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Complementando as informações, dos 58 proprietários (empregadores

informais), a maioria 52 era do sexo feminino e 6 do sexo masculino. Na faixa etária dos 20 a

29 anos estavam 4 dos proprietários; 17 estavam na faixa etária de 30 a 39 anos; 14 tinham de

40 a 49 anos; 10 de 50 a 59 anos; 4, de 60 anos ou mais. A religião com mais adeptos entre os

proprietários informais era a católica-33 entrevistados; em seguida, estavam os evangélicos

(17); e 8 não informaram sua  de religião (Ver Gráficos 52 a 56).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003

Gráfico 52 – Sexo

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 53 – Faixa Etária
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 54 – Religião

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 55 – Estado Civil

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 56 – Número de Filhos
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Em princípio, a maioria dos proprietários eram costureiras com experiência na

atividade que desenvolviam, inclusive em indústrias formais de confecções, e a grande

maioria (37) fazia parte da faixa etária acima de 40 anos, considerada não-produtiva pela

iniciativa privada e, consequentemente, estaria excluída do processo produtivo formal.

Apesar do crescimento do número de adeptos da religião evangélica e das

demais religiões, foi detectado, nos censos demográficos, que a religião predominante no

Brasil é a católica, o que se confirma em nossa pesquisa, na qual 33 proprietários eram

católicos.

Estudando as variáveis sexo e idade, nota-se que elas são importantes na

definição do nível salarial do mercado de trabalho formal, acentuando-se essa importância nas

indústrias formais de confecções. O estudo da OIT (1993) sobre o mercado de trabalho

informal mostra que a mão-de-obra é basicamente formada por jovens sem experiência

profissional e idosos com baixa produtividade, normalmente ligados ao proprietário por

algum parentesco. Ainda segundo Cavalcanti (1983) e Malagutti (2001), o setor informal

simplifica a estrutura do mercado formal, tornando-se fonte de trabalho para os diversos tipos

de excluídos, inclusive do setor formal.

Estudos do IPEA (2002) indicam que a idade e o sexo, conseguem influenciar

diretamente o nível salarial, principalmente no setor formal. Neste, os homens ganham 33% a

mais que as mulheres, enquanto o mesmo diferencial cai para 24% no informal.

5.4 Trabalho e Rendimento dos Empregados Informais

Estudando os 120 trabalhadores informais investigados na pesquisa de campo,

percebe-se que 71 não tinham  parceria com o empregador e 49 tinham, no  emprego, parceria

com o empregador. Isso demonstra que, nas indústrias informais de confecções existe um



Ivanilton Passos de Oliveira

122

Não
71

Sim
49

número significativo de parcerias, principalmente com familiares, parentes e colegas de

profissão. Além disso, o empregador e seu sócio exercem as funções de patrão/empregado

simultaneamente, confundido-se lucro e salário, o que caracteriza uma identidade na relação

capital/trabalho. A indústria informal de confecções gera emprego e renda para trabalhadores

e familiares e/ou empregados no processo de produção, sem vínculo pessoal e com divisão

das tarefas, apesar de muitos empregadores e trabalhadores conhecerem todas as tarefas

ligadas ao sistema produtivo (Ver Gráfico 57).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 57 – Nesse Emprego tem Parceria com o
Empregador

O estudo da OIT (1993) e do IBGE (1997) que analisam o mercado de trabalho

informal observam que a força de trabalho informal é constituída, nas indústrias informais,

preferencialmente, de trabalhadores por conta própria, empregadores, trabalhadores jovens e

idosos, unidos por laços de parentesco e/ou amizade. Isso traz as seguintes conseqüências para

as indústrias informais: reduzido padrão de conduta, de disciplina, de organização, de nível

salarial e precárias condições de trabalho.



Ivanilton Passos de Oliveira

123

Não
117

Sim
3

Os 120 trabalhadores informais investigados não possuíam carteira de trabalho

assinada e apenas 3 contribuíam como autônomos para a previdência social, mantendo o

vínculo previdenciário desde o período em que possuíam  emprego formal (Ver Gráfico 58).

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 58 – É Contribuinte de Instituto de
Previdência

A crescente utilização do trabalho informal nas indústrias informais e formais

de confecções na Grande Natal tem desestruturado o mercado de trabalho e a previdência

social, criando sérios problemas sociais para a população economicamente ativa e a população

não-economicamente ativa (aposentados). Diante do desmantelamento da previdência social,

por excesso de corrupção, desvio de recursos para outros investimentos do Governo e não

pagamento da contribuição social pela informalidade e a economia subterrânea, os

trabalhadores formais ativos e aposentados e as empresas formais, têm sido  penalizados com

as constantes elevações da contribuição previdenciária e congelamento de salários, gerando

sérias conseqüências para o mercado de trabalho e o poder aquisitivo da população.

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2002), mais da metade da

população ocupada do Brasil não tem seguridade social (54,3%) e os ocupados do Nordeste

representam a menor taxa de contribuição previdenciária (27,7%).

Entre os trabalhadores investigados nesta pesquisa, apenas por 3 contribuíam

para a previdência social, e o faziam como autônomo, com o objetivo de não perderem o
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vínculo com a previdência obtido no período em que trabalhavam no setor formal. Além

disso, a totalidade dos trabalhadores não tinham carteira assinada, nas 58 indústrias de

confecções investigadas, não havendo contribuição previdenciária e direitos trabalhistas. Por

conseguinte, há um mercado de trabalho precário nas indústrias informais de confecções  da

Grande Natal, corroborando a situação do Estado, em termos de reduzida taxa de contribuição

previdenciária e de trabalhadores assalariados com carteira assinada.

Analisando-se os rendimentos na data de referência da pesquisa (agosto/2003),

dos 120 trabalhadores informais, nota-se que 7 trabalhavam sem nenhum rendimento, apenas

em troca de benefícios (alimentação e vestuário), caracterizando o trabalho  familiar; e 27 dos

trabalhadores recebiam uma remuneração inferior ao valor do salário mínimo da  época da

pesquisa (R$ 240,00). Tal situação comprova a exploração da força de trabalho, pelos baixos

salários, nas indústrias informais de confecções. Entre os demais trabalhadores, 54 ganhavam

o salário mínimo (R$ 240,00), 26 ganhavam de R$ 241,00 a R$ 400,00 e 6 trabalhadores

ganhavam acima de R$ 400,00. Incluem-se sócios e parceiros em todos os estratos de renda, a

partir do salário mínimo até valores acima de R$ 400,00 obedecendo à estrutura do trabalho

precário, que caracteriza a divisão social do trabalho informal.

A situação salarial é bastante complexa devido a diversos fatores, a saber: a

sazonalidade da produção industrial informal, a existência de um exército de reserva com

elevado número de trabalhadores desempregados e excluídos, empresas falidas e outras em

situação de falência, o desenvolvimento tecnológico aumentando o desemprego estrutural a

cada período e  tornando a mercadoria (trabalho) cada vez mais desvalorizada e desprezível.

Diante disso, torna-se evidente que o baixo nível salarial é uma característica do trabalho

informal, o que é conseqüência, no pensamento de Pochmann (2001), da desestruturação do

mercado de trabalho formal e da intensa desvalorização da força de trabalho no atual sistema

econômico, baseado na alta tecnologia, na produtividade e na competitividade.
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Malaguti (2001), analisando os dados do IBGE, observa os salários

degradantes pagos pelas pequenas empresas e a disparidade em relação aos salários das

grandes empresas. Como exemplo, ele cita o resultado da pesquisa, em que as empresas que

empregam até 4 pessoas pagavam a cada uma  em média 2,5 salários; empresas com até 10

empregados pagavam 3,25 salários mínimos; e as empresas com 1000 empregados pagavam

em média 10 salários mínimos. A diferença das pequenas empresas em relação às grandes,

sob o ponto de vista do salário, alcançava em média 60%, mostrando a real situação do

trabalho com baixos salários, condições de trabalho degradantes e sem cobertura social

institucionalizando-se no mercado de trabalho regional.

Observando-se a atuação sindical dos 120 trabalhadores informais investigadas

nesta pesquisa, vê-se que apenas 12 eram associados a sindicatos, distribuídos da seguinte

forma: 7 eram associados ao sindicato das costureiras; 4 ao sindicato dos empregados

urbanos; e 1 vinculado ao sindicato dos trabalhadores rurais. Os trabalhadores informais que

eram sindicalizados na data de referência da pesquisa se haviam filiado quando trabalhavam

nas indústrias formais de confecções e mantinham o vínculo até aquela data, o que torna

evidente a desorganização classista do trabalhador informal nas indústrias informais de

confecções, no que se refere à luta pelos seus direitos (Ver Gráficos 59 e 60).

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 59 – É Associado a Algum Sindicato
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 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 60 – Tipo De Sindicato

A reestruturação produtiva da década de 90, no diagnóstico de Pochmann

(2001), trouxe a flexibilização do trabalho e, conseqüentemente, o enfraquecimento do

movimento sindical e a desestruturação do mercado de trabalho. Esse autor demonstra sua

preocupação com a criação de um modelo de relações trabalhistas e sociais no Brasil para

reorganizar o mercado de trabalho. A reestruturação da economia brasileira e a política

neoliberal do governo reduziram drasticamente o processo democrático do sistema de

contratações coletiva e desestruturaram os sindicatos e as políticas públicas responsáveis pela

criação de postos de trabalho. Como agravante, a classe empresarial brasileira utiliza o

modelo de relações sociais trabalhistas (FGTS), que possui excessiva flexibilidade para

demissões e contratações, ao ponto de permitir a demissão de 1/3 dos empregos informais. No

pensamento de Pochmann (2001), torna-se difícil, infelizmente, reorganizar a classe

trabalhadora em uma sociedade com desemprego crônico, desmobilizada e sem perspectiva de

trabalho.

Estudando-se a idade em que o trabalhador informal ingressou na força de

trabalho, percebe-se que, dos 120 entrevistados, 46 começaram a trabalhar até 15 anos de

idade, 52 tiveram sua iniciação na força de trabalho dos 16 aos 20 anos, 14 começaram a

Costureira
7

Trabalhadores rurais
1 Empregados urbanos

4



Ivanilton Passos de Oliveira

127

46
52

14

5 3

Até 
15

 an
os

16
 a 

20
 an

os

21
 a 

25
 an

os

26
 a 

30
 an

os
 

Acim
a d

e 3
0 a

no
s

0

10

20

30

40

50

60

trabalhar dos 21 aos 25 anos, 5  começaram trabalhar dos 26 aos 30 anos, e 3 acima dos 30

anos. Os dados da pesquisa de campo mostram que boa parte da mão-de-obra informal entrou

efetivamente para a força de trabalho antes dos 18 anos de idade, sem experiência

profissional, na tentativa de ajudar a manutenção da sua família, muitas vezes em detrimento

da sua formação educacional. Além disso, o fato de 46 trabalhadores informais, terem

começado a trabalhar até 15 anos de idade comprova que o trabalho infantil e o dos

adolescentes permaneceu sendo explorado, como mostram os indicadores sociais do IBGE

(2002),  que apontam a manutenção da exploração do trabalhado infantil e de adolescentes

nos estados da Região Nordeste (Ver Gráfico 61).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 61 – Idade que Começou a Trabalhar

A OIT (1993) e a pesquisa de economia informal do IBGE (1997) detectaram

que boa parte da mão-de-obra do setor informal é formada por trabalhadores jovens (sem

experiência profissional) e idosos com produção abaixo da média.

Os trabalhadores informais, nas indústrias informais de confecções

pesquisadas, exerciam as seguintes ocupações: 100 trabalhadoras estavam na ocupação de

costureira; 5 exerciam a ocupação de auxiliar de costura; 3 de limpa peças; e as demais

estavam distribuídas nas diversas ocupações. Além disso, 88 dos 120 trabalhadores informais,
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antes de entrar no negócio, tinham tido outro trabalho e 32 tinham exercido na indústria

informal de confecções a sua primeira ocupação. Dos 88 trabalhadores que haviam

desenvolvido outro trabalho antes do negócio informal, a maioria era representada por 50

trabalhadores que estavam ocupados na atividade industrial, portanto possuíam conhecimento

e experiência profissional para o desenvolvimento da atividade, tendo sua origem,

preferencialmente, nas indústrias formais de confecções; 21 tinham desenvolvido

anteriormente a atividade de serviços; 9 trabalhavam no comércio; 1 no setor de transporte; e

7 trabalhavam em outras atividades. Ainda sobre o trabalho anterior dos 88 trabalhadores

informais, 73 estavam empregados; 11 estavam na situação de conta própria e 4 na de

trabalhadores domésticos. Dos 73 empregados, 5 trabalhavam no setor público e 68 no setor

privado. Do total de 77 trabalhadores representados pelos 73 empregados e 4 trabalhadores

domésticos, 53 tinham carteira de trabalho assinada e 24 trabalhavam no emprego anterior

sem carteira assinada (Ver apêndice A – tabelas 75 a 80).

Diante das informações apresentadas, verifica-se que o trabalhador informal é

originário principalmente do setor privado formal, tornando-se a indústria informal o meio de

sobrevivência dele e da sua família, apesar dele manter a esperança de retornar ao trabalho no

setor formal com carteira assinada. A divisão social do trabalho informal possui

características típicas e uma grande diversidade de regime de trabalho, sem normas escritas

e/ou horário fixo de entrada e saída, além de um salário normalmente fixo e abaixo do mínimo

exigido pela legislação trabalhista.

No entendimento de Noronha (2000), o mercado de trabalho informal

representa 60% do mercado de trabalho total. Os contratos informais dos assalariados urbanos

sofrem influências dos contratos formais (CLT). Apesar de contraditória, a  interdependência

dos setores formal e informal existe em vários aspectos.
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Do total de 88 trabalhadores que tinham trabalhado anteriormente, apenas 3

continuavam desenvolvendo o trabalho anterior na data de referência da pesquisa,  da seguinte

forma: 2 estavam nesse  trabalho há 3 anos e 1 há 5 meses (Ver Gráficos 62 e 63).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 62 – Continua Desenvolvendo Este
Trabalho?

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 63 – Em 31 /08/2003 Fez Quanto Tempo que
Estava Nesse Outro Trabalho

Analisando-se o tempo de permanência no trabalho anterior, dos 88

entrevistados percebe-se a falta de estabilidade e a alta rotatividade dos mercados de trabalho

formal e informal, pois 22 dos entrevistados tinham permanecido menos de 1 ano no trabalho,

20 tinham ficado de 1 a 2 anos no último trabalho anterior, 10 de 3 a 4 anos; 12 de 5 a 6 anos;

3  de 7 a 8 anos; 8 de 9 a 10 anos; e 10 tinham permanecido por um período superior a 10
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anos de trabalho (Ver Gráfico 64). Em relação ao principal motivo de ter saído do último

trabalho, dos 88 trabalhadores informais entrevistados, 1 permanecia, satisfeito em outro

trabalho; 2 tinham saído do trabalho por aposentadoria; 27 por motivos pessoais e familiares;

19 foram dispensados; 13  o negócio anterior faliu; e os demais trabalhadores tinham saído

porque não tinham se adequado ao mercado de trabalho comprovando a desestruturação do

mercado de trabalho formal e a tentativa de sobrevivência de alguns trabalhadores da Grande

Natal nas indústrias informais de confecções. Além disso, para 33 trabalhadores o trabalho

anterior fora seu primeiro trabalho e, posteriormente, sem perspectivas de um novo emprego,

eles tinham ido trabalhar nas indústrias informais de confecções (Ver Gráficos 65 a 67).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 64 – Quanto Tempo Permaneceu Nesse Último
Trabalho ?

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 65 – Qual o Principal Motivo de ter Saído Desse
Último Trabalho
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 66 – Outros Motivos de ter Saído Desse
Último Trabalho

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 67 – Nesse Último Trabalho Informado foi Seu
Primeiro Trabalho

Segundo Cavalcanti (1983) e Pochmann (2001), a reestruturação do Capital,

associada a outros fatores, tais como constantes crises, política neoliberal, escassez de

investimentos privados e desemprego, causaram a acentuada  redução nos postos de trabalho,

incrementando o exército de reserva e o índice de desocupados da PEA (População

Economicamente Ativa). Conseqüentemente, as pessoas desocupadas, excluídas e sem

perspectivas no mercado de trabalho formal, criaram sua própria ocupação informal, tentando

sobreviver ao desemprego urbano e à crise estrutural do capitalismo. As ocupações
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normalmente são remuneradas com baixos salários, com precariedade, não são garantidos os

direitos trabalhistas e há alta flexibilidade para enfrentar as crises econômicas e manter a

absorção da força de trabalho que foi marginalizada pelo sistema.

Investigando-se a migração do trabalhador informal, observa-se, que dos 120

trabalhadores informais, 79 não nasceram no município em que funciona o negócio, o que

mostra que a indústria informal absorve grande parte da força de trabalho migrante

desempregada. Dos 79 entrevistados, 66 nasceram no Rio Grande do Norte; 3 nasceram no

Ceará; 3 na Paraíba; 2 em São Paulo; 2 em Pernambuco; 1  no Rio de Janeiro; 1 na Amazônia;

e 1 em Brasília (Ver Gráficos 68 e 69). Ainda em relação aos 120 trabalhadores informais

investigados na pesquisa, 66 nasceram no Rio Grande do Norte e o restante são migrantes das

Regiões Nordeste, Sudeste, Norte e Centro Oeste que vieram à procura do emprego formal,

mas que a desilusão, acabou levando à única solução para o desemprego urbano, que é a

informalidade. Existe uma forte migração dos diversos Municípios do Estado para as cidades

– pólo, preferencialmente os municípios que compõem a Grande Natal, centralizadora dos

investimentos produtivos e da geração de emprego e renda.

  Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 68 – Nasceu Neste Município?
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 69 – Nasceu em que Estado, Unidade da
Federação ou País Estrangeiro

Dos 120 trabalhadores informais, 56 moravam em outro município ou outro

país, sendo 6 por período inferior a 1 ano; 10 por um período  de 1 a 4 anos; 11 no período de

5 a 10 anos; 12 de 11 a 15 anos; e 17 acima de 16 anos (Ver Gráficos 70 a 71). Ainda sobre os

trabalhadores informais, a grande maioria (118) sabia ler e escrever. Avaliando-se apenas os

18 trabalhadores que estavam freqüentando a escola, estes distribuíram-se da seguinte forma:

7 cursavam o ensino fundamental, 10 estudavam no ensino médio; 1 frequentava curso

técnico (Ver  Gráficos 72 a 75).

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 70 – Já Morou em Outro Município ou País
Estrangeiro?
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 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 71 – Em Agosto de 2003 fez Quanto Tempo que
Estava Morando sem Interrupção Neste Município

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 72 – Qual foi o Último Estado (Unidade da
Federação) ou País Estrangeiro em que Morou

Anteriormente?

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 73 – Sabe Ler e Escrever?
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 74 – Frequenta Escola?

 Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 75 – Grau de Instrução dos que Freqüentam
Escola

Em relação aos 102 trabalhadores informais que não estavam freqüentando

escola, o grau de instrução apresentava a seguinte distribuição: de 40 trabalhadores com o

ensino fundamental incompleto; 11 com o ensino fundamental completo; 12 com o ensino

médio incompleto; 37 com o ensino médio completo; e 2  analfabetos (Ver  e Gráfico 76).
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 76 – Grau de Instrução

Analisando-se o perfil educacional do trabalhador informal, percebe-se que a

taxa de analfabetismo era pequena. Porém, somando-se a ela os 40 trabalhadores com o

ensino fundamental incompleto, além dos que estavam naquele momento cursando o ensino

fundamental, com o objetivo de corrigir o seu atraso na progressão escolar, nota-se um

representativo número de excluídos do mercado de trabalho formal, cuja sobrevivência estava

exclusivamente dependendo do trabalho informal. Levando-se em consideração os

trabalhadores com melhor grau de instrução (ensino médio), mesmo assim permanecia o

problema da sua inserção no atual mercado de trabalho, devido ao exército de reserva de

desempregados, inclusive com qualificação (nível superior) acima da necessária para os

postos de trabalho, escassos, que eventualmente surgiam no mercado e que podiam ser

pleiteados pelos trabalhadores de nível médio. Informações do DIEESE (2002) mostram que a

Grande Natal possui uma População Economicamente Ativa (PEA) com baixo grau de

instrução, pois 3,89% da população não consegue completar o 1o grau (ensino fundamental),

9,8% são analfabetas e apenas 21,3% dos trabalhadores possuem o 2o grau completo.

A realidade da pouca qualificação do trabalhador informal demonstra, na

pesquisa de campo e na pesquisa do DIEESE (2002), que o trabalhador informal da Grande
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Natal está despreparado para ingressar no mercado de trabalho formal, diante das exigências

mínimas de qualificação profissional e, inclusive, da falta de perspectivas para o futuro.

Avaliando as outras ocupações do trabalhador informal, a pesquisa de campo

mostra que, do total de 120 trabalhadores, apenas 6 tiveram mais de um trabalho no mês de

agosto de 2003, distribuídos por ocupação da seguinte forma: 5 trabalharam como

empregados e 1 como proprietário no setor informal. Além disso, dos 5 trabalhadores que

tiveram outro trabalho como empregados, 4 trabalhavam no setor privado e 1 no setor

público. Ainda em relação aos 4 trabalhadores que trabalhavam no setor privado, 3 não

tinham carteira de trabalho assinada e as suas ocupações do outro trabalho, no mês de

referência da pesquisa, estavam distribuídas da seguinte forma; 1 trabalhava como motorista;

1 trabalhava como agente de saúde, utilizando o trabalho informal como complemento da sua

renda familiar;  1 trabalhava como vendedora de perfumes por conta própria, por conseguinte

utilizava duas ocupações informais para sua sobrevivência (trabalhador assalariado informal e

trabalhador  por conta-própria); 1 tinha, a ocupação de secretária no setor privado; e 1

trabalhava de ajudante de pedreiro (Ver Gráficos 77 e 81).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 77 – Teve Mais de um Trabalho no Mês de
Agosto?
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 78 – Teve Algum Outro Trabalho Durante
o Mês de Agosto

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 79 – Esse Emprego Era do Setor:

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 80 – Tinha Carteira de Trabalho Assinada
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 81 – Qual a Ocupação que Exercia no Outro
Trabalho que Tinha no Mês de Agosto/2003?

O trabalho informal era utilizado, em períodos anteriores, como complemento

da renda do trabalho formal e meio de sobrevivência da classe pobre OIT (1993). A

desestruturação contínua do mercado de trabalho formal tem levado a ocupação informal, com

toda sua precariedade e ilegalidade, a tornar-se o trabalho principal, inclusive a forma de

sobrevivência da classe trabalhadora. O resultado desta pesquisa de campo comprova que

95% dos trabalhadores não tinham mais de um trabalho, mostrando falta de investimentos do

setor privado e de políticas públicas eficazes. Além disso, dos 4 trabalhadores do setor

privado que trabalhavam como empregados, apenas 1 tinha carteira de trabalho assinada,

comprovando a desestruturação do mercado de trabalho, a eliminação constante do postos de

trabalho e a tendência, como analisa Antunes (2002), de se viver em uma sociedade sem

trabalho.

Segundo o IBGE (2001c), o crescimento da taxa de desemprego é uma

tendência constatada na economia brasileira desde a década de 90. Além disso, analisando-se

a permanência do trabalhador  no mercado de trabalho, constata-se que, em 2001, a taxa de

desemprego da população sem instrução ou com até 3 anos de estudo ficava aproximadamente

em 5,4%; já a taxa para os trabalhadores desempregados mais qualificados (8 anos ou mais de
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estudo), era superior à dos menos qualificados, que estava no patamar de 6,4%. Isso prova que

a informalidade está, de forma “temporária”, resolvendo o problema do desemprego urbano e

as conseqüentes convulsões sociais.

Investigando-se a atividade do negócio no qual os 5 trabalhadores informais

tinham exercido o trabalho anterior, observa-se uma diversidade de atividades, a saber: 1

trabalhava no transporte de passageiros; 1 na prefeitura; 1 por conta própria na atividade de

ambulante; 1 na construção civil; e 1 na mesma atividade, de confecções de roupas. Das 5

atividades levantadas, 3 trabalhadores exerciam com freqüência regular este outro trabalho; e

2 o faziam esporadicamente. Em relação ao total de horas  normalmente trabalhadas por

semana no outro trabalho, 3 pessoas trabalhavam de 30 a 45 horas; 1 trabalhava 2 horas. O

rendimento no mês de agosto de 2003 foi distribuído da seguinte forma: 3 ganhavam de  R$

50 a 240,00; 1 ganhou  R$ 303,00; e outro R$ 606,00. É relevante informar que os 5

entrevistados consideravam este outro trabalho o principal, devido a diversos fatores: 3

gostavam mais desse outro trabalho; 1 alegava a carteira assinada como o seu principal

motivo de escolha e 1 o fato de o outro trabalho lhe trazer maior rendimento (Ver Gráficos 82

a 86).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 82 – Qual a Atividade do Negócio Onde
Exerceu Este Trabalho
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 83 – Com Que Frequência Exerce Este Outro
Trabalho

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 84 – Quantas Horas Trabalhava Normalmente
Neste Outro Trabalho, Por Semana

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 85 – Quando Ganhou no Mês de Agosto Neste
Outro Trabalho
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 86 – Qual o Principal Motivo para Esta
Escolha

Analisando-se as variáveis acima constata-se que o trabalhador informal

continua valorizando como trabalho principal o que proporciona a carteira assinada. Os 2

únicos trabalhadores  que tinham carteira assinada no serviço público e no privado,

confirmavam que a vontade do trabalhador informal é conseguir um emprego com carteira

assinada,  ingressando no mercado de trabalho formal ou retornando a ele, sem contar com a

ocupação informal, que normalmente exige um sobretrabalho, a maioria dos trabalhadores

com outro emprego exercia suas atividades regularmente e trabalhava  no outro emprego de

30 a 45 horas.

A extinção dos postos de trabalho formais deteriorou a qualidade das

ocupações e incrementou o número de vagas de trabalho com baixos salários, sem registro ou

proteção, em relação aos direitos trabalhistas. Segundo Malaguti (2001), as pesquisas

mostram que o trabalhador informal sonha com um emprego estável, bem remunerado e que

lhe forneça uma boa posição na sociedade. Infelizmente, a economia voltada para a tecnologia

e a produtividade, e a falta de políticas públicas, têm dificultado a realização do sonho da

classe trabalhadora e mostrado a dura realidade do mercado de trabalho.
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Dos 120 trabalhadores informais investigados, 112 eram do sexo feminino e

apenas 8  do sexo masculino, demonstrando que a ocupação de costureira continua

predominantemente feminina. A faixa etária era bastante diversificada: havia trabalhadores de

todas as idades, ou seja, 39 trabalhadores de 15 anos a 30; 40 trabalhadores de 31 a 40. A

predominância era de pessoas  de 41 anos ou mais (41 trabalhadores informais), consideradas

no mercado de trabalho formal, como trabalhadores de baixa produção (Ver Gráficos 87 a

88).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 87 – Sexo

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Gráfico 88 – Faixa Etária
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As indústrias informais de confecções ocupam, na sua maioria, trabalhadores

discriminados nas atividades formais, tais como: mulheres, jovens, idosos e demais excluídos.

Os estudos do IBGE (2001c) sobre mercado de trabalho, mostram certa evolução da mulher,

sob esse aspecto, embora a taxa de atividade masculina em relação aos cargos elevados e

salários seja superior à feminina. A crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho

eleva a importância das mulheres como geradoras de renda para a manutenção da família,

acumulando tarefas com o trabalho doméstico.

A taxa de atividade por grupo de idade, na pesquisa de campo, mostra a

existência, nas indústrias informais de confecções, de 10 trabalhadores com idade entre 15 a

20 anos.  A religião predominante entre os 120 trabalhadores informais investigados era a

católica com 83 trabalhadores. A seguir havia 21 na religião evangélica, 1 na religião espírita,

2 não tinham religião e 13 não informaram. Segundo o IBGE (2001), com base na queda da

taxa de fecundidade e no crescimento do número de pessoas que moram sozinhas (família

unipessoal), o tamanho, o tipo e a distribuição das famílias brasileiras vêm sofrendo

modificações sistemáticas. Os tipos predominantes de família brasileira são atualmente, casal

com filho (s) e mulher sem cônjuge e com filho (s).  No que se refere ao estado civil, havia 61

trabalhadores casados, 52 solteiros e 7 não informaram. Em relação ao número de filhos, a

pesquisa de campo mostra que o controle demográfico e a redução na taxa de fecundidade têm

atingido a consciência do trabalhador informal, pois 103 trabalhadores não possuíam nenhum

filho ou possuíam até 3 filhos, comprovando que a família brasileira está sofrendo uma

redução significativa do número de componentes bem como no crescimento da liderança ou

importante participação feminina, pois 52 dos trabalhadores investigados eram mulheres

solteiras e/ou chefes de família, com filho e sem cônjuge.
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6 – CONCLUSÃO

No contexto da economia internacional contemporânea, o Brasil é um país

subdesenvolvido integrante do capitalismo periférico. Os desequilíbrios estruturais do modelo

econômico de desenvolvimento baseado na competitividade global e na tecnologia ampliaram

de forma imensurável a economia informal urbana, conseqüência da desorganização da

economia, das desigualdades sociais, e da desestruturação da previdência social e do mercado

de trabalho, gerando um desemprego crônico, que atinge trabalhadores qualificados e não-

qualificados.

Analisando a importância da desconcentração espacial industrial e as

transformações do mercado mundial, conclui-se que as transformações do mercado mundial, o

desenvolvimento da tecnologia (microeletrônica) e a descentralização espacial da produção,

na procura de mão-de-obra e infra-estrutura produtiva que reduzisse os custos de produção

industrial, geraram uma nova espacialização do trabalho. O fortalecimento dos grandes

conglomerados mundiais e a facilidade de controle das empresas através do sistema de redes

estimularam a expansão dos investimentos desses conglomerados nos países de capitalismo

periférico, agravando a desestruturação do mercado de trabalho, a miséria social e

promovendo o crescimento das pequenas unidades informais de produção industrial.

As políticas urbanas estratégicas das cidades, no intuito de atrair os grandes

conglomerados, têm desviado os recursos necessários da infra-estrutura social para a

produção e os serviços, desorganizando a economia e incrementando os problemas sociais.

A dominação do capital sobre o processo de produção mantém a necessidade

constante de desenvolvimento tecnológico e inserção no mercado global, o que aumenta a

exigência de uma maior flexibilidade do trabalho e acarretará uma nova divisão social do

trabalho na sociedade futura, sem trabalho formal.
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Estudando-se a dinâmica da estrutura industrial brasileira e a nova organização

do trabalho, chega-se à conclusão de que é necessário um conhecimento mais fundamentado e

definido do processo de produção e da utilização da força de trabalho informal nas indústrias

formais de confecções, para se conseguir analisar com precisão as indústrias informais de

confecções, seu relacionamento com o setor formal e a dinâmica capitalista.

As modificações na estrutura da economia brasileira, a partir do processo de

industrialização (1940/50), se intensificaram com a reestruturação produtiva na década de 90,

passando a exigir desenvolvimento tecnológico, infra-estrutura, inovação tecnológica,

terceirização da produção e desconcentração regional, a que motivou a nova espacialização da

indústria.

Por conseguinte, as indústrias de confecções no Brasil possuem um mercado

interno diversificado e um mercado externo limitado às grandes empresas com base

exportadora, cuja necessidade de competitividade e constante inovação tecnológica têm

levado a uma redução do tamanho das empresas e à formação das pequenas unidades de

produção contratadas, ampliando a utilização dos trabalhadores informais e,

conseqüentemente, desestruturando o mercado de trabalho formal.

O Estado do Rio Grande do Norte está inserido nesse contexto, em que as

transformações sociais estão diretamente ligadas à produção. Os indicadores sociais do IBGE

(2002) mostram a situação de miséria social em que vive grande parte da classe trabalhadora -

infelizmente, sem perspectiva de modificação do quadro atual, devido à desestruturação do

mercado de trabalho.

A Grande Natal é o principal centro produtor, atraindo investimentos e mão-de-

obra para o Estado. É, portanto, geograficamente, o espaço ideal para se diagnosticarem as

transformações econômicas e sociais e, especificamente, estudar-se o mercado de trabalho nas

indústrias de confecções informais. As indústrias formais de confecções que, na década de 90,
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foram o sustentáculo da economia e do mercado de trabalho, entraram em crise com a

intensificação da competitividade global, a excessiva carga tributária e a inserção das

indústrias  informais de confecções no mercado formal. Por conseguinte, passaram a utilizar o

trabalho informal, no sistema de subcontrato e/ou encomenda, gerando fortes distorções na

economia e no mercado de trabalho.

O agravamento da crise estrutural da economia e falta de políticas públicas

eficazes, trouxeram, conseqüentemente, a desestruturação do mercado de trabalho,

estimulando o crescimento das pequenas unidades informais de produção de confecções,

ainda sem características tipicamente capitalistas, que passaram a ser a solução imediata para

o desemprego urbano.

Comparando-se os resultados da pesquisa sobre economia informal urbana

(ECINF) aplicada pelo IBGE, com data de referência outubro/97, ao resultado da pesquisa de

campo aplicada com data de referência agosto/2003, percebe-se que houve uma identidade em

relação ao resultado, levando-se em consideração preferencialmente o sistema de

funcionamento, organização, processo de produção, mercado, divisão social  do trabalho e a

dinâmica informal.

Apesar das diferenças metodológicas, da abrangência geográfica e da

necessidade de desagregação, para o estudo específico das indústrias informais de confecções,

na pesquisa de campo 2003, nota-se uma inserção acentuada dessas indústrias informais nos

mercados formal e informal, devido à facilidade de implantação das atividades econômicas

informais, à garantia de lucratividade – tendo em vista a redução dos gastos provenientes da

utilização do domicílio e/ ou instalações improvisadas e do reduzido nível salarial, sem o

pagamento dos direitos trabalhistas, impostos e taxas. Tudo isso proporciona um preço

competitivo compatível com o poder aquisitivo das classes sociais mais pobres. O lucro, ou

excedente, normalmente é utilizado para a manutenção do negócio do trabalhador e sua
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família, impedindo de se fazerem os investimentos necessários em instalações, máquinas e

equipamentos que permitiriam a acumulação de capital.

As duas pesquisas mostram que a força de trabalho informal era formada

principalmente por trabalhadores idosos e jovens, unidos por laços de parentesco ou amizade,

que trabalhavam em situação precária e possuíam baixo nível educacional, apesar de serem

também identificados preferencialmente no âmbito dos empregadores informais, pessoas com

boa qualificação e famílias bem estruturada socialmente.

A seguir, trataremos das principais conclusões a que chegamos por meio da

pesquisa de campo que desenvolvemos.

As indústrias informais de confecções realizam normalmente suas atividades

em domicílio ou em local específico com infra-estrutura improvisada. Apresentam uma

estrutura organizacional familiar, com excesso de mão-de-obra e escassez de capital para os

investimentos necessários em tecnologia, máquinas, equipamentos e instalações e há

facilidade de implementação do negócio, dentro da dinâmica do setor informal. O lucro, ou

excedente, normalmente é utilizado na manutenção da atividade, da família e do trabalhador;

portanto a falta de capital para os investimentos necessários impede, normalmente, a

reprodução do capital, na informalidade.

As indústrias informais de confecções trabalham no sistema de subcontrato ou

encomenda, inclusive para indústrias de confecções formais, que utilizam a terceirização para

conseguir a redução dos custos e manter sua competitividade no mercado. Existe uma

interdependência entre os setores formal e informal: a informalidade depende dos insumos e

da demanda do setor formal e, por sua vez, o setor formal necessita do trabalho informal. No

entanto, o sistema de escoamento da produção diverge bastante entre os dois setores.

Investigando-se a terceirização da produção existente em algumas indústrias

informais de confecções, compreende-se melhor o crescimento, ainda que sob uma forma
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primitiva, das pequenas unidades de produção. Desse modo, torna-se complexo mensurar a

produção do setor informal.

A pesquisa de campo mostra uma intensa migração dos trabalhadores para as

cidades-pólo que compõem a Grande Natal, uma das características da divisão social do

trabalho informal: boa parte da mão-de-obra formada por migrantes, pobres urbanos,

desempregados com pouca qualificação e qualificados com situação social estruturada.

Analisando-se o grau de instrução do proprietário (empregador informal), percebe-se uma

diversidade no que diz respeito ao grau de instrução, que vai da baixa qualificação ao nível

superior completo. Na sociedade informacional em que vive, a classe trabalhadora informal

está se tornando impossibilitada de competir no mercado de trabalho formal, por não ter

qualificação voltada para as exigências do processo produtivo atual.

Estudando-se os 120 trabalhadores informais investigados na pesquisa de

campo, nota-se uma quantidade significativa (49) que tinha parceria ou sociedade com o

empregador, através de laços de parentesco ou amizade, de modo que se confundiam o lucro e

o salário bem como as ocupações de patrão e de empregado, caracterizando uma identidade na

relação capital x trabalho. Dos 120 trabalhadores nenhum tinha carteira de trabalho assinada

pelo proprietário e apenas 3 contribuíam para a previdência social, como autônomos,

mantendo o vínculo estabelecido num emprego formal anterior. Essa reduzida taxa de

contribuição previdenciária, com tendência ao agravamento do problema, contribui para

agravar o problema previdenciário. Nesse caso, a classe, principalmente dos trabalhadores

jovens, sofreria sérias conseqüências em termos de cobertura previdenciária.

A utilização do trabalho informal pelas indústrias formais e informais de

confecções tem gerado uma crise sem precedentes no mercado de trabalho informal da

Grande Natal e na previdência, ampliando a desorganização da economia, o desemprego

crônico e, segundo Antunes (2002), a tendência de se ter uma sociedade futura sem trabalho.
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Os salários inferiores, as precárias condições de trabalho, a inexistência de organização

sindical e a falta de garantia dos seus direitos trabalhistas constituem a diferença entre o

trabalho formal e informal e explicam o permanente desejo do trabalhador informal de

ingressar no mercado de trabalho formal ou a ele retornar. Analisando a idade em que o

indivíduo começou a trabalhar, percebe-se que um contingente expressivo de trabalhadores

informais ingressaram na força de trabalho antes dos 18 anos de idade, prejudicando, muitas

vezes, a sua formação educacional, em troca da sua sobrevivência e da sua família. Além

disso, esses jovens são explorados por meio do sobretrabalho, com excesso de horas

trabalhadas por dia e de dias trabalhados por semana, sem nenhum cumprimento das normas

trabalhistas em vigor.

O perfil educacional do trabalhador informal aponta para uma baixa

qualificação e atraso em relação a sua progressão escolar, que o excluem do mercado de

trabalho formal, fazendo-o depender, exclusivamente, da ocupação informal. Diante das

exigências do mercado de trabalho para a qualificação, normalmente voltada para o

desenvolvimento tecnológico e a produtividade, o trabalho informal, que anteriormente era

atividade complementar da renda familiar, passou, na maioria dos casos, a ser o trabalho

principal.
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APÊNDICE A

RELAÇÃO DE TABELAS

5.1 As Características do Estabelecimento Econômico Informal – Tabelas 1 a 12 (páginas
156 a 163).

5.2 A Natureza e o Volume de Atividade Industrial nas Pequenas Unidades Informais de
Confecções da Grande Natal – Tabelas 13 a 24 (páginas 163 a 171).

5.3 As Características Individuais do Proprietário (Empregador Informal) em uma
Sociedade Capitalista Periférica – Tabelas 25 a 67 (páginas 171 a 184).

5.4 Trabalho e Rendimento dos Empregados Informais – Tabelas 68 a 110 (páginas 184 a
195).

Tabela 01 – Número de Funcionários na Empresa
Número de Empregados Nº de Empresas %

1 39 67,24
2 10 17,24
3 3 5,17
5 1 1,72
7 1 1,72

10 4 6,90

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 02 – Atividades que Desenvolve Como Empregador
Tipo de Atividades Nº de Empresas %
1. Confecção em geral 48 82,76
2. Confecção de camisas e calças masculinas 1 1,72
3. Confecção de camisas masculinas 1 1,72
4. Confecção de roupas femininas 1 1,72
5. Confecção de roupas femininas em malhas blusas biquini 1 1,72
6. Confecção de roupas intimas femininas 1 1,72
7. Confecção masculina intima 1 1,72
8. Confecção masculina intima e feminina 1 1,72
9. Fabricação de camisetas e fardamento escolar 1 1,72
10. Fardamentos 1 1,72
11. Fardamentos e roupa de praia 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 03 – Em Que Local Desenvolve Esta(S) Atividades
Local da atividade Nº de Empresas %

No domicílio em que reside 31 53,45
Fora do domicílio em que reside 26 44,83
No domicílio e fora dele 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 04 – Tem Local Destinado Exclusivamente ao Desempenho da Atividade
Situação Nº de Empresas %

Sim 26 96,30
Não 1 3,70

TOTAL 27 100
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 05 – Local Onde é Desenvolvido o Negócio
Local Nº de Empresas %

Loja, oficina, escritório 49 84,48
No domicílio do cliente 2 3,45
No domicílio do sócio 2 3,45
Local que Reside 3 5,17
Local Cedido 1 1,72
Outros 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 06 – Local do Empreendimento
Local Nº de Empresas %

Natal 39 67,25
São Gonçalo 1 1,72
Macaiba 7 12,07
Ceará Mirim 5 8,62
Extremoz 3 5,17
Parnamirim 3 5,17

TOTAL 58 100
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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VALOR DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS QUE UTILIZA EM SEU

NEGÓCIO OU ATIVIDADE E QUE SÃO DE SUA PROPRIEDADE

Tabela 6.1 – Imóveis
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 51 87,93
5.000,00 1 1,72

10.000,00 2 3,45
15.000,00 2 3,45
17.000,00 1 1,72
22.000,00 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 6.2 – Ferramentas ou Utensilios
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 1 1,72
Até 200,00 26 44,83
De 201,00 a 500,00 16 27,59
De 501,00 a 1.000,00 5 8,62
Acima de 1.000,00 10 17,24

TOTAL 58  
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 6.3 – Máquinas
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 1 1,72
Até 1.000,00 9 15,52
1.001,00 a 2.000,00 8 13,79
2.001,00 a 3.000,00 13 22,41
3.001,00 a 4.000,00 5 8,62
4.001,00 a 5.000,00 6 10,34
5.001,00 a 10.000,00 6 10,34
Acima de 10.000,00 10 17,24

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 6.4 – Móveis e Equipamentos
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 5 8,62
De 50,00 a 200,00 11 18,97
De 201,00 a 500,00 8 13,79
De 501,00 a 1.000,00 15 25,86
De 1.001,00 a 2.000,00 13 22,41
Acima de 2.000,00 6 10,35

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 6.5 – Veículos Utilizados no  Negócio
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 55 94,83
4.000,00 2   3,45
20.000,00 1   1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 6.6 – Outros
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 45 77,59

70,00 1 1,72
80,00 1 1,72

160,00 1 1,72
300,00 2 3,45
500,00 4 6,90
600,00 1 1,72

1.000,00 1 1,72
1.300,00 1 1,72
3.000,00 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 6.7 – Valor Total das Instalações e Equipamentos
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 1 1,72
Até 1.000,00 3 5,17
1.001,00 a 5.000,00 24 41,38
5.001,00 a 10.000,00 10 17,24
10.001,00 a 20.000,00 12 20,69
Acima de 20.000,00 8 13,79

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 7 – Como Obteve ou Comprou a Maioria dos Equipamentos
Forma de aquisição de equipamentos Nº de Respostas %
Comprou de pequena empresa 9 14,29
Comprou de empresa grande 3 4,76
Comprou de particular 32 50,79
Doação 2 3,17
Outro 17 26,98

TOTAL 63* 100,00
(*) Algum entrevistado adquiriu equipamentos por mais de uma forma
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 7.1 – Dos Que Responderam Outras Formas de Aquisição de Equipamentos
Forma de aquisição de equipamentos Nº de Empresas %

Lojas especializadas 9 52,94
Lojas do ramo 1 5,88
É da empresa que presta serviço 1 5,88
Empresa e particular 1 5,88
Comércio atacadista 1 5,88
Emprestado 1 5,88
Alugado 1 5,88
Financiamento 2 11,76

TOTAL 17 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 8 – Fez Algum Investimento e/ou Aquisição Entre 01/09/02 E 31/08/03
Situação Nº de Empresas %

Sim 12 20,69
Não 46 79,31

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 9 – Imóveis
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 12 100,00
TOTAL 12 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 9.1 – Ferramentas ou Utensílios de Trabalho
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 12 100,00

TOTAL 12 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 9.2 – Máquinas
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 2 16,67
450,00 1 8,33
480,00 1 8,33
500,00 1 8,33
650,00 1 8,33
750,00 1 8,33
900,00 1 8,33

1.750,00 1 8,33
1.800,00 1 8,33
4.000,00 1 8,33
5.500,00 1 8,33

TOTAL 12 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.



Ivanilton Passos de Oliveira

162

Tabela 9.3 – Móveis e Equipamentos
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 10 83,33
1.500,00 1 8,33
6.000,00 1 8,33

TOTAL 13 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 9.4 – Veículos Utilizados No Negócio

Valor(R$)           Nº de Empresas %
Nenhum 12 100,00
TOTAL 12 100,00

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 9.5 – Outros
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 12 100,00

TOTAL 12 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 9.6 – Total de Investimentos
Valor(R$) Nº de Empresas %

450,00 1 8,33
480,00 1 8,33
500,00 1 8,33
650,00 1 8,33
750,00 1 8,33
900,00 1 8,33

1.500,00 1 8,33
1.750,00 1 8,33
1.800,00 1 8,33
4.000,00 1 8,33
5.500,00 1 8,33
6.000,00 1 8,33

TOTAL 12 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 10 – Estes Investimentos e/ou Aquisições Foram Realizados Com Recursos
Provenientes de

Recursos para investimento Nº de Empresas %
Lucros de exercícios anteriores 9 75,00
Outro tipo de empréstimo (empresas ou pessoas) 1 8,33
Outros (herança, poupança, venda, bens ou imóveis) 2 16,67
TOTAL 12 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 11 – Como Se Compõe Sua Clientela
Tipo de Clientela Nº de Empresas %

Clientela variada 50 84,75
Clientela fixa 4 6,78
Um cliente (empresa) 5 8,47
TOTAL 59* 100,00
(*) Algum entrevistado tem mais de um tipo de clientela
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 12 – Vende Seus Produtos ou Serviços Principalmente Para:
Tipo de Clientela Nº de Empresas %

Pessoas 45 77,59
Empresas Grandes 7 12,07
Empresas Pequenas 3 5,17
Órgãos do governo e outras instituições 3 5,17
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 13 – Trabalha Normalmente Sobre Encomenda ou Subcontrato
Situação Nº de Empresas %

Não 6 10,34
Sim, exclusivamente por encomenda ou subcontrato 43 74,14
Sim, principalmente por encomenda ou subcontrato 7 12,07
Sim, parcialmente por encomenda ou subcontrato 2 3,45
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 14 – Em 30/08/03, Fazia Quanto Tempo Que Trabalhava, Sem Interrupção, Por
Encomenda ou Subcontrato

Tempo Nº de Empresas %
Menos de 1 ano 6 11,54
De 1 a 5 anos 29 55,77
De 6 a 10 anos 7 13,46
De 11 a 15 anos 4 7,69
De 16 anos acima 6 11,54
TOTAL 52 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 15 – Qual O Principal Motivo De Trabalhar Por Encomenda ou Subcontrato
Motivo Nº de Empresas %

Volume de vendas (ou de serviços)                          2 3,77
Garantis de Vendas (ou do trabalho) 9 16,98
Padronização do produto (ou serviço) 2 3,77
Baixos custos de capital 8 15,09
Outro 32 60,38
TOTAL 53* 100,00
(*) Algum entrevistado tem mais de um motivo

Tabela 15.1 – Dos Que Responderam Outros
Motivo Nº de Empresas %

Falta de capital 15 46,88
Retorno mais rápido 10 31,25
Mais seguro 6 18,75
Comodidade 1 3,13

TOTAL 32 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 16 – Quando Trabalha Por Encomenda ou Sub Contrato Recebe de Algum
Cliente

Situação Nº de Empresas %
Somente matéria prima 44 84,62
Recebe matéria prima, máquinas
equipamentos e outros 2 3,85
Não recebe nada 6 11,54

TOTAL 52 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 17 – Quando Trabalha Por Encomenda ou Subcontrato Compra Matéria Prima
de Algum Cliente

Situação Nº de Empresas %
Não 52 100,00

TOTAL 52 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 18 – Tem Contrato ou Acordo Verbal Com Outras Empresas ou Pessoas Para
Processar Seus Produtos e Devolvê-Los as Suas Empresas

Situação Nº de Empresas %
Sim 5 8,62
Não 53 91,38

TOTAL 58 100,00

Tabela 19.1 – No Mês De Agosto/03 Teve Gastos Com:
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 27 46,55
Até 200,00 13 22,41
De 201,00 a 500,00 8 13,79
De 501,00 a 1.000,00 4 6,9
Acima de 1.000,00 6 10,35
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 19.2 – Mercadoria Para Revenda

Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 57 98,28
1.500,00 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 19.3 – Mão De Obra (Salários, etc)
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 7 12,07
Menos de 240,00 16 27,59
De 240,00 a 480,00 17 29,31
De 481,00 a 720,00 5 8,62
De 721,00 a 960,00 5 8,62
Acima de 960,00 8 13,79

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 19.4 – Encargos Sociais (INSS, FGTS)
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 58 100,00
TOTAL 58 100,00

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 19.5 – Luz, Água E Telefone
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 5 8,62
Até 50,00 8 13,79
De 51,00 a 100,00 16 27,59
De 101,00 a 150,00 7 12,07
De 151,00 a 200,00 7 12,07
De 201,00 a 300,00 6 10,34
Acima de 300,00 9 15,52

TOTAL 58 100
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 19.6 – Aluguel De Imóveis
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 25 43,1
Até 100,00 3 5,17
De 101,00 a 200,00 10 17,24
De 201,00 a 300,00 10 17,24
De 301,00 a 400,00 5 8,62
Acima de 400,00 5 8,62

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 19.7 – Aluguel De Máquinas E Equipamentos
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 57 98,28
3.500,00 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 19.8 – Aluguel De Veículos
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 57 98,28
170,00 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 19.9 – Combustível
Valor(R$)          Nº de Empresas %

Nenhum 52 89,66
50,00 1 1,72

100,00 1 1,72
300,00 2 3,45
500,00 1 1,72
600,00 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 19.10 – Serviços De Reparação E Manutenção
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 26 44,83
Até 50,00 18 31,04
De 51,00 a 100,00 7 12,07
De 101,00 a 200,00 3 5,17
De 201,00 a 500,00 3 5,17
Acima de 500,00 1 1,72

TOTAL 58 100
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 19.11 – Outros Serviços De Terceiros
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 55 94,83

90,00 1 1,72
300,00 2 3,45

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 19.12 – Impostos Taxas

Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 58 98,28

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 19.13 – Despesas Financeiras
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 53 91,38
375,00 1 1,72
500,00 1 1,72
800,00 2 3,45

1.000,00 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 19.14 – Outros Serviços De Terceiros
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 54 93,10

1,00 1 1,72
75,00 1 1,72

150,00 2 3,45

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 19.15 – Total De Gastos No Mês De Agosto
Valor(R$) Nº de Empresas %

Até 500,00 11 18,97
De 501,00 a 1.000,00 21 36,21
De 1.001,00 a 1.500,00 8 13,79
De 1.501,00 a 2.000,00 3 5,17
Acima de 2.000,00 15 25,86

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 20 – Forma De Pagamentos Das Vendas
Forma de pagamento Nº de Empresas %

Só a vista 41 70,69
Só a prazo 7 12,07
À vista e a prazo 10 17,24
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 21 – Total De Receita Segundo O Número De Empregados Na Empresa
Número de Funcionários                    Valor(R$) %

1 a 5 116.235,00 68,47
6 a 10 53.520,00 31,53

TOTAL 169.755,00 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 21.1 – Resultado Da Receita E Despesas
Resultado Nº de Empresas %

Lucro 55 94,83
Prejuízo 3 5,17

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 22.1 – Venda De Produção Própria
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 13 22,41
Até 500,00 6 10,34
De 501,00 a 1.000,00 13 22,41
De 1.001,00 a 1.500,00 11 18,97
De 1.501,00 a 2.000,00 5 8,62
Acima de 2.000,00 10 17,24

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 22.2 – Revenda De Mercadorias
Valor(R$) Nº de Empresas %
Nenhum 57 98,28
1.800,00 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 22.3 – Prestação De Serviços
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 45 77,59
Até 500,00 1 1,72
De 501,00 a 1.000,00 2 3,45
De 1.001,00 a 1.500,00 4 6,90
Acima de 1.500,00 1 10,34

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 22.4 – Outras Receitas
Valor(R$) Nº de Empresas %

Nenhum 43 74,14
Até 500,00 10 17,24
De 501,00 a 1.000,00 4 6,90
De 1.001,00 a 2.000,00 1 1,72

TOTAL 58  
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 23 – Utiliza Parte De Sua Produção (Ou Das Mercadorias Que Revende Para
Consumo Próprio Ou Pagamento A Empregados
Situação Nº de Empresas %

Não 58 100,00

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 24 – Informe O Valor Total Destes Produtos No Mês De Agosto/2003
Valor($) Nº de Empresas %

Não informou o valor 1 100,00

TOTAL 1 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DO PROPRIETÁRIO

Tabela 25 – Principal Motivo Que O Levou A Dedicar-Se A Este Negócio
Opinião Nº de Empresas %

1. Queria ser independente 15 25,86
2. Tinha experiência que adquiriu em outro trabalho 12 20,69
3. Tradição Familiar 9 15,52
4. Para complementar a renda familiar 5 8,62
5. Não encontrou emprego 4 6,90
6. Teve oportunidade de fazer sociedade 3 5,17
7. Esse era um trabalho secundário que acabou se tornado
principal 1 1,72
8. Outro 9 15,52

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003

Tabela 25.1 – Dos Que Responderam Outros Motivos
Opinião Nº de Empresas %

Gosta de costurar                          4 44,44
Para sustentar a família 2 22,22
Influência da mãe 1 11,11
Incentivo de amigos 1 11,11
Vocação 1 11,11

TOTAL 9 100,00
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Tabela 26 – É O Único Proprietário
Situação Nº de Empresas %
Sim 50 86,21
Não 8 13,79

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 27 – Qual O Número De Sócios Que Trabalham
Número de sócios Nº de Empresas %

2 4 50,00
8 1 12,50

11 3 37,50

TOTAL 8 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 28 – Quantos Destes Sócios Moram Neste Domicílio
Nº de pessoas Nº de Empresas %

Nenhum 5 62,50
1 1 12,50
2 2 25,00

TOTAL 8 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 29 – Quantas Horas Por Semana, Habitualmente Funciona O Negócio
Número de Horas Nº de Empresas %

10 1 1,72
20 1 1,72
30 1 1,72
35 1 1,72
36 1 1,72
40 6 10,34
42 1 1,72
44 3 5,17
45 3 5,17
48 21 36,21
50 6 10,34
60 10 17,24
63 1 1,72
70 2 3,45

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 30 – Quantos Dias Habitualmente Funciona O Negócio Na Semana
Número de Dias Nº de Empresas %

5 15 25,86
6 36 62,07
7 7 12,07

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 31 – O Negócio Funciona Todos Os Meses Do Ano
Situação Nº de Empresas %
Sim 56 96,55
Não, só determinados meses do ano 2 3,45

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32 – No Período De Negócio 01/09/02 A 31/08/03 Funcionou Todos os Meses?
Situação Nº de Empresas %

Sim 49 87,50
Não 7 12,50

TOTAL 56 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.2 – Mês De Outubro

Tabela 32.1 – Mês De Setembro
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %

Normal 32 55,17
Baixa 14 24,14
Alta 7 12,07
Não funcionou 5 8,62

TOTAL 58 100,00
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Comportamento da Atividade Nº de Empresas %
Normal 21 36,21
Baixa 12 20,69
Alta 20 34,48
Não funcionou 5 8,62

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.3 – Mês De Novembro
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %

Normal 13 22,41
Baixa 6 10,34
Alta 34 58,62
Não funcionou 5 8,62

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.4 – Mês De Dezembro
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %

Normal 13 22,41
Baixa 6 10,35
Alta 33 56,90
Não funcionou 6 10,35

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.5 – Mês De Janeiro
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %

Normal 23 39,66
Baixa 19 32,76
Alta 9 15,52
Não funcionou 7 12,07

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.6 – Mês De Fevereiro
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %

Normal 25 43,10
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Baixa 20 34,48
Alta 8 13,79
Não funcionou 5 8,62

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.7 – Mês De Março
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %

Normal 30 51,72
Baixa 18 31,03
Alta 4 6,90
Não funcionou 6 10,34

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.8 – Mês De Abril
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %

Normal 34 58,62
Baixa 15 25,86
Alta 3 5,17
Não funcionou 6 10,34

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.9 – Mês De Maio
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %

Normal 35 60,34
Baixa 12 20,69
Alta 7 12,07
Não funcionou 4 6,90

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.10 – Mês De Junho
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %
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Normal 34 58,62
Baixa 12 20,69
Alta 8 13,79
Não funcionou 4 6,90

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.11 – Mês De Julho
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %

Normal 33 56,90
Baixa 15 25,86
Alta 6 10,34
Não funcionou 4 6,90

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 32.12 – Mês De Agosto
Comportamento da Atividade Nº de Empresas %

Normal 22 37,93
Baixa 29 50,00
Alta 6 10,35
Não funcionou 1 1,72

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 33 – Porque Seu Negócio No Mês De Agosto Teve Este Comportamento?
Opinião Nº de Empresas %

1. Características sazonais dos produtos/serviços Natal 10 34,48
2. Problemas sociais (ex. doenças) 4 13,79
3. Alteração do número de clientes 4 13,79
4. Trabalha por encomendas/ou subcontratação 3 10,34
5. Escassez de matérias primas 1 3,45
6. Outros 6 20,69
7. Não informou o motivo 1 3,45

TOTAL 29 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 34 – Dos Que Responderam Outros Motivos
Motivo Nº de Empresas %

Queda das vendas 3 50,00
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Inicio de funcionamento 1 16,67
1º mês de atividade 1 16,67
Problema com sócio 1 16,67

TOTAL 6 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 35 – Para Desenvolver Suas Atividades Utiliza Equipamentos
Opinião Nº de Empresas %

Sim, próprio 55 94,83
Sim, alugado ou cedido 3 5,17

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 36 – Qual A Principal Origem Do Capital Necessário Para Iniciar O Negócio
Opinião Nº de Empresas %

Indenização recebida 5 9,09
Poupança anterior ou venda de bens ou imóveis 5 9,09
Outros recursos próprios 32 58,18
Empréstimo de parentes e/ou amigos 4 7,27
Empréstimo bancário 2 3,64
Outras 7 12,73
TOTAL 55 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 37 – Dos Que Responderam Outras
Opinião Nº de Empresas %

Alugou máquinas, não tinha capital 1 14,29
Não tinha capital apenas 2 máquinas que já tinha 1 14,29
Com uma máquina emprestada 1 14,29
Sem capital com máquinas emprestadas 1 14,29
Comprou a prestação 1 14,29
Não informou 2 28,57

TOTAL 7 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 38 – Ocupação Que Exerce Neste Trabalho
Função Nº de Empresas %

Costureira 45 76,36
Gerente 5 9,09
Administrador 2 3,64
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Corte e costura 2 3,64
Corte 1 1,82
Modelagem e corte 1 1,82
Encarregada da sala de produção 1 1,82
Administrador na produção 1 1,82

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 39 – Quem Iniciou O Negócio
 Nº de Empresas %

O informante 54 92,73
O informante e o sócio 3 5,45
Parente do informante ou do cônjuge 1 1,82
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 40 – Entrou Neste Negócio Como  Proprietário
Situação Nº de Empresas %

Sim 54 100,00

TOTAL 54 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 41 – Nasceu Neste Município
Situação Nº de Empresas %

Sim 17 31,48
Não 37 68,52

TOTAL 54 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 42 – Estado Em Que Nasceu
 Estado Nº de Empresas %

Rio Grande do Norte 32 78,05
Paraíba 4 9,76
Maranhão 2 4,88
Pernambuco 2 4,88
Tocantis 1 2,44
TOTAL 41 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 43 – Já Morou Em Outro Município Ou País Estrangeiro
Situação Nº de Empresas %

Sim 27 46,55
Não 31 53,45

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 44 – Em 31 De Agosto De 2003 Fez Quanto Tempo Que Estava Morando, Sem
Interrupção Neste Município
Tempo Nº de Empresas %

Menos de 5 anos 9 31,03
De 5 a 10 anos 6 20,69
De 11 a 15 anos 4 13,79
Mais de 15 anos 10 34,48
TOTAL 29 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 45 – Qual Foi O Último Estado (Unidade Da Federação) Ou Pais Estrangeiro Que
Morou Anteriormente
Estado Nº de Empresas %

Rio Grande do Norte 5 55,56
São Paulo 2 22,22
Ceará 1 11,11
Paraíba 1 11,11
TOTAL 9 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 46 – Tipo De Área Que Morava
Tipo de área Nº de Empresas %

Urbana 9 100,00 
TOTAL 9  100,,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 47 – Sabe Ler E Escrever
Situação Nº de Empresas %

Sim 58 100
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 48 – Frequenta Escola
 Situação Nº de Empresas %

Sim 1 1,72
Não 57 98,28

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 49 – Característica De Instrução
Função Nº de Empresas %

Ensino Médio 1 100
TOTAL 1 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 50 – Grau De Instrução
 Grau de Instrução Nº de Empresas %

Ensino Fundamental Incompleto 14 24,56
Ensino Fundamental Completo 11 19,30
Ensino Médio Incompleto 4 7,02
Ensino Médio Completo 21 36,84
Curso Técnico Completo 3 5,26
Curso Superior Incompleto 1 1,75
Curso Superior Completo 3 5,26
TOTAL 57 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 51 – Teve Mais De Um Trabalho No Mês De Agosto
Situação Nº de Empresas %

Sim 1 1,72
Não 57 98,28

TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 52 – Tipo Do Outro Trabalho Durante O Mês De Agosto
Tipo de trabalho Nº de Empresas %

Empregado 1 100,00
TOTAL 1 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 53 – O Setor Do Emprego
Setor Nº de Empresas %

Privado 1 100,00
TOTAL 1 100,00

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 54 – Tinha Carteira De Trabalho Assinada
Situação Nº de Empresas %

Sim 1 100,00
TOTAL 1 100,00

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 55 – Qual A Ocupação Que Exercia No Outro Trabalho Que Tinha No Mês De
Agosto

Função Nº de Empresas %
Costureira 1 100,00
TOTAL 1 100,00

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 56 – Qual A Atividade Do Negocio Onde Exerceu Este Trabalho
Atividade do negócio Nº de Empresas %

Confecções 1 100,00
TOTAL 1 100,00

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 57 – Com Que Freqüência Exerce Este Outro Trabalho Quando Trabalha Por
Encomenda Ou Subcontrato

Função Nº de Empresas %
Regularmente 1 100,00

TOTAL 1 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 58 – Quantas Horas Trabalhava Normalmente Neste Trabalho
Carga Horária Nº de Empresas %

48 horas 1 100,00
TOTAL 1 100,00

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.



Ivanilton Passos de Oliveira

182

Tabela 59 – Quanto Ganhou No Mês De Agosto Neste Outro Trabalho
Valor(R$) Nº de Empresas %

260,000 1 100,00
TOTAL 1 100,00

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 60 – Qual De Seus Trabalhos Considera O Principal
Função Nº de Empresas %

O informante anteriormente em que é empregador 1 100,00
TOTAL 1 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 61 – Qual O Principal Motivo Para Esta Escolha
Função Nº de Empresas %
Obtém maior rendimento 1 100,00
TOTAL 1 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 62 – Sexo
Sexo Nº de Empresas %
Masculino 6 10,34
Feminino 52 89,66
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 63 – Faixa Etária
FAIXA ETÁRIA Nº de Empresas %
20 a 29 anos 4 6,90
30 a 39 anos 17 29,31
40 a 49 anos 14 24,14
50 a 59 anos 10 17,24
De 60 anos acima 4 6,90
Não informou 9 15,52
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 64 – Religião
 Religião Nº de Empresas %

Católica 33 56,90
Evangélica 17 29,31
Não informou 8 13,79
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 65 – Estado Civil
 Estado Civil Nº de Empresas %

Casado 41 70,69
Solteiro 9 15,52
Separada 1 1,72
Não informou 7 12,07
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 66 – Número De Filhos
 Número de filhos Nº de Empresas %

Nenhum 8 13,79
1 6 10,34
2 16 27,59
3 9 15,52
4 3 5,17
5 4 6,90
7 1 1,72
8 2 3,45
9 1 1,72

Não informou 8 13,79
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 67 – Bairro/Cidade Que Reside
 Nº de Empresas %

Lagoa Seca 9 15,52
Cidade Alta 7 12,07
Tirol 4 6,90
Candelária 3 5,17
Neopólis 3 5,17
Lagoa Nova 3 5,17
Lagoa Azul 3 5,17
Igapó 2 3,45
Alecrim 1 1,72
Barro Vermelho 1 1,72
Nova Parnamirim 1 1,72
Potengi 1 1,72
Pajuçara 1 1,72
Felipe Camarão 1 1,72
Ceará Mi 4 6,90
Extremos 3 5,17
Parnamirim 2 3,45
São Gonçalo 1 1,72
Não informou 8 13,79
TOTAL 58 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 68 – Nesse Emprego Tem Parceria Com O Empregador
Situação Nº de Empregados %

Sim 49 40,83
Não 71 59,17

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 69 – Nesse Emprego Tem Carteira De Trabalho Assinada?
Situação Nº de Empregados %

Não 120 100,00
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TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 70 – É Contribuinte De Instituto De Previdência?
Situação Nº de Empregados %

Sim 3   2,50
Não 117 97,50

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 71 – Quanto Ganhou No Mês (Agosto)
Valor(R$) Nº de Empregados %

Nenhum 7 5,83
Menos de 240,00 27 22,50
Exatamente 240,00 54 45,00
De 241,00 a 400,00 26 21,67
Acima de 400,00 6 5,00

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 72 – Associado A Algum Sindicato?
Situação Nº de Empregados %

Sim 12 10,00
Não 108 90,00

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 73 – Tipo De Sindicato
Tipo de Sindicato Nº de Empregados %

Costureira 7 58,34
Empregados urbanos 4 33,33
Trabalhadores rurais 1 8,33

TOTAL 12 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 74 – Idade Que Começou A Trabalhar
Faixa Etária Nº de Empregados %

Até 15 anos 46 38,33
16 a 20 anos 52 43,33
21 a 25 anos 14 11,67
26 a 30 anos 5 4,17
Acima de 30 anos 3 2,50

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 75 – Ocupação Que Exerce No Trabalho
Cargo Nº de Empregados %

Costureira 100 83,33
Auxiliar Costura 5 4,17
Limpa peças 3 2,50
Bordadeira 1 0,83
Dobrador de camisas 1 0,83
Goleira 1 0,83
Arrematadeira 1 0,83
Mecânico 1 0,83
Revisão 1 0,83
Rebater gola 1 0,83
Secretar 1 0,83
Inspetor 1 0,83
Travetador 1 0,83
Marcação 1 0,83
Motorista 1 0,83

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 76 – Antes De Entrar No Negócio Leve Outro Trabalho
Situação Nº de Empregados %
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Sim 88 73,33
Não 32 26,67

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 77 – Atividade Do Negócio Onde Desenvolvia O Trabalho Anterior
Atividade Nº de Empregados %

Indústria 50 56,82
Serviços 21 23,86
Comércio 9 10,23
Transporte 1 1,14
Outra 7 7,95

TOTAL 88 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 78 – Neste Trabalho Anterior Era
Situação Nº de Empregados %

Emprego 73 82,95
Conta própria 11 12,50
Trabalhador doméstico 4 4,55

TOTAL 88 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 79 – Trabalhava No Setor Público Ou Privado?
Setor Nº de Empregados %

Privado 68 93,15
Público 5 6,85

TOTAL 73 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 80 – Nesse Emprego Tinha Carteira De Trabalho Assinada?
Situação Nº de Empregados %

Sim 53 68,83
Não 24 31,17

TOTAL 77 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 81 – Continua Desenvolvendo Este Trabalho?
Situação Nº de Empregados %

Sim 3 3,41
Não 85 96,59

TOTAL 88 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 82 – Em 31 /08/2003 Fez Quanto Tempo Que Estava Nesse Outro Trabalho?
Tempo Nº de Empregados %
5 meses 1 33,33
3 anos 2 66,67

TOTAL 3 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 83 – Quanto Tempo Permaneceu Nesse Último Trabalho?
Tempo Nº de Empregados %

Menos de 1 ano 22 25,00
De 1 a 2 anos 20 22,73
De 3 a 4 anos 10 11,36
De 5 a 6 anos 12 13,64
De 7 a 8 anos 3 3,41
De 9 a 10 anos 8 9,09
Mais de 10 anos 13 14,77

TOTAL 88 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 84 – Qual O Principal Motivo De Ter Saído Desse Último Trabalho?
Motivo Nº de Empregados %

Motivos pessoais ou familiares 27 31,76
Foi dispensado 19 22,35
Seu negócio anterior faliu ou não ia bem 13 15,29
Tinha contrato por tempo determinado 6 7,06
Ganhava pouco 3 3,53
Aposentou-se 2 2,35
Não se adaptou ao trabalho 2 2,35
Tinha um trabalho secundário que estava dando certo 1 1,18
Outro motivo 12 14,12

TOTAL 85 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 84.1 – Outros Motivos De Ter Saído Desse Último Trabalho
Motivos Nº de Empregados %

Falência 3 23,08
Trabalhava por conta própria em casa
e ganhava pouco 2 15,38
Pediu demissão 2 15,38
Corte de Pessoal 2 15,38
Tratamento de saúde 1 7,69
Fechou 1 7,69
Falta de pagamento 1 7,69
Estava cansada 1 7,69

TOTAL 13 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 85 – Nesse Último Trabalho Informado Foi Seu Primeiro Trabalho?
Situação Nº de Empregados %

Sim 33 37,50
Não 55 62,50

TOTAL 88 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 86 – Nasceu Neste Município?
Situação Nº de Empregados %

Sim 41 34,17
Não 79 65,83

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 87 – Em Que Estado Unidade Da Federação Ou País Estrangeiro Nasceu?
Estado Nº de Empregados %

Rio Grande do Norte 66 83,54
Ceará 3 3,80
Paraiba 3 3,80
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São Paulo 2 2,53
Pernambuco 2 2,53
Rio de Janeiro 1 1,27
Amazônia 1 1,27
Brasília 1 1,27

TOTAL 79 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 88 – Já Morou Em Outro Município Ou País Estrangeiro?
Situação Nº de Empregados %

Sim 56 46,67
Não 64 53,33

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 89 – Em Agosto De 2003 Fez Quanto Tempo Que Estava Morando, Sem
Interrupção Neste Município?

Tempo de moradia Nº de Empregados %
Menos de 1 ano 6 10,71
1 a 4 anos 10 17,86
5 a 10 anos 11 19,64
11 a 15 anos 12 21,43
De 16 acima 17 30,36

TOTAL 56 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 90 – Qual Foi O Último Estado (Unidade Da Federação) Ou País Estrangeiro
Em Que Morou Anteriormente?
Estado Nº de Empregados %

RN 12 75,00
SP 2 12,50
RJ 1 6,25
CE 1 6,25

TOTAL 16 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 91 – Sabe Ler E Escrever?
Situação Nº de Empregados %

Sim 118 98,33
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Não 2 1,67

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 92 – Freqüenta Escola?
Situação Nº de Empregados %

Sim 18 15,00
Não 102 85,00

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 93 – Grau De Instrução Dos Que Freqüentam Escola
Situação Nº de Empregados %

Ensino Fundamental 7 38,89
Ensino Médio 10 55,56
Curso Técnico 1 5,56

TOTAL 18 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 94 – Grau De Instrução
Grau de instrução Nº de Empregados %

Ensino Fundamental Incompleto 40 39,22
Ensino Fundamental Completo 11 10,78
Ensino Médio Incompleto 12 11,76
Ensino Médio Completo 37 36,27
Analfabeto 2 1,96

 102 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 95 – Teve Mais De Um Trabalho No Mês De Agosto?
Situação Nº de Empregados %
Sim 6 5
Não 114 95

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 96 – Teve Algum Outro Trabalho Durante O Mês De Agosto Como
Situação Nº de Empregados %

Empregado 5 83,00
Proprietário do Setor Informal 1 17,00

TOTAL 6 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 97 – Esse Emprego Era Do Setor:
Setor Nº de Empregados %

Privado 4 80,00
Público 1 20,00

TOTAL 5 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 98 – Tinha Carteira De Trabalho Assinada?
Situação Nº de Empregados %

Sim 2 40
Não 3 60

TOTAL 5 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 99 – Qual A Ocupação Que Exercia No Outro Trabalho Que Tinha No Mês De
Agosto/2003?

Cargo Nº de Empregados %
Motorista particular 1 20
Agente de Saúde 1 20
Vendedora ambulante de perfumes conta própria 1 20
Secretaria 1 20
Ajudante Pedreiro 1 20

TOTAL 5 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 100 – Qual A Atividade Do Negócio Onde Exerceu Este Trabalho?
Atividade Nº de Empregados %

Transporte de passageiro 1 20,00
Prefeitura 1 20,00
Ambulante 1 20,00
Fabrica de confecções 1 20,00
Construção civil 1 20,00
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TOTAL 5 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 101 – Com Que Frequência Exerce Este Outro Trabalho?
Freqüência Nº de Empregados %

Regularmente 3 60
De vez em quando 2 40

TOTAL 5 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 102 – Quantas Horas Trabalhava Normalmente Neste Outro Trabalho, Por
Semana?

Número de horas Nº de Empregados %
2 1 20
8 1 20

30 1 20
44 1 20
45 1 20

TOTAL 5 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 103 – Quando Ganhou No Mês De Agosto Neste Outro Trabalho?
Valor(R$) Nº de Empregados %

50,00 1 20
55,00 1 20

240,00 1 20
303,00 1 20
600,00 1 20

TOTAL 5 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 104 – Qual De Seus Trabalhos Considera O Principal?
Opinião Nº de Empregados %

Este informado nesta parte 5 100
TOTAL 5 100,00

Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 105 – Qual O Principal Motivo Para Esta Escolha?
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Motivo Nº de Empregados %
Gosta mais 3 60
Obtém maior rendimento 1 20
Tem carteira de trabalho assinada 1 20

TOTAL 5 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 106 – Sexo
Sexo Nº de Empregados %

Masculino 8 6,67
Feminino 112 93,33

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 107 – Faixa Etária
Faixa Etária Nº de Empregados %

De 15 a 20 anos 10 8,33
De 21 a 25 anos 18 15,00
De 26 a 30 anos 11 9,17
De 31 a 35 anos 22 18,33
De 36 a 40 anos 18 15,00
De 41 a 45 anos 9 7,50
De 46 a 50 anos 8 6,67
De 51 a 55 anos 12 10,00
De 56 anos acima 5 4,17
Não informou 7 5,83

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 108 – Religião
Religião Nº de Empregados %
Católica 83 69,17
Evangélica 21 17,50
Espírita 1 0,83
Não informou 13 10,83
Não tem 2 1,67

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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Tabela 109 – Estado Civil
Estado Civil Nº de Empregados %

Casado 61 50,83
Solteiro 52 43,33
Não informou 7 5,83

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.

Tabela 110 – Número De Filhos
Número de filhos Nº de Empregados %

Nenhum 34 28,33
1 18 15,00
2 28 23,33
3 23 19,17
4 6 5,00
5 1 0,83
6 1 0,83
7 1 0,83

Não informou 8 6,67

TOTAL 120 100,00
Fonte: Pesquisa de campo, setembro a dezembro/2003.
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APÊNDICE B

QUESTIONÁRIOS APLICADOS NA PESQUISA DE CAMPO

QUESTIONÁRIO 01 – REFERENTE AS TABELAS 1 a 67 (páginas 197 a 205).

QUESTIONÁRIO 02 – REFERENTE AS TABELAS 68 a 110 (páginas 206 a 209).
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1 Município 2 3 4 Pasta 6 Número 
de ordem

5

7 8 Posição na ocupação 

___________________________________ 3 Empregador
V 4203

3

12 Quais as atividades que desenvolve 13 Em que local desenvolve esta(s)
 como empregador ? atividades ?

V 4312(1) 1 no domicílio > Ssiga 15
1 em que reside  

3 Fora do domicílio
em que reside pa ss 1 4

5 No domicílio
e fora dele V4313

14 Tem local destinado exclusivamente 
ao desempenho da atividade?

V 4312(2) 2 sim 4 não
2

passe aoo 15 V4314
15 Este negócio é desenvolvido em

1 Loja, Oficina, Escritório. Etc..
(preencha o endereço)

2 No domicílio do cliente 
ou local por ele designado.

3 No domicílio do sócio

4 outros siga 16
-------------------------------------

especifique

V4315
Qual o endereço e telefone de seu negócio ?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Telefone : _____________________________________________________

PARA EMPREGADORES (até 10 empregados) 

siga 13

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE ECONÔMICA

V4101 V 4102 V4103 V4201
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16 Informe o valor das instalações e  18 Fez algum investimento e/ou aquisição 
equipamentos que utiliza em seu entre 01/09/02 e 31/08/03
negócio ou atividade e que são de
sua propriedade. 2 Sim Siga 19

V 4316 (1) 4 Não Passe ao 21
1 Imóveis V43160 V 4318

R$ 0 0 19 Qual o valor deste investimento ?
V 4316(2)

2 Ferramentas ou utensílios 1 Imóveis V4319(1)
de trabalho 0 0

V43160
R$ 0 0 2 Ferramentas ou utensílios de 

V 4316(3) trabalho V4319(2)
3 Máquinas 

V43160
R$ 0 0 3 Máquinas V4319(3)

V 4316(4)
4 Móveis e equipamentos 

V43160 4 Móveis e equipamentos V4319(4)
R$ 0 0

V 4316(5) V4319(5)
5 Veículos utilizados no negócio 5 Veículos utilizados no negócio

V43160
R$ 0 0 6 Outros V4319(6)

V 4316(6) R$
6 Outros

V43160 7 Total V4319(7)
R$ 0 0 R$

V4316(7)
7 Total Siga 20 V4319

V43160 20 Estes Investimentos e/ou aquisições foram realizados 
R$ 0 0 com recursos provenientes de : 

Siga 17 1 Lucros de exercícios anteriores 

17 Como obteve ou comprou a maioria 3 Empréstimos bancários (público ou privado)
dos equipamentos ?

5 Outro tipo de empréstimo (empresas ou pessoas)
1 comprou de pequena empresa
2 comprou de empresa grande 7 Outros (herança, poupança, venda
3 Comprou de particular de bens ou imóveis etc.)
4 Importou Siga 21 V4320
5 Construiu / Adaptou 21 Como se compõe sua clientela ?
6 Doação 
7 Outro 2 um cliente (empresa)

Especifique 4 Clientela fixa

Siga 18 6 Clientela variada
Siga 22 V4321
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22 Vende seus produtos ou serviços 26 Quando trabalho por encomenda ou sub contrato 
principalmente para: recebo de algum cliente : 

1 Pessoas 1 Somente matéria prima 
3 Empresas Grandes
5 Empresas Pequenas 3  Somente máquinas, ferramentas e equipamentos 
7 Órgãos do governo e 

outras instituições 5 Recebe matéria prima, máquinas equipamentos e outros 
  SIGA 23

7 Não recebe nada
V4322 Siga 27 V4326

27 Quando trabalha  por encomenda ou subcontrato 
compra matéria  prima de algum cliente ?

23 Trabalha normalmente sobre encomenda
ou subcontrato? 2 Sim Siga 28

4 Não Passe ao 29  
2 Não passe ao 29 V4327
4 Sim, exclusivamente por encomenda 28 Qual o principal motivo para que compre matéria prima

ou sobcontrato deste cliente ?
6 Sim, principalmente por encomenda siga

ou sobcontrato 24 1 Não tem escolha 
8 Sim, parcialmente por encomenda 3 O preço é mais baixo 

ou sobcontrato 5 A qualidade é mellhor 
V4323 7 Outro motivo 

24 Em  30/08/03, fazia quanto tempo que trabalhava , especifique Siga 29 V4328
sem interrupção, por encomenda ou subcontrato ? 29 Como obtém as matérias primas ou mercadorias necessárias 

V4324A V4324M a atividade ?

Anos Meses 1 Compra de empresas pequenas 
Siga 25

25 Assinale qual o principal motivo de trabalhar por 2 Compra de empresas grandes 
encomenda ou sub contrato .

3 Recebe de clientes 
1 Volume de vendas( ou de serviços) 

4 Doação ou aproveitamento das sobras 
2 Garantia de Vendas (ou de trabalho)

5 Aproveitamento de recursos naturais (pedras, 
3 Padronização do produto (ou serviço) conchas.etc..)

6 Outra forma 
4 Baixos custos de capital 

7 Não consome matérias primas 
5 Assistência técnica Siga 30 V4329

6 Facilidades bancárias e crédito 30 Tem contrato ou acordo verbal com outras empresas 
ou pessoas para processar seus produtos

7 Acesso à tecnologia  e devolvê-los as sua empresa ?

8 Melhor preço 1 SIM 2 NÃO 
V4325

9 Outro Siga 26 Siga 31 V4330 
especifique 

QUESTÕES 23  A 28 SOMENTE PARA 
ATIVIDADE INDUSTRIAL
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31 No mês de agosto teve gastos com : 32 Normalmente  suas vendas são 

1 Matéria Prima 1 Só a vista 
R$ 0 0

V4331(1) 3 Só a prazo
2 Mercadorias  para revenda 

R$ 0 0 5 Á vista e a prazo 
V4331(2)

3 Mão de obra (salários etc..) 7 Outra Forma V4332
R$ 0 0 especifique Siga 33

V4331(3) 33 Qual foi a receita obtida no mês de agosto com:
4 Encargos Sociais (INSS, FGTS,Etc.)

R$ 0 0 2 Venda de produção própria 
V4331(4) R$ 0 0

5 Luz, água e telefone V4333(2)
R$ 0 0 4 Revenda de mercadorias 

V4331(5) R$ 0 0
6 Aluguel de imóveis V4333(4)

R$ 0 0 6 Prestação de serviços 
V4331(6) R$ 0 0

7 Aluguel de máquinas e equipamentos V4333(6)
R$ 0 0 8 Outras receitas 

V4331(7) R$ 0 0
8 Aluguel de veículos V4333(8)

R$ 0 0
V4331(8) Siga 34 

9 Combustível 
R$ 0 0 34 Utiliza parte de sua produção ( ou das mercadorias

V4331(9) que revende ) para consumo próprio ou pagamento 
10 Serviços de reparação e manutenção a empregados?

R$ 0 0
V4331(10) 1 SIM -------- Siga 35

11 Outros serviços de terceiros 
R$ 0 0 2 NÃO -------- encerre

V4331(11)
12 Impostos taxas 35 Informe o valor total destes produtos no mês de 

R$ 0 0 agosto /2003
V4331(12) V4335 V4335C

13 Despesas financeiras 
R$ 0 0

V4331(13)
14 Outros serviços de terceiros 

R$ 0 0
V4331(14)

15 Total de Despesas 
R$ 0 0

V4331(15)
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4 9 Quantos dias habitualmente funciona o
negócio na semana?

4
 a  dedicar-se a este negócio 

Siga 10 V4309
1 Não  Encontrou emprego 10 O negócio funciona todos os meses do ano?

2 Teve  oportunidade 2 SIM ---------------> Siga 11
de fazer sociedade passe 

4 Não, só determinados meses do ano
3 horário flexível 

6 Não, só de vez em quando.
4 Queria ser independente V 4310

11 No período de negócio 01/09/02 a 31/08/03 
5 Tradição Familiar funcionou todos os meses?

1 SIM ------------- Passe ao 13
6 Para complementar 

a renda  famíliar 3 NÃO ------------- Siga 12
V 4311

7 Tinha experiência que adquiriu 12 No período de 01/09/02 a 31/08/03 
em outro trabalho marque os meses em que não funcionu:

8 Achava o negócio vantajoso 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

9 Esse era um trabalho secundário que 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
acabou se tornando principal S O N D J F M A M J J A

E U O E A E A B A U U G
10 Outro T T V Z N V R R I N L O

Siga 5 V6401
5 É o único proprietário ?

Siga 13 V 4312
1 SIM --------------- passe ao 8

13 Indique para cada mês de funcionamentono período
2 NÃO --------------- siga 6 de 01/09/02 a 31/08/03 com se comportou a 

V 4305 atividade de acordo com a intensidade  do trabalho
6 Qual o número de sócios que trabalham 

no negócio (Inclua o informante)? V4313 S O N D J F M A M J J A
Intensidade do trabalho S O N D J F M A M J J A

E U O E A E A B A U U G
Siga 7 V 4306 T T V Z N V R R I N L O

7 Quantos destes sócios moram neste
domicílio (inclua o informante) : Normal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Baixa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Alta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Siga 8 V 4307
8 Quantas horas por semana, habitualmente Se o trabalho for normal em oAgosto passe ao 15

funciona o negócio?

Siga 9 V 4308

caso contrário siga 14

ao
12

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS 
DO PROPRIETÁRIO 

Qual foi a principal motivo que o levou

Especifique 
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14 Porque seu negócio no mês de AGOSTO teve
este comportamento? (abaixo da média acima 6 Empréstimo bancário
da média).

7 Com outras empresas ou pessoas
1 Trabalha por ecomenda e/ou 

subccontratação 8 Não  precisou de capital porque o sócio o tinha 

2 Características sazonais 9 Não Precisou de Capital 
dos produtos ou serviços Natal,etc.)

10 Outra Siga 17 V6402
3 Escassez de mão-de-obra 

17 Qual a ocupação que exerce neste trabalho ? 
4 Escassez de matérias primas 

5 Tem outro trabalho Código

6 Afazeres Domésticos 

7 Problemas Sociais (ex: doenças Etc..)

8 Alteração nos esquipamentos /e ou
instalações 

9 Alteração do número de clientes Siga 18
18 Quem iniciou o negócio ?

10 Outros Motivos 
1 O Informante 

Especifique Passe 
Siga 15 V 4314 2 O informante e o Sócio ao 19

15 Para desenvolver suas atividades utiliza 
equipamentos ? 3 O sócio atual

1 SIM, próprio Siga 16 4 Parente do Informante ou do cônjuge
Siga 20

3 SIM, alugado ou cedido 5 Não sabe 
Passe  21

5 NÃO 6 Outro 
V 4315

16 Qual a principal origem do capital necessário Aproveitamento de reEspecifique V6404
para iniciar o negócio ? 19 Entrou neste negócio como sócio ou proprietário ?

1 Indenização Recebida 1 SIM Passe ao 20

2 Herança 3 Não Siga 21
V 6405

3 Poupança anterior ou venda de bens ou 
imóveis

4 Outros  recursos próprios 

5 Empréstimo de parentes e/ou amigos
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20 Nasceu neste município ? 27 Freqüenta escola?

1 SIM passe ao 22 1 SIM siga 28

3 NÃO siga ao 21 3 NÃO passe ao 29
V6420

21 Em que Estado, unidade da federação ou país V 6427
estrangeiro nasceu ?

28 Caracteristica de Instrução
V6421

Alfabetização de adultos
Ens. Fundamental 1ª a 8 séries 

código Ens. Médio 1º ao 3 ano
Curso Técnico 
Curso Superior 

siga 22 Pós Graduação 
22 Já morou em outro município ou país estrangeiro 

29 Caracteristica de Instrução
2 SIM siga 23

Alfabetização de adultos
4 NÃO passe ao 26 Ens. Fundamental 1ª a 8 séries 

V6422 Ens. Médio 1º ao 3 ano
23 Em 31 de Agosto de 2003 fez quanto tempo que estava Curso Técnico 

morando, sem interrupção neste município ? Curso Superior 
Pós Graduação 

anos meses Concluído 
V6423A V6423M Analfabeto 

Alfabetizado 
Atenção : Se há menos de 5 anos siga 24, caso

contrário passe ao 26.
24 Qual foi o último estado (unidade da federação) ou 

país estrangeiro em que morou anteriormente ?

V6424

código

siga 25
25 Morava em área que era :

1 Urbana 2 Rural 

siga 26 V6425
26 Sabe ler e escrever ?

2 SIM 4 NÃO

Siga 27
V6426



Ivanilton Passos de Oliveira

204

39 Qual a atividade do negócio onde exerceu este trabalho?
34 Teve mais de um trabalho no mês de Agosto ? V6439

2 SIM siga 35 
código

4 NÃO Encerre a entrevista 

V6434
35 Teve algum outro trabalho durante o mês de Agosto

como: V6435
siga 40

2 Empregado siga 36 40 Com que freqüencia exerce este outro trabalho ?
4 Trabalhador doméstico passe ao 37 Quando trabalha  por encomenda ou subcontrato 
6 Não remunerado 1 Regularmente 
8 Empregador com mais passe ao 38 3 Só  determinados 

de 5 empregados períodos do ano
0 Proprietário do setor encerre a 5 de vez em quando 

informal entrevista siga 41 V6440
36 Esse emprego era no setor : 41 Quantas horas trabalhava normalmente neste outro 

trabalho,  por  semana ? 
1 Privado 2 Público 

siga 37 V6436 siga 42 V6441
37 Tinha carteira de trabalho assinada ? 42

2 SIM 4 NÃO
siga 38 V6437 R$ 0 0

38 Qual a ocupação que exercia no outro trabalho que
tinha no mês de Agosto ? siga 43

43 Qual de seus trabalhos considera o principal ?

código 2 O Informado anteriormente em que 
é empregador

4 Este informado nesta parte

siga 44 V6443
44 Qual o principal motivo para esta escolha ?

siga 39 
É mais estável 

2 Trabalha maior número de horas 

3 Obtém maior rendimento 

4 Gosta mais

5 Tem carteira de trabalho assinada 

6 Outro 

V6444

PARA PESSOA COM 2 OU MAIS TRABALHOS

horas

V6442CV6442V

Quanto ganhou no mês de Agosto neste outro trabalho ?
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Sexo masculino feminino
Idade anos
Religião ?
Estado Civil ? casado solteiro 
N.º de Filhos 
Endereço atual : 

OBSERVAÇÕES
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1 Nesse emprego tem parceria com o empregador ? 

1 SIM 3 NÃO
passe ao 02

V6401 8 Qual é a ocupação que       exerce no trabalho ? 
2 Nesse emprego tem carteira de  trabalho assinada?

1 SIM código

3 NÃO (passe ao 3)
V6401

3 É Contribuinte de instituto de previdência ?

1 SIM 2 NÃO
siga 9 V6408

Siga 4 V6403 9 Antes de entrar no negócio teve outro trabalho ?
4 Quanto ganhou no mês (agosto) ?

1 SIM siga 10
R$ 0 0

3 NÃO passe ao 19
Siga 5 V6404 V6409

5 É  associado a algum sindicato ? 10 Qual a atividade do negócio onde desenvolvia 
este trabalho ?

1 SIM (siga 6) 2 NÃO (passe ao 7)
V6405 1 Indústria 

6 Esse sindicato era de : 
2 Comércio 

1 Empregados urbanos
2 Trabalhadores rurais 3 Serviços
3 Trabalhadores autônomos 
4 Trabalhadores avulsos 4 Transportes 
5 Profissionais liberais
6 Outro sindicato (especifique) 5 Construção  civil

------------------------------------------------------------ 6 Outra 
siga 7 V6406 siga 11  V6412

7 Com que idade começou a trabalhar? 11 Neste trabalho anterior era:

 anos 1 Trabalhador passe ao 13
doméstico 

2 Empregado siga 12

3 Empregador 

4 Conta própria Passe ao 14

5 Não remunerado 
V6411

CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO E RENDIMENTO DOS EMPREGADOS INFORMAIS 
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12 Trabalhava no setor público ou privado ? 19 Com que idade começou a trabalhar ?

2 Público 4 Privado 

Siga 13 V6412 V6419
13 Nesse emprego tinha carteira de trabalho assinada ? 20 Nasceu neste município ?

1 SIM 3 NÃO 1 SIM passe ao 22
Siga 14 V6413

14 Continua desenvolvendo este  trabalho ? 3 NÃO siga ao 21 
especifique V6420

2 SIM siga  15 21 Em que estado unidade da federação ou país 
estrangeiro nasceu ?

4 NÃO Passe ao 16
V6414 V6421

15 Em 31/08/2003 fez quanto tempo que estava nesse outro
trabalho ?

código
V6415A V6415M

anos meses V6421
passe ao 18 siga 22

16 Quanto tempo permaneceu nesse último trabalho ? 22 Já morou em outro município ou país estrangeiro 

V6416A V6416M 2 SIM siga 23
anos meses especifique 

Siga 17 4 NÃO passe ao 26
17 Qual o principal motivo de  ter saido desse último trabalho? V6422

23 Em Agosto de 2003 fez quanto tempo que estava
1 Tinha contrato por tempo determinado morando, sem interrupção neste município ?

2 Foi dispensado 
anos meses

3 Aposentou-se V6423A V6423M

4 Motivos pessoais ou familiares Atenção : Se há menos de 5 anos siga 24, caso
contrário passe ao 26.

5 Não se adaptou ao trabalho 24 Qual foi o último estado (unidade da federação) ou 
país estrangeiro em que morou anteriormente ?

6 Ganhava pouco 
V6424

7 Seu negócio anterior faliu ou não ia bem 

8 Tinha um trabalho secundário que estava dando certo código

9 Outrro motivo 
siga 25

e d25 Morava em área que era :
V6417

18 Esse último trabalho informado foi seu primeiro trabalho ? 1 Urbana 2 Rural 

1 SIM 2 NÃO siga 26 V6425
siga 19 V6418

especifique 

anos
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26 Sabe ler e escrever ?
34 Teve mais de um trabalho no mês de Agosto ?

2 SIM 4 NÃO
2 SIM siga 35 

Siga 27
V6426 4 NÃO Encerre a entrevista 

27 Freqüenta escola?
V6434

1 SIM siga 28 35 Teve algum outro trabalho durante o mês de Agosto
como: V6435

3 NÃO siga 29
2 Empregado siga 36

V 6427 4 Trabalhador doméstico passe ao 37
28 Características de instrução : 6 Não remunerado 

 8 Empregador com mais passe ao 38
Alfabetização de adutos de 5 empregados 
Ens. Fundamental 1ª a 8 séries Proprietário do setor encerre a 
Ens. Médio 1º ao 3 ano informal entrevista 
Curso Técnico 36 Esse emprego era no setor :
Curso Superior 
Pós Graduação 1 Privado 2 Público 

29   Características de instrução: siga 37 V6436
Alfabetização de adultos 37 Tinha carteira de trabalho assinada ?
Ens. Fundamental 1ª a 8 séries 
Ens. Médio 1º ao 3 ano 2 SIM 4 NÃO
Curso Técnico siga 38 V6437
Curso Superior 
Pós Graduação 

Concluído 
Analfabeto 
Alfabetizado 

PARA PESSOA COM 2 OU MAIS TRABALHOS
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38 Qual a ocupação que exercia no outro trabalho que 44 Qual o principal motivo para esta escolha ?
tinha no mês de Agosto/2003?                

1 É mais estável (estabilidade)

código 2 Trabalha maior número de horas 

3 Obtém maior rendimento 

4 Gosta mais

siga 39 5 Tem carteira de trabalho assinada 
39 Qual a atividade do negócio onde exerceu este trabalho?

V6439 6 Outro 

V6444
código

Sexo masculino feminino
Idade anos
Religião ?
Estado Civil ? casado solteiro 
N.º de Filhos 

siga 40 Endereço atual : 
40 Com que freqüencia exerce este outro trabalho ?

1 Regularmente 
3 Só  determinados 

períodos do ano
5 de vez em quando 

siga 41 V6440
41 Quantas horas trabalhava normalmente neste outro trabalho, 

por  semana ? 

siga 42 V6441
42 Quanto ganhou no mês de Agosto neste outro trabalho ?

R$ 0 0

43 Qual de seus trabalhos considera o principal ?

2 O Informado anteriormente em que é
   empregador

4 Este informado nesta parte

siga 44 V6443

siga 43

horas

V6442V V6442C

OBSERVAÇÕES 
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