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APRESENTAÇÃO

Alinha de investigação Tendências na Evolução do Emprego e nas 
Relações de Trabalho em Saúde é priorizada pelo Observatório de 

Recursos Humanos em Saúde da Universidade de Brasília (ObservaRH/
UnB) desde o início de sua criação. Contempla abordagens de cunho ana-
lítico, sobre sistemas de gestão pública de pessoal em âmbito nacional e 
internacional, integrando a pauta de temas prioritários da Rede Observa-
tório na América Latina, além de contribuir com a agenda de prioridades 
do Ministério da Saúde do Brasil, das demais instâncias político adminis-
trativas do Sistema Único de Saúde (SUS) e com o debate entre todos os 
demais estudiosos e interessados nesse campo. 

Esta publicação privilegia investigações e artigos produzidos nessa 
linha, que analisam A Dimensão Econômica na Gestão de Recursos 
Humanos no Brasil. Abrange 3 artigos a seguir referenciados.

O estudo inicialmente apresentado, Macroeconomia e Mercado de 
Trabalho no Brasil: Trajetória Recente e Tendência Aparente, é de auto-
ria de José Celso Cardoso Júnior e foi elaborado no ano de 2006. A ideia 
central do texto é discutir o comportamento recente do mercado de traba-
lho nacional, à luz tanto do quadro histórico relativo ao último quarto do 
século XX (posto tratar-se de um período de transição ainda inacabado), 
como também tendo em vista os condicionantes macroeconômicos mais 
gerais sob os quais se situa a problemática do emprego no país.

Despesa com Pessoal e Lei de Responsabilidade Fiscal: Uma Aná-
lise da Situação na União, nas Unidades Federadas e nos Municípios, é o 
segundo texto apresentado. Elaborado em 2006, pela equipe do Obser-
vaRH - NESP/CEAM/UnB, com destaque para a orientação de Roberto 
Passos Nogueira e a participação de Valdemar de Almeida Rodrigues. Este 
estudo foi efetuado com a intenção de proporcionar ao gestor público uma 
visão panorâmica e comparativa da situação da despesa com pessoal face 



aos limites preconizados pela LRF, tomando por base os dados divulga-
dos pelo Ministério da Fazenda. Tem em vista particularmente o gestor do 
SUS, mas os dados e análises aqui apresentados têm igual utilidade para 
os gestores de outras áreas governamentais e para os demais interessa-
dos no assunto. A preocupação é municiar o gestor com informações que 
lhe permitam no que concerne especificamente ao item de despesa com 
pessoal: (i) ter uma avaliação da situação de seu ente (União, estado ou 
município) no que diz respeito ao cumprimento dos dispositivos da LRF 
e (ii) comparar com a situação de outros entes na esfera federativa a que 
pertence. 

A Análise da Evolução das Despesas com Pessoal do Governo Fede-
ral e do Ministério da Saúde, no período 1995-2003, de autoria de Bruno 
de Carvalho Duarte finaliza o conjunto de textos desta publicação. Analisa 
a composição e a evolução das despesas com o pagamento de pessoal da 
União e do Ministério da Saúde no período compreendido entre 1995 e 
2003. Faz parte do escopo desse trabalho uma análise das despesas em 
relação aos limites estabelecidos pela LRF.

O ObservaRH/UnB agradece aos autores dos estudos pela contri-
buição para a reflexão dessa instigante temática.
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MACROECONOMIA E MERCADO DE

TRABALHO NO BRASIL: TRAJETÓRIA

RECENTE E TENDÊNCIA APARENTE

APRESENTAÇÃO GERAL

Aidéia central deste texto é discutir o comportamento recente do mer-
cado de trabalho nacional, à luz tanto do quadro histórico relativo ao 

último quarto do século XX (posto tratar-se de um período de transição ainda 
inacabado), como também tendo em vista os condicionantes macroeconô-
micos mais gerais sob os quais se situa a problemática do emprego no país.

Entre aproximadamente a segunda metade da década dos 70 e o 
final dos anos 90, o Brasil teria ingressado em uma nova (mas não neces-
sariamente melhor) quadra histórica de sua trajetória de desenvolvimento, 
a qual julgamos pertinente subdividir em dois momentos.

De acordo com nosso modo de interpretar o sentido do desenvol-
vimento brasileiro no último quarto do século XX e início de século XXI, 
o primeiro subperíodo representaria um momento de crise (segunda 
metade dos anos 70) e esgotamento crescente (anos 80) do padrão histó-
rico de desenvolvimento centrado na industrialização e comandado pelo 
Estado. Por sua vez, o subperíodo posterior representaria um momento de 
gestação (primeira metade da década de 1990) e implementação truncada
(segunda metade da década de 90, até pelo menos 2006) de uma nova
estratégia de desenvolvimento, calcada em uma concepção liberal-inter-
nacionalizante de progresso econômico e social.

Do ponto de vista político, tivemos, no decorrer deste longo ciclo, 
um presidente eleito de modo indireto pelo Colégio Eleitoral de 1984;1 um 

1 Presidente este, que inclusive negociou, em troca de favores políticos, a prorrogação por um 
ano de seu próprio mandato.
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presidente eleito, este sim, pelo voto direto em 1989, mas que, inundado 
por denúncias de corrupção política e malversação do dinheiro público, 
acabou sendo vítima de um processo de impeachment apenas dois anos 
após sua posse; um governo de transição que conseguiu articular a suces-
são presidencial de 1994 ancorado num plano de estabilização monetária 
relativamente bem-sucedido; dois mandatos políticos regidos por eleições 
livres e diretas, mas cujo segundo foi obtido pelo mesmo presidente da ges-
tão 1995/98, graças a uma emenda constitucional de última hora em prol da 
sua reeleição; finalmente, um governo de oposição eleito também a partir 
de eleições livres e diretas, mas que tem suscitado sentimentos e percep-
ções contraditórias em torno da estabilidade institucional democrática e de 
uma possível agenda de crescimento econômico com inclusão social.

Do ponto de vista macroeconômico, sabe-se que o período está 
marcado pela maior crise de crescimento da história republicana brasi-
leira, sendo sintomático deste fato os sucessivos planos de estabilização 
monetária e a diminuição (ou mesmo reversão) da imensa mobilidade 
social que caracterizou o modelo nacional de incorporação social.2 No que 
tange às políticas públicas de bem-estar, depois de terem fracassado os 
intentos reformistas do primeiro governo da Nova República, o Estado 
brasileiro atravessou a década de 1990 tentando “reformar as reformas” 
introduzidas na Constituição de 1988.3 Para tanto, os governos que se 
sucederam buscaram amplo apoio político junto a segmentos expressivos 
da grande imprensa, do empresariado nacional e estrangeiro, do sindica-
lismo de resultados e também do corpo parlamentar federal. Tais reformas, 
no entanto, não só não vieram de uma só vez – afinal, já se vai mais de 
uma década de novos intentos reformistas – como também têm se dado 
em ritmos diferenciados a depender da área social em questão.4 Ainda 

2  Apenas para relembrar, os planos mais importantes foram o Plano Cruzado em 1986, Plano 
Bresser em 1987, Plano Verão em 1989, Plano Collor em 1990, Plano Real em 1994.

3  A agenda política do período estava fortemente marcada pelas idéias de democratização e 
descentralização da formulação, gestão, implementação e avaliação das políticas públicas; 
pelo desejo de mudanças no padrão de financiamento do gasto público social; pela crença na 
universalização do atendimento e da cobertura; entre outros.

4  Ademais, esses “novos intentos reformistas” também não têm se dado sem algumas resistên-
cias sociais e políticas, pressões e contra-pressões, acordos e lobbies, debates e publicações 
das mais variadas formas e conteúdos, enfim, com muitas contradições no que se refere ao 
sentido das novas mudanças.



hoje, no entanto, as forças sociais e políticas que conceberam a maior parte 
das modificações inscritas na Constituição de 1988 encontram-se atônitas 
frente à rapidez da desconstrução constitucional e avanço das reformas de 
mercado. Por sua vez, o arco de interesses e alianças que conseguiu defla-
grar o processo atual de mudanças parece ter muita confiança no modelo 
a seguir, motivo pelo qual reclama mais pressa na condução política do 
processo.

Em meio à torrente de debates (acadêmicos e políticos), críticas e 
contra-críticas ao modelo vigente, bem como às reformas em curso, vemos 
o país mergulhado em um ambiente político e macroeconômico incerto 
(inflação doméstica baixa, mas acima da média mundial; vulnerabilidade 
externa menor, mas não eliminada; elevado endividamento financeiro do 
setor público e baixas taxas de crescimento econômico anual), com con-
seqüências adversas para as possibilidades futuras de desenvolvimento 
social sustentado.

Posto isto, na seqüência o texto se organiza da seguinte maneira. 
A seção 2 apresenta os condicionantes macroeconômicos mais gerais da 
economia brasileira no período recente. A seção 3 descreve o comporta-
mento agregado do mercado de trabalho, enfatizando, com base em infor-
mações da PNAD/IBGE, o período 1992/2004. Depois, a seção 4 lança mão 
da PME/IBGE para detalhar um pouco mais os fatores de curto-prazo da 
economia brasileira e do seu mercado de trabalho no triênio 2004/2006.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: CONDICIONANTES

MACROECONÔMICOS DE LONGO PRAZO DA ECONOMIA BRASILEIRA.

A princípios dos anos 80, o colapso do padrão histórico brasileiro 
de desenvolvimento se manifestaria tanto pela crise externa e seus rebati-
mentos internos relacionados à estagnação do PIB, à inflação descontro-
lada e à crise fiscal-financeira do Estado, como também pelo agravamento 
da crise social que se fez sentir pelo aumento das desigualdades sociais 
e de renda, elevado patamar de pobreza rural e urbana e modificação do 
padrão de mobilidade social.
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Entre aproximadamente a segunda metade da década dos 70 e o 
final dos anos 90, o país ingressa em uma outra trajetória de desenvol-
vimento, a qual julgamos pertinente subdividir em dois momentos. O 
primeiro compreenderia o período situado, em termos didáticos, entre 
a primeira crise do petróleo em 1973 até 1989, ano da primeira eleição 
direta para presidente da República após a queda do regime militar. O 
segundo momento, claramente discernível entre 1990 e 2006, abrangeria 
um período de transformações intensas até o final do primeiro mandato 
de Lula.5 Para o que interessa a este texto, o primeiro subperíodo represen-
taria um momento de crise (segunda metade dos anos 70) e esgotamento 
crescente (anos 80) do padrão histórico de desenvolvimento centrado na 
industrialização e comandado pelo Estado. Por sua vez, o subperíodo pos-
terior representaria um momento de gestação (primeira metade da década 
de 1990) e implementação truncada (segunda metade da década de 90, até 
pelo menos 2006) de uma nova estratégia de desenvolvimento, calcada 
em uma concepção liberal-internacionalizante de progresso econômico e 
social.

Em linhas gerais, argumentamos que a crise econômica recente tem 
suas raízes históricas fincadas na segunda metade da década de 1970. Do 
ponto de vista interpretativo, ela seria fruto do desmonte do projeto nacio-
nal-desenvolvimentista, fundado, grosso modo, nos anos 30, aprofundado 
na década de 1950 e rompido nos anos 80. Durante este período, a eco-
nomia brasileira havia conseguido transitar rapidamente de uma estrutura 
agrário-exportadora para uma sociedade industrial, ampla e caoticamente 
urbanizada. Entre aproximadamente 1930 e 1980, a incorporação social 
pela via do assalariamento formal fez parte das promessas do movimento 
de industrialização do país, sendo a mobilidade social ascendente o meca-
nismo que garantia a incorporação pelo trabalho e legitimava as virtudes 
intrínsecas do modelo de crescimento.

Com a crise econômica que tomou conta do país a partir da segunda 
metade da década de 1970, instala-se, a um só tempo, o colapso do modelo 

5  Embora este segundo momento ainda esteja em curso, faltam ainda informações suficientes 
e um certo distanciamento temporal que nos indiquem ser a gestão presidencial iniciada em 
2003 representativa de uma simples continuidade ou de alguma mudança substancial frente 
ao modelo dominante na década de 90.
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político desenvolvimentista e a reversão das tendências de crescimento 
de sua economia. Nesses 30 anos de desorganização / reorganização das 
estruturas econômicas, sociais e políticas do país, os anos 80 represen-
tariam, então, o momento de esgotamento crescente do desenvolvimento 
industrializante, enquanto os anos 90 simbolizariam a gestação de uma 
nova estratégia de crescimento, com conseqüências ainda incertas para o 
futuro do país.

A primeira fase, transcorrida ao longo da década de 1980, desenro-
lou-se num ambiente de intensa instabilidade macroeconômica, em que 
baixas taxas de crescimento do produto interno e altas taxas de inflação 
espelhavam, de um lado, a ruptura das fontes e fluxos de financiamento 
externo e, de outro, o esforço exportador visando a obtenção de expressi-
vos saldos comerciais.6

Nessa etapa inicial de desarticulação do modelo de desenvolvimento 
industrial, houve também a ruptura do padrão de estruturação do mercado de 
trabalho, que se refletiu inicialmente em cinco fenômenos interligados, a 
saber: (1) no perfil setorial das ocupações urbanas localizadas no terciá-
rio (comércio e serviços); (2) no alargamento dos segmentos considerados 
pouco estruturados do mercado de trabalho (trabalhadores sem carteira 
assinada, pequenos empregadores, trabalhadores por conta própria e tra-
balhadores não remunerados); (3) na tendência à precarização ou perda 
de qualidade dos postos de trabalho (desassalariamento formal, compro-
metimento de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, jornadas de 
trabalho mais longas, remuneração oscilante no tempo, múltiplas fontes 
rendimentos, etc.); (4) na estagnação das remunerações provenientes do 
trabalho, em particular dos segmentos assalariados da estrutura ocupacio-
nal; (5) na piora distributiva funcional (repartição da renda entre rendi-
mentos do capital e do trabalho) e pessoal (repartição dos rendimentos do 
trabalho entre os ocupados).

Um sexto e um sétimo elementos desestruturadores do mercado de 
trabalho – o aumento dos níveis de desocupação e desemprego aberto, e 

6  A concepção a respeito dos descaminhos da economia brasileira neste período procura en-
fatizar a idéia de que muito contribuiu, para o aprofundamento da crise, o padrão de ajusta-
mento macroeconômico efetuado no período 1979/83. A respeito, ver Baer (1993) e Belluzzo 
& Almeida (2002).
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a mudança no padrão até então vigente de mobilidade social – viriam a 
se manifestar com maior intensidade somente nos anos 1990, incorporan-
do-se a partir daí ao conjunto de fatores a caracterizar empiricamente o 
fenômeno da desestruturação do mercado de trabalho brasileiro.7

Três eventos econômicos particularmente importantes podem ser 
identificados como responsáveis pela alteração do cenário das decisões 
empresariais nos anos 90. Em primeiro lugar, o retorno do Brasil ao cir-
cuito financeiro internacional, como receptor de recursos externos, depois 
de um longo período de estancamento dos fluxos na década de 1980. Em 
segundo, o processo de abertura comercial iniciado em 1990, depois de 
um longo período sob a vigência de um coeficiente relativamente baixo de 
importações, e com política cambial ativa em favor da geração de superávits 
comerciais. Finalmente, mas não menos importante, a estabilização relativa 
da moeda nacional, desde o segundo semestre de 1994, depois de um longo 
regime de alta inflação e várias tentativas frustradas de estabilização.

Do ponto de vista do mercado de trabalho, as transformações eco-
nômicas engendradas pelo movimento de abertura externa com recessão 
doméstica na maior parte dos anos 90 agiram no sentido de aprofundar 
as inserções setoriais ligadas aos serviços prestados a empresas (serviços 
produtivos), comércio e transportes (serviços distributivos), serviços pres-
tados às famílias (serviços pessoais) e serviços não mercantis (serviços 
diversos). Ao mesmo tempo, acentuaram-se as inserções ocupacionais 
dos assalariados sem carteira, trabalhadores autônomos, trabalhadores na 
construção para o próprio uso e na produção para autoconsumo, além de 
trabalhadores não remunerados.8

Esse panorama passou a revelar uma situação perversa em duplo 
sentido. Por um lado, as novas inserções setoriais seriam fruto mais da perda 
de dinamismo econômico da estrutura produtiva brasileira, que de seu reor-

7 Para uma fundamentação teórica e empírica acerca do fenômeno da desestruturação, ver 
Medeiros & Salm (1994), Mattoso & Pochmann (1998), além de Cardoso Jr. (2001). Neste 
trabalho, vamos tão somente considerar sete aspectos relacionados ao problema da desestru-
turação do trabalho, lembrando, no entanto, que uma oitava característica importante seria 
proceder a uma averiguação acerca dos diversos tipos de segmentação – rural x urbano; ho-
mem x mulher; branco x não-branco; jovem x idoso – que se fazem presentes no mercado de 
trabalho brasileiro, através dos quais se verifica diversos graus de discriminação negativa que 
afetam as capacidades individuais de inserção setorial e ocupacional da força de trabalho.

8 Uma descrição pormenorizada deste processo pode ser visto em Cardoso Jr. (1999).
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denamento rumo a um novo padrão de desenvolvimento sustentável. Por 
outro lado, as novas inserções ocupacionais representariam muito mais estra-
tégias de sobrevivência dos trabalhadores diante do colapso das alternativas 
de empregabilidade formal com proteção social, que uma livre escolha para 
alcançar ascensão profissional ou pessoal, ainda que muitas dessas novas 
atividades autônomas possam redundar em certo prestígio ou mesmo 
em rendimentos médios mais elevados nas fases ascendentes dos ciclos 
econômicos.9

O quadro macroeconômico descrito até aqui deve ser complemen-
tado com o relato acerca da centralidade do Estado brasileiro na conforma-
ção da economia nacional e do seu mercado de trabalho. De fato, durante 
os últimos trinta anos, uma profunda e persistente crise tem modificado 
o padrão de intervenção do Estado no Brasil. Durante o período anterior, 
foi sob o manto do Estado desenvolvimentista que se tomaram as mais 
importantes decisões de investimento da economia brasileira. Mas dada a 
natureza do relacionamento entre Estado e capitais privados no país, uma 
vez que colapsa a estrutura fiscal-financeira do Estado, colapsa também o 
elemento balizador / sinalizador mais importante de toda a economia.

Assim, depois das duas crises do petróleo nos anos setenta (1973 
e 1979) e da resposta americana elevando drasticamente a taxa de juros 
em 1979, a crise internacional contribuiria para intensificar a crise endó-
gena da economia brasileira. Dado o mecanismo de transmissão da dívida 
externa em dívida interna, a crise apareceu primeiro como crise fiscal e 
tornou difícil o gerenciamento da política macroeconômica. Esta situação 
compeliu o Estado a fazer um ajustamento fiscal permanente – fazendo 
cair a demanda agregada de origem pública – o que determinou um longo 
período de oscilação e incertezas para as novas decisões de investimento.

Por isso, esta crise da economia brasileira, vigente há praticamente 
30 anos, manifesta e aprofundada pela crise geral do Estado (fiscal-finan-
ceira, de planejamento, gestão e regulação), engendrou uma crise de gran-
des proporções no mundo do trabalho, o que fez crescer, por sua vez, a 
crise social já existente. Ao mesmo tempo, a capacidade estatal de enfren-
tamento das questões sociais latentes se viu comprometida, fazendo com 

9  A respeito, ver Castro & Dedecca (1998).
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que a crise do mundo do trabalho aprofundasse o horizonte da desprote-
ção social no país. É claro que esta situação foi parcialmente contrabalan-
çada, na década de 1990, pela implementação de dispositivos constitucio-
nais nos campos da saúde pública, previdência rural, assistência social e 
seguro-desemprego.10 Mas o que aqui pretendemos enfatizar é que a crise 
instaurada no mundo do trabalho aponta para um horizonte de desprote-
ção previdenciária no momento de entrada dessas pessoas na condição de 
inatividade, situação esta que não poderia, pela magnitude do problema, 
ser coberta pelos instrumentos de assistência social hoje disponíveis. Além 
disso, há no presente um vazio de proteção social aos trabalhadores desre-
gulados em idade ativa que não encontra guarida adequada nem pelo con-
junto de programas da assistência social, nem tampouco pelo conjunto 
de programas supostamente dirigidos à proteção do trabalhador, como o 
são os programas do abono salarial, seguro-desemprego, intermediação 
de mão-de-obra, qualificação profissional e concessão de micro-créditos.

Em síntese, nos anos 90, o país adere a um movimento internacio-
nal que promete, a um só tempo, uma solução para a questão da instabi-
lidade monetária e um encaminhamento para a questão da retomada do 
desenvolvimento econômico e social. Este, doravante, se daria mediante 
o alinhamento internacional do país ao movimento geral da globaliza-
ção financeira e a implementação de um conjunto de reformas estruturais, 
como a reforma gerencial do Estado, a abertura comercial e financeira, a 
privatização do setor produtivo estatal e uma ampla reforma social, cujos 
eixos deveriam ser a desregulamentação trabalhista e a reforma da previ-
dência social.

10 Como se sabe, a Constituição de 1988 rompeu com a necessidade do vínculo empregatício-
contributivo na estruturação e concessão de benefícios previdenciários aos trabalhadores 
oriundos do mundo rural. Em segundo lugar, transformou o conjunto de ações assisten-
cialistas do passado em um embrião para a construção de uma política de assistência social 
amplamente inclusiva, ao prever a LOAS e o arco de programas governamentais que lhe dão 
sustentação. Em terceiro, estabeleceu o marco institucional inicial para a construção de uma 
estratégia de universalização das políticas de educação fundamental e saúde. Nos três casos, 
há uma mudança qualitativa quanto ao status das políticas sociais relativamente a suas res-
pectivas condições pretéritas de funcionamento. Além disso, ao propor novas e mais amplas 
fontes de financiamento, alteração esta consagrada na criação do Orçamento da Seguridade 
Social, estabeleceu condições materiais objetivas para a efetivação e preservação dos novos 
direitos de cidadania inscritos na idéia de Seguridade e na prática da universalização.
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Vista de maneira ampla e retrospectiva, a reforma trabalhista levada 
a cabo entre 1995 e 2002 alterou aspectos importantes da legislação do tra-
balho até então em vigor. São medidas que praticamente perpassam todas 
as dimensões das relações trabalhistas e modificam o padrão pretérito de 
regulação. Em resumo, vale destacar: i) alterações nas condições de uso da 
força de trabalho, como a permissão de contratos por tempo determinado e 
a tempo parcial, além da criação do banco de horas-extras, através do qual 
os empregadores processam o ajuste de horas a mais trabalhadas sem a 
necessidade de remunerá-las; ii) alterações nas condições de remuneração,
como a desindexação do salário mínimo da inflação passada, a substitui-
ção de qualquer política salarial pela livre negociação, num contexto fran-
camente desfavorável aos trabalhadores, e a primazia da participação dos 
trabalhadores nos lucros e resultados das empresas, frente a negociações 
salariais que incorporassem ganhos de produtividade aos salários-base, 
sobre os quais incidem grande parte dos benefícios sociais, como o FGTS e 
a própria contribuição previdenciária; iii) alterações nas condições de proteção 
à força de trabalho, como o afrouxamento da fiscalização sobre as condições 
e relações de trabalho e a possibilidade de suspensão temporária do con-
trato de trabalho (e portanto dos seus custos) para atividades de requalifi-
cação do trabalhador.11

Por sua vez, com respeito às reformas na previdência social, há, em 
1998, o desfecho da reforma previdenciária dirigida, sobretudo, aos traba-
lhadores vinculados ao regime geral urbano (RGPS). Em 2003, tem pros-
seguimento a reforma dos sistemas previdenciários dos servidores públi-
cos (civis e militares). Em ambos os casos, o objetivo central é fortalecer 
os vínculos atuariais do sistema contributivo, seja por meio da exigência 
de tempo mínimo de contribuição (principal medida no caso do regime 
geral urbano), seja por meio de critérios mais rígidos de aposentadoria, e 
mesmo mediante a taxação de inativos, no caso dos regimes próprios dos 
servidores públicos.12

Passados já mais de 10 anos destes intentos reformistas, o país 
parece preso a uma situação que contrapõe estabilidade monetária a cres-

11 Um tratamento completo destas questões pode ser visto em Krein (2001) e Oliveira (2002).
12 Acerca do conteúdo e significado das reformas no campo previdenciário, ver IPEA, Boletim 

de Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise, vários números.
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cimento, e crise do Estado a crise social latente, sem perspectivas de supe-
ração positiva no curto prazo. Em suma, uma situação na qual se pode 
visualizar uma transformação em curso no modelo de desenvolvimento 
que caracterizou a trajetória nacional ao longo do século XX, mas ainda 
sem que se possa vislumbrar o desfecho desta transição.

O MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO NO PERÍODO 1992/2004: 
POLÍTICA ECONÔMICA, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E DESREGULAÇÃO

SOCIAL DO TRABALHO.

No debate brasileiro sobre os impactos das transformações dos anos 
90 sobre a economia e sobre o mercado nacional de trabalho, muito parece 
ter pesado a explicação segundo a qual a principal fonte de constrangi-
mentos macroeconômicos internos teria advindo da maior exposição do 
Brasil ao cenário de mudanças que ocorrem em âmbito mundial, resultado 
dos processos de reorganização tecno-produtivos e das novas formas de 
gestão empresarial, com rebatimentos inexoráveis no país, em sua fase 
atual de crescente abertura e integração junto aos mercados centrais. Este 
novo cenário tenderia a acirrar o ambiente de competição entre os países e 
a tornar os métodos de produção mais homogêneos entre si, ou seja, forte-
mente incrementais de componentes poupadores de mão-de-obra pouco 
qualificada e fortemente absorvedores de informações e de alta tecnologia. 
Desta feita, ao governo não restaria muito o que fazer no âmbito do mer-
cado de trabalho, a não ser acelerar as reformas constitucionais em curso 
(previdenciária, administrativa, trabalhista, tributária, etc.), como forma de 
criar um clima de confiança nos investidores privados (nacionais e estran-
geiros), estes os principais responsáveis pelo crescimento econômico do 
país nesta nova fase. De seu lado, o governo tentaria investir nas ativida-
des clássicas de um sistema público de emprego, a saber, intermediação e 
capacitação profissional da força de trabalho ativa, reservando um sistema 
de seguro-desemprego para aquela fração da população inevitavelmente 
desempregada pelo processo de ajuste microeconômico.

Em que pese a força de tais argumentos – e mesmo a sua real dose 
de influência na explicação dos fenômenos recentes – é preciso chamar 
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atenção para o fato de que, ainda que se reconheça os impactos oriundos 
da esfera microeconômica sobre a reestruturação do mercado de trabalho, 
não é possível descartar o fato de o ambiente macroeconômico interno 
estar muito pouco propício ao enfrentamento do desemprego como fenô-
meno econômico e social de grandes proporções, com conseqüências 
adversas sobre o conjunto da população e da própria economia.

Num país como o Brasil, ainda prenhe de muitas carências sociais e 
com ausências importantes nos setores de infra-estrutura urbana e social, 
problemas como os de taxas elevadas de desemprego aberto responde-
riam muito mais por uma diretriz de política (macro)econômica que não 
procura contra-arrestar os efeitos já nocivos sobre o emprego de uma crise 
generalizada de demanda efetiva agregada. Em que pesem os efeitos de 
uma nova função-emprego, com baixa elasticidade produto-emprego, 
advinda do crescimento econômico contemporâneo pouco absorverdor 
de mão-de-obra, fruto dos processos microeconômicos de reestruturação 
técnico-produtivas, o certo é que ainda reside em taxas de crescimento 
econômico superiores às taxas de entrada da população em idade ativa no 
mercado de trabalho, a forma por excelência de combate ao desemprego e 
à marginalização da população menos escolarizada.

Em suma, pode-se dizer que o principal aspecto a diferenciar as 
posições acima apontadas com respeito ao tema do (des)emprego con-
temporâneo no Brasil é a forma como cada lado do debate se posiciona 
em relação ao papel que o mercado de trabalho desempenha no ajuste 
macroeconômico. Para a primeira vertente apresentada, o problema do 
desemprego poderia ser resolvido com políticas que atuassem prepon-
derantemente no âmbito do próprio mercado de trabalho, valendo-se 
de instrumentos clássicos de um sistema público de emprego, tais como 
intermediação e re-qualificação da força de trabalho. Em contraposição, 
a segunda das vertentes acredita que sem um nível adequado de cresci-
mento econômico interno, gerador de novos postos de trabalho em quan-
tidade suficiente, as primeiras políticas perderiam a eficácia e o próprio 
sentido de sua existência.

Não é por outra razão que acreditamos ser necessário contextua-
lizar histórica e teoricamente a trajetória recente da economia brasileira 
para entender a natureza dos impactos da crise econômica sobre o mer-
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cado nacional de trabalho. De maneira resumida, é possível dizer que tem 
início no Brasil dos anos 80, por decorrência mais geral da crise econômica, 
uma trajetória de desregulação do mercado laboral que, nesta primeira etapa, 
é marcada ainda por um movimento contraditório: de um lado, ocorre uma 
desregulação impulsionada pela tendência de desestruturação do mercado de 
trabalho; de outro, ocorre uma tentativa de regulação motivada pela regulamen-
tação constitucional deste mesmo mercado. Em outras palavras, a regulação 
capitalista clássica do mercado de trabalho passa, no Brasil, por uma fase 
de amadurecimento, que se dá basicamente entre as décadas de 1930 e 
1980, a partir de quando tem início uma fase de reversão imperfeita (ou 
ainda inconclusa), dentro da qual se situam atualmente os marcos da (des)
regulação do trabalho no país. Para que não pairem dúvidas ou confusões 
semânticas acerca destes termos, é conveniente precisar melhor cada um 
destes conceitos: (des)regulação, (des)estruturação e (des)regulamentação 
do mercado de trabalho.

A regulação do trabalho é aqui entendida como a síntese de 2 vetores 
de determinação. De um lado, o vetor da estruturação do mercado laboral em
consonância à emergência, consolidação e avanço das relações capitalis-
tas de produção no país, as quais dizem respeito, basicamente, à difusão 
do assalariamento da mão-de-obra pelo sistema econômico e sua con-
comitante aceitação pela sociedade. De outro lado, o vetor da progressiva 
regulamentação deste mesmo mercado de trabalho, que se dá a partir de 
uma interferência pública (estatal e civil) mediadora e disciplinadora das 
relações e condições de trabalho.

O vetor da estruturação do mercado laboral é fundamentalmente 
dependente do padrão de desenvolvimento que se instala na sociedade, 
ou mais especificamente, da natureza do capitalismo que constitui (e põe 
em operação) determinadas bases produtivas de valorização do capital. 
Por sua vez, o vetor da progressiva regulamentação do mercado de trabalho 
depende do grau de organização política e social da nação e se apresenta 
como um conjunto de instituições públicas (estatais e civis) e normas 
legais que visam fornecer os parâmetros mínimos de demarcação e fun-
cionamento do mercado de trabalho, notadamente no que diz respeito ao 
uso do trabalho (regulamentação das condições de contratação, demissão 
e da jornada de trabalho), sua remuneração (regulamentação das políticas 
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e reajustes salariais em geral e do salário mínimo) e proteção ou assistên-
cia social aos ocupados e desempregados (regulamentação dos direitos 
sociais e trabalhistas, da política previdenciária, das práticas de formação e 
requalificação profissional, da ação sindical e da Justiça do Trabalho).

Pois bem, nos termos propostos, a década de 1980 teria represen-
tado, então, a primeira fase da desregulação do trabalho no Brasil, fase esta 
marcada ainda por um movimento contraditório, em que se tem, de um 
lado, o início do processo de desestruturação do mercado de trabalho, mas, 
de outro, a tentativa de se ampliar o raio de abrangência da regulamen-
tação do mercado laboral. Estes dois vetores se põem em antagonismo 
explícito ao final da década, de forma que o aprofundamento da desre-
gulação do trabalho nos anos 90 surge como uma não-solução posta em 
marcha pelos governos de orientação liberalizante. Ainda em andamento, 
a desregulação do trabalho se dá no bojo do aprofundamento também da 
crise econômica mais geral. A especificidade da trajetória de desregula-
ção do trabalho pela década de 1990 é que, nesta década, os dois vetores 
de sua determinação caminham na mesma direção. Ou seja, em paralelo 
à desestruturação do mercado de trabalho que se intensifica nos anos 90, é 
posto em marcha o processo de desregulamentação do mercado de trabalho,
que vem como parte integrante e indissociável de uma ampla agenda de 
reformas ditas estruturais por seus formuladores, das quais a reforma tra-
balhista seria uma das mais importantes.

O FENÔMENO DA DESESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 1992/2004, 
COM BASE EM DADOS DA PNAD.

A partir da linha de argumentação esboçada acima, é possível des-
tacar três grandes continuidades históricas – ou heranças problemáticas 
da trajetória capitalista do Brasil – que ajudaram a conformar o quadro de 
restrições macroeconômicas das décadas de 1980 e 1990 no país.

A primeira refere-se a uma instabilidade macroeconômica radical. Em 
ambos os períodos, as principais variáveis do cálculo capitalista (câmbio, 
juros, preços, salários) oscilaram violentamente, a ponto de impedir pre-
visões econômicas seguras a respeito da evolução dos níveis de produto 
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e emprego, com o que se exacerba o risco sistêmico e se aprisionam as 
decisões empresariais no curto prazo.

A segunda continuidade histórica reporta-se a uma dinâmica de 
expansão segundo a lógica do stop and go. Também em ambos os períodos, 
até mesmo por decorrência da instabilidade macroeconômica radical, ins-
taura-se no país uma dinâmica capitalista truncada, que alterna, em curto 
espaço de tempo, pequenos ciclos de crescimento e recessão, sem que se 
vislumbrem condições para um desenvolvimento sustentado.

A terceira remete a uma oferta excedente de mão-de-obra. Nessas duas 
últimas décadas do século XX, em paralelo ao colapso do padrão histórico 
de desenvolvimento brasileiro, processou-se também a reversão da ten-
dência de estruturação do mercado de trabalho nacional. Esse fenômeno 
se sobrepôs à base já ampla e excedentária de mão-de-obra do país, relati-
vamente à insuficiente e dependente pujança do nosso capitalismo tardio e 
periférico. Este fato exacerba a assimetria estrutural entre capital e trabalho, 
de modo a conformar-se em um dos mais importantes fatores a explicar a 
determinação do emprego e das relações de trabalho no período recente.

Em outras palavras, as considerações anteriores sugerem que, em
contextos macroeconômicos recessivos, tendo os agentes a percepção de tratar-se 
de um fenômeno duradouro, e na ausência ou ineficácia de amplas políticas 
públicas de garantia de renda e proteção social à população em idade ativa, a 
dinâmica de geração das ocupações passa a depender relativamente mais das 
condições de oferta que das de demanda por trabalho. Não é à toa que as ativi-
dades geradas no comércio de rua e nos serviços pessoais estiveram entre 
as mais disputadas em período recente, a ponto de se atribuir ao segmento 
terciário a importante função de colchão absorverdor do excedente estru-
tural de mão-de-obra do país.

No que se refere à desestruturação do mercado de trabalho brasileiro, 
mencionou-se acima que esse fenômeno começou a se aprofundar em 
princípios da década de 1980, no bojo do processo mais geral de desarti-
culação do modelo de desenvolvimento industrial que havia comandado 
a economia do país até então. A tendência à desestruturação do mercado 
de trabalho avançaria nos anos 90, justamente no contexto de primazia da 
política liberalizante que guiou as ações de todos os governos nacionais 
do período.
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Esse amplo processo de desestruturação do mercado de trabalho pode
ser empiricamente caracterizado, tendo por base uma definição que res-
salta sete aspectos sintomáticos e estreitamente interligados: 1. cresci-
mento patológico do setor terciário (comércio e serviços) da economia; 
2. crescimento expressivo da informalidade nas relações de trabalho; 3. 
aumento não desprezível dos níveis de desocupação e desemprego; 4. 
precarização ou piora na qualidade dos postos de trabalho; 5. estagnação 
relativa dos rendimentos médios oriundos do trabalho; 6. piora da situa-
ção distributiva, tanto do ponto de vista da distribuição funcional da renda 
quanto da distribuição pessoal dos rendimentos do trabalho; e 7. alteração 
significativa do padrão de mobilidade social intrageracional vigente no 
país entre as décadas de 1920 e 1980.

Passemos, então, a um maior detalhamento de cada um desses 
aspectos.

Crescimento Patológico do Setor Terciário (Comércio e 
Serviços) da Economia.

 Um dos aspectos principais a ser investigado na experiência do 
mercado de trabalho nacional ao longo das duas últimas décadas diz res-
peito ao fenômeno da terciarização das atividades e ocupações econômi-
cas na sociedade brasileira.

Começando pela evolução do pessoal ocupado por setor de ativi-
dade no período 1992/2004, é possível perceber uma queda pronunciada 
no segmento primário da economia (agropecuária e extrativismo), que de 
algo como 30% no começo da década de 1990, passa a representar cerca 
de 20% do total de ocupados em 2004. Esse comportamento pouco se 
altera com os ciclos de crescimento e recessão do período, o que indica 
tratar-se de uma tendência estrutural de esvaziamento do pessoal ocu-
pado nas atividades primárias da economia brasileira. Apesar disso, ainda 
é significativo o fato de esse segmento econômico concentrar tantos tra-
balhadores quanto o segmento secundário (indústria da transformação 
mais construção civil), mas com tendência a ser superado por força de seu 
próprio movimento geral de declínio relativo.
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GRÁFICO 1 Evolução do Pessoal Ocupado nas Atividades Econômicas – 
Brasil: 1992 a 2004

Fonte: IBGE / PNAD Elaboração própria

Por outro lado, é igualmente visível o crescimento contínuo do pes-
soal ocupado nas atividades terciárias (comércio e serviços) desde 1992. 
Ainda que parte desse movimento possa ser explicado pelo processo nor-
mal de desenvolvimento do país, associado ao aumento da renda per capita 
urbana, o fato é que não parece desprezível o papel desempenhado pelas 
baixas taxas de crescimento da economia durante todo o período consi-
derado. Em outras palavras, em um contexto de retração prolongada no 
nível de atividade – que se instaura sobre um mercado de trabalho já de oferta 
abundante de mão-de-obra desprovida de amplos mecanismos de proteção social
– a dinâmica de criação de novos postos de trabalho parece depender rela-
tivamente mais das condições de oferta que das de demanda por trabalho. 
Quando é esse o caso, as atividades geradas no comércio ambulante e nos 
serviços pessoais crescem vertiginosamente, inflando de maneira patoló-
gica o setor terciário da economia.

Embora uma boa parte do contingente de pessoas ocupadas em ati-
vidades terciárias seja fruto do aumento das taxas de participação da mão-
de-obra no mercado de trabalho, caso, por exemplo, da entrada relativa-
mente maior de mulheres na composição da população economicamente 
ativa (PEA), há que se destacar também o fato de ter havido no período 
em foco uma “migração” significativa de trabalhadores industriais para 
postos de trabalho abertos no comércio e serviços de toda espécie. Em 
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outras palavras, em que pesem as transformações recentes sobre o mundo 
do trabalho, advindas dos processos globais de reestruturação produtiva 
e organizacional, cujos impactos mais fortes recaem sobre as estruturas 
industriais dos países com um grau elevado de industrialização, o certo 
é que a manutenção de políticas domésticas de viés contencionista por 
longos períodos deve ter influenciado sobremaneira o comportamento do 
pessoal ocupado no segmento secundário brasileiro entre 1992 e 2004. 

A desagregação do pessoal ocupado por grandes setores da economia 
mostra, por exemplo, que os setores industriais mantiveram-se praticamente 
estagnados na composição total da ocupação, enquanto os setores de Ser-
viços Produtivos (atividades financeiras e serviços prestados às empresas) e 
Serviços Distributivos (transportes e comunicações) foram os que mais cres-
ceram no período sob foco, além de serem os que mais empregam dentro da 
economia, em torno de 22% do total, se considerados conjuntamente.

GRÁFICO 2 Evolução do Pessoal Ocupado por grandes Setores 
Econômicos – Brasil: 1992 a 2004

Fonte: IBGE / PNAD Elaboração própria

Os setores de Serviços Pessoais e Sociais Privados apresentaram um 
crescimento modesto no período. Enquanto em 1992 esse conjunto de ati-
vidades empregava algo como 13% da força de trabalho ativa do país, em 
2004 passaram a ocupar perto de 15% do contingente total. Por outro lado, 
é possível verificar que as atividades ligadas aos Serviços Sociais Públicos 
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viram crescer a sua participação na ocupação total em 2 pontos percentuais, 
saltando de 12% em 1992 para pouco mais de 14% em 2004.

De todos os setores analisados, tem-se que os setores de Serviços 
Distributivos e os setores de Serviços Pessoais são os que concentram as 
atividades cuja ocupação está fortemente associada às condições de oferta 
de força de trabalho, ao contrário dos Serviços Produtivos e Serviços Sociais, 
que possuem uma dinâmica de geração de postos de trabalho ligada mais 
estreitamente às condições de demanda por trabalho. Esse é certamente um 
aspecto importante a explicar tanto o fenômeno da terciarização do trabalho 
quanto o da sua informalização, tal como será visto na próxima seção.

Processo de Informalização das Relações de Trabalho.
A informalização das ocupações constitui, ao lado do processo de 

terciarização, o segundo grande eixo de transformações observado no 
mercado de trabalho brasileiro ao longo do período 1992/2004. O compor-
tamento do pessoal ocupado por posição na ocupação indica, em linhas 
gerais, uma situação de declínio relativo dos trabalhadores com carteira 
assinada, associada a um movimento de expansão de outras formas de 
contratação, como o crescimento relativo dos trabalhadores sem registro 
em carteira (assalariamento ilegal) e dos trabalhadores autônomos ou por 
conta própria (desassalariamento voluntário e involuntário).

Embora esse comportamento geral seja o resultado da comparação 
entre os anos de ponta do período 1992/2004, relativo às principais cate-
gorias ocupacionais do país (assalariados com carteira, assalariados sem 
carteira e trabalhadores autônomos), que são conjuntamente responsáveis 
pela situação ocupacional de nunca menos que 80% do pessoal ocupado 
a cada ano, é preciso chamar atenção para algumas características interes-
santes de cada uma delas ao longo do período estudado.

Inicialmente, com relação aos trabalhadores com registro em car-
teira, é possível ver que seu peso relativo no total da ocupação decresce do 
começo ao fim da década de 1990, esboçando alguma recuperação depois 
da desvalorização cambial de 1999, aspecto este que será melhor traba-
lhado na próxima seção deste trabalho. O emprego sem carteira assinada 
(assalariamento ilegal), por sua vez, aumenta entre os anos de ponta, situ-
ando-se em patamar elevado, de 24% em 2004.
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O que parece haver de similar entre os comportamentos dos empre-
gos com e sem carteira é um certo nível de inelasticidade diante de taxas 
positivas do produto, ficando as diferenças por conta do fato de que, no 
primeiro caso (assalariamento legal), parece haver certa rigidez para cima, 
enquanto, no caso do emprego sem carteira, parece haver certa rigidez 
para baixo. Em outras palavras, na presença de um baixo nível de cresci-
mento da economia, o emprego com carteira não sobe como deveria, nem 
tampouco cai, como se esperaria, o emprego sem carteira assinada.

GRÁFICO 3 Evolução do Pessoal Ocupado por Proporção na Ocupação – 
Brasil: 1992 a 2004

Fonte: IBGE / PNAD Elaboração própria

Depois das relações assalariadas de trabalho (com e sem registro 
em carteira), que juntas representavam em 2004 cerca de 56% da popula-
ção ocupada total, a terceira categoria ocupacional mais expressiva é a dos 
trabalhadores autônomos ou por conta própria. O seu comportamento 
diante do ciclo econômico do período segue, de maneira aproximada, em 
direção e intensidade, o movimento dos trabalhadores sem carteira, com 
a ressalva de que depois da desvalorização cambial de 1999, sua participa-
ção no total da ocupação manteve-se praticamente estagnada no patamar 
de 22% do total da ocupação.

Além dos assalariados sem registro em carteira e dos trabalhado-
res autônomos, os trabalhadores não remunerados também pertencem ao 
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conjunto de relações de trabalho consideradas pouco estruturadas, tendo 
em perspectiva um mercado de trabalho organizado em moldes capita-
listas. Juntas, essas três categorias ocupacionais representavam em 2004 
quase 60% da ocupação total, contra quase 40% dos trabalhadores assala-
riados com carteira, militares e funcionários públicos estatutários, em uma 
indicação clara do grau de heterogeneidade existente entre as diversas for-
mas de contratação do trabalho no Brasil.

Para efeitos analíticos, portanto, é possível dividir o mercado de tra-
balho em dois grupos de trabalhadores, segundo o seu grau de estrutu-
ração: de um lado, estariam os trabalhadores envolvidos em relações de 
assalariamento legal, ou seja, os trabalhadores com registro em carteira 
assinada, mais os funcionários públicos e militares; de outro lado, agrupa-
ríamos os trabalhadores acima classificados como integrantes do conjunto 
de relações pouco estruturadas de trabalho, isto é, os trabalhadores sem 
carteira, os autônomos e os trabalhadores não remunerados. Ao primeiro 
grupo chamamos de “segmento estruturado” do mercado de trabalho, e ao 
segundo chamamos de “segmento pouco estruturado”.

GRÁFICO 4 Evolução do Pessoal Ocupado segundo o Grau de 
Estruturação do Mercado de Trabalho – Brasil: 1992 a 2004

Fonte: IBGE / PNAD Elaboração própria

Existem pelo menos dois aspectos muito importantes que merecem 
atenção especial. O primeiro deles é que o segmento pouco estruturado 
do mercado de trabalho brasileiro sempre foi, ao longo de todo o perí-
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odo analisado, o núcleo dominante no total da ocupação, demonstrando, 
mesmo após a desvalorização cambial de 1999, um certo descolamento 
frente ao estágio cíclico da economia. Ou seja, manteve-se no patamar 
de 60% de participação na ocupação total entre 1992/1999, apenas redu-
zindo-se para a casa dos 57% de participação após a mudança do regime 
cambial em 1999. A contrapartida dessa rigidez à baixa do núcleo pouco 
estruturado foi uma rigidez à alta do núcleo estruturado, cujos percentuais 
de participação na ocupação total nunca passaram dos 40%, mesmo após 
a mudança de regime cambial em 1999.

O segundo aspecto importante é que essa aparente estabilidade (ou 
baixa elasticidade) dos segmentos estruturado e pouco estruturado do mer-
cado de trabalho ao longo dos mini-ciclos de crescimento e recessão entre 
1992 e 2004 não encontra correspondência no comportamento de séries 
históricas mais antigas da economia brasileira. Pelo contrário, durante a 
década de 1980, por exemplo, a despeito da crise econômica do período, o 
que é mais visível é justamente uma certa aderência dos segmentos estru-
turado e pouco estruturado do mercado de trabalho ao comportamento 
cíclico da economia brasileira.

Uma hipótese que pode ser levantada para se buscar os determi-
nantes do aparente descolamento do mercado de trabalho brasileiro aos 
ciclos internos do produto desde 1992 (mas sobretudo entre 1992 e 1999) 
sustenta que essa perda de sensibilidade ao comportamento cíclico da eco-
nomia pode estar relacionada a dois grandes fatores, a saber. Por um lado, 
relacionar-se-ia ao processo de abertura comercial externa que, ao impin-
gir um amplo processo de ajuste e racionalização produtiva às empresas 
locais, teria reduzido o impacto da determinação do emprego motivada 
pela demanda por mão-de-obra, transferindo o peso dessa determinação 
para as forças que operam pelo lado da oferta excedente de força de tra-
balho – as quais, por sua vez, agem basicamente sobre o setor terciário da 
economia (comércio e serviços pessoais) e tomam a forma de assalariados 
sem carteira, autônomos e trabalhadores não remunerados.

Por outro lado, relacionado aos constrangimentos de ordem macro-
econômica que dominaram o ambiente doméstico durante praticamente 
toda a década de 1990, mas com especial ênfase durante o período de 
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apreciação cambial entre o segundo semestre de 1994 e janeiro de 1999, 
está o fenômeno da elevação das taxas de desemprego aberto e sua perma-
nência em patamar elevado desde então. No contexto brasileiro, o desem-
prego recente seria reflexo tanto da estagnação da demanda agregada (a 
despeito das oscilações de curto prazo) quanto do aumento de participa-
ção das mulheres no mercado de trabalho. Este patamar de desemprego 
representaria, portanto, um freio a mudanças mais profundas na composi-
ção do emprego por posição na ocupação, frente a um desempenho pífio 
do produto no período estudado.

Aumento dos Níveis de Desocupação e Desemprego 
Aberto

Os anos 1990 também vieram acompanhados de uma mudança 
de patamar nos níveis médios de desocupação (PIA desocupada / PIA) e 
desemprego (PEA desocupada / PEA), cujas taxas praticamente dobram ao 
fim da década em relação aos índices dos anos 1980.

GRÁFICO 5 Evolução da População de 10 anos ou mais por Condição de 
Atividade – Brasil: 1992 a 2004

Fonte: IBGE / PNAD Elaboração própria

Levando-se em conta a série construída com dados da PNAD para o 
período 1992/2004, vê-se que a taxa de desocupação subiu ao longo dos 
anos, parte dela se convertendo em inatividade por desalento e parte 
fazendo crescer a própria taxa de desemprego aberto. Esta, por sua vez, cres-
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ceu mais que proporcionalmente entre as mulheres, fenômeno que tem sido 
explicado, em grande parte, pelo seu aumento de participação no mercado 
de trabalho, em um contexto geral de retração das atividades e concorrência 
exacerbada pelo lado da oferta de mão-de-obra pouco qualificada.13

Piora na Qualidade dos Postos de Trabalho.
Intimamente associada à informalização e ao crescimento e diver-

sificação dos tipos de desemprego (estrutural, oculto, de inserção, de 
exclusão, etc.), constata-se nos anos 1990 uma precarização crescente das 
relações e condições de trabalho, com aumento da assimetria já existente 
entre capital e trabalho, especialmente para as categorias ocupacionais 
tidas como desreguladas, no interior das quais parecem residir as ativi-
dades mais precárias, do ponto de vista da qualidade da ocupação – caso 
claro dos trabalhadores por conta própria –, e de mais frágil inserção pro-
fissional, do ponto de vista das relações de trabalho – caso evidente dos 
sem registro em carteira.14

Embora reconhecendo a complexidade conceitual e empírica para 
definir e mensurar o fenômeno da precarização, é possível constatar, par-
ticularmente em relação aos assalariados sem carteira, que a ausência de 
mediação institucional pelo Estado torna mais frágeis e assimétricas as 
relações capital-trabalho, o que favorece uma flexibilidade quantitativa 
(dispensa e contratação de mão-de-obra) muito elevada, que apenas 
serve para engendrar uma alta rotatividade de trabalhadores nessas ocu-
pações. Como se sabe, níveis muito altos de rotatividade produzem, de 
um lado, postos de trabalho de baixa qualidade e praticamente nenhum 
investimento em recursos humanos e, de outro, trabalhadores sem espe-
cialização definida, que rodam intensamente por ocupações indistintas, 
sem perspectivas de ascensão profissional nem salarial.15 Paralelamente, a 

13 Sobre aspectos relativos ao comportamento da taxa de participação da força de trabalho no 
Brasil, e sua ligação com o movimento das taxas de desemprego, ver  “Mercado de Trabalho: 
conjuntura e análise”, boletim de acompanhamento quadrimestral produzido pelo ipea com 
base nos dados da PME/IBGE.

14 Isto não é, obviamente, o mesmo que dizer que não existam atividades de trabalho precário 
ou frágeis também no seio da categoria ocupacional de assalariados com carteira, mas sim 
que nesse caso a incidência de inserções dessa natureza é bem menor, posto estarem ligadas 
ao núcleo mais estruturado do mercado de trabalho.

15 Ver Baltar & Proni, 1995.
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ausência ou precariedade dos mecanismos de proteção social conferidos 
pelo Estado a seus cidadãos tende a transferir aos âmbitos familiar e indi-
vidual a responsabilidade pela sobrevivência em uma sociedade marcada 
por crescente redundância do trabalho vivo. Esse aspecto é particularmente 
dramático para os trabalhadores por conta própria de menores rendas, que 
tendem a não recolher contribuição previdenciária e tampouco tendem a 
ter registrados nas administrações públicas seus pequenos negócios.

Sem a pretensão de esgotar o assunto, é possível reunir um con-
junto de informações, consideradas necessárias em estudos sobre qua-
lidade do emprego, para compor um quadro aproximado do avanço da 
precariedade dos postos de trabalho no Brasil.16 A tabela 1 foi montada 
a partir da seleção de um conjunto específico de variáveis que compo-
riam algumas importantes dimensões da qualidade dos postos de trabalho 
no Brasil. Apesar de não exaustivas, acreditamos que informações sobre 
cobertura da seguridade social, tipo e quantidade de benefícios recebidos 
pelos trabalhadores, jornada de trabalho, número de empregos praticados, 
permanência no emprego e filiação sindical cobrem um conjunto muito 
relevante de aspectos ligados à qualidade dos postos de trabalho, livres da 
dimensão exclusivamente monetária que costuma caracterizar a maioria 
dos estudos a respeito.17

Uma primeira observação interessante é a que se refere à represen-
tatividade de cada atributo selecionado junto ao total de ocupados. No caso 
da cobertura da seguridade social, destaca-se o fato de menos da metade 
dos ocupados (43% em 1992, 44% em 1998 e 46% em 2004) ser contri-
buinte dos institutos públicos de previdência (nas três esferas de governo). 

16 Sobre qualidade do emprego e empregos atípicos no Brasil, ver Reinecke (1999), que até mes-
mo inspirou a construção da tabela 1. Outra referência importante sobre o tema é a coletânea 
organizada por Castro e Dedecca (1998). Por fim, muitas ponderações interessantes sobre a 
precariedade associada a algumas classes de empregos atípicos no Brasil podem ser vistas em 
Cacciamali e Pires (1995).

17 Nesse caso, o ideal é que tivesse sido possível construir a tabela com informações desde os 
anos 1980, visando à montagem de um quadro comparativo mais fiel ao longo do tempo. No 
entanto, além dos problemas de ordem operacional, ligados à compatibilização das pnad en-
tre as décadas de 1980 e 1990, haveria ainda a questão da grande quantidade de informações 
a serem trabalhadas, o que extrapolaria os limites deste trabalho. Apesar dessa limitação, e 
lembrando que nosso objetivo aqui é tão-somente caracterizar os fenômenos que compõem 
o quadro de desestruturação do mercado de trabalho brasileiro, parece-nos suficiente traba-
lhar com três momentos recentes do período.
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Quando se levam em conta apenas os trabalhadores inseridos no segmento 
estruturado do mercado de trabalho, a cobertura salta para mais de 90%, 
enquanto os trabalhadores do segmento pouco estruturado circundam os 
15% do total, em claro sinal de desproteção social frente à vulnerabilidade 
futura esperada.

TABELA 1 Evolução da Qualidade do Emprego no Brasil – comparação 
1992, 1998 e 2004
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Com relação ao conjunto potencial de benefícios recebidos por tra-
balhador, chama atenção o fato de os ocupados pertencentes ao segmento 
estruturado desfrutarem proporcionalmente de mais de quatro dos cinco 
benefícios (alimentação, transporte, educação e saúde), relativamente aos 
trabalhadores do segmento pouco estruturado, os quais recebem propor-
cionalmente mais os benefícios associados à alimentação.18 Além disso, 
parece preocupante a trajetória de distanciamento observada na cober-
tura dos benefícios recebidos entre os grupos ocupacionais considerados, 
ainda que a confrontação entre apenas três pontos no tempo seja insufi-
ciente para caracterizar uma tendência.

O atributo ligado à jornada de trabalho mostra que mais da metade 
dos trabalhadores do segmento estruturado praticam jornadas semanais 
superiores à jornada oficial de 44 horas. Já no caso dos trabalhadores 
localizados no segmento pouco estruturado do mercado de trabalho, este 
percentual foi se reduzindo ao longo do período, para pouco menos da 
metade em 2004.

No que toca à quantidade de empregos praticados, vê-se que é 
superior a 90% o percentual de ocupados com apenas um único emprego 
declarado. Embora no geral as diferenças intra e intergrupos não sejam 
muito marcantes, ressalta-se o fato de os militares e estatutários, além dos 
trabalhadores por conta própria, apresentarem as mais altas incidências de 
dois ou mais empregos. O primeiro caso pode estar ligado justamente ao 
fato de serem os trabalhadores que mais praticam a jornada de 40 horas 
semanais, restando tempo e oportunidade para incrementarem seus ren-
dimentos por meio de um segundo emprego. Já no caso dos autônomos, 
a explicação pode estar ligada à natureza mesma desse tipo de ocupação, 
em que um segundo emprego é visto como forma de garantir uma remu-
neração mínima satisfatória.

A permanência no mesmo emprego é outro atributo interessante 
para ser levado em conta em estudos sobre a qualidade dos postos de tra-
balho, pois funciona como um indicador de rotatividade da mão-de-obra. A 
primeira observação que vale realçar é que aproximadamente 1/3 dos ocu-

18 Vale lembrar que este item se refere ao conjunto de benefícios concedidos pelas empresas, tal 
qual declarados pelos trabalhadores para a PNAD. Não se confunde, portanto, com o acesso 
das pessoas em geral aos serviços públicos.
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pados na economia brasileira trocam de emprego ou são despedidos antes 
de completar um ano de trabalho. Em segundo lugar, cabe enfatizar a dife-
rença que há entre o percentual de ocupados no segmento estruturado do 
mercado de trabalho há pelo menos um ano no mesmo emprego (acima de 
65% para os trabalhadores com carteira e perto dos 90% para os militares e 
estatutários), relativamente aos ocupados no segmento pouco estruturado 
(sempre menos de 50% para os trabalhadores sem carteira e sempre acima 
dos 75% para os trabalhadores por conta-própria e não-remunerados).

O último atributo selecionado – filiação a sindicatos de trabalhadores 
ou patronais – revela, por sua vez, um nível ou bastante baixo ou decres-
cente de adesão sindical. No caso dos trabalhadores vinculados ao segmento 
estruturado do mercado de trabalho, é interessante constatar uma certa ten-
dência à desfiliação por parte dos trabalhadores com carteira, movimento 
oposto no caso dos militares e estatutários. Já no caso dos ocupados no 
segmento pouco estruturado, o baixo nível de filiação dos sem carteira e 
dos autônomos é contrabalançado por um pequeno aumento dos víncu-
los sindicais por parte dos trabalhadores não-remunerados. Não obstante, a 
adesão a sindicatos por parte do segmento estruturado é bem superior que 
a adesão observada junto aos trabalhadores do segmento pouco estruturado 
do mercado de trabalho.

Em suma, esses aspectos concretos da realidade das categorias ocu-
pacionais pertencentes aos segmentos menos estruturados trazem con-
seqüências nefastas sobre a organização do mercado de trabalho, sendo 
não desprezível a insegurança que parece reinar no interior dessa parcela 
expressiva de trabalhadores, o que deve resultar em nível menor de bem-
estar geral para eles e suas famílias (Mattoso, 1995).

Estagnação Relativa dos Rendimentos do Trabalho.
Depois de uma década – a de 1980 – marcada por bruscos movimen-

tos de queda e recuperação dos rendimentos dos trabalhadores ocupados, 
a década de 1990 foi palco de uma relativa estagnação dos rendimentos 
médios reais das principais categorias ocupacionais.

Como pode ser visto pelos gráficos abaixo, depois de ter apresen-
tado um certo crescimento entre 1995 e 1998, o rendimento médio real do 
conjunto dos ocupados no Brasil sofreu seguidas quedas até estagnar-se, 
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em 2004, num patamar inferior ao de 1995.19 Este comportamento pode 
ser visto tanto se desagregando a população ocupada por setor de ativi-
dade, como o fazendo por posição na ocupação.

Constata-se que os trabalhadores assalariados, notadamente os 
vinculados à indústria, tiveram seus rendimentos reais reduzidos desde 
que a abertura comercial acirrou a competição nos mercados domésticos 
de bens transáveis internacionalmente. No caso dos trabalhadores sem 
carteira, embora tenha havido, em termos reais médios, um certo aumento 
entre 1995 e 1998, há que se atentar para o fato de os níveis absolutos 
dos rendimentos desses trabalhadores serem sempre os mais baixos entre 
todas as categorias ocupacionais remuneradas. Por sua vez, os trabalhado-
res autônomos, particularmente os ligados a comércio e serviços, depois de 
um curto período de euforia no biênio 1995/1996, viram seus rendimen-
tos reais inverterem a trajetória de crescimento e também refluírem para 
níveis inferiores aos observados antes da implantação do Plano Real.

GRÁFICO 6 Evolução do Rendimento Mensal Médio Real da População 
Ocupada com rendimento do Trabalho Principal nos Princi-
pais Setores da Atividade Econômica – Brasil: 1995 a 2004

Fonte: IBGE / PNAD Elaboração própria

19 Embora o ideal fosse trabalhar com uma série de dados desde os anos 1980, isso não nos foi 
possível devido às alterações promovidas no questionário da pnad a partir de 1992, que, ao 
modificar a classificação das pessoas por posição na ocupação, tornou praticamente impossí-
vel uma reconstrução da série também para os rendimentos. Outro problema para a monta-
gem de uma série desde 1980 refere-se a qual deflator utilizar diante das violentas oscilações 
nas variáveis nominais ao longo do período.
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GRÁFICO 7 Evolução do Rendimento Mensal Médio Real da População 
Ocupada com Rendimento do Trabalho Principal por Posição 
na Ocupação – Brasil: 1995 a 2004

Fonte: IBGE / PNAD Elaboração própria

Em suma, da observação da evolução dos rendimentos reais médios 
por setor de atividade e por posição na ocupação desde o início do plano 
Real, vê-se claramente que há queda relativa em todos os casos, apenas 
recentemente interrompida no biênio 2004/2006, como se verá na próxima 
seção deste trabalho.

Piora Relativa da Situação Distributiva.
Outro aspecto a compor o quadro geral de desestruturação do mer-

cado de trabalho brasileiro na década de 1990 é uma certa piora relativa 
da distribuição dos rendimentos pessoais e também do ponto de vista da 
repartição da renda entre rendimentos do capital e do trabalho.

Do ponto de vista da distribuição funcional da renda, ou, mais pro-
priamente, da participação dos rendimentos do trabalho na renda nacional, 
esta se apresenta estruturalmente reduzida no Brasil, em comparação com 
países desenvolvidos, por conta de pelo menos dois fatores que agem na 
mesma direção. Em primeiro lugar, a manutenção de um peso elevado de 
pessoas em mercados de trabalho pouco estruturados, os quais, marcados 
pela ausência de movimentos sindicais organizados e políticas públicas de 
transferências de renda e proteção social, reproduzem um distanciamento 
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permanente entre ganhos de produtividade e repasses reais aos salários. 
Em segundo lugar, como reflexo do tipo de crescimento econômico que 
é imposto pela dinâmica especificamente capitalista no Brasil, o ritmo 
insuficiente de absorção de força de trabalho ativa nos segmentos mais 
estruturados do mercado de trabalho dá origem a uma massa reduzida de 
remunerações.20

As informações contidas no gráfico abaixo mostram que o peso das 
remunerações de empregados e autônomos girou, na média do período 
1990/2003, em torno de 45,3% do PIB, contra 39,7% de excedente opera-
cional bruto e 15% para impostos e contribuições sociais imputadas. Por 
trás dessa média geral, no entanto, destacam-se comportamentos muito 
díspares entre os grandes componentes da renda nacional, sendo espe-
cialmente marcante a queda da massa de remunerações de empregados e 
autônomos vis a vis o aumento de participação de impostos e contribui-
ções e o aumento de participação do excedente operacional bruto, situado 
num patamar elevado de participação sobre o PIB.

Os dados revelam ainda que, no cenário vivido pela economia bra-
sileira nos anos 1990, a dinâmica distributiva inclinada em favor dos rendi-
mentos do capital (excedente operacional bruto) e da tributação (impostos 
e contribuições) recolhida pelo Estado, deve ter minimizado o impacto dos 
rendimentos do trabalho sobre a demanda agregada. Esse aspecto poderia 
explicar em parte as baixas taxas de crescimento da economia brasileira 
no período, pois, em um contexto de retração dos investimentos públi-

20 Para reforçar ambos os aspectos acima mencionados, tem-se no caso brasileiro que tanto 
a ausência de políticas salariais de orientação estruturante do mercado de trabalho quanto 
o poder restrito dos sindicatos na fixação dos salários nominais constituíram-se em fatores 
adicionais para manter reduzida a participação dos salários na renda nacional. Nos principais 
países industrializados da Europa e mesmo nos EUA, o fortalecimento dos sindicatos no 
local de trabalho, como agentes relevantes nas disputas políticas, e a institucionalização dos 
contratos coletivos de trabalho, como importante instrumento de reivindicação, atuaram no 
sentido de “civilizar as relações entre patrões e empregados, e colaboraram para que o conjunto dos 
trabalhadores pudesse usufruir do aumento de produtividade e da diversificação do consumo” (Bal-
tar e Proni, 1995, p. 11). Por seu turno, no Brasil, onde o regime de trabalho não garante esta-
bilidade no emprego para a grande maioria da população ocupada, imprimindo, ao contrário, 
alta flexibilidade e alta rotatividade da mão-de-obra, os elevados ganhos de produtividade 
obtidos pelas firmas raramente são convertidos em aumentos reais de salários, o que conso-
lida tanto um baixo nível dos salários de base quanto uma péssima distribuição funcional e 
pessoal da renda.
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cos produtivos e de pequena contribuição ao crescimento vinda do setor 
exportador, o montante de lucros não se converte inteiramente em inves-
timentos produtivos privados, dada a existência de inúmeras formas de 
valorização financeira, esterilizadoras do crescimento real. A concentração 
funcional da renda inclina-se perversamente em favor do capital.

GRÁFICO 8 Evolução da Distribuição Funcional da Renda – Brasil: 1990 a 
2003

Fonte: IBGE / Contas Nacionais

Do ponto de vista da concentração pessoal dos rendimentos do tra-
balho, como a hierarquia de remunerações responde a características da 
estrutura produtiva, preponderantemente vinculada aos segmentos estru-
turados dos mercados de trabalho, e como o peso e a dinâmica desse setor 
não conseguem absorver integralmente toda a oferta efetiva de mão-de-
obra, tem-se necessariamente um perfil altamente concentrado para a dis-
tribuição dos rendimentos provenientes do trabalho, que é reforçado pela 
existência de um nível muito baixo de salários para a maior parte das pes-
soas pertencentes à base não estruturada do mercado de trabalho.

O mercado de trabalho com uma base muito ampla e indiferenciada 
explicaria em boa medida a existência e a reprodução de uma taxa sala-
rial de nível muito reduzido como referência para o sistema econômico, 
tanto em termos de custo empresarial (peso reduzido das remunerações 
na composição do custo total dos bens e serviços), como se pensada em 
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termos do poder de compra dos trabalhadores.21 Quanto menor o piso 
salarial do mercado de trabalho, maior tende a ser a diferenciação sala-
rial possível de se verificar no sistema, uma vez que ela se estabelece em 
função da hierarquização de cargos e remunerações derivadas do grau de 
complexidade da estrutura produtiva da economia como um todo.

A piora distributiva verificada nos anos 1980 esteve diretamente 
associada ao tipo de ajuste macroeconômico que se promoveu para enfren-
tar a crise externa. Todos os grupos sociais sofreram piora em suas posi-
ções relativas na estrutura distributiva, com exceção dos grupos mais ricos, 
o que fez o índice de Gini atingir a inacreditável marca de 0,64 (excluindo 
os trabalhadores sem rendimento!) no último ano da década.22

Embora o índice de Gini tenha recuado um pouco nos anos 1990, 
congelou-se no patamar de 0,60 entre 1992 e 1999, esboçando a partir de 
então uma ligeira queda. Mas este resultado na verdade pode estar escon-
dendo uma piora da situação distributiva, na medida em que os índices de 

21 O conceito de taxa de salários está ligado à idéia de menor remuneração do trabalho não 
qualificado que se verifica no segmento organizado em moldes verdadeiramente capitalistas, 
sobre o qual se estrutura a distribuição salarial. Em termos teóricos, a taxa salarial baliza o 
“piso salarial” para os trabalhadores assalariados estruturados capitalisticamente e, ao mesmo 
tempo, serve como referência para o “teto salarial” dos trabalhadores vinculados aos segmen-
tos não estruturados do mercado de trabalho. A respeito, ver Souza (1980).

22  Ver Bonelli e Sedlacek, 1991; Barros, Henriques e Mendonça, 2000.
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desigualdade excluem os desempregados e os trabalhadores não remune-
rados do cálculo final. De qualquer modo, pelas informações disponíveis, 
os 20% mais pobres da população ocupada continuaram a se apropriar 
de tão somente 2% dos rendimentos do trabalho, enquanto os 10% mais 
ricos mantiveram-se sempre acima dos 45%. Também surpreendente é o 
fato de os rendimentos do trabalho acumulados pelo 1% mais rico jamais 
terem sido menores que a marca de 13% do total, prova cabal da imensa 
assimetria de remunerações existente na sociedade brasileira.

Essa rigidez à baixa dos índices de desigualdade no Brasil ajuda a 
reforçar a tese da desestruturação do mercado de trabalho nacional, que 
consolida e reflete um padrão bastante heterogêneo de ocupações e de 
remunerações no seio da classe trabalhadora. O cenário de desalento que 
se afigura para o mercado de trabalho no Brasil em princípios do novo 
milênio não parece ser resultado de um modelo de desenvolvimento eco-
nômico sustentável no longo prazo; ao contrário, parece conduzir a classe 
trabalhadora a um esquema de reprodução social fortemente ancorado 
no individualismo das soluções de sobrevivência, com reflexos perversos 
sobre a estrutura distributiva já bastante concentrada do país.

Mudanças no Padrão de Mobilidade Social Intrageracional.
Por fim, o último aspecto selecionado para compor o quadro mais 

geral de desestruturação que tomou conta do mercado de trabalho bra-
sileiro durante a década de 1990 está relacionado ao padrão de mobili-
dade social intrageracional.23 Uma primeira observação importante é que, 
independente do tratamento metodológico utilizado, a maior parte dos 
estudos sobre o assunto aponta para uma mudança no padrão de mobili-
dade social nas décadas de 1980 e 1990, decorrente das transformações em 
curso no próprio padrão de desenvolvimento econômico nacional.

Durante o longo de ciclo de crescimento do país (1930/80), o movi-
mento dominante de mobilidade intrageracional foi ascendente e de tipo 
estrutural, vale dizer, comandado não pelos atributos pessoais dos traba-

23 O estudo da mobilidade intrageracional é o mais indicado para se captar os efeitos das trans-
formações econômicas em curso sobre determinado grupo populacional dentro de uma esca-
la social hierárquica. Por este motivo, não abordaremos aqui o comportamento da mobilidade 
intergeracional.



52 Observação

lhadores, mas sobretudo pela dinâmica de incorporação de mão-de-obra 
que se verifica numa sociedade em processo crescente de industrialização 
e urbanização.24 Por sua vez, nas fases de esgotamento crescente do padrão 
pretérito de desenvolvimento (anos 80) e de gestação de um novo modelo 
de crescimento econômico (anos 90), verifica-se tanto um aumento do 
grau de imobilidade intrageracional como até mesmo um aumento não 
desprezível do grau de mobilidade social descendente. Ambos os fenôme-
nos podem ser vistos nas tabelas a seguir, cada qual construída a partir de 
procedimentos, anos de referência e universos populacionais diferentes.

TABELA 2 Taxas de Mobilidade Social Intrageracional – Brasil: 1998 e 
1996

Fonte: IBGE, PNAD’s 1988 e 1996, Microdados, appud Picanço (2001: 15).

A tabela 2 compara os tipos de mobilidade social entre os anos de 
1988 e 1996 para todas as pessoas ocupadas de 10 anos e mais. A imo-
bilidade intrageracional total saltou de 35,1% para 40,3% no intervalo 
considerado, o que equivale a dizer que, em 1996, percentualmente mais 
pessoas estavam presas ao mesmo estrato sócio-ocupacional registrado 
no momento de sua entrada no mercado de trabalho. Este resultado geral, 

24 O trabalho clássico de Pastore (1979), por exemplo, mostra que há um movimento intenso 
de mobilidade social, mas ele é de curta distância entre os estratos sócio-ocupacionais e está 
localizado sobretudo na base da escala social. Tal resultado é decorrência, basicamente, da 
intensa migração rural-urbana, que por si só foi contabilizada por Pastore como mobilidade 
social ascendente.
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no entanto, foi especialmente importante para os homens, cuja taxa de 
imobilidade passou de 31,2% para 40,1% entre 1988 e 1996. Já no caso 
das mulheres, embora tenha havido um pequeno aumento no grau de 
mobilidade total, esta foi basicamente de tipo descendente, fenômeno que 
também aconteceu com os homens, mas em menor intensidade.25

Outra informação relevante da mesma tabela indica que a mobi-
lidade estrutural – comandada pelo crescimento econômico – perdeu 
ímpeto entre os dois anos pesquisados, dando lugar a um tipo de mobili-
dade circular, que decorre da troca de posições entre indivíduos na estru-
tura social, tal que para um indivíduo ocupar uma certa posição, outro 
tem de sair dela. Neste contexto, as características da oferta de trabalho 
se sobrepõem às da demanda, motivo pelo qual os atributos pessoais dos 
trabalhadores adquirem maior importância na definição das ocupações. 
De resto, a mobilidade circular torna mais evidentes e efetivos os meca-
nismos de segmentação e de discriminação no mercado de trabalho, tal 
que “mulheres, negros, mais jovens e menos escolarizados são os grupos sócio-
demográficos com mobilidade social ascendente mais baixa em uma perspectiva 
comparativa. Em contrapartida, homens, brancos e amarelos, mais escolarizados 
e indivíduos em idades maduras do ciclo de vida são aqueles com mobilidade de 
carreira mais elevada” (JANUZZI, 2002, p. 268).

Levando em consideração um intervalo mais longo de tempo (1982 
e 1996), e usando como referencial os movimentos de mobilidade de che-
fes de domicílio homens de 15 a 74 anos por estratos ocupacionais, che-
ga-se praticamente às mesmas conclusões.

25 No caso das mulheres, o aumento da mobilidade descendente neste período coincide com o 
aumento da taxa de participação – e desemprego – deste grupo populacional no mercado de 
trabalho. Os contextos de crescimento econômico pífio e concorrência exacerbada pelo lado 
da oferta de trabalho são favoráveis a situações de discriminação e segmentação nos merca-
dos de mão-de-obra, o que poderia explicar, em parte, o aumento da mobilidade descendente 
das mulheres, relativamente a dos homens.
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TABELA 3 Indicadores de Mobilidade Social Intrageracional – Brasil: 
1982 e 1996

Fonte: IBGE, PNAD’s 1982 e 1996, Suplemento Especial sobre Mobilidade Social, appud Januzzi (2002: 266).

Pela tabela 3, o fenômeno da imobilidade intrageracional total apa-
rece como bastante significativo em ambos os anos de referência pelo 
fato de não considerar a migração rural-urbana um fator em si mesmo 
de mobilidade social. Assim, o que surge como movimento relevante é 
o aumento expressivo da mobilidade descendente em todos os estratos 
sócio-ocupacionais pesquisados. No intervalo de tempo considerado, a 
mobilidade ascendente apenas é percebida do último para o penúltimo 
estrato social, e ainda assim, em magnitude bem modesta.

Infelizmente, não faz parte da tradição de estudos sobre mobilidade 
uma desagregação dos estratos sociais por posição na ocupação, aspecto 
este que certamente ajudaria na compreensão do fenômeno de desestru-
turação do mundo do trabalho pela ótica da mobilidade intrageracional, 
já que eventos tais como imobilidade e mobilidade descendente devem 
possuir forte correlação com as dimensões acima tratadas, da terciarização 
patológica, informalização das relações de trabalho, perda de qualidade 
das novas ocupações, aumento da desocupação, queda nos rendimentos 
e piora distributiva.
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O MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO DEPOIS DA MUDANÇA

CAMBIAL DE 1999: NOVO ARRANJO MACROECONÔMICO E AS FONTES

DE RECUPERAÇÃO DO EMPREGO FORMAL NO TRIÊNIO 2004/2006.

Desde que o Brasil abandonou, em janeiro de 1999, a âncora cambial 
que servia de principal suporte à estabilização monetária, a política econô-
mica tem se ancorado na tríade “câmbio flutuante, superávits fiscais generosos 
e metas rígidas de inflação”. Na visão convencional sobre o tema, acredita-se 
que além de uma abertura comercial irrestrita, deva-se também promover 
uma abertura radical da conta de capitais, por meio da qual o país se habi-
lita como receptor de recursos externos junto ao movimento de globaliza-
ção financeira em curso. Ademais, acredita-se que um expressivo aperto 
fiscal seja necessário para o sucesso desta estratégia de estabilização.

Embora não haja comprovação teórica nem evidência empírica defi-
nitiva sobre a necessidade de dito superávit fiscal, muito menos acerca do 
seu tamanho percentual no PIB, parece haver uma crença generalizada 
nos meios governamentais, empresariais e midiáticos de que ele é condi-
ção fundamental para a estabilidade, na medida em que isso aumentaria 
a confiança dos investidores privados e re-financiadores da dívida pública, 
na capacidade do governo federal em honrar, periodicamente, seus com-
promissos financeiros. Portanto, a aceitação do superávit fiscal primário 
como condição para o controle inflacionário dependeria mais das con-
venções estabelecidas entre os agentes relevantes do que propriamente 
de algum fundamento macro ou microeconômico inerente ao sistema. 
De qualquer modo, com dito superávit fiscal em curso estariam dados, na 
visão convencional e dominante sobre o assunto, os fundamentos macro-
econômicos mínimos para a adoção de um regime de metas de inflação, 
considerado pelos atuais condutores da política econômica como o mais 
adequado à sustentabilidade da estabilização monetária.

Ocorre que desde a desvalorização cambial de 1999, a estabilidade 
dos preços internos tem estado na dependência de uma combinação con-
traditória de políticas. De um lado, de uma âncora fiscal produzida com 
cortes de gastos reais e aumento da carga tributária federal; de outro, de 
um patamar necessariamente elevado para a taxa de juros básica do sis-
tema: Selic superior a 18% ao ano em 2005, contra uma taxa de cerca 
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de 2% ao ano na zona do Euro e de 4% ao ano nos EUA.26 Esta situação 
seria necessária tanto para conter os preços internos por meio da retra-
ção da demanda doméstica, como para continuar atraindo capitais exter-
nos a fim de impedir uma desvalorização muito intensa do Real, o que 
poderia comprometer as metas de inflação e de superávit primário acer-
tadas inicialmente com o FMI, mas depois encampadas como condição de 
governabilidade pelo governo Lula. Apregoa-se que, num regime de metas 
inflacionárias, os governos nacionais teriam mais espaço para exercer uma 
política monetária ativa. A flexibilidade cambial incumbir-se-ia do ajus-
tamento automático nas contas externas, permitindo aos juros que tanto 
controlem a inflação como fomentem – ou possam fomentar – o produto 
e o emprego agregados.

De acordo com muitos críticos deste modelo, o uso à exaustão da 
política monetária com vistas a salvaguardar a estabilidade dos preços tem 
se mostrado um instrumento pouco eficaz para compatibilizar objetivos 
tão díspares quanto complexos. A permanência de taxas de juros em pata-
mar elevado por longos períodos tem limitado o potencial de crescimento 
da economia e feito crescer de forma abrupta o endividamento financeiro 
do setor público. Em essência, a questão é ser muito raro encontrar paí-
ses detentores de moedas não conversíveis internacionalmente que, aber-
tos ao exterior em termos comerciais e financeiros, consigam sustentar, 
por longos períodos, metas rígidas de inflação e liberalidade cambial. O 
cumprimento das metas estará sempre na dependência, em última ins-
tância, de condições internacionais favoráveis em termos dos fluxos de 
capitais para os países que adotam tal combinação de políticas. Em outras 
palavras: os capitais só se deslocam às moedas fracas, não conversíveis, se 
melhor remunerados forem. Caso contrário, delas emigram – via de regra, 
de maneira abrupta – promovendo alterações na taxa cambial. Uma vez 
desvalorizada a moeda local, as pressões inflacionárias intensificam-se, 
abortando, entre outras coisas, tentativas de implementar políticas mone-
tárias mais hospitaleiras à expansão do produto e do emprego.

26 As operações de crédito com recursos livres utilizaram taxas de até 48% ao ano. As pessoas 
físicas são certamente as mais penalizadas: pagaram até 65% ao ano. A respeito, ver Bacen, 
Relatório de Inflação, dezembro de 2005.
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Neste quadro, não é de estranhar que prevaleça uma rígida subordi-
nação das condições de funcionamento do mercado de trabalho à prima-
zia da política econômica em curso. Além do alto custo fiscal que advém 
desta estratégia de estabilização, que obriga o governo federal a esterilizar 
e transferir recursos do lado real da economia (como o são, por exemplo, 
os investimentos e os gastos sociais) para um tipo de gestão financeirizada 
da dívida pública, há efeitos perversos que se manifestam tanto na desa-
celeração do ânimo capitalista para novos investimentos como na valori-
zação cambial que reduz o saldo exportador, justamente os dois motores 
do crescimento econômico recente.

As Fontes de Recuperação do Emprego Formal no Triênio 
2004/2006, segundo dados da PME/IBGE para Seis Regiões 
Metropolitanas do País.

No triênio 2004/2006, o mercado de trabalho brasileiro recebeu 
influência positiva de um ambiente macroeconômico de crescimento. De 
um ponto de vista geral, as principais mudanças verificadas no período 
foram o aumento da ocupação total da força de trabalho e a redução do 
desemprego, propiciada pelo fato de que o nível de ocupação cresceu, pra-
ticamente em todo o país, mais do que o número de pessoas que participa 
anualmente do mercado de trabalho. Porém, cinco aspectos devem ser 
ressaltados:

O primeiro é que, apesar da redução da taxa de desemprego, ele 
ainda continua elevado, situando-se em patamar superior a 9% ao ano. 
O segundo aspecto é percebido quando se olha a composição dos ocupa-
dos, já que se observa uma situação ainda bastante desconfortável no que 
diz respeito ao tamanho da informalidade. Em terceiro lugar, não é nada 
desprezível o grau de desproteção previdenciária provável para cerca da 
metade da população ocupada, especialmente para os assalariados sem 
carteira, os trabalhadores por conta-própria e os domésticos. O quarto 
aspecto problemático é o baixo nível de renda média real dos trabalhado-
res ocupados, muito embora o ano de 2004 tenha marcado o fim de um 
período de sete anos consecutivos de queda dos rendimentos reais. Por 
fim, nota-se uma estabilidade indesejável nas diferenças regionais e na 
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situação de discriminação laboral das mulheres relativamente aos homens, 
bem como dos negros frente aos brancos.

Contra tais problemas, julga-se que taxas de crescimento econômico 
mais elevadas e sustentáveis no tempo que as atuais seja condição neces-
sária para ajudar a resolver alguns dos problemas clássicos do mercado de 
trabalho nacional. Além disso, também se acredita que haja espaço para 
melhorias decorrentes de uma ação social mais ampla e efetiva por parte 
do Estado.

Em 2005, tendo como referência as informações da PME para seis 
regiões metropolitanas do país (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), pode-se notar uma tendência positiva 
para o total da ocupação, mas em ritmo menor que no ano anterior. No 
primeiro semestre de 2005, a ocupação média mensal no conjunto daquelas 
seis RM’s cresceu 3,7% em relação ao primeiro semestre de 2004, declinando 
no entanto para 2,2% ao longo do segundo semestre do ano (saldo liquido 
positivo de 3,0% em 2005 frente a 2004). Como a ocupação continuou a 
crescer na frente da PEA, prosseguiu a redução na taxa de desocupação, cuja 
média mensal caiu de 12,3% em 2003 para 11,5% em 2004 e 9,8% em 2005, 
o que deve ter colaborado para a trajetória de recuperação dos rendimentos 
reais médios, em curso desde maio de 2005. – ver gráficos à frente.

É preciso ressaltar ainda que esta queda do desemprego ocorreu em 
simultâneo ao crescimento da proporção de pessoas que participam do 
mercado de trabalho. Isto significa que, ao contrário do que vinha aconte-
cendo, a criação de postos de trabalho ocorreu em um ritmo superior ao 
do ingresso de novas pessoas no mercado, isto é, a taxa de crescimento da 
ocupação foi maior que a taxa de crescimento da população economica-
mente ativa. As causas dessa queda da taxa de desemprego são ainda uma 
questão em aberto, mas tem-se atribuído essa mudança, principalmente, 
a três fatores. O primeiro é o crescimento do emprego do setor expor-
tador, impulsionado por condições favoráveis observadas no mercado 
internacional para produtos brasileiros. O segundo fator é o crescimento 
do emprego em setores industriais e de serviços que se beneficiaram da 
ampliação do crédito pessoal para consumo. Várias modalidades de cré-
dito pessoal foram utilizadas nos últimos anos (linhas especiais de cré-
dito com recursos do FAT, crédito consignado, desconto em folha, contas 
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simplificadas, etc), fazendo com que as pessoas tivessem mais opções de 
financiamento. O terceiro fator estaria relacionado a um reforço da fisca-
lização das condições e relações de trabalho por parte do governo federal 
(Ministério do Trabalho e Emprego).

GRÁFICO 9 Taxa de Variação em 12 meses da População Ocupada e da 
População Economicamente Ativa

Fonte: PME / IBGE. Elaboração Disoc.

Obs: meses indicados no gráfico contra mesmos meses do ano anterior.

Por trás do aumento da população ocupada, alguns eventos podem 
ser considerados positivos para a melhoria da qualidade geral do mercado 
de trabalho metropolitano, dentre os quais merecem destaque os seguin-
tes pontos:27

i. Aumento da escolarização média da força de trabalho metro-
politana, com ampliação do segmento com 11 anos ou mais de 
estudo (de 48,5% em 2004 para 50,3% em 2005);

ii. Aumento da ocupação junto aos estabelecimentos de maior 
porte, que empregam 11 ou mais pessoas (de 55,8% em 2004 
para 56,3% em 2005);

27 Outros dois eventos dignos de nota, mas não necessariamente positivos, foram: i) Relativo 
envelhecimento da força de trabalho ocupada, já que tanto se reduziu a participação dos 
jovens entre 10 e 24 anos de idade (de 19,1% em 2004 para 18,2% em 2005) como cresceu 
a participação dos adultos de 50 anos ou mais (de 16,9% em 2004 para 18% em 2005); e ii) 
Pequeno aumento da participação feminina na ocupação total metropolitana (de 43,4% em 
2004 para 43,7% em 2005).
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iii. Aumento da formalização dos contratos de trabalho, decorrente 
da expansão do assalariamento com carteira em praticamente 
todas as RM’s pesquisadas (de 59,2% em 2004 para 60,2% em 
2005), exceção feita a Salvador;

iv. Aumento do tempo médio de permanência no trabalho princi-
pal (de 324,1 semanas em 2004 para 332,1 semanas em 2005);

v. Aumento do percentual de pessoas ocupadas contribuindo para 
a Previdência Social em qualquer dos trabalhos pesquisados (de 
60,4% em 2004 para 62,3% em 2005).

GRÁFICO 10 Taxa de Desocupação na Semana de Referência da Pesquisa

Fonte: PME / IBGE. Elaboração Disoc / IPEA.

Em 2005, foi observado um aumento na participação relativa dos 
empregados no total das pessoas ocupadas (74,7% contra 73,6% nos dois 
anos anteriores). Como apontado no item (v) acima, este aumento ocorreu 
devido à expansão do número de empregados com carteira, o que permitiu 
que, neste ano, se recuperasse a proporção de empregados com carteira no 
total de empregados. A redução da taxa de desocupação média esteve asso-
ciada basicamente a dois grupamentos da atividade econômica: i) Interme-
diação Financeira e Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados a 
Empresas; e ii) Serviços Domésticos. Em ambos os casos, houve expansão 
da ocupação superior à média geral das RM’s investigadas.
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Esta movimentação do emprego formal apontada pela PME foi 
corroborada pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED/MTE), que tem 
cobertura nacional e registra mensalmente as admissões e desligamen-
tos no mercado formal de trabalho. Embora os dados do CAGED e da 
PME não sejam diretamente comparáveis,28 as duas fontes apontam na 
mesma direção, com o CAGED registrando um saldo de empregos formais 
de 1,2 milhão em 2005. Apesar de menor do que o observado em 2004 
(1,5 milhão), este ainda é um saldo bastante significativo para o mercado 
de trabalho como um todo. Setorialmente, o CAGED aponta para uma 
expansão maior de postos de trabalho nos setores de Serviços e Comér-
cio (569 mil e 389 mil, respectivamente), tendo sido o setor Agropecuário 
o único a apresentar saldo negativo (redução de 12 mil postos em 2005 
frente a 2004), conforme pode ser visto na tabela abaixo.

TABELA 4 Evolução do Emprego por Setor de Atividade e Grandes 
Regiões – Brasil: 2005

F ONTE: MTE-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-Lei 4923/65                                                                

28  Ver Boletim de Políticas Sociais, nº9, agosto de 2004, págs. 80-81.
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Embora o CAGED seja uma boa fonte de informações para acompa-
nhar a evolução conjuntural do emprego formal no país, ele trabalha com 
fluxos e não estoques de empregos, motivo pelo qual torna-se importante 
complementar a análise com dados da RAIS, que traz informações anu-
ais mais detalhadas da ocupação formal. Para o que nos interessa a este 
documento, basta apresentar, nas tabelas abaixo, algumas informações do 
estoque anual (e variações) do emprego formal, desagregando-o por setor 
de atividade econômica, grandes regiões do país e faixas de remuneração 
média mensal dos ocupados.

TABELA 5 Estoque de Empregos Formais por Setor de Atividade – 
Brasil: 2002 a 2004

Fonte: MTE / RAIS. Posição em 31/12 de cada ano.

Olhando o estoque de empregos formais por setor de atividade, 
nota-se que indústria e comércio, que têm estoques mais ou menos equi-
valentes de trabalhadores formais, foram os setores que puxaram o cres-
cimento da ocupação regulamentada entre 2002 e 2004. Em termos abso-
lutos, no entanto, o destaque coube ao setor de serviços, que em 2004 
quase ultrapassou a barreira dos 10 milhões de postos de trabalho formais, 
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patamar este finalmente atingido em 2005 (vide saldo correspondente na 
tabela anterior).

TABELA 6 Estoque de Empregos Formais por Grandes Regiões – Brasil: 
2002 a 2004

Fonte: MTE / RAIS. Posição em 31/12 de cada ano.

Os mesmos dados, quando organizados por Grandes Regiões, mos-
tram que o emprego formal se expandiu proporcionalmente mais nas regi-
ões norte e centro-oeste do país. As regiões nordeste e sul também tiveram 
desempenho expressivo entre 2002 e 2004, ainda mais quando se constata 
que ambas as regiões possuem estoques elevados de emprego formal. Por 
fim, a região sudeste, não obstante o seu imenso peso absoluto no total da 
ocupação formal, foi a região que menos cresceu em termos relativos no 
período analisado, dando mostras de que deve mesmo estar em curso um 
processo de desconcentração espacial (com interiorização para além das 
regiões metropolitanas) do emprego formal no país.
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TABELA 7 Estoque de Empregos Formais segundo a Remuneração 
Média Mensal, em Salários Mínimos. Posição em 31 de 
Dezembro de cada ano – Brasil: 2002 a 2004

Fonte: MTE / RAIS. Posição em 31/12 de cada ano.

Por fim, na tabela acima organizamos os dados de emprego formal 
da RAIS segundo os níveis de remuneração média mensal, em salários 
mínimos, dos trabalhadores ocupados. Pode-se ver que, a despeito da 
tendência geral de formalização de contratos verificada no país nos últi-
mos anos, este processo está se dando com base num aumento mais que 
proporcional dos trabalhos que pagam até dois salários mínimos médios 
mensais. Na verdade, constata-se, entre 2002 e 2004, um incremento de 
empregos formais duas vezes maior que a média geral, justamente nas 
duas menores faixas de remuneração, ou seja, 19% da variação positiva 
no estoque de empregos formais proveio da faixa de trabalhadores que 
recebe um salário mínimo por mês, enquanto outros 20,8% provieram da 
faixa que recebe entre um e dois salários mínimos mensais. Esta evidência 
sugere que se trata de um processo que ocupa, por enquanto, a base da 
pirâmide ocupacional e de rendimentos, ajudando a explicar, nos gráficos 
abaixo, tanto a ainda tímida recuperação recente dos rendimentos médios 
reais dos trabalhadores ocupados em geral, quanto o processo de pequena 
desconcentração do índice de Gini, tendo por base, agora novamente, os 
dados da PME/IBGE para o conjunto de seis regiões metropolitanas do 
país.
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GRÁFICO 11 Rendimento Médio Real Habitualmente Recebido – Valores 
em R$ Dez. 2005

Fonte: PME / IBGE. Elaboração Disoc / IPEA.

Obs: inflacionado pela média ponderada do INPC das seis RM’s cobertas pela PME.

Quanto aos rendimentos reais das pessoas ocupadas nas seis RM’s 
pesquisadas pela PME, deve-se notar em primeiro lugar um movimento 
de recuperação em 2005, no qual o rendimento médio real cresceu cerca de 
2% frente a 2004, o que recupera a perda de 0,7% que havia ocorrido entre 
2004 e 2003 (saldo liquido positivo de 1,2% entre 2005 e 2003). Entretanto, 
deve-se atentar para como esta recuperação se deu nos diferentes estratos 
de renda. Como pode ser visto no Gráfico 4, os dois decis inferiores foram 
os que apresentaram maior ganho real no período analisado, resultando 
numa queda da desigualdade de renda do trabalho, medida pelo índice de 
Gini (ver quadro abaixo). Esta situação pode ser vista como mais positiva 
ainda que aquela verificada no período 2003/2002. Isto porque, naquela 
ocasião, a redução na desigualdade estava associada a uma queda pro-
porcionalmente maior dos rendimentos reais dos decis superiores da dis-
tribuição. Agora, o que se nota é um aumento mais que proporcional dos 
rendimentos dos decis inferiores da distribuição, possivelmente ligado a 
efeitos benéficos do aumento real do salário mínimo sobre as remunera-
ções de base do mercado de trabalho, impactando positivamente a distri-
buição dos rendimentos do trabalho.
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Índice de Gini da Renda Individual

2002 2003 2004 2005

0,542 0,531 0,529 0,526

Fonte: IBGE/PME.

Elaboração: DISOC/IPEA.

Obs.:Gini da renda individual de todos os trabalhos

GRÁFICO 12 Variação da Renda Real por Decil

Fonte: IBGE/PME.

Elaboração: DISOC/IPEA.

Obs.: Rendimentos reais em janeiro de 2006

Apesar de expressar determinantes diferentes em cada um dos 
anos analisados, a desigualdade dos rendimentos do trabalho tem apre-
sentado uma trajetória de queda contínua desde 2002, cuja continuidade 
nos próximos anos coloca-se como desafio econômico e político ao país. 
A sustentabilidade temporal de taxas de crescimento econômico mais ele-
vadas que as atuais é condição necessária para ajudar a resolver os pro-
blemas clássicos do mercado de trabalho nacional, condição esta que até 
o momento tem conflitado com a rigidez da política econômica centrada 
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no tripé “câmbio flutuante, superávits fiscais generosos e metas rígidas de 
inflação”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: QUESTÃO SOCIAL E MUNDO DO TRABALHO.

Diante do conteúdo apresentado acima, é imperativo avançar na 
sugestão de alguns pontos de reflexão para a tentativa de se construir 
uma agenda positiva de mudanças, como condição para a superação dos 
principais problemas apontados no mercado de trabalho brasileiro em sua 
atual quadra histórica de desenvolvimento.

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a persistência da ques-
tão social no Brasil deriva da forma inadequada pela qual foram tratados, 
historicamente, os problemas de acesso à terra e ao trabalho regulado, 
no contexto de expansão de uma economia capitalista tardia e periférica. 
A forma de manifestação da questão social hoje se expressa pelo grande 
peso de um setor de subsistência no campo e de um igualmente grande 
setor urbano de pessoas em idade ativa não inseridas no mundo do traba-
lho de maneira minimamente estruturada e regulamentada.

Em segundo lugar, temos que a questão social brasileira foi ape-
nas parcialmente enfrentada pelo conjunto de políticas sociais construí-
das desde, grosso modo, os anos 30. Tendo assumido um caráter híbrido
com relação ao perfil institucional (ao combinar elementos dos modelos 
liberal-assistencial, meritocrático-contributivo e universal-social) e insufi-
ciente no que diz respeito à capacidade de combater o perverso quadro de 
desigualdades e pobreza do país, nosso modelo apresenta-se hoje fun-
damentalmente anacrônico diante da enorme tarefa de prover proteção 
social mínima à parte considerável da população. Por um lado, temos uma 
situação de grande desregulação do trabalho e de um horizonte de despro-
teção previdenciária que não se resolverá simplesmente com a retomada 
de taxas mais altas de crescimento econômico; por outro, um aparato de 
políticas sociais necessário, mas insuficiente frente à natureza e dimensão 
da questão social contemporânea. 29

29 Esta idéia não foi desenvolvida ao longo deste texto, mas pode ser vista, por exemplo, em 
Fagnani (1999) e Oliveira (2002).
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Em terceiro lugar, é preciso reconhecer que o esforço envolvido no 
enfrentamento da questão social brasileira não pode prescindir do Estado 
como ator central dos processos de mudança. Qualquer solução sustentá-
vel em longo prazo deverá passar necessariamente por uma recomposição 
do protagonismo estatal em meio à vida social e econômica do país. Ao 
propor uma discussão que repense as relações Estado/Sociedade no Bra-
sil, evidenciamos as dificuldades teóricas de compreensão dos fenôme-
nos contemporâneos, bem como os desafios práticos de transformação da 
política e da sociedade rumo à consolidação democrática.

Em termos metodológicos, é imprescindível salientar a neces-
sidade de abordar as problemáticas sociais e do trabalho de uma pers-
pectiva ampla, em que soluções pontuais para enfrentar cada uma das 
partes componentes do grande problema que se tem sob foco têm dado 
origem, atualmente no país, a uma estratégia insuficiente e ineficaz diante 
da natureza e gravidade da questão. Em outras palavras, é preciso ter claro 
que somente uma conjunção de fatores e políticas públicas virtuosas e 
duradouras no tempo pode desarmar a conexão crise estatal e econômica – 
desregulação do trabalho e desproteção social no país, dentre as quais cinco 
são particularmente importantes e urgentes, a saber:

1. A recuperação do crescimento econômico em bases mais sólidas 
e níveis mais elevados que os atuais;

2. A reestruturação institucional do padrão de financiamento 
público em geral, e das políticas sociais em particular;

3. A construção de mínimos civilizatórios para a regulação (estru-
turação e regulamentação) do mundo do trabalho;

4. A promoção politicamente deliberada da distribuição funcional 
e pessoal da renda;

5. A construção de novas institucionalidades na relação Estado/
Sociedade para a promoção da cidadania ampla e para a conso-
lidação democrática.

Em suma, somente com uma perspectiva positiva de integração 
social é que os anos vindouros do novo milênio poderão vir a representar 
um período histórico de grande importância para o Brasil, rumo à supe-
ração dos impasses nos quais está atualmente inserido. Atravessamos um 
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momento crítico desta trajetória, cuja resolução definirá o tipo de país que 
teremos no futuro.
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DESPESA COM PESSOAL E LEI DE

RESPONSABILIDADE FISCAL: UMA ANÁLISE

DA SITUAÇÃO NA UNIÃO, NAS UNIDADES

FEDERADAS E NOS MUNICÍPIOS

INTRODUÇÃO

Apromulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em 2000, 
tornou imperativo o acompanhamento sistemático da despesa com 

pessoal realizada nas três esferas de governo.30 Todo quadrimestre cada 
ente federativo deve registrar esse tipo de despesa, juntamente com outros 
elementos de receitas e despesas, compondo o Relatório de Gestão Fiscal, 
encaminhado ao Ministério da Fazenda. Os gestores públicos estão cien-
tes de que existem determinados limites legais para essas despesas e que 
tais limites podem impedir ou dificultar a expansão da força de trabalho 
do setor público. Contudo, poucos são os que têm conhecimento da pro-
porção exata assumida pela despesa com pessoal no ente federativo em 
que atuam e, menos ainda, sabem acerca da sua posição relativamente a 
outros estados ou municípios. Isto acontece a despeito da ampla divulga-
ção dos indicadores requerida pela LRF. 

Uma dificuldade a ser vencida encontra-se na própria complexi-
dade do relatório fiscal quadrimestral, que segue regras que são do conhe-
cimento de poucos. Por outro lado, comparações com outros entes fede-
rativos só se tornam possíveis a partir da consolidação desses relatórios 
efetuada pelo Ministério da Fazenda. 

Esta pesquisa foi efetuada com a intenção de proporcionar ao ges-
tor público uma visão panorâmica e comparativa da situação da despesa 

30 Não pretendemos fazer aqui uma recuperação dos motivos que levaram o Governo Federal a 
propor essa lei; isso pode ser lido em inúmeros documentos oficiais. 
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com pessoal face aos limites preconizados pela LRF, tomando por base os 
dados divulgados pelo Ministério da Fazenda. Temos em vista particular-
mente o gestor do SUS, mas os dados e análises aqui apresentados têm 
igual utilidade para os gestores de outras áreas governamentais e para os 
demais interessados no assunto. Nossa preocupação é municiar o gestor 
com informações que lhe permitam no que concerne especificamente ao 
item de despesa com pessoal:

1. ter uma avaliação da situação atual de seu ente (União, estado 
ou município) no que diz respeito ao cumprimento dos disposi-
tivos da LRF;

2. comparar com a situação de outros entes na esfera federativa a 
que pertence.

O ano de referência para a maioria dos dados é 2004. As informa-
ções referentes à União procedem do relatório quadrimestral de gestão 
fiscal divulgado regularmente pelo Ministério da Fazenda. Por sua vez, 
as informações referentes a estados e municípios procedem dos respecti-
vos relatórios quadrimestrais de gestão fiscal, que são incorporados num 
sistema específico do Tesouro Nacional (SISTN, operado pela Caixa Eco-
nômica Federal). As informações municipais têm sido também divulga-
das em forma de um banco de dados conhecido como FINBRA (Finanças 
Brasileiras). 

Para a União, nosso estudo abrange todos os poderes: o executivo, o 
legislativo e o judiciário. Para estados e municípios individuais, é apresen-
tada a situação apenas do poder executivo. Isto foi requerido porque esta é 
a informação já consolidada e divulgada pelo Ministério da Fazenda com 
base no SISTN. Tivemos o cuidado de, ao identificar um determinado ente 
federativo, estado ou município, usar apenas dados e indicadores prove-
nientes do Ministério da Fazenda. Assim, evitamos processar diretamente 
os dados do FINBRA para caracterizar as situações individuais dos muni-
cípios. Esses dados foram processados apenas para o cálculo de indicado-
res agregados de despesa de pessoal dos municípios em 2004.  

As informações referentes aos municípios com mais de cem mil 
habitantes serão continuamente atualizadas no site http://www.obser-
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varh.org.br/nesp, à medida que as informações forem divulgadas pelo 
Ministério da Fazenda.

DEFINIÇÕES

A seguir são descritas algumas definições emanadas da LRF, que 
são requeridas para o entendimento das contas de despesa com pessoal. 
Sempre que possível limitamo-nos a transcrever trechos de documentos 
divulgados pelo Ministério do Planejamento.

Receita corrente líquida (RCL)
É a soma das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, indus-

triais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas tam-
bém correntes, sendo deduzidos: 

a) na União, os valores transferidos aos estados e municípios, por deter-
minação legal ou constitucional, e as contribuições patronais e dos 
trabalhadores e demais segurados da previdência social para o Regime 
Geral da Previdência Social e bem como as contribuições para o PIS/
PASEP;

b) nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação 
constitucional;

c) na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores 
públicos para o custeio de seu sistema de previdência e assistência 
social e as receitas provenientes da compensação financeira entre os 
diversos regimes de previdência social para a contagem recíproca do 
tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria. 

Despesa Total com Pessoal 

dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou 
empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens, 
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, refor-
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mas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras 
e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encar-
gos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência.

se referirem à substituição de servidores e empregados públicos 
serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

Despesa Líquida com Pessoal 
Algumas despesas com pessoal são dedutíveis para o cálculo dos 

limites estabelecidos pela LRF. São elas: as indenizações por demissão 
e incentivos à demissão voluntária, as despesas decorrentes de decisão 
judicial, despesas referentes a recursos anteriores e despesas com inati-
vos e pensionistas com recursos vinculados. Outra categoria de despesa 
dedutível está composta pelos recursos repassados para manutenção do 
regime de previdência social próprio (do ente federativo). Quando dedu-
zidas essas despesas, o valor restante corresponde à despesa líquida com 
pessoal.

Limites Máximos de Despesa
Os limites máximos da despesa de pessoal são calculados como 

percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL), de acordo com os seguin-
tes critérios:

Na esfera federal, 50% da RCL, assim distribuídos:

2,5 % para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas;

0,6 % para o Ministério Público da União;

6 % para o Poder Judiciário;

3 % para custeio de despesas do DF e de ex-territórios;

37,9 % para o Poder Executivo.
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Na esfera estadual, 60% da RCL, assim distribuídos: 

3% para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas; 

6% para o Poder Judiciário; 

2% para o Ministério Público; 

49% para o Poder Executivo.

Na esfera municipal, 60% da RCL, assim distribuídos:

6% para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas, 
quando houver;

54% para o Poder Executivo.

Avaliação do Percentual de Despesa com Pessoal
De acordo com o Art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, se a des-

pesa com pessoal em relação à RCL ultrapassar 95% de cada um desses 
limites, ao respectivo poder ou órgão é vetado:

I. concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remune-
ração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de 
determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no 
inciso X do art. 37 da Constituição;

II. criação de cargo, emprego ou função;
III. alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 

despesa;
IV. provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal 

a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposenta-
doria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e 
segurança;

V. contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do 
§ 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 
diretrizes orçamentárias.
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Essa sobredeterminação do limite legal da despesa de pessoal é 
denominada de limite prudencial. O cálculo do limite prudencial deve ser 
feito para cada tipo de poder: por exemplo, para o poder executivo esta-
dual, 95% de 49% equivalem a 46,5%; para o poder executivo municipal, 
95% de 54% equivalem a 51,3%. Deve-se ter em conta que o descumpri-
mento do limite prudencial indica uma situação irregular e pode dar lugar 
às sanções mencionadas acima.

Nos relatórios de gestão fiscal, há um demonstrativo específico para 
as despesas com pessoal no qual são registrados os dados e indicadores 
referidos anteriormente. Portanto, o relatório de gestão fiscal exige que 
cada ente federativo (ou poder correspondente) calcule e registre os valo-
res de despesas que correspondem ao limite máximo e prudencial. Como 
ilustração, é reproduzido a seguir o demonstrativo do Relatório de Gestão 
Fiscal do Município de Fortaleza para 2004: 

TABELA 8 Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo 
(Valores em R$ mil) - Fortaleza – CE, 2004 - 3º quadrimestre

Despesa com Pessoal
Despesa Liquidada

Últimos 12 Meses

Despesa Líquida com Pessoal (I) 485.593,00

Pessoal Ativo 478.407,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 29.898,00

Despesas não Computadas (art. 19 § 1º da LRF) 22.712,00

(-)Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00

(-)Decorrentes de Decisão Judicial 19.445,00

(-)Despesas de Exercícios Anteriores 3.267,00

(-)Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter-
ceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)

34.200,00

Total da Despesa com Pessoal para Fins de Apuração do Limi-
te - TDP (III)=(I+II)

519.793,00

Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 1.420.181,00

% do Total da Despesa com Pessoal para Fins de Apuração do 
Limite - TDP sobre a RCL (V)=[(III/IV)*100]

36,60

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 852.108,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 809.503,00

Fonte: SISTN em cumprimento à Portaria STN n º 109/02.
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Uma das dificuldades encontradas pelo gestor público no enten-
dimento desse tipo de dado é a falta de referências para poder avaliar o 
significado do percentual de despesa com pessoal. Considerando a situa-
ção de Fortaleza, resumida acima, o percentual de 36,6 evidencia que tipo 
de situação? Por certo, trata-se de uma situação favorável porque apa-
rentemente está distante do limite prudencial. Mas é preciso contar com 
critérios objetivos de avaliação e, por algum motivo, eles oficialmente não 
existem. 

Numa pesquisa externa às instâncias oficiais de controle fiscal, 
como esta, há inúmeras escalas de avaliação que poderiam ser definidas 
com esse propósito. Aqui nos pareceu conveniente introduzir, de forma 
tentativa, três escalas fixas de avaliação, para os poderes executivo esta-
dual, executivo municipal e total do governo municipal, com as seguintes 
medidas:

TABELA 9 Avaliação da Situação de Despesa com Pessoal

PODER/
CLASSIFICAÇÃO

EMERGENCIAL LIMÍTROFE AJUSTADA BOA

Executivo Estadual  46,5%  43 e < 46,5%  33 e < 43% < 33%

Executivo
Municipal

 51,3%  48 e < 51,3%  38 e < 48% < 38%

Total do Governo 
Municipal

 57%  54 e <57%  44 e <54% < 44%

Essas escalas buscam determinar uma situação de emergência, 
que coincide com os valores acima do limite prudencial, e uma situação 
limítrofe, que se situa em torno de 3 pontos percentuais abaixo do limite 
prudencial. Abaixo da situação limítrofe encontram-se duas faixas, deli-
mitadas por um intervalo de dez pontos percentuais, que correspondem à 
avaliação ajustada e boa.

Assim, de acordo a escala do executivo municipal, Fortaleza encon-
tra-se em situação boa. Evidentemente, outros critérios de avaliação teriam 
que ser usados para se obter uma imagem completa da situação fiscal do 
município, de acordo com os demais requisitos da LRF.    
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Queremos agregar uma nota importante. Os critérios aqui explicita-
dos não devem ser lidos como se contivessem um direcionamento restri-
tivo geral ao aumento das despesas com pessoal. Não pretendemos dizer 
que quanto menos um dado ente federativo gasta com pessoal, melhor é 
a gestão pública realizada. Ao contrário, entendemos que quando o ente 
se encontra numa situação boa, ou mesmo em situação ajustada, ele já 
está em condições para, se julgar necessário, dar início a um processo de 
planejamento global de seus recursos humanos e de reestruturação de 
suas carreiras, o que, em geral, implica em acréscimos de despesa com 
pessoal. Portanto, numa situação boa ou ajustada não há impedimentos 
legais ou financeiros para que esse processo de consolidação e expansão 
das despesas com pessoal possa chegar a bons resultados, levando a uma 
melhoria de qualidade da gestão pública como um todo. Um exemplo a 
este respeito tem sido dado pela própria União, que vem fazendo no atual 
governo uma renovação de suas carreiras e a expansão seletiva dos seus 
quadros de pessoal, como será referido em seguida. 

A Situação da União

No exercício fiscal de 2004, a União registrou um percentual de 
30,25% de despesa líquida com pessoal sobre a receita corrente líquida. 
Não propomos aqui uma escala avaliativa específica para as despesas com 
pessoal da União. Contudo, considerando que o limite prudencial é de 
47,5%, pode-se afirmar que a União goza de uma posição bastante con-
fortável quanto a este aspecto de sua gestão fiscal diante dos requerimen-
tos da LRF. Com efeito, em anos recentes houve uma discreta queda da 
despesa líquida de pessoal, expressa como percentual da receita corrente 
líquida, como mostra o gráfico seguinte. 
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Fonte: Ministério da Fazenda

Para configurar o contexto dessa análise, convém citar o preâmbulo 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2005, que afirma:

Este Governo vem promovendo um amplo processo de recuperação 

de sua capacidade institucional, mediante a proposição de reformas; 

reestruturação de diversos órgãos; a definição de quadros de 

pessoal, especialmente das nove agências reguladoras; e a criação 

de cargos efetivos nas áreas de atuação estratégica do Estado, para 

reforço em segurança pública, saúde, educação, formulação de 

políticas públicas e gestão governamental, entre outros. Fica claro 

o comprometimento do Governo em selecionar pessoal qualificado 

para compor esses quadros, evidenciado pelo expressivo número de 

ingressos havidos no período 2003-2004, mediante a realização de 

concursos que permitiram à Administração Pública recuperar sua 

força de trabalho em mais de 40.000 novos servidores.

O quadro-resumo do demonstrativo da despesa com pessoal, que é 
parte do relatório de gestão fiscal da União, é apresentado a seguir, conso-
lidando os resultados dos anos 2002 a 2004:
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TABELA 10 Demonstrativo da Despesa com Pessoal – União, Janeiro a 
Dezembro de 2004 (Valores Correntes em R$ mil)

DESPESA COM PESSOAL 2002 2003 2004

Despesa Líquida com Pessoal (I) 64.284.157 70.153.214 79.944.612

Pessoal Ativo 44.516.047 45.362.078 51.985.025

Pessoal Inativo e Pensionistas 30.417.373 33.552.030 37.431.233

Despesas não Computadas (art. 19 § 1º da LRF) 10.649.263 8.760.894 9.471.646

(-) Indenizações por Demissão e 
Incentivos à Demissão Voluntária

101.377 10.695

(-) Decorrentes de Decisão Judicial 3.294.234 3.353.841 3.918.212

(-) Despesas de Exercícios Anteriores 3.984.352 3.719.790 3.596.343

(-) Inativos e Pensionistas com Recursos 
Vinculados

3.269.300 1.676.568 1.944.545

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de 
Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da 
LRF) (II)

95.618 60.640 15.308

Total da Despesa com Pessoal para Fins de 
Apuração do Limite – TDP (III)=(I+II)

64.379.775 70.213.854 79.959.920

Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 201.927.320 224.920.164 264.352.998

% do Total da Despesa com Pessoal para 
Fins de Apuração do Limite - TDP sobre a 
RCL (V)=[(III/IV)*100]

31,88 31,22 30,25

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da 
LRF) – 50,00%

100.963.660 112.460.082 132.176.499

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 
– 47,5%

95.915.477 106.837.078 125.567.674

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal Consolidado da União, Portaria Nº 89, 14/02/2005.

Nesses três anos, a preços correntes, houve um aumento de des-
pesas com pessoal ativo devido aos concursos públicos realizados, à rees-
truturação e aos reajustes de remuneração de algumas carreiras federais. 
Houve também um aumento das despesas com pessoal inativo por conta 
do movimento de corrida à aposentadoria ocorrido em 2003 (em função 
de expectativas negativas dos servidores com respeito à reforma previden-
ciária). Contudo, essas despesas adicionais em parte foram compensadas 
com a redução das despesas dedutíveis com pessoal, incluindo os paga-
mentos de contratos terceirizados, de incentivos às demissões voluntárias, 
bem como de inativos com recursos vinculados. A preços corrigidos, a des-
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pesa com pessoal é mostrada no gráfico seguinte, mas para um período 
mais abrangente do que o distinguido anteriormente.

Fonte: Ministério da Fazenda

Dois tipos de políticas foram praticados, entre 2000 e 2005, e isto se 
reflete nas despesas com pessoal. Entre 2000 e 2002, o Governo Federal, 
para manter suas funções, lançou mão de pessoal contratado em forma 
terceirizada. A partir de 2004, começa um movimento mais forte de expan-
são do pessoal admitido por concurso, em substituição aos que se aposen-
taram e aos terceirizados; houve reestruturação de várias carreiras e ajustes 
salariais diferenciados para algumas delas. Espera-se que, ao prosseguir 
nesse movimento, a União deverá elevar suas despesas com pessoal, no 
período 2005-2006, acima do patamar de 30% registrado em 2004.

A SITUAÇÃO NAS UNIDADES FEDERADAS

O limite prudencial determinado para o poder executivo das Uni-
dades Federadas (UFs) é de 46,5%. Esse é o ponto de referência que, na 
escala de avaliação proposta aqui, é denominado de situação emergen-
cial. A análise dos relatórios de gestão fiscal do poder executivo dos esta-
dos para 2004 revela que 7 UFs se encontram em situação emergencial, 
segundo a classificação adotada para esta pesquisa. São elas: Acre, Ala-
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goas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Paraná. Essas 
unidades, portanto, apresentavam um montante de despesa com pessoal 
que ultrapassava o limite prudencial. Havia 6 UFs em situação limítrofe, e 
11 em situação boa. A classificação completa é mostrada abaixo.

TABELA 11 Poder Executivo dos Estados, 2004 - Avaliação da Situação de 
Despesa com Pessoal (Relação Percentual DLP/RCL) 

REGIÃO
UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO/
SITUAÇÃO*

EMERGEN-
CIAL

 46,5

LIMÍTROFE
 43 E < 46,5

AJUSTADA
 33 E < 43

BOA
< 33

N
O

R
T

E

Acre 48,58

Amapá 39,39

Amazonas 40,89

Pará 43,30

Rondônia 37,90

Roraima 29,86

Tocantins 39,64

N
O

R
D

E
S

T
E

Alagoas 48,28

Bahia 41,29

Ceará 40,09

Maranhão 42,13

Paraíba 50,98

Pernambuco 44,55

Piauí 48,73

Rio Grande do 
Norte

46,57

Sergipe 42,95

S
U

D
E

S
T

E Espírito Santo 33,09

Minas Gerais 48,33

Rio de Janeiro 31,25

São Paulo 44,53

S
U

L

Paraná 46,74

Rio Grande do Sul 43,28

Santa Catarina 44,26

C
E

N
T

R
O

-
O

E
S

T
E

Distrito Federal 30,51

Goiás 43,04

Mato Grosso 35,26

Mato Grosso do Sul 37,22

TODAS Número na Situação 7 6 11 3

Fonte: SISTN em cumprimento à Portaria STN n º 109/02.

* Critérios adotados para esta pesquisa; não existem critérios oficiais. 
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No quadro seguinte constam os valores do indicador de despesa 
com pessoal da série de anos 2000-2004, para o poder executivo de todas 
as UFs. No conjunto das UFs, o indicador de despesa com pessoal passou 
de 47,85 para 41,93%. Aplicando a classificação exposta acima, verifica-se 
que em 2000, 17 UFs se encontravam nas classes emergencial ou limítrofe. 
Já em 2004, apenas 13 ocupavam essas duas classes. Há unidades (por 
exemplo, RS, SE, MG, ES) que tiveram substanciais reduções de despesa 
ao longo do período. Mas o efeito da promulgação da LRF não foi uni-
forme: algumas aumentaram suas despesas relativas com pessoal desde 
2000 (por exemplo, AL, RN, PB, TO), sendo que as três primeiras ultrapas-
saram o limite prudencial, enquanto a última se mantém numa margem 
inferior. 

TABELA 12 Poder Executivo dos Estados, 2000-2004, Percentual de 
Despesa com Pessoal (Relação DLP/RCL)

UF/ANO 2000 2001 2002 2003 2004

AC 47,32 47,22 45,06 48,99 48,58

AL 44,29 44,49 46,87 48,29 48,28

AM 44,76 40,73 39,87 40,74 40,89

AP 36,86 37,91 31,14 37,17 39,39

BA 35,89 38,41 41,63 44,21 41,29

CE 42,59 41,44 39,39 41,81 40,09

DF 32,89 34,09 32,41 33,59 30,51

ES 44,90 40,11 41,52 36,70 33,09

GO 49,17 45,96 43,81 45,18 43,04

MA 48,54 46,84 40,75 46,96 42,13

MG 63,86 62,83 61,67 57,72 48,33

MS 45,68 48,07 34,97 37,45 37,22

MT 42,66 39,28 36,65 37,40 35,26

PA 42,26 42,66 43,12 44,98 43,30

PB 42,10 39,36 48,17 52,63 50,98

PE 49,22 48,17 46,97 46,53 44,55

PI 45,22 47,11 48,55 52,49 48,73

PR 45,58 49,05 44,53 46,18 46,74
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UF/ANO 2000 2001 2002 2003 2004

RJ 39,90 35,14 37,55 39,27 31,25

RN 41,15 45,76 49,02 48,15 46,57

RO 45,03 39,33 31,18 38,00 37,90

RR 38,68 32,95 31,16 24,99 29,86

RS 61,68 51,84 48,77 48,69 43,28

SC 52,03 46,01 49,44 44,14 44,26

SE 57,88 47,39 46,07 47,50 42,95

SP 49,27 47,93 47,99 46,68 44,53

TO 34,15 35,93 35,70 36,67 39,64

Total 47,85 45,97 45,49 45,32 41,93

Fonte: SISTN em cumprimento à Portaria STN nº 109/02.

A SITUAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DAS CAPITAIS

Para o poder executivo dos municípios, o limite prudencial da des-
pesa com pessoal está colocado em 51,3%, o que dá origem, em nossa 
escala, à situação dita emergencial. Em 2004, 4 municípios das capitais 
estavam em situação emergencial quanto à despesa com pessoal realizada 
pelo poder executivo. São eles: Boa Vista, Aracaju, Porto Alegre e Goiânia. 
Por outro lado, 16 municípios se encontravam em situação ajustada ou 
boa, conforme a distribuição escalonada mostrada na tabela seguinte. 
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TABELA 13 Poder Executivo dos Municípios das Capitais dos Estados, 
2004 - Avaliação da Situação de Despesa com Pessoal 
(Relação Percentual DLP/RCL) 

REGIÃO
MUNICÍPIO/
SITUAÇÃO*

EMER-
GENCIAL

 51,3%

LIMÍTROFE
 48 E < 
51,3%

AJUSTADA
 38 E < 48%

BOA
< 38%

N
O

R
T

E

Rio Branco - AC 50,26

Macapá - AP 45,69

Manaus - AM 49,63

Belém - PA 41,83

Porto Velho - RO 48,45

Boa Vista - RR 53,45

Palmas - TO 41,00

N
O

R
D

E
S

T
E

Maceió - AL 41,32

Salvador - BA 31,37

Fortaleza - CE 36,60

São Luís - MA 36,33

João Pessoa - PB 44,18

Recife - PE 38,05

Teresina - PI **

Natal - RN 43,14

Aracaju - SE 53,29

S
U

D
E

S
T

E Vitória - ES 40,59

Belo Horizonte - MG 40,47

Rio de Janeiro - RJ 43,08

São Paulo - SP 39,59

S
U

L

Curitiba - PR 24,60

Porto Alegre - RS 51,66

Florianópolis - SC 48,93

C
E

N
T

R
O

-
O

E
S

T
E

Goiânia - GO 52,05

Cuiabá - MT 49,82

Campo Grande - MS 34,18

TODAS Número na Situação 4 5 11 5

Fontes: SISTN em cumprimento à Portaria STN n º 109/02.

* Critérios adotados para esta pesquisa; não existem critérios oficiais.

**O ente ainda não havia encaminhado informações à STN, conforme previsto na Portaria STN Nº 109, de 2002.
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A SITUAÇÃO DE CONJUNTO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS

Como observado anteriormente, para a despesa com pessoal dos 
governos municipais em sua totalidade (poderes executivo, legislativo e 
judiciário), a LRF determina um limite máximo de 60% e um limite pru-
dencial de 57%. Adotamos, com o propósito de avaliação desse indicador, 
a seguinte escala: 

TABELA 14 Avaliação da Situação de Despesa com Pessoal

CLASSIFICAÇÃO* EMERGENCIAL LIMÍTROFE AJUSTADA BOA

Total Governo 
Municipal

 57%  54 e <57%  44 e <54% < 44%

* Critérios adotados para esta pesquisa; não existem critérios oficiais.

Informações fiscais referentes ao total do governo municipal para 
uma amostra constante de 3.215 municípios têm sido acompanhadas ano 
a ano pelo Ministério da Fazenda. A fonte original é um banco de dados 
chamado FINBRA. À época desta pesquisa, esses dados consolidados se 
estendiam até 2003. 

A média do indicador da despesa com pessoal (relação percentual 
DLP/RCL) para o período 2000 a 2003, segundo faixa populacional dos 
municípios, é mostrada na tabela seguinte. Em 2003, para todas as fai-
xas populacionais discriminadas, essa média de despesa pode ser classifi-
cada como ajustada. No entanto, vem crescendo desde o ano 2000, sendo 
esta tendência de crescimento mais notável nos municípios maiores. Nos 
municípios com mais de 1 milhão de habitantes, o crescimento dessas 
despesas alcançou a marca notável de  20%, no período. 



Volume 6 89

TABELA 15 Relação Entre a Despesa Com Pessoal e a Receita Corrente 
Líquida (%), nos Municípios Brasileiros, 1998-2003 (Amostra 
de 3.215 Municípios)

DISCRIMINAÇÃO 2000 2001 2002 2003 Var. 00-03 
(%)

Total da amostra 43,52 43,36 45,55 47,41 8,94
Menos de 50 mil 
habitantes 44,40 43,76 43,86 45,89 3,36

Entre 50 mil e 300 
mil habitantes 46,20 44,49 46,24 47,51 2,84

Entre 300 mil e 1 
milhão habitantes 45,37 45,80 47,84 49,05 8,11

Mais de 1 milhão de 
habitantes 39,90 41,01 45,24 47,74 19,65

Fonte: FINBRA, Ministério da Fazenda 

Portanto, o que se pode concluir nesta análise de conjunto, é que a 
despesa com pessoal no âmbito municipal apresenta uma tendência de 
crescimento que é tanto mais forte quanto maior a população atendida. É 
preciso uma análise mais acurada para determinar em que segmentos da 
força de trabalho vem ocorrendo esse aumento. Dá-se esse aumento por 
conta dos ativos ou dos inativos, dos permanentes ou dos temporários e 
terceirizados? 

A próxima tabela fornece algumas evidências a este respeito. A pre-
ços reais as despesas com ativos e inativos são declinantes, com exceção do 
caso dos municípios de mais de 1 milhão de habitantes. As despesas com 
pessoal crescem em grande magnitude apenas para a rubrica de “outras 
despesas de pessoal”. É aqui onde se localizam os gastos com força de 
trabalho terceirizada e temporária.

Assim, aparentemente, não ocorreu em anos recentes uma limi-
tação efetiva das despesas com pessoal nos municípios, a não ser com 
respeito ao segmento formal e permanente da força de trabalho desse 
setor público. O segmento informal e/ou temporário, dos trabalhadores 
vinculados mediante contratos de terceirização e por tempo determinado, 
implicou em aumentos constantes de despesas reais. Este tipo de achado 
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não chega a ser uma surpresa porque está em correspondência com a 
experiência empírica da gestão do trabalho em setores como o do SUS. Por 
outro lado, deve-se levar em conta que um fenômeno similar aconteceu na 
União, conforme já indicado anteriormente.  

TABELA 16 Total de despesas com pessoal em municípios brasileiros, 
2000-2003, em milhões de reais (a preços de 2003, pelo IGP-DI)

DISCRIMINAÇÃO 2000 2001 2002 2003
Var. 00-
03 (%)

AMOSTRA DE 3215 
MUNICÍPIOS

41.900,63 43.220,10 44.639,27 41.903,86 0,0

Despesas com Ativos 31.205,79 31.705,01 32.330,25 30.254,96 -3,0

Despesas com Inativos e 
Pensionistas

5.714,43 5.921,64 5.943,62 5.527,59 -3,3

Outras despesas 4.980,41 5.593,45 6.365,40 6.121,31 22,9

MENOS DE 50 MIL 
HABITANTES

10.541,25 10.903,15 11.049,03 10.269,21 -2,6

Despesas com Ativos 8.488,07 8.580,81 8.712,29 8.101,75 -4,6

Despesas com Inativos e 
Pensionistas

420,70 423,57 425,67 408,81 -2,8

Outras despesas 1.632,48 1.898,77 1.911,07 1.758,65 7,7

ENTRE 50 MIL E 300 MIL 
HABITANTES

11.573,33 11.740,92 12.202,15 11.498,03 -0,7

Despesas com Ativos 9.086,41 9.100,86 9.296,38 8.755,76 -3,6

Despesas com Inativos e 
Pensionistas

824,42 765,80 816,22 734,89 -10,9

Outras despesas 1.662,50 1.874,26 2.089,55 2.007,38 20,7

ENTRE 300 MIL E 1 MILHÃO 
HABITANTES

6.932,06 7.052,04 7.120,83 6.607,10 -4,7

Despesas com Ativos 5.126,15 5.222,32 5.202,00 4.789,90 -6,6

Despesas com Inativos e 
Pensionistas

1.029,64 1.062,98 1.081,50 1.015,80 -1,3

Outras despesas 776,28 766,74 837,33 801,39 3,2

MAIS DE 1 MILHÃO DE 
HABITANTES

12.853,98 13.523,99 14.267,26 13.529,52 5,3

Despesas com Ativos 8.505,15 8.801,02 9.119,58 8.607,55 1,2

Despesas com Inativos e 
Pensionistas

3.439,66 3.669,29 3.620,23 3.368,09 -2,1

Outras despesas 909,16 1.053,68 1.527,44 1.553,88 70,9
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Para os objetivos desta pesquisa, realizamos uma tabulação especial 
a partir do banco de dados FINBRA (Finanças Brasileiras), que é anual-
mente consolidado e difundido pelo Ministério da Fazenda. O FINBRA, 
em 2004, continha informação para um total de 4.285 municípios. O total 
de despesa com pessoal alça-se à cerca de 54 bilhões de reais e a receita 
corrente líquida, à cerca de 120 bilhões. Assim, a despesa com pessoal 
representa 45,1% da RCL. Deve ser observado que, como componente da 
rubrica “outras despesas de pessoal”, a soma das despesas de contratos 
terceirizados e de contratos por tempo determinado representa 5,9% das 
despesas totais com pessoal.

TABELA 17 Indicadores de Despesa com Pessoal nos Governos 
Municipais, para amostra de 4.285 municípios, 2004 (em 
milhões de reais)

INDICADORES VALORES

Receita Corrente Líquida (RCL) 120.726

Despesas com Pessoal 54.442

Desp. Pessoal / RCL 45,1%

Cont. Terceirizada / Desp. Pessoal 1,8%

Contrat. Tempo Determ. / Desp. Pessoal 4,1%

Fonte: Ministério da Fazenda /FINBRA (processado pela pesquisa)
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ANEXO

Lista de Municípios para Consulta do Indicador de 
Despesa com pessoal em 2004 

TABELA 18 Síntese da Avaliação* de Despesa com Pessoal para o Poder 
Executivo Municipal para 232** Municípios com mais de 100 
mil habitantes, em 2004

Total
Emergencial

 51,3%
Limítrofe

 48 e < 51,3%
Ajustada
 38 e < 48%

Boa
< 38%

N % N % N % N % N %

189 100 16 8,5 39 20,6 98 51,9 36 19,0

* Critérios adotados para esta pesquisa; não existem critérios oficiais.

** Foram considerados apenas os municípios que apresentaram dados completos.

Lista dos Municípios (veja versão em permanente atualização no site 
http://www.observarh.org.br/nesp)

Região UF
Município

(Mais de 100 Mil Hab.)
População

% Despesa 
Pessoal / RCL no 
Poder Executivo 

Municipal

CO GO Anapolis 307.977 38,40

CO GO Aparecida de Goiania 417.409 38,40

CO GO Rio Verde 130.211 41,76

CO GO Goiania 1.181.438 52,05

CO GO Valparaiso de Goias 115.032 Dado incorreto

CO GO Aguas Lindas de Goias 149.598 NI

CO MS Campo Grande 734.164 34,18

CO MS Dourados 179.810 NI*

CO MT Varzea Grande 242.674 47,56

CO MT Cuiaba 524.666 49,82

CO MT Rondonopolis 163.824 NI

N AC Rio Branco 286.082 50,26

N AM Manaus 1.592.555 49,63

N AM Parintins 105.002 NI*
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Região UF
Município

(Mais de 100 Mil Hab.)
População

% Despesa 
Pessoal / RCL no 
Poder Executivo 

Municipal

N AP Macapa 326.466 45,69

N PA Belem 1.386.482 41,83

N PA Abaetetuba 129.300 43,82

N PA Santarem 272.237 51,99

N PA Ananindeua 468.463 NI*

N PA Maraba 191.508 NI*

N RO Porto Velho 380.884 48,45

N RO Ji-Parana 113.441 51,15

N RR Boa Vista 236.319 53,45

N TO Palmas 187.639 41,00

NE AL Arapiraca 197.520 37,23

NE AL Maceio 884.320 41,32

NE BA Salvador 2.631.831 31,37

NE BA Lauro de Freitas 136.258 38,65

NE BA Camacari 186.399 40,05

NE BA Simoes Filho 105.117 40,95

NE BA Teixeira de Freitas 118.681 43,87

NE BA Itabuna 202.523 45,27

NE BA Alagoinhas 136.868 45,92

NE BA Vitoria da Conquista 281.684 46,34

NE BA Ilheus 221.294 47,08

NE BA Feira de Santana 519.173 48,52

NE BA Barreiras 130.512 NI

NE BA Jequie 148.449 NI

NE BA Juazeiro 198.065 NI

NE BA Paulo Afonso 101.568 NI

NE CE Juazeiro do Norte 231.920 27,84

NE CE Sobral 169.532 32,09

NE CE Crato 111.894 36,04

NE CE Fortaleza 2.332.657 36,60

NE CE Caucaia 294.284 NI

NE CE Itapipoca 103.145 NI

NE MA Imperatriz 231.950 33,65
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Região UF
Município

(Mais de 100 Mil Hab.)
População

% Despesa 
Pessoal / RCL no 
Poder Executivo 

Municipal

NE MA Timon 141.109 34,35

NE MA Sao Luis 959.124 36,33

NE MA Acailandia 100.841 NI*

NE MA Caxias 142.971 NI*

NE MA Sao Jose de Ribamar 126.271 NI*

NE PB Campina Grande 372.366 42,05

NE PB Joao Pessoa 649.410 44,18

NE PB Santa Rita 126.839 NI

NE PE Garanhuns 125.141 35,03

NE PE Jaboatao dos Guararapes 630.008 36,58

NE PE Recife 1.486.869 38,05

NE PE Paulista 288.273 39,95

NE PE Cabo de Santo Agostinho 166.286 47,56

NE PE Vitoria de Santo Antao 123.130 56,56

NE PE Camaragibe 143.732 NI

NE PE Caruaru 274.124 NI

NE PE Petrolina 247.322 NI

NE PE Olinda 381.502 NI*

NE PI Parnaiba 140.190 NI*

NE PI Teresina 775.477 NI*

NE RN Parnamirim 156.181 36,30

NE RN Mossoro 224.910 40,64

NE RN Natal 766.081 43,14

NE SE Nossa Senhora do Socorro 164.569 35,74

NE SE Aracaju** 460.898 53,29

S PR Curitiba 1.727.010 24,60

S PR Apucarana 114.375 35,25

S PR Sao Jose dos Pinhais 243.750 35,58

S PR Londrina 480.822 38,65

S PR Cascavel 272.243 39,39

S PR Pinhais 117.078 39,44

SE MG Belo Horizonte 2.350.564 40,47

SE MG Varginha 119.760 40,71
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Região UF
Município

(Mais de 100 Mil Hab.)
População

% Despesa 
Pessoal / RCL no 
Poder Executivo 

Municipal

SE MG Coronel Fabriciano 102.588 41,71

SE MG Divinopolis 200.636 44,40

SE MG Araguari 107.459 45,09

SE MG Sabara 128.492 45,38

SE MG Ibirite 161.208 46,04

SE MG Uberlandia 570.042 46,27

SE MG Uberaba 274.988 47,16

SE MG Conselheiro Lafaiete 109.904 47,81

SE MG Juiz de Fora 493.121 48,50

SE MG Governador Valadares 255.651 48,75

SE MG Passos 103.670 48,80

SE MG Betim 376.318 48,93

SE MG Sete Lagoas 205.833 49,00

SE MG Patos de Minas 134.622 49,09

SE MG Contagem 583.386 50,02

SE MG Ribeirao das Neves 299.687 51,72

SE MG Barbacena 121.397 53,42

SE MG Montes Claros 336.132 NI

SE MG Pouso Alegre 119.572 NI

SE MG Santa Luzia 209.057 NI

SE RJ Mesquita 179.517 32,87

SE RJ Petropolis 302.477 36,65

SE RJ Cabo Frio 153.735 37,20

SE RJ Nilopolis 151.465 39,05

SE RJ Niteroi 471.403 42,78

SE RJ Rio de Janeiro 6.051.399 43,08

SE RJ Resende 115.086 45,49

SE RJ Angra dos Reis 136.525 46,29

SE RJ Belford Roxo 472.325 47,13

SE RJ Nova Iguacu 817.117 47,98

SE RJ Barra Mansa 174.500 49,29

SE RJ Nova Friburgo 176.669 49,43

SE RJ Mage 227.467 50,12
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Região UF
Município

(Mais de 100 Mil Hab.)
População

% Despesa 
Pessoal / RCL no 
Poder Executivo 

Municipal

SE RJ Sao Goncalo 948.216 50,29

SE RJ Volta Redonda 253.226 50,44

SE RJ Sao Joao de Meriti 461.638 60,93

SE RJ Duque de Caxias 830.679 NI

SE RJ Macae 152.063 NI

SE RJ Teresopolis 146.994 NI*

SE SP Presidente Prudente 201.347 33,44

SE SP Limeira 270.223 34,24

SE SP Aracatuba 177.823 36,43

SE SP Maua 398.482 37,13

SE SP Hortolandia 186.726 37,28

SE SP Piracicaba 355.039 37,36

SE SP Sao Jose do Rio Preto 398.079 37,84

SE SP Sao Caetano do Sul 135.357 38,34

SE SP Jau 121.333 39,33

SE SP Sorocaba 552.194 39,35

SE SP Sao Paulo 10.838.581 39,59

SE SP Ribeirao Pires 114.473 39,96

SE SP Varzea Paulista 105.051 40,63

SE SP Marilia 215.911 41,08

SE SP Itaquaquecetuba 328.345 41,74

SE SP Botucatu 117.308 41,75

SE SP Araraquara 194.401 41,90

SE SP Moji das Cruzes 359.519 42,18

SE SP Ribeirao Preto 542.912 42,30

SE SP Sao Carlos 210.841 42,37

SE SP Franco da Rocha 119.710 42,84

SE SP Taubate 263.251 42,85

SE SP Jundiai 340.907 43,25

SE SP Moji-Guacu 136.258 43,26

SE SP Sao Bernardo do Campo 773.099 43,38

SE SP Praia Grande 229.542 43,42

SE SP Tatui 102.930 43,44
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Região UF
Município

(Mais de 100 Mil Hab.)
População

% Despesa 
Pessoal / RCL no 
Poder Executivo 

Municipal

SE SP Diadema 383.629 43,90

SE SP Guaratingueta 110.323 43,96

SE SP Cotia 170.296 44,22

SE SP Itu 149.758 44,81

SE SP Jandira 106.742 44,94

SE SP Santos 418.255 45,56

SE SP Birigui 104.138 46,08

SE SP Santo Andre 665.923 46,19

SE SP Guarulhos 1.218.862 46,52

SE SP Cubatao 117.120 46,73

SE SP Barretos 108.273 47,30

SE SP Sao Vicente 321.474 48,24

SE SP Sertaozinho 102.815 48,56

SE SP Catanduva 113.578 48,61

SE SP Ourinhos 102.533 48,83

SE SP Santa Barbara D’oeste 182.808 48,89

SE SP Atibaia 124.108 48,93

SE SP Itapecerica da Serra 152.283 48,97

SE SP Embu 234.174 49,76

SE SP Jacarei 205.360 49,96

SE SP Franca 315.770 50,42

SE SP Rio Claro 183.597 50,95

SE SP Francisco Morato 159.316 51,34

SE SP Campinas 1.031.887 52,07

SE SP Bauru 344.258 52,09

SE SP Americana 197.345 58,33

SE SP Araras 112.783 NI

SE SP Carapicuiba 375.859 NI

SE SP Indaiatuba 170.703 NI

SE SP Itapetininga 137.733 NI

SE SP Osasco 695.879 NI

SE SP Pindamonhangaba 138.320 NI

SE SP Salto 103.844 NI
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Região UF
Município

(Mais de 100 Mil Hab.)
População

% Despesa 
Pessoal / RCL no 
Poder Executivo 

Municipal

SE SP Sao Jose dos Campos 589.050 NI

SE SP Sumare 225.307 NI

SE SP Votorantim 103.722 NI

SE SP Guaruja 292.828 NI*

SE SP Poa 105.805 NI*

Fonte: SISTN em cumprimento à Portaria STN n º 109/02.

Observações:

NI. Sem informações para o período em estudo.

NI*. O ente ainda não encaminhou as informações à STN, conforme previsto na Portaria STN Nº 109, de 

2002.

** 460.898 habitantes, segundo os dados preliminares do censo 2000 do IBGE.

Resumo da Informação Disponível (Total: 232 municípios)

foram inseridos nos campos errados do SISTN).

Quadrimestre de 2004.

STN, conforme previsto na Portaria STN Nº 109, de 2002.
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Lista de Municípios para Consulta do Indicador de Despesa com 
pessoal em 2004 e 2005

Re-
gião

UF
Município > 
100.000 Hab. 

(232)
Populaçâo

%
Despesas
Pessoal/

RCL (2004)

% Despe-
sas Pes-

soal/RCL 
(2005)

Receita Corrente 
Líquida - RCL 

(2005)

CO GO Anapolis 307.977 38,40 37,82 200.861.992,55

CO GO
Aparecida de 
Goiania

417.409 38,40 43,17 163.689.307,15

CO GO Rio Verde 130.211 41,76 NI NI

CO GO Goiania 1.181.438 52,05 50,41 1.254.640.791,00

CO GO
Valparaiso de 
Goias

115.032
Dado

incorreto
NI NI

CO GO
Aguas Lindas 
de Goias

149.598 NI 37,08 52.246.227,68

CO MS
Campo
Grande

734.164 34,18 32,37 769.111,67

CO MS Dourados 179.810 NI* NI* NI*

CO MT
Varzea 
Grande

242.674 47,56 50,19 138.760.153,00

CO MT Cuiaba 524.666 49,82 41,99 488.423.967,25

CO MT Rondonopolis 163.824 NI 42,08 151.943.178,93

N AC Rio Branco 286.082 50,26 40,07 215.720.340,53

N AM Manaus 1.592.555 49,63 48,94 1.159.298.114,90

N AM Parintins 105.002 NI* NI* NI*

N AP Macapa 326.466 45,69 51,68 171.885.565,89

N PA Belem 1.386.482 41,83 42,01 849.246.000,00

N PA Abaetetuba 129.300 43,82 NI NI

N PA Santarem 272.237 51,99 48,56 115.453,47

N PA Ananindeua 468.463 NI* 41,20 140.376.425,00

N PA Maraba 191.508 NI* NI* NI*

N RO Porto Velho 380.884 48,45 48,92 247.260.048,61

N RO Ji-Parana 113.441 51,15 47,96 64.037.405,09

N RR Boa Vista 236.319 53,45 40,96 232.973.000,00

N TO Palmas 187.639 41,00 39,29 233.537.174,00

NE AL Arapiraca 197.520 37,23 38,51 118.854.206,80
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Re-
gião

UF
Município > 
100.000 Hab. 

(232)
Populaçâo

%
Despesas
Pessoal/

RCL (2004)

% Despe-
sas Pes-

soal/RCL 
(2005)

Receita Corrente 
Líquida - RCL 

(2005)

NE AL Maceio 884.320 41,32 41,21 553.591.284,09

NE BA Salvador 2.631.831 31,37 31,40 1.399.278.000,00

NE BA
Lauro de 
Freitas

136.258 38,65 47,45 101.388,00

NE BA Camacari 186.399 40,05 33,64 347.343,00

NE BA Simoes Filho 105.117 40,95 47,26 95.085.340,41

NE BA
Teixeira de 
Freitas

118.681 43,87 47,39 65.781.656,26

NE BA Itabuna 202.523 45,27 29,39 151.992.365,84

NE BA Alagoinhas 136.868 45,92 44,83 76.912.456,70

NE BA
Vitoria da 
Conquista

281.684 46,34 46,88 174.211.870,00

NE BA Ilheus 221.294 47,08 44,24 118.056.884,30

NE BA
Feira de 
Santana

519.173 48,52 45,83 253.484.108,32

NE BA Barreiras 130.512 NI 46,22 81.626.412,17

NE BA Jequie 148.449 NI 37,76 101.667.537,10

NE BA Juazeiro 198.065 NI NI NI

NE BA Paulo Afonso 101.568 NI 48,57 83.197.747,83

NE CE
Juazeiro do 
Norte

231.920 27,84
Dado

incorreto
10.487.900,00

NE CE Sobral 169.532 32,09 34,57 148.783.000,00

NE CE Crato 111.894 36,04 30,40 58.741.872,95

NE CE Fortaleza 2.332.657 36,60 49,03 1.593.196.000,00

NE CE Caucaia 294.284 NI 34,58 132.860.198,00

NE CE Itapipoca 103.145 NI 38,34 48.689.643,08

NE MA Imperatriz 231.950 33,65 37,89 135.831.535,56

NE MA Timon 141.109 34,35 56,41 65.346.606,99

NE MA Sao Luis 959.124 36,33 39,31 766.310.781,86

NE MA Acailandia 100.841 NI* NI* NI*

NE MA Caxias 142.971 NI* NI* NI*

NE MA
Sao Jose de 
Ribamar

126.271 NI* NI* NI*
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(2005)

NE PB
Campina
Grande

372.366 42,05 NI NI

NE PB Joao Pessoa 649.410 44,18 36,81 535.229.217,64

NE PB Santa Rita 126.839 NI NI NI

NE PE Garanhuns 125.141 35,03 38,61 50.050.049,00

NE PE
Jaboatao dos 
Guararapes

630.008 36,58 NI NI

NE PE Recife 1.486.869 38,05 38,78 1.432.107.000,00

NE PE Paulista 288.273 39,95 45,90 111.363.446,00

NE PE
Cabo de 
Santo
Agostinho

166.286 47,56 36,24 154.866.303,25

NE PE
Vitoria de 
Santo Antao

123.130 56,56 62,13 50.896.487,05

NE PE Camaragibe 143.732 NI 40,82 81.961.952,60

NE PE Caruaru 274.124 NI NI NI

NE PE Petrolina 247.322 NI 51,84 126.953.000,00

NE PE Olinda 381.502 NI* NI* NI*

NE PI Parnaiba 140.190 NI* NI* NI*

NE PI Teresina 775.477 NI* 39,87 546.667.455,00

NE RN Parnamirim 156.181 36,30 33,34 111.615.587,24

NE RN Mossoro 224.910 40,64 43,18 184.534.564,12

NE RN Natal 766.081 43,14 42,89 604.299.724,00

NE SE
Nossa
Senhora do 
Socorro

164.569 35,74 33,64 77.293.037,00

NE SE Aracaju***** 460.898 53,29 53,89 432.561.327,23

S PR Curitiba 1.727.010 24,60 31,06 2.305.434.295,05

S PR Apucarana 114.375 35,25 41,63 76.870.000,00

S PR
Sao Jose dos 
Pinhais

243.750 35,58 40,00 224.338.192,92

S PR Londrina 480.822 38,65 46,26 432.362.125,10

S PR Cascavel 272.243 39,39 45,92 175.184.592,52

S PR Pinhais 117.078 39,44 40,88 80.661.000,00
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(2005)

S PR Foz do Iguacu 293.646 39,52 43,08 280.640.075,55

S PR Maringa 313.465 40,91 38,44 288.716.000,00

S PR
Almirante 
Tamandare

105.848 44,28 41,44 45.653.097,27

S PR Araucaria 110.956 45,47 50,88 258.253.000,00

S PR Guarapuava 164.772 47,20 53,95 102.301.978,09

S PR Campo Largo 103.176 47,30 45,47 69.677.000,00

S PR Toledo 104.332 48,68 45,48 86.618.080,00

S PR Ponta Grossa 295.383 49,42 53,90 193.008.996,79

S PR Colombo 216.966 50,04 47,14 112.895.083,06

S PR Paranagua 141.635
Dado

incorreto
53,70 120.228.322,29

S RS
Santa Cruz 
do Sul

116.081 33,87 37,60 123.940.310,31

S RS Passo Fundo 182.233 34,81 36,73 132.171.589,00

S RS Alvorada 205.476 38,29 46,83 79.035.443,88

S RS
Novo 
Hamburgo

251.854 39,11 44,46 219.300.399,67

S RS Gravatai 259.100 40,14 50,97 151.799,00

S RS Pelotas 338.544 41,01 45,27 237.547.993,95

S RS Caxias do Sul 396.261 44,80 41,93 460.747.741,88

S RS Canoas 324.994 44,97 40,95 356.594,00

S RS Bage 120.129 48,83 50,55 83.000.351,48

S RS Uruguaiana 133.481 50,47 50,94 64.403.499,89

S RS Santa Maria 261.980 50,72 50,70 145.678.664,64

S RS Viamao 251.407 50,97 48,46 103.926.030,00

S RS Porto Alegre 1.416.363 51,66 46,60 1.928.612.826,22

S RS
Bento
Goncalves

100.467 52,54 53,96 92.504.519,79

S RS Rio Grande 193.789 54,23 53,57 147.201.123,16

S RS Guaiba 102.290 57,01 57,27 56.789.766,51

S SC Lages 165.068 34,88 35,04 133.966.763,86

S SC Criciuma 182.785 36,25 36,80 152.264.059,08
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S SC Itajai 161.789 36,51 41,52 267.298.167,65

S SC Chapeco 165.220 37,46 44,50 160.067.139,27

S SC Joinville 477.971 43,69 42,23 557.569.698,58

S SC
Jaragua do 
Sul

124.661 43,92 39,88 193.620.087,49

S SC Blumenau 287.350 45,64 45,45 344.798.229,55

S SC Palhoca 120.346 48,64 48,82 59.268.496,20

S SC Florianopolis 386.913 48,93 49,37 411.935.715,98

S SC Sao Jose 192.679 50,64 45,30 159.586.058,37

SE ES Vila Velha 387.204 38,80 NI NI

SE ES Vitoria 309.507 40,59 39,12 644.845.644,88

SE ES Guarapari 102.089 41,96 42,47 72.180.000,00

SE ES Serra 371.986 42,46 41,93 331.346.812,55

SE ES Colatina 109.226 45,07 45,62 96.880.008,78

SE ES Linhares 119.824 45,69 42,15 143.070.583,00

SE ES
Cachoeiro de 
Itapemirim

191.033 47,61 52,51 128.224.103,00

SE ES Cariacica 349.811 NI 43,36 148.338.182,17

SE MG Itabira 104.846 28,28 27,15 170.337.338,14

SE MG
Pocos de 
Caldas

148.712 34,50 30,52 295.452.497,55

SE MG Teofilo Otoni 128.109 37,75 42,17 74.778.377,51

SE MG Ipatinga 229.133 38,67 37,64 273.397.240,56

SE MG
Belo
Horizonte

2.350.564 40,47 40,84 2.618.493.893,82

SE MG Varginha 119.760 40,71 NI NI

SE MG
Coronel 
Fabriciano

102.588 41,71 40,37 42.961.196,00

SE MG Divinopolis 200.636 44,40 44,31 163.213.630,45

SE MG Araguari 107.459 45,09 42,75 77.621.813,90

SE MG Sabara 128.492 45,38 44,17 64.876.512,70

SE MG Ibirite 161.208 46,04 44,55 73.758.784,50
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SE MG Uberlandia 570.042 46,27 40,80 487.086.985,00

SE MG Uberaba 274.988 47,16 37,36 269.079.983,66

SE MG
Conselheiro 
Lafaiete

109.904 47,81 47,08 57.398.591,06

SE MG Juiz de Fora 493.121 48,50 48,61 445.277.531,97

SE MG
Governador 
Valadares

255.651 48,75 46,96 215.580.004,00

SE MG Passos 103.670 48,80 46,26 65.105.010,00

SE MG Betim 376.318 48,93 48,56 514.118.169,73

SE MG Sete Lagoas 205.833 49,00 45,73 160.217.614,45

SE MG
Patos de 
Minas

134.622 49,09 45,93 102.022.846,00

SE MG Contagem 583.386 50,02 46,58 445.808.184,00

SE MG
Ribeirao das 
Neves

299.687 51,72 52,10 88.446.911,58

SE MG Barbacena 121.397 53,42 46,95 103.256.003,00

SE MG
Montes
Claros

336.132 NI NI NI

SE MG Pouso Alegre 119.572 NI 44,09 92.238.285,12

SE MG Santa Luzia 209.057 NI NI NI

SE RJ Mesquita 179.517 32,87 41,26 71.340.473,30

SE RJ Petropolis 302.477 36,65 NI NI

SE RJ Cabo Frio 153.735 37,20 38,51 301.807.533,00

SE RJ Nilopolis 151.465 39,05 39,59 80.512,30

SE RJ Niteroi 471.403 42,78 43,67 597.899.400,00

SE RJ
Rio De 
Janeiro

6.051.399 43,08 49,28 7.064.442.096,72

SE RJ Resende 115.086 45,49 44,46 138.357.800,00

SE RJ
Angra Dos 
Reis

136.525 46,29 40,29 264.648.600,00

SE RJ Belford Roxo 472.325 47,13 40,98 187.909,20

SE RJ Nova Iguacu 817.117 47,98 36,17 386.630.200,00

SE RJ Barra Mansa 174.500 49,29 50,56 142.909.417,64
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SE RJ
Nova 
Friburgo

176.669 49,43 46,24 147.304.800,00

SE RJ Mage 227.467 50,12 NI NI

SE RJ Sao Goncalo 948.216 50,29 49,11 324.388.900,00

SE RJ
Volta 
Redonda

253.226 50,44 NI NI

SE RJ
Sao Joao de 
Meriti

461.638 60,93 46,10 190.109.400,00

SE RJ
Duque de 
Caxias

830.679 NI 47,40 681.597,10

SE RJ Macae 152.063 NI 35,61 650.672.200,00

SE RJ Teresopolis 146.994 NI* NI NI

SE SP
Presidente 
Prudente

201.347 33,44 40,00 188.895.771,34

SE SP Limeira 270.223 34,24 31,50 264.799.588,92

SE SP Aracatuba 177.823 36,43 47,52 196.885.271,25

SE SP Maua 398.482 37,13 35,29 328.661.553,00

SE SP Hortolandia 186.726 37,28 40,52 187.680.931,00

SE SP Piracicaba 355.039 37,36 33,75 393.277.854,68

SE SP
Sao Jose do 
Rio Preto

398.079 37,84 38,77 368.564.428,00

SE SP
Sao Caetano 
do Sul

135.357 38,34 38,34 460.630,02

SE SP Jau 121.333 39,33 39,02 107.100.463,00

SE SP Sorocaba 552.194 39,35 42,44 579.757.154,77

SE SP Sao Paulo 10.838.581 39,59 38,12 14.180.428.636,87

SE SP Ribeirao Pires 114.473 39,96 38,41 79.431.714,61

SE SP
Varzea 
Paulista

105.051 40,63 40,83 61.761.780,79

SE SP Marilia 215.911 41,08 40,31 234.610.829,00

SE SP
Itaquaquece-
tuba

328.345 41,74 42,83 142.140.007,94

SE SP Botucatu 117.308 41,75 35,23 95.194.228,53

SE SP Araraquara 194.401 41,90 42,68 227.102.431,59
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SE SP
Moji das 
Cruzes

359.519 42,18 42,27 302.195.296,97

SE SP Ribeirao Preto 542.912 42,30 42,21 594.911.132,16

SE SP Sao Carlos 210.841 42,37 43,21 213.620.981,65

SE SP
Franco da 
Rocha

119.710 42,84 NI NI

SE SP Taubate 263.251 42,85 59,98 279.568,00

SE SP Jundiai 340.907 43,25 41,03 529.296.392,26

SE SP Moji-Guacu 136.258 43,26 43,52 150.555.698,11

SE SP
Sao Bernardo 
do Campo

773.099 43,38 39,53 1.215.199.690,25

SE SP Praia Grande 229.542 43,42 46,42 318.388.987,52

SE SP Tatui 102.930 43,44 32,69 72.508.347,59

SE SP Diadema 383.629 43,90 42,65 362.335.474,30

SE SP
Guaratin-
gueta

110.323 43,96 42,76 104.923.222,00

SE SP Cotia 170.296 44,22 40,06 196.248.152,12

SE SP Itu 149.758 44,81 39,06 145.848.127,00

SE SP Jandira 106.742 44,94 49,40 72.322.650,31

SE SP Santos 418.255 45,56 48,91 691.702.688,50

SE SP Birigui 104.138 46,08 44,98 81.171.407,95

SE SP Santo Andre 665.923 46,19 40,38 804.045.678,08

SE SP Guarulhos 1.218.862 46,52 45,17 1.131.485.902,12

SE SP Cubatao 117.120 46,73 47,33 411.091.544,32

SE SP Barretos 108.273 47,30 46,73 137.627.258,00

SE SP Sao Vicente 321.474 48,24 46,40 297.243.297,71

SE SP Sertaozinho 102.815 48,56 48,66 109.449.158,56

SE SP Catanduva 113.578 48,61 46,55 122.250.283,00

SE SP Ourinhos 102.533 48,83 46,37 99.912.827,00

SE SP
Santa Barbara 
D’oeste

182.808 48,89 45,73 143.656.385,64

SE SP Atibaia 124.108 48,93 50,17 123.198.147,82
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SE SP
Itapecerica da 
Serra

152.283 48,97 48,81 109.374.776,50

SE SP Embu 234.174 49,76 50,60 128.730.043,37

SE SP Jacarei 205.360 49,96 45,46 245.717.374,24

SE SP Franca 315.770 50,42 47,10 218.530.420,13

SE SP Rio Claro 183.597 50,95 51,58 198.005.675,39

SE SP
Francisco 
Morato

159.316 51,34 50,89 80.479.481,22

SE SP Campinas 1.031.887 52,07 54,62 1.250.481.938,03

SE SP Bauru 344.258 52,09 50,85 266.619.040,94

SE SP Americana 197.345 58,33 51,14 255.799.861,39

SE SP Araras 112.783 NI 41,45 143.404.630,00

SE SP Carapicuiba 375.859 NI 48,53 126.496.545,00

SE SP Indaiatuba 170.703 NI NI NI

SE SP Itapetininga 137.733 NI 41,34 88.846.363,39

SE SP Osasco 695.879 NI NI NI

SE SP
Pindamo-
nhangaba

138.320 NI 41,60 126.296.340,34

SE SP Salto 103.844 NI NI NI

SE SP
Sao Jose dos 
Campos

589.050 NI 43,29 913.746.653,21

SE SP Sumare 225.307 NI 56,84 167.138.894,00

SE SP Votorantim 103.722 NI 47,77 94.207.749,92

SE SP Guaruja 292.828 NI* NI* NI*

SE SP Poa 105.805 NI* 36,58 83.673.433,65

Fonte: SISTN em cumprimento à Portaria STN n º 109/02.

Critérios desta pesquisa, não oficiais.

NI*O ente ainda não encaminhou as informações à STN, conforme previsto na Portaria STN Nº 109, de 2002 

(13 municípios em 2004 e 9 em 2005)

NI Sem informações para os períodos em estudo (28 municípios em 2004 e 20 em 2005)

**460.898 habitantes, segundo os dados preliminares do censo 2000 do IBGE.
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Observações:

2 municípios com dados incorretos em 2004 e 1 em 2005. Possivelmente porque os dados foram inseridos nos 

campos errados.

189 municípios com informações em 2004 e 202 em 2005.

Resumo

2004

Situação Emergencial Limítrofe Boa Excelente

 51,3%  48 e < 51,3%  38 e < 48% < 38%

N 16 39 98 36

% 8,5 20,6 51,9 19,0

2005

Situação Emergencial Limítrofe Boa Excelente

 51,3%  48 e < 51,3%  38 e < 48% < 38%

N 17 31 122 32

% 8,4 15,3 60,4 15,8

Fonte: SISTN em cumprimento à Portaria STN n º 109/02.

Critérios desta pesquisa, não oficiais.
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

COM PESSOAL DO GOVERNO FEDERAL E

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1995-2003

INTRODUÇÃO

Opresente relatório tem por objetivo analisar a composição e a evolu-
ção das despesas com Pessoal da União no período de 1995 a 2003, 

assim como a evolução das despesas com o pagamento de pessoal da 
União e do Ministério da Saúde no período compreendido entre 1995 e 
2003. Também faz parte do escopo do trabalho uma análise dessas despe-
sas em relação aos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101, de 
04/05/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A composição das despesas com Pessoal da União centra-se no des-
membramento dos gastos segundo o tipo de vínculo do servidor – ativo, 
inativo ou instituidor de pensão – e/ou pelos Poderes da União – Poderes 
Executivo, Legislativo, inclusive o Tribunal de Constas da União (TCU), 
Judiciário e o Ministério Público da União (MPU)31. Já a análise evolutiva 
centra-se na relação temporal dessas despesas com indicadores macroe-
conômicos e nas mudanças de composição observadas.

Neste sentido, o trabalho divide-se em 6 seções, incluindo esta 
introdução. Na seção 2, as despesas com Pessoal da União serão avaliadas 
em termos agregados e medidas em relação ao PIB e ao total da despesa 
efetiva do governo federal. Já na seção 3, essas despesas serão analisadas 

31  Em termos técnicos, a análise pela ótica da composição significa trabalhar com os Órgãos e 
com a natureza de despesa da classificação funcional-programática. A identificação dos Po-
deres da União se dá pela divisão e agrupamento dos Órgãos do governo federal, enquanto o 
tipo de vínculo é identificado pela filtragem do Grupo de Despesa Pessoal e Encargos Sociais
e pela separação e agrupamento do gasto por Elemento de Despesa.
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segundo os poderes da União e os tipos de vínculo. Por sua vez, na seção 
4 analisar-se-á as despesas com o pagamento de Pessoal do Ministério da 
Saúde, comparando-o com os resultados do Poder Executivo. Na seção 
5, as despesas com o pagamento de Pessoal são analisadas em relação às 
restrições impostas pela LRF. Finalmente, na seção 6 serão apresentadas 
as considerações finais. A bibliografia e os Anexos são apresentados na 
seqüência. 

DESPESAS COM PESSOAL DA UNIÃO: ANÁLISE MACROECONÔMICA

Nesta seção as despesas com Pessoal serão avaliadas em termos 
agregados, sendo sua evolução comparada com as trajetórias do PIB e da 
despesa efetiva do governo federal. Conceitualmente, a despesa efetiva 
do governo federal equivale ao total do gasto federal, excluídas as trans-
ferências intragovernamentais32. A despesa efetiva, por sua vez, pode ser 
dividida em: (i) despesa financeira, onde são computados os gastos com 
o pagamento de amortização e de juros e encargos das dívidas interna e 
externa; (ii) e despesa não-financeira, onde são contabilizados os demais 
gastos da União, inclusive as despesas com o pagamento de Pessoal. Visto 
isso, a Tabela 19, a seguir, mostra o total das despesas com Pessoal da 
União e a despesa efetiva do governo federal em relação ao PIB, para o 
período 1995-2003.

32  Ou seja, desconsiderados os deslocamentos de recursos entre instâncias da esfera federal.
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TABELA 19 Evolução do total das despesas com Pessoal da União e 
da despesa efetiva do governo federal em termos do PIB - 
1995-2003

Fonte: SOF/SIDOR, para as despesas; IBGE, para o PIB.

Notas: 1 - A Despesa efetiva equivale à despesa total do governo federal, excluídas as transferências 

intragovernamentais.
2 - A Despesa não-financeira é igual à diferença entre a despesa efetiva e a despesa financeira.
3 - A Despesa financeira é igual às despesas com juros, amortização e encargos das dívidas interna e externa.
4 - As despesas com Pessoal abrangem as despesas de todos os Poderes da União e de todos os tipos de 

vínculo.
5- As despesas não-financeiras incluem as despesas com Pessoal da União.

A partir desses dados, pode-se observar que as despesas com o 
pagamento de Pessoal da União variam consideravelmente em relação às 
despesas não-financeiras – relação (a/b). Após uma forte queda inicial e 
um período de relativa estabilidade dessa relação, que se estende até 1999, 
verifica-se uma retomada em 2000. Entretanto, a partir daquele ano a pro-
porção dos gastos não-financeiros destinados às despesas com Pessoal 
volta a decrescer, embora esse decrescimento seja bem mais moderado do 
que aquele observado inicialmente.

Uma outra observação é que a queda inicial na proporção dos gas-
tos não-financeiros destinados ao pagamento de Pessoal – relação (a/b) 
– não parece estar associada a uma contração dos gastos não-financeiros 
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em relação à despesa efetiva do governo federal – relação (b/c). Em outras 
palavras, entre 1995 e 1998 a proporção dos gastos não-financeiros no 
total da despesa efetiva mantém-se relativamente estável, mas nesse ínte-
rim as despesas com Pessoal contraem em termos relativos. Isso significa 
que, de 1995 a 1998, a parcela do orçamento federal menos “engessada33”
era mais representativa dentro dos gastos não-financeiros. 

Por outro lado, a partir de 1999 o gasto financeiro passa a ser mais 
representativo no total da despesa efetiva – relação (c/d) – e, por conse-
guinte, os gastos não-financeiros passam a representar cada vez menos do 
total da despesa efetiva. Porém, nesse período, e salvo algumas oscilações, 
o gasto não-financeiro destinado às despesas com Pessoal mantém-se 
relativamente estável – embora a taxas decrescentes. Dito de outro modo, 
o governo federal passa a priorizar cada vez mais o pagamento a credores 
internos e externos, ao mesmo tempo em que, grosso modo, mantém rela-
tivamente estável o nível de despesas com Pessoal. Isso significa, portanto, 
que a partir de 1999 a parcela do orçamento federal menos “engessada34”
passa a ser menos representativa dentro dos gastos não-financeiros.

Já em relação ao PIB, as despesas com Pessoal da União mantêm-se 
relativamente estáveis ao longo da série, embora essa relação decresça – 
relação (a/e). Por outro lado, a despesa efetiva do governo federal cresce 
consideravelmente em relação à produção interna – relação (d/e) –, mas 
esse crescimento está mais relacionado a um aumento dos gastos desti-
nados ao cumprimento de contratos das dívidas interna e externa, do que 
a um aumento das despesas não-financeiras, conforme se pode ver pelo 
Gráfico 13. 

33 A parcela do orçamento federal destinada aos gastos financeiros e às despesas com Pessoal é 
mais “engessada”, isto é, de certo modo não permite realocações ou reorientação de priorida-
des. Por outro lado, os gastos não-financeiros que não se referem ao pagamento de Pessoal 
são mais “livres”, ou seja, a possibilidade de remanejamento de recursos de um programa 
para outro é bem maior.

34 Vide nota explicativa anterior.
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GRÁFICO 13 Evolução da despesa efetiva e financeira do governo federal 
(%PIB) - 1995-2003

Fonte: SOF/SIDOR: 1995-2003

Elaboração: Duarte, B.

Assim, pelo Gráfico 1 (a) se pode observar que a trajetória de cres-
cimento da despesa efetiva em relação ao PIB é similar ao movimento 
das despesas financeiras, enquanto a variação da despesa não-financeira, 
onde estão computados os gastos com o pagamento de Pessoal, é menos 
intensa. Por sua vez, desmembrando-se a despesa efetiva do governo 
federal, conforme o Gráfico 1 (b), constata-se que grande parte daquela 
variação deriva de despesas relacionadas à rolagem – amortização – das 
dívidas. O pagamento de juros e encargos da dívida, que reflete o ver-
dadeiro custo das dívidas assumidas, também cresce em relação ao PIB, 
embora esse crescimento seja bem mais sutil.
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DESPESAS COM PESSOAL DA UNIÃO: ANÁLISE EVOLUTIVA DA

COMPOSIÇÃO

Uma análise da composição das despesas com Pessoal requer desa-
gregar os gastos segundo os Poderes da União e o tipo de vínculo do servidor. 
Neste sentido, a Tabela 20, a seguir, apresenta as despesas com Pessoal da 
União para o período de 1995 a 2003, segundo os Poderes e o tipo de vínculo, 
com valores deflacionados pelo IPCA mensal para dezembro de 200335.

TABELA 20 Despesas com pessoal da União, segundo o tipo de vínculo e 
Poderes - 1995-2003

35 A correção dos preços pelo IPCA foi adotada tendo em vista ser este o índice oficial de infla-
ção do governo. Além disso, este índice reflete o custo do consumo das famílias, que, a priori,
é em parte financiado pelos recursos advindos das despesas com o pagamento de Pessoal. 
Esses mesmos dados são apresentados em valores correntes na Tabela A1, no Anexo.
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Dessa forma, em relação ao Poder Executivo, observa-se que o 
volume de gastos em favor de servidores ativos declina até 1999, quando 
se recupera e mantém-se relativamente estável, mas a um nível menor 
que o verificado no início do período – à exceção de 2002, com alta ele-
vação no volume de gastos, que pode ser explicada por um aumento real 
do pagamento de precatórios36 e de despesas de exercícios anteriores, em 
relação a 2001. Por outro lado, as despesas com inativos e pensionistas 
cresce durante o período, diminuindo a diferença em relação ao volume 
das despesas com servidores ativos. Considerando todo o período entre 
1995 e 2003, observa-se que 54,7% dos gastos foram destinados a servido-
res ativos e 45,3%, com o pagamento de inativos e de pensionistas. Essas 
informações são resumidas no Gráfico 14, a seguir.

GRÁFICO 14 Evolução da despesa com Pessoal, Poder Executivo - 1995-
2003

Fonte: SOF/SIDOR 1995-2003.

Nota: os dados absolutos e relativos foram calculados a partir de valores corrigidos para dezembro de 2003 

pelo IPCA mensal.

36 Decisões judiciais, identificadas pelo elemento de Despesa nº 91 no Grupo de Despesa Pesso-
al e Encargos Sociais.
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Por sua vez, em relação ao Poder Legislativo, tanto as despesas com 
servidores ativos como os gastos com o pagamento de inativos e pensio-
nistas crescem em termos reais durante o período. Por outro lado, consi-
derando todo o período compreendido entre 1995 e 2003, pode-se obser-
var que 70,1% das despesas com Pessoal deste Poder foram destinadas 
a gastos com servidores ativos, ficando a diferença para o pagamento de 
inativos e pensionistas, conforme se pode ver pelo Gráfico 15, a seguir.

GRÁFICO 15 Evolução da despesa com Pessoal, Poder Legislativo - 
1995-2003

Fonte: SOF/SIDOR 1995-2003.

Nota: os dados absolutos e relativos foram calculados a partir de valores corrigidos para dezembro de 2003 

pelo IPCA mensal.

Já em relação ao Poder Judiciário, observa-se que as despesas com 
servidores ativos crescem em termos reais até 2001, mantendo-se estáveis 
em 2002 e decaindo em 2003. Por outro lado, os gastos com o pagamento 
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de inativos e pensionistas, embora também cresçam em termos reais 
durante o período, mantêm-se relativamente estáveis de 1999 em diante. 
Em relação à representatividade no total das despesas do período entre 
11995 e 2003, pode-se observar que, assim como no caso do Poder Legis-
lativo, o volume de despesas em favor dos servidores ativos é muito maior 
que a magnitude do gasto com o pagamento de inativos e pensionistas – 
78,0% e 22,0%, respectivamente. Essas informações são apresentadas no 
Gráfico 16, a seguir.

GRÁFICO 16 Evolução da despesa com Pessoal, Poder Judiciário - 1995-
2003

Fonte: SOF/SIDOR 1995-2003.

Nota: os dados absolutos e relativos foram calculados a partir de valores corrigidos para dezembro de 2003 

pelo IPCA mensal.

Finalmente, em relação ao Ministério Publico da União (MPU), 
observa-se que tanto os gastos em favor dos servidores ativos como as 
despesas com o pagamento de inativos e pensionistas crescem em termos 



120 Observação

reais durante o período, embora a trajetória de crescimento das despesas 
com ativos seja muito maior. Além disso, considerando todo o período 
entre 1995 e 2003, assim como no caso dos Poderes Legislativo e Judici-
ário, o volume das despesas com servidores ativos é muito maior que a 
magnitude de gastos com o pagamento de inativos e pensionistas, con-
forme se pode ver pelo Gráfico 17 a seguir.

GRÁFICO 17 Evolução da despesa com Pessoal, Ministério Público da 
União - 1995-2003

Fonte: SOF/SIDOR 1995-2003.

Nota: os dados absolutos e relativos foram calculados a partir de valores corrigidos para dezembro de 2003 

pelo IPCA mensal.

Visto isso, observando a tendência do período como um todo, con-
forme se pode ver pelo Gráfico 18, a seguir, uma análise apenas segundo 
o tipo de vínculo37 indica um crescimento das despesas com o pagamento 
de inativos e uma relativa estabilidade dos gastos com servidores ativos 

37  Considerando-se todos os Poderes da União.
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– embora se observe uma retomada no nível de gastos a partir de 2000. 
O pico, em termos de gasto, observado em 2002 pode ser explicado pelo 
aumento real, em relação ao ano 2001, de mais de 100% com pagamento 
de precatórios38 e de quase 50% com despesas de exercícios anteriores.

GRÁFICO 18 Evolução da despesa com Pessoal, todos os Poderes da União 
- 1995-2003

Fonte: SOF/SIDOR 1995-2003.

Em suma, uma análise apenas em termos do volume de recursos 
revela que a variação média real na magnitude das despesas com Pessoal 
do Poder Executivo é de apenas 0,6%, enquanto nos demais poderes ela 
pode chegar a 129,8% (MPU), 84,7% (Judiciário) ou 51,0% (Legislativo). 
Considerando, por sua vez, o total das despesas com Pessoal da União, 
a variação média real no volume de recursos chega a 9,4% no período, o 
que pode ser considerado um crescimento moderado frente às variações 
mencionadas. Porém, como o volume de despesas com Pessoal do Poder 
Executivo permaneceu estagnado, e este é muito maior do que o volume 
de despesas dos demais poderes, a variação total das despesas conforme 
explicitada no Gráfico 19, a seguir,  não poderia ser muito diferente da 
observada.

38 Decisões judiciais, identificadas pelo elemento de Despesa nº 91 no Grupo de Despesa Pesso-
al e Encargos Sociais.
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GRÁFICO 19  Despesas com Pessoal da União segundo o tipo de vínculo e 
Poderes (%) - Total 1995-2003

Fonte: SOF/SIDOR: 1995-2003

Nota: valores deflacionados para dezembro de 2003 (IPCA mensal).

Dessa forma, o Gráfico 19 (a) indica que mais de 80% do total das 
despesas com Pessoal do período compreendido entre 1995 e 2003 foram 
realizadas em favor de servidores e/ou dependentes ligados ao Poder Exe-
cutivo, seguido de gastos com Pessoal ligado ao Poder Judiciário. Já os 
gastos com Pessoal do Poder Legislativo e do Ministério Público (MPU) 
representam, em termos agregados, uma parcela pequena do total das 
despesas com Pessoal neste mesmo período.

Já decompondo as despesas com Pessoal da União apenas pelo tipo 
de vínculo, conforme apresentado no Gráfico 19 (b), observa-se que no 
período de 1995 a 2003 mais da metade de todas as despesas com Pes-
soal da União foi destinada a cobrir gastos em favor de servidores ati-
vos, incluindo despesas com transferências e aplicações diretas para o 
pagamento de vencimentos e vantagens fixas e variáveis de Pessoal civil 
e militar, de obrigações patronais, de sentenças judiciais, do salário-famí-
lia, de outros benefícios assistenciais, etc. Os demais gastos, por sua vez, 
representam despesas previdenciárias custeadas com recursos da União: 
o pagamento de inativos, absorvendo mais de ¼ do total dos gastos com 
Pessoal no período; e de pensionistas, absorvendo aquela diferença.
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A análise apenas pelo volume de despesa pode ser bastante sim-
plista, na medida em que os diferenciais na quantidade de recursos podem 
estar associados a diferenças no quantitativo de servidores de cada Poder. 
Visto isso, na Tabela 21, a seguir, apresenta-se o quantitativo de servidores 
de cada Poder e tipo de vínculo.

TABELA 21 Quantitativo de servidores da União, por Poder e tipo de 
vínculo - 1995-2003
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Dessa forma, considerando as transferências intergovernamentais 
destinadas ao pagamento de servidores – ativos, inativos e instituidores 
de pensão – de outras esferas como parte do quantitativo de servidores 
do Poder Executivo, então este Poder é responsável, a cada ano, por um 
custeio médio de 92,9% do total de servidores da União. Seqüencialmente, 
em média cerca de 5,2% do quantitativo anual de servidores está vincu-
lado ao Poder Judiciário; 1,5%, ao poder Legislativo; e 0,4%, ao MPU.

A partir das informações anteriormente apresentadas e relativas às 
despesas anuais com o pagamento de Pessoal e do quantitativo de ser-
vidores, por Poder e tipo de vínculo, o crescimento dos gastos pode ser 
associado à evolução do quantitativo de servidores. Esse procedimento 
permite medir o ganho real não só apenas em termos de recursos, mas em 
termos do gasto por servidor39. Visto isso, a Tabela 22, a seguir, apresenta 
a variação média real no período compreendido entre 1995 e 2003 e a taxa 
média de crescimento real anual segundo os Poderes da União e o tipo 
de vínculo, tanto em termos do volume de despesas como em termos do 
gasto médio por tipo de vínculo40.

39 Para detalhes sobre a média de gasto anual acumulado por servidor, segundo o Poder e o tipo 
de vínculo, no período compreendido entre 1995 e 2003, consultar a Tabela A2, no Anexo.

40 Para detalhes sobre a variação real anual das despesas por servidor, segundo o Poder e o tipo 
de vínculo, no período compreendido entre 1995 e 2003, consultar a Tabela A3, no Anexo.
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TABELA 22 Variação média real no período de 1995 a 2003 e taxa média 
de crescimento real anual, por Poder e tipo de vínculo
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A Tabela 22, anterior, resume importantes observações41. Assim, 
conforme anteriormente mencionado, a variação média real dos gastos 
com Pessoal da União chega a 9,4% no período analisado, porém, essa 
variação cai para 6,7% caso a evolução do quantitativo de servidores tam-
bém seja considerado. Isso significa que parte da variação no volume de 
despesas refere-se apenas a um aumento do estoque de servidores cober-
tos com recursos federais.

Outra consideração refere-se aos percentuais obtidos para o Poder 
Legislativo. Embora o volume real de despesas tenha crescido 51,0% no 
período, considerando o aumento do quantitativo de servidores – que 
chega a 42,9% – o ganho real cai para apenas 5,7%.  Já no Poder Execu-
tivo, a variação média real dos gastos com Pessoal de apenas 0,6% cai para 
0,0% quando computados os quantitativos, ou seja, permanece estagnada 
durante o período. Assim, quando o quantitativo é considerado, ganhos 
reais consideráveis só são observados para servidores vinculados ao Poder 
Judiciário e ao Ministério Público da União.

Por outro lado, analisando apenas o tipo de vínculo e levando-se em 
consideração os quantitativos, apenas ativos e inativos obtiveram ganhos 
reais. Outra constatação referente apenas aos servidores ativos é que a 
variação média real é menor quando vista apenas em termos do volume 
de recursos, do que quando os quantitativos são considerados. Em outras 
palavras, o volume de recursos cresce, mas o ganho é ainda maior que o 
crescimento dos recursos porque o total de ativos cai entre 1995 e 2003 – 
queda de 8,1%. Essa observação é particularmente interessante no caso 
dos ativos do poder executivo42: o volume de despesas cai 9,2% em termos 
reais durante o período, mas como o estoque de servidores cai ainda mais 
– queda de 10,8% –, ainda se observa um ganho real de 3,6%. De qualquer 

41 É importante fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, a variação média real tende a 
ser menor quando o quantitativo é considerado, do que quando a despesa é vista exclusiva-
mente em termos de volume de recursos – esse fato ocorre quando ambos os quantitativos 
e as despesas variam positivamente. Em segundo lugar, e por outro lado, pode ocorrer que a 
variação média real seja maior quando o quantitativo for considerado, do que quando ape-
nas o volume de gastos é considerado – isso ocorre quando o estoque de servidores cai e o 
volume de despesa cresce (ou este cai menos do que a queda do quantitativo), como é o dos 
servidores ativos.

42 Considerando-se também o quantitativo e despesas relacionados a transferências.
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forma, essa variação é menor do que o ganho observado para servidores 
dos demais Poderes da União.

EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

A evolução da despesa efetiva e do pagamento de pessoal do Minis-
tério da Saúde é apresentada na Tabela 23, a seguir.

TABELA 23 Evolução do total da despesa efetiva e com pagamento de 
Pessoal do Ministério da Saúde - 1995-2003

Diante dos dados, pode-se observar que a despesa não-financeira, 
que exclui o pagamento de juros e encargos da dívida do Ministério da 
Saúde (MS) apresenta crescimento real de 15,9% no período, inclusive 
em termos relativos, medido pela sua participação no total das despesas 
do Ministério – de 91,0% para 98,6% entre 1995 e 2003. Já as despesas 
financeiras do MS, apesar da trajetória irregular, da tendência de alta ao 
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final do período e de apresentar picos em dois anos do intervalo analisado, 
mantêm-se relativamente baixas, comparativamente falando.

Entretanto, se por um lado a despesa efetiva do MS sobe em termos 
relativos e absolutos no período, por outro os gastos com pagamento de 
pessoal com recursos do Ministério sofrem considerável redução, tanto 
em termos absolutos – de 17,0%, – como relativos – de 28,0% para 20,0% 
da despesa efetiva do MS, entre 1995 e 2003. Além disso, é importante 
observar o comportamento dessa retração em dois momentos no tempo: 
(i) no período compreendido entre 1995 a 1999, anterior à efetiva imple-
mentação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a redução em termos 
absolutos das despesas com pessoal foi maior que no período seguinte, 
mas aquelas despesas correspondiam, em média, a cerca de 24,7% de toda 
despesa efetiva; por outro lado, (ii) no período de 2000 a 2003, posterior à 
LRF, a redução em termos absolutos das despesas com pessoal foi menor, 
mas essas despesas passaram a corresponder, em média, a apenas 20,1% 
do total da despesa efetiva do Ministério. O comportamento dessa trajetó-
ria pode, em parte, ser creditado à LRF, que agiu no sentido de contenção 
das despesas com pessoal da administração como um todo.

A Tabela 24, por sua vez, apresenta os gastos com pessoal do MS 
segundo o tipo de vínculo no período entre 1995 e 2003. Conforme espe-
rado, tendo em vista os resultados acima apresentados, essas despesas 
caem ao longo do intervalo, mas as mudanças de composição dos gastos 
apresentam particularidades interessantes. Os gastos com pessoal ativo do 
MS caem em termos relativos e absolutos – retração real 20,7% no volume 
despendido, representando 62,3% do total das despesas com pessoal em 
2003. O gasto com inativos pagos com recursos do MS também cai em 
termos absolutos, mas aumenta de participação no total das despesas com 
pessoal – explicada pela queda com pagamento de inativos. Finalmente, 
os gastos com pensionistas mantêm-se relativamente estáveis, mas tam-
bém aumentam a participação no total das despesas dessa natureza.
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TABELA 24 Evolução do total das despesas com pagamento de Pessoal 
do Ministério da Saúde, segundo tipo de vínculo - 1995-2003

Os resultados da Tabela 6 acima são, em parte, explicados por ques-
tões óbvias. A LRF estabelece metas de austeridade fiscal para as despesas 
com pessoal, independentemente do tipo de vínculo do servidor. Entre-
tanto, as despesas com inativos e pensionistas são mais ou menos rígidas, 
pois constituem direito adquirido. Já as despesas com pagamento de pes-
soal ativo são mais suscetíveis a alterações. Dessa forma, pela contenção 
de despesas com ativos ser mais fácil, e por ser este o grupo de servidores 
com maior representatividade no total de gastos, é esperado que a redução 
neste grupo seja maior do que nos demais. As oscilações anuais nas des-
pesas com ativos são mais radicais do que as variações nas despesas com 
inativos e pensionistas – observar, por exemplo, a variação ocorrida entre 
1995 e 1996.

Visto isso, é importante analisar a redução no volume de gastos por 
outra ótica, verificar em qual medida a retração das despesas alterou o 
quantitativo de servidores do Ministério. Essa perspectiva, apresentada na 
Tabela 25, a seguir, procura verificar se a redução das despesas é acompa-
nhada de redução de estoque, de redução na média de gastos por tipo de 
vínculo ou de ambos.
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TABELA 25 Quantitativo de servidores do Ministério da Saúde, por tipo 
de vínculo - 1996-2003

De fato, conforme se pode ver pela Tabela 25, acima, o quantitativo 
de pessoal ativo do Ministério da Saúde cai consideravelmente – redução 
de mais de 40,0% entre 1996 e 2003. Porém, ao mesmo tempo o esto-
que de inativos e pensionistas aumenta no período – 12,7% e de 32,1%, 
respectivamente. No período analisado a redução no total de servidores 
ativos é tão intensa que se configura em uma constatação interessante: a 
partir de 2001 o estoque de inativos ultrapassa o de ativos.

Portanto, a contração no volume de gastos com pessoal ativo no perí-
odo em questão pode ser explicada pelo enxugamento, em larga escala, no 
total de servidores trabalhando no/para o Ministério da Saúde. Por outro 
lado, a redução das despesas com inativos e pensionistas só não foi maior 
porque, além das questões legais que enrijecem a possibilidade de um 
maior corte desses custos, o estoque aumentou concomitantemente.

Sob uma outra perspectiva, combinando as informações de quan-
titativo e gasto, conforme apresentado na Tabela 26, pode-se observar em 
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que medida esses movimentos representaram também perdas e ganhos 
para os que se mantiveram no sistema.

TABELA 26 Média anual de gastos por servidor do Ministério da Saúde, 
segundo vínculos quantitativos - 1996-2003

Os dados indicam que se por um lado o quantitativo de servidores 
ativos do Ministério caiu drasticamente, por outro o gasto médio anual 
com servidores da ativa aumentou consideravelmente – aumento real de 
64,0%, chegando, em 2003, a ser 61,3% maior que a média anual geral de 
gastos por servidor. Por outro lado, o gasto médio anual com inativos e 
pensionista caiu no período, inclusive proporções semelhantes – o gasto 
médio  anual retrai cerca de 21,0%, em termos reais, entre 1996 e 2003. 
Esses resultados sinalizam, portanto, uma linha de orientação estratégica, 
que, ao mesmo tempo em que encolhe o estoque, prima pela valorização 
dos que permanecem na ativa.
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Dessa forma, as informações até aqui mostradas permitem inferir 
que a contenção da despesa com pessoal do Ministério da Saúde se deu, 
em larga medida, devido a um drástico encolhimento do quantitativo de 
servidores ativos, cuja representatividade é grande. Concomitante a esse 
processo, o gasto médio por servidor que permaneceu ativo aumenta con-
sideravelmente em termos reais, configurando uma valorização dos servi-
dores ainda dentro do sistema43.

Por outro lado, o movimento de queda dos gastos com inativos e 
pensionistas, embora não tão expressiva em termos absolutos, é explicada 
por outra razão: ao mesmo tempo em que houve um aumento no estoque 
de aposentados e pensionistas, houve uma diminuição no gasto médio 
anual por inativo e pensionista. Dado que os mecanismos legais impedem 
a exclusão de pessoas do sistema à revelia, a provável razão para queda 
da despesa média deve advir da perda de alguns benefícios e comissões 
quando os servidores saem da ativa, aliado também correção monetária 
relativamente menor44.

Visto isso, é interessante analisar o Ministério da Saúde em relação 
aos resultados do poder ao qual faz parte, isto é, em comparação aos resul-
tados do poder executivo federal. Essa análise permite medir a represen-
tatividade das despesas do MS no total das despesas do poder executivo, 
e avaliar seus resultados em relação à média.

Análise comparativa: despesas com Pessoal do Ministério 
da Saúde e do Poder Executivo

O quantitativo de servidores do Poder Executivo do governo federal, 
por tipo de vínculo, é apresentado na Tabela 27.

43 Vale ressaltar, entretanto, uma limitação das informações disponíveis. As decisões judiciais e 
despesas de semelhante natureza que são pagas a servidores inativos são, na verdade, com-
putadas como gastos com servidores ativos. Embora isso, em parte, não seja totalmente er-
rado, pois conseguiram tais direitos na condição de ativo, prejudica uma análise temporal, 
pois eleva o gasto atual dando a ilusão de que o aumento se deu por elevação de gastos com 
pessoal efetivamente na ativa. 

44 A limitação mencionada na nota anterior também pode ser outra possível explicação.



Volume 6 133

TABELA 27 Quantitativo de servidores do Poder Executivo do governo 
federal, por tipo de vínculo - 1996-2003

Os dados indicam que, de 1996 a 2003, o quantitativo de servidores 
do Poder Executivo manteve-se relativamente estável45. Porém, cai o esto-
que de servidores ativos – em cerca de 9,7% – e aumenta o quantitativo 
de inativos e instituidores de pensões – em 4,8% e 20,3%, respectivamente. 
Esses dados contrastam com a redução no quantitativo de servidores do 
MS, apresentado na Tabela 7, muito maior que a redução percentual no 
estoque de servidores do Poder Executivo como um todo.

Recuperando os dados das Tabelas 2 e 6, vale ressaltar também que 
as despesas com pessoal do Poder Executivo mantêm-se relativamente 
estáveis ao longo do período, apesar de oscilações em torno de 10%. Por 
outro lado, as despesas com pessoal do MS reduzem em 17,0% em ter-
mos reais no mesmo ínterim. Em outras palavras, ao longo do período as 
despesas com pessoal do Poder Executivo não caem em termos absolutos, 
mas as despesas do MS com o pagamento de pessoal sim. Esse movi-

45 Apesar da disponibilidade dos dados em 1995, a análise tomou como base o ano de 1996, pois 
os dados do quantitativo de servidores do MS só estavam disponíveis a partir desse ano.
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mento pode ser visto de outra perspectiva: em 1995 as despesas do MS 
com pessoal representam cerca de 11,2% do total desse tipo de gasto do 
Poder Executivo; já em 2003, a representatividade cai para 9,2%.

Visto a relação em termos do estoque de servidores, é interessante 
comparar também o Ministério da Saúde e o Poder Executivo como um 
todo a partir dos respectivos gastos médios mensais, conforme apresen-
tado na Tabela 28.

TABELA 28 Média anual de gasto por servidor do Ministério da Saúde, 
segundo tipo de vínculo, em relação à média de gastos por 
servidor do Poder Executivo - 1996-2003
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Dessa forma, a comparação entre o gasto médio por servidor do 
Ministério da Saúde e o gasto médio por servidor do Poder Executivo 
indica que: (i) a média de gastos por servidor ativo do MS era menor que 
a média por servidor ativo do Poder Executivo, mas a partir de 2001 isso 
muda – sendo o gasto médio do MS 27,7% em 2003; (ii) o gasto médio 
por inativos e instituidores de pensões é menor no MS do que no Poder 
Executivo, em todo o período, e a tendência caminha para um aumento 
nessa diferença.

Despesas com Pessoal do Ministério da Saúde por unidade 
orçamentária

Finalmente, é importante analisar a despesa com o pagamento de 
pessoal do Ministério da Saúde segundo suas unidades orçamentárias, 
conforme mostra a Tabela 29.
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Diante desses dados, pode-se verificar que o pagamento das des-
pesas com pessoal é bastante centralizado, concentrando-se basicamente 
em duas unidades orçamentárias: o Fundo Nacional de Saúde (FNS), de 
onde sai cerca de 70% de todo os recursos que financiam as despesas com 
pessoal entre 1995 e 2003; e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que 
financia outros 25% de toda a despesa com pessoal do MS no referido 
período. O FNS é um fundo financeiro dos recursos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), e destina-se a custear as despesas tanto do Ministério da 
Saúde e da administração indireta como as despesas de transferência para 
o financiamento de ações e serviços de saúde executados pelos municí-
pios, estados e Distrito Federal. Já a Funasa, é um órgão do MS respon-
sável por promover a inclusão social por meio de ações de saneamento e 
responsável pela promoção e proteção à saúde dos povos indígenas.

DESPESAS COM PESSOAL DA UNIÃO: A LEI DE RESPONSABILIDADE

FISCAL

Esta parte do trabalho dirige-se ao estudo das despesas com Pessoal 
da União em relação aos limites estabelecidos para esse tipo de gasto pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Devido a restrições nas informações 
disponíveis esta análise restringe-se aos exercícios 2002 e 2003.

A Lei Complementar nº 101/00, mais conhecida como a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), estabelece, conforme o caput do art. 1º, “nor-
mas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fis-
cal”. Em suma, o objetivo central da LRF é o equilíbrio das contas públicas, 
através do planejamento e da gestão fiscal responsável, estabelecendo-se 
regras e limites para gastos com Pessoal, endividamento, operações de cré-
dito, despesas, receitas, etc., sendo aplicável a todos os níveis de governo 
e seus respectivos Poderes.

No tocante aos gastos com Pessoal, objeto deste trabalho, a Lei 
Complementar nº 96/99, conhecida como “Nova Lei Camata” e anterior 
à LRF, já estabelecia limites para gastos com pagamento de Pessoal para 
as três esferas de governo, calculados sobre a Receita Corrente Líquida 
(RCL). A LRF foi ainda mais específica, pois decompôs esses limites pelos 
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poderes, dividindo a responsabilidade pelos ajustes de despesas que antes 
recaíam preponderantemente sobre o Poder Executivo. Assim, conside-
rando apenas as restrições impostas à União, objeto de estudo neste tra-
balho, os limites para gastos com Pessoal da União entre os Poderes é 
apresentada no Quadro 1, a seguir.

QUADRO 1 Limite de gastos com Pessoal sobre a Receita Corrente 
Líquida

Tendo em vista estes limites, pode-se elaborar os demonstrativos 
das despesas com Pessoal por Poder e Consolidado. A Tabela 30, a seguir, 
apresenta o Demonstrativo Consolidado das Despesas com Pessoal da 
União para os anos 2002 e 2003.
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TABELA 30 Demonstrativo Consolidado das despesas com Pessoal da 
União - 2002-2003

Os dados indicam que as despesas com Pessoal da União ficaram 
aquém dos Limites Legal e Prudencial estabelecidos pela LRF. Embora o 
valor da Despesa Líquida com Pessoal em relação ao Limite Legal tenha 
caído em termos percentuais entre 2002 e 2003, o valor subiu caso se con-
sidere o valor estabelecido no Limite Permitido – de 84,7% para 89,0%. 
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Isso significa que a margem para aumento das despesas com Pessoal dimi-
nuiu, embora ainda seja relativamente considerável. 

No tocante aos Poderes da União, pode-se verificar pelas tabelas no 
Anexo46 que todos os Poderes realizaram gastos com Pessoal dentro dos 
Limites Legais e Prudenciais permitidos pela LRF. Por outro lado, pode-se 
verificar que as despesas com Pessoal do Poder Executivo e do Ministério 
Público da União são as que mais se aproximam do Limite Prudencial 
estabelecido pela legislação, embora apenas este, dentre os dois, tenha 
adquirido ganhos reais ao se considerar os quantitativos de servidores vin-
culados a cada um.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados indicam que as despesas com Pessoal da União cresceram 
em magnitude no período entre 1995 e 2003, mas grande parte desse cres-
cimento está relacionado a um aumento das despesas com o pagamento 
de inativos e pensionistas, pois, considerando todo o período, as despe-
sas com servidores ativos terminaram o período praticamente nos mes-
mos patamares das despesas observadas no início da série. Apesar dessa 
constatação, o nível de gasto com servidores ativos mantém-se, a partir de 
2000, em patamares superiores aos anos anteriores, enquanto o período 
de maior elevação dos gastos com inativos e pensionistas é justamente 
nos anos anteriores a 2000.

Por outro lado, analisando a tendência observada ao longo do 
período, verifica-se que as despesas com Pessoal perdem magnitude em 
relação ao PIB, embora se mantenham relativamente estáveis ao longo 
do período. Observa-se também que essas despesas passam a represen-
tar menos do gasto não-financeiro do governo federal, que, por sua vez, 
também perde magnitude, e de modo mais acelerado, em relação à des-
pesa total do governo, cuja prioridade passa a destinar-se ao pagamento 
de juros e encargos das dívidas interna e externa. Assim, verifica-se uma 
tendência de queda na margem de recursos disponíveis para o governo 

46  Para consultar os Demonstrativos das Despesas com Pessoal de cada Poder, consultar as 
Tabelas 34, 35, 36 e 37, no Anexo. 
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federal aplicar em outras áreas, na medida em que os gastos financeiros 
crescem demasiadamente e as despesas com Pessoal, por mais que pos-
sam variar, são relativamente vinculadas.

Em relação às despesas com Pessoal de cada Poder, verifica-se que o 
volume de gastos do Poder Executivo é muito maior que a magnitude das 
despesas dos demais poderes, o que reflete a amplitude do seu quantita-
tivo de servidores. Por outro lado, combinando o volume de despesas e o 
quantitativo, observa-se que os servidores vinculados ao Poder executivo 
foram os que menos obtiveram ganhos em termos reais durante o período, 
sendo consideráveis os ganhos dos servidores ligados ao Poder Judiciário 
e ao Ministério Público da União.

A análise particular do Ministério da Saúde indica que as despesas 
com pagamento de pessoal têm caído tanto em termos absolutos como 
em relação ao total da despesa efetiva do Ministério e do Poder Execu-
tivo como um todo. O volume de gastos com servidores ativos diminui 
no período, em parte devido à grande diminuição no quantitativo de ser-
vidores ativos. Por outro lado, o gasto médio por servidor ativo aumenta, 
inclusive mais do que ocorre quando o Poder Executivo é analisado. Por 
sua vez, o gasto com inativos também contrai, mas o de pensionistas per-
manece estável. Entretanto, ambos os estoques de inativos e pensionistas 
aumentam no período, de modo que a média anual de gastos por servido-
res nessas condições diminui.

Finalmente, uma análise das despesas com Pessoal da União em 
relação às restrições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) revela que todos os poderes realizam suas despesas dentro dos limi-
tes Legal e Prudencial estabelecidos pela LRF. Por outro lado, as despesas 
com Pessoal do Poder Executivo e do Ministério Público da União são as 
que mais se aproximam do Limite Prudencial estabelecido pela legislação, 
embora apenas este, dentre os dois, tenha adquirido ganhos reais ao se 
considerar os quantitativos de servidores vinculados a cada um. Assim, o 
pequeno ganho real percebido por servidores do Poder Executivo pode, 
em parte, estar associado aos limites estabelecidos pela LRF: na medida 
em que o quantitativo de servidores ligados àquele Poder é considera-
velmente maior do que o dos demais, pequenos aumentos de recursos 
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podem elevar as despesas com Pessoal a níveis não desejáveis em termos 
da gestão fiscal responsável. 
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TABELA 34 Demonstrativo das despesas com Pessoal, Poder Executivo - 
2002-2003
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TABELA 35 Demonstrativo das despesas com Pessoal, Poder Legislativo - 
2002-2003
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TABELA 36 Demonstrativo das despesas com Pessoal, Poder Judiciário - 
2002-2003
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TABELA 37 Demonstrativo das despesas com Pessoal, Ministério Público 
da União - 2002-2003




