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RESUMO 

 Analisar a dinâmica do emprego formal no Ceará no período de 2000 a 

2011, verificando quais são as principais mudanças espaciais e estruturais que 

ocorrem no emprego formal do Ceará no período, constitui a principal intenção 

deste trabalho. Foram utilizados dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), administrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Diante do 

crescimento econômico do estado nos últimos anos, observou-se que o perfil do 

emprego formal nas mesorregiões cearenses nos anos 2000 a 2011, seguiu o perfil a 

nível estadual, ou seja, os empregos registrados, com pequenas exceções, foram 

caracterizados por maiores números de contratações no setor de serviços, 

predominância do gênero masculino, remuneração de até 1,5 salário mínimo, mão-

de-obra tendo concluído o ensino médio, com idade entre vinte e quarenta anos. 
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ABSTRACT 

To analyze the dynamics of formal job in Ceará in period 2000 the 2011, checking what 

the main spacial and structural changes occurring in the formal job from Ceará in the 

period, constitutes the main intention of this work that still shows the profile of the 

worker demanded for the market of pertaining to the state of Ceará work using itself for 

this of information generated from the data of the Annual Relation of Social 

Information (RAIS), managed for the Ministry of the Work and Job (MTE). Given the 

state's economic growth in recent years, it was observed that the profile of formal 

employment in the regions of Ceará in the years 2000 to 2011, followed the profile at 

the state level, ie the registered jobs, with minor exceptions, were characterized by 

higher number of hires in the service sector, predominantly male, compensation of up to 

1.5 minimum salary, labor-work having completed high school, aged from twenty to 

forty years. 

 

Keys words: Job market, Formal Job, Ceará 
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1. INTRODUÇÃO 

A economia brasileira passou por uma série de problemas nas últimas três décadas 

gerados por elevadas taxas inflacionárias. Frente a essa situação, houve diversas tentativas de 

estabilizar a economia, reduzindo a participação do Estado, possibilitando uma abertura 

econômica e a competição comercial com os demais países. Essas ações do Governo com 

enfoque comercial influenciaram o formato de organização do mercado de trabalho interno. 

(PRONI; BALTAR, 1996). 

A partir dos anos 2000, o mercado de trabalho como um todo, em especial o cearense, 

sofreu grande influência do bom momento vivenciado pela economia brasileira. O Ceará 

registrou aumento das taxas de crescimento superiores aos valores nacionais. O PIB em 

valores nominais cresceu de 22,4 bilhões em 2000 para 74,9 bilhões em 2010. Isso fez com 

que o estado aumentasse sua participação no PIB nacional com 2,04% em 2010. Já em 2011 o 

Ceará registrou um crescimento de 4,3% superior os 2,7% a nível nacional. Esses valores do 

PIB estadual se refletiram no desempenho dos principais setores da economia: Comércio, 

Serviços, Indústria e Agropecuária. (IPECE, 2011 e 2012) 

Segundo dados da Rais de 2009, o Ceará ficou em nono lugar em número de novas 

vagas de emprego com carteira assinada. Nesse mesmo ano, o Estado apresentou uma taxa de 

participação do emprego formal de 61,9%. A taxa de ocupação bem como a de desemprego 

apresentou um desempenho inferior em comparação ao Brasil e região metropolitana de 

fortaleza. (IPECE, 2010). 

Mesmo com bons resultados na última década, a reestruturação econômica brasileira 

vivenciada nas ultimas décadas trouxe alguns questionamentos quanto à qualidade da força-

de-trabalho e às condições de trabalho. O regime de trabalho no país era caracterizado por 

uma intensa instabilidade dos vínculos de trabalho, significativa disparidade nos níveis de 

salários e precária política de direitos trabalhistas, além de forte repressão sindical e 

despreocupação por parte das autoridades com respeito às condições e formas de uso do 

trabalho (BALTAR, 1994, 1995).  
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Diante o exposto, o presente trabalho consiste em analisar a dinâmica do emprego 

formal no Ceará no período de 2000 a 2011. Tem-se como questão de pesquisa: quais as 

principais mudanças espaciais e estruturais ocorridas no emprego formal cearense no período? 

Os dados utilizados na pesquisa foram extraídos da Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS através do site do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo das sete mesorregiões do 

Ceará, seguindo a nomenclatura do IBGE: Noroeste, Norte, região Metropolitana de 

Fortaleza, Sertões, Jaguaribe, Centro-sul e Sul. Nesta pesquisa serão observadas mudanças 

com respeito a gênero, faixa etária, escolaridade e renda dos trabalhadores com carteira 

assinada das mesorregiões.  

O trabalho está dividido em seis seções, sendo a primeira a introdução, a seção dois 

abordará a evolução social e econômica do Brasil da década de trinta a primeira década do 

século XXI, bem como a situação do mercado de trabalho nesse período; a terceira seção 

abordará os fundamentos do mercado de trabalho, a quarta seção trata da metodologia 

utilizada para a análise do trabalho formal no Ceará e a fonte dos dados utilizados; a seção 

cinco aborda a evolução setorial e espacial do mercado de trabalho formal cearense nos anos 

2000 e 2011 sendo dividida em três sub-seções: perfil do mercado de trabalho formal no 

Ceará, evolução dos setores econômicos nas mesorregiões do estado e o perfil espacial do 

trabalho formal no Ceará. Por fim na seção seis são feitas as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

  

      2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MERCADO DE TRABALHO NO 
CONTEXTO HISTÓRICO E ECONÔMICO DO BRASIL 

      2.1  O Brasil de 1930 a 1990 

O Brasil passou por uma série de mudanças estruturais e espaciais significantes a 

partir da década de 30, visto que, nesse momento foi iniciado o desenvolvimento da estrutura 

produtiva e do mercado interno brasileiro. 

O período que vai de 1930 a 1980 foi caracterizado pelo desenvolvimento da atividade 

industrial no Brasil em detrimento da agrária, a fim de retirar o país de seu histórico atraso 

estrutural e econômico. Até 1930, o Brasil já possuía uma estrutura industrial precária, porém 

sua economia ainda dependia da produção agrária em quase sua totalidade, sendo identificada 

a importância de se desenvolver os demais setores da economia, principalmente a atividade 

industrial. (THEODORO, 2005) 

Tendo como principal critério para o desenvolvimento brasileiro o crescimento 

econômico, o Estado passa a assumir um caráter intervencionista, investindo forte e 

diretamente em melhorias e modernização da estrutura produtiva brasileira. Além disso, nas 

décadas de trinta a setenta o estado tomou medidas destinadas a regularização do mercado de 

trabalho. Foram criadas leis que garantiam os direitos dos trabalhadores como: férias 

remuneradas, assistência médica e aposentadoria, com a finalidade de preparar a mão-de-obra 

existente para atuar no setor industrial.  

Além das medidas tomadas com respeito ao mercado de trabalho, o Governo brasileiro   

criou, em 1960, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Segundo 

Neves, Stival e Darós (2012), a SUDENE foi criada devido à necessidade de ter um órgão que 

coordenasse políticas em prol do desenvolvimento econômico do Nordeste, dando ênfase ao 

combate a seca, que era um sério empecilho para a produção agrícola e desenvolvimento da 

indústria.  

Essa instituição, idealizada por Celso Furtado, tinha como tarefa primária formular um 

projeto a fim de possibilitar melhorias na região nordeste como por exemplo: modernização 

dos setores de eletrificação, transportes, aproveitamento dos recursos hídricos, reestruturação 

da economia rural, melhoria das condições de abastecimento, levantamento e prospecção 

mineralógicos, levantamento cartográfico, serviços de águas das cidades do interior, acesso 

das populações a condições mínimas de instrução, e incentivos aos investimentos privados no 

setor industrial.Todas essas medidas visavam construir uma base em termos de infra-estrutura 

necessária ao crescimento econômico brasileiro.(NEVES; STIVAL; DARÓS, 2012) 
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Outro fator importante nesse período, foi a intensa migração da população rural, para a 

região urbana, especialmente as metrópoles. Esse expressivo aglomerado populacional causou 

problemas espaciais importantes como o surgimento das favelas, bem como um desequilíbrio 

entre a quantidade de emprego disponível e de mão-de-obra. A falta de postos de trabalho 

formais levou boa parte da população ao desemprego, subemprego e informalidade. 

(THEODORO, 2005) 

Após um período de desenvolvimento da economia interna, iniciado em 1930 com a 

evolução do parque industrial, o Brasil passou por um grave retrocesso na década de oitenta. 

Com os dois choques do petróleo em 1972 e 1979, o cenário externo era desfavorável para a 

obtenção de crédito e também para a exportação, enfrentando assim, sérias dificuldades de 

manter seus pagamentos e sua estrutura produtiva. Em virtude disso, passou a registrar níveis 

de crescimento econômico inferiores aos 7% de períodos mais prósperos (milagre 

econômico); além dos altos níveis de inflação, redução dos níveis de investimento, aumento 

da taxa de juros e da dívida doméstica e externa. (THEODORO, 2005; GIAMBIAGI; 

VILLELA, 2005) 

Em razão dos problemas macroeconômicos mencionados e também das mudanças nas 

políticas econômicas adotadas pelo Governo, nesse período, o Brasil passou por uma nova 

estruturação em sua economia, identificada através da priorização dos problemas de curto 

prazo, como o controle inflacionário e da dívida, ao passo que os programas de 

desenvolvimento econômico ficaram em segundo plano. 

Em suma, de 1930 a 1990, o Brasil sofreu mudanças significativas no sentido de 

evolução da sua estrutura industrial, assim como desenvolvimento de um mercado de trabalho 

formal que possibilitasse proteção, por meio de leis trabalhistas, aos trabalhadores e também 

aos empregadores. Porém, também é possível verificar que no mercado de trabalho brasileiro 

permeiam o excesso de mão-de-obra, muitas vezes resultante da migração do campo para as 

grandes metrópoles, e que tem como destino o desemprego ou a informalidade, ou seja, a 

formalização do trabalho nesse período ainda era uma parcela pequena do mercado de 

trabalho brasileiro. 

[...] Além dos aspectos econômicos, houve também, durante os anos 1980, o 
aprofundamento de tendências estruturais. É o caso da urbanização, cujas 
características mais importantes são ainda hoje o crescimento da população urbana 
nas regiões metropolitanas e nas cidades médias, assim como a predominância da 
migração urbana-urbana. “Mais concretamente, cerca de 70% dos migrantes têm 
hoje origem e destino nas cidades, e a maioria deles dirige-se preferencialmente para 
a metrópole regional mais próxima” (TOLOSA, 1991, p. 471). 
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2.2 O Brasil de 1990 a 2010 

Com a década de noventa, o Brasil inicia um processo de redemocratização, 

caracterizado pela necessidade de retomada do crescimento, assim como a resolução de 

problemas econômicos há muito existentes no país, como os elevados níveis de inflação, taxa 

de juros e diminuição dos investimentos. 

Segundo Giambiagi e Villela (2005), em meados de 1990, o nível de investimentos 

havia diminuído muito. Em razão disso, a política de substituição de importações já não tinha 

o mesmo efeito, a titulo de contribuição, para o crescimento da economia doméstica.  

Outro fator agravante para a economia brasileira foi que, do final de 1980 a primeira 

metade da década de 90, o Brasil sofreu com o fracasso dos planos econômicos implantados 

(Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e II). Apesar de o plano real ter tido êxito com o controle 

da inflação, o Brasil ainda tinha sérios problemas no que diz respeito ao desequilíbrio externo 

e déficit fiscal.  

[...] Ao contrário das outras experiências – em que se atribuía principal importância 
ao componente inercial – o Plano Real defendia que o excessivo gasto público era o 
principal responsável pela inflação. Mas, no caso brasileiro, considerava-se que a 
inflação beneficiava o fisco, tornando necessário um ajuste prévio (Fase I). Na 
prática, o diagnóstico do ajuste fiscal como precondição para a estabilização não foi 
validado, uma vez que a estabilização veio a despeito da piora das contas públicas 
(GIAMBIAGI; VILLELA, 2005, p. 162).                                                        

                                        
Em virtude desses desequilíbrios econômicos, o Estado passou a trabalhar baseado em 

três pilares: controle fiscal, utilização do câmbio flutuante e abertura comercial. 

Foram feitas algumas reformas nesse período como políticas de ajuste fiscal (1999), 

privatizações, reforma da previdência social, criação da lei de responsabilidade fiscal entre 

outras. 

Em relação ao mercado de trabalho, esse foi um período de aumento do desemprego e 

paralelamente, crescimento dos níveis de informalidade. Além disso, percebe-se o 

crescimento intenso da flexibilização do trabalho e da renda, além da precarização dos postos 

de trabalho. Essa situação se deve muito a estagnação do nível de crescimento, as 

privatizações, diminuição dos investimentos, aumento das terceirizações, além do crescimento 

da população economicamente ativa. Em suma, esse foi um período de retrocesso também na 

formalização do trabalho. (THEODORO, 2005) 

A primeira década do século XXI é marcada por dois momentos bem distintos. O 

período que vai de 2000 a 2003, semelhante aos anos anteriores, foi caracterizado por baixo 

crescimento econômico, inferior a 3% ao ano, crise energética, além dos desequilíbrios na 

balança comercial por conta do excesso de importações. 
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Com respeito ao mercado de trabalho, verificou-se o inicio do desenvolvimento da 

formalização do trabalho em todo o país. Isso se deve muito a algumas mudanças adotadas 

entre 1990 e 2000 como o controle inflacionário e desindexação da economia; abertura 

econômica; políticas de fiscalização e regulação da economia; mudança no comportamento do 

Governo em relação às questões trabalhistas no sentido de permitir que as mesmas fossem 

resolvidas por meio de negociações entre empregadores e sindicatos, ou seja, uma maior 

liberdade de atuação dos sindicados. (CHAHAD, 2006) 

Pode-se dizer que a partir de 2000 ocorre uma estruturação do mercado de trabalho 

formal. Isso se deve intensamente a política macroeconômica adotada pelo Governo. Foram 

intensificadas as medidas de controle da inflação, gastos públicos e cambio flutuante, mas 

também introduziu programas de valorização do salário mínimo, concessão de crédito e 

transferência de renda, estimulando o consumo interno. (GIAMBIAGI; VILLELA, 2005) 

Todas essas medidas contribuíram de forma expressiva para o crescimento de novos 

postos de trabalho em todo o país. Inicialmente houve aumento dos postos que possuem 

remuneração mais baixa (salário mínimo), mas posteriormente identificou-se a evolução do 

trabalho que depende de mão-de-obra especializada, sem contar que houve diminuição do 

emprego informal e desemprego. Nesse período, segundo dados do CAGED, de 2000 a 2009, 

o Brasil teve um saldo de 9.732.062 novos postos de trabalho com carteira assinada e esse 

resultado foi positivo para todas as regiões brasileiras (CAVALCANTE; PAIVA; 

TROMPIERI, 2010). 
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3. MERCADO DE TRABALHO 

3.1 O significado de trabalho 

Segundo o dicionário Aurélio, trabalho é definido por aplicação das forças e 

faculdades humanas para alcançar um determinado fim; atividade coordenada, de caráter 

físico e/ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento; 

tarefa, obrigação, responsabilidade. 

Todas essas definições são válidas, pois o trabalho foi descrito e caracterizado de 

diversas maneiras ao longo dos séculos, ora como um sacrifício, ora como algo sujo e 

degradante, em outros casos, como fonte de subsistência ou meio de destaque perante a 

sociedade. De toda forma, o trabalho surge como um meio de interação do homem com a 

natureza, como uma maneira de utilizá-la para benefício próprio e desenvolvimento da 

sociedade. (CIMBALISTA; RAFAELLI, 2003) 

[...] O trabalho do homem aparece cada vez mais nítido quanto mais clara for a 
intenção e a direção do seu esforço. Trabalho neste sentido possui o significado 
ativo de um esforço afirmado e desejado, para a realização de objetivos; onde até 
mesmo o objetivo realizado, a obra, passa a ser chamado trabalho. (ALBORNOZ, 
2000) 

 

De acordo com o dicionário de Ciências Sociais (1987), o trabalho é caracterizado 

como algo produtivo, pois gera riquezas, bem como pode ter um sentido de lazer, ou seja, 

fazer algo para ocupar o tempo ocioso unicamente como forma de entretenimento. Além 

disso, existe também a diferenciação de trabalho manual ou braçal e intelectual, cuja diferença 

fundamenta-se na maior ou menor utilização de forças físicas ou mentais para executar uma 

tarefa. 

Outro conceito importante diz respeito ao trabalho assalariado e não assalariado. 

Segundo Leoni e Proni (2008), trabalho assalariado é constituído por empregados de 

estabelecimento e pelo serviço doméstico remunerado. O trabalho não assalariado é 

caracterizado pelos empregadores, autônomos, não remunerados, produção no auto-consumo 

e autoconstrução.   

Esses conceitos, contudo, tornam-se mais específicos de acordo com o momento 

histórico e social. Segundo Cimbalista e Raffaelli (2003), alguns historiadores dividem a 

história mundial por períodos, sendo caracterizados o tempo e a história humana por meio dos 

modos de trabalho e produção, mostrando assim o quão importante é o trabalho para o 

desenvolvimento da sociedade. 
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O trabalho surgiu inicialmente como um meio de subsistência. O homem produzia seu 

próprio alimento e fazia suas roupas e utensílios de forma muito precária. Não existia o 

pensamento de troca, muito menos a intenção de acumulação de riquezas como é visto na 

sociedade atual. Com o estabelecimento de sociedades mais organizadas no sentido de que os 

indivíduos obtinham funções no meio em que vivia, o trabalho passou a ser retribuído com 

mercadorias, surgindo o escambo. Nesse período de trocas, o homem passou a aprender um 

oficio e ter uma função na sociedade, surgindo os artesãos. (CIMBALISTA; RAFFAELLI, 

2003) 

O trabalho assume um caráter de valorização do trabalhador a partir do século XIX 

com o fim da escravidão, permitindo a busca pelos direitos dos trabalhadores. Toda a história 

humana desde a era paleolítica, os agricultores vassalos no período feudal, aos primeiros 

sistemas de divisão do trabalho com os artesãos, até os operários da revolução industrial e 

posteriormente do sistema fordista no século XX tem no trabalho a base de sua existência. 

Hoje, como algo indispensável à sociedade mundial, como algo positivo no sentido de 

ascensão social e engrandecimento humano, dando ao indivíduo que não trabalha caráter de 

inapto. (CIMBALISTA; RAFFAELLI, 2003) 
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3.2 Considerações sobre o Mercado de Trabalho 

De acordo com Chahad (2005), o mercado de trabalho é definido como o lugar que 

possibilita a compra e venda da mão-de-obra, e onde acontecem negociações entre 

empresários e trabalhadores, com intervenção do Estado em algumas ocasiões, a fim de 

determinar os níveis salariais, o nível de emprego, condições de trabalho e outros aspectos 

pertinentes às relações entre trabalho e capital. 

Sendo assim, pode-se caracterizar mercado de trabalho formal pela existência de 

relações contratuais determinadas, na maioria dos casos, pelo mercado e são reguladas por 

legislação específica. O mercado de trabalho informal é identificado por haver pouca 

interferência do governo no seu funcionamento A pesar da existência do trabalho informal, 

Chahad acredita na importância do trabalho formal para a dinâmica da economia como um 

todo: 

 

[...] Ainda que a dimensão do mercado informal possa ser relativamente grande, a 
dinâmica da economia é fornecida pelo setor formal, notadamente no país em 
desenvolvimento como o Brasil. Ademais a própria dimensão e funcionamento do 
mercado informal estão intrinsecamente ligados ao que ocorre no núcleo capitalista 
de produção onde desponta o papel do mercado formal de trabalho (CHAHAD, 
2005, p.379). 

 

  O mercado de trabalho é observado de formas diferentes pelas esferas econômicas. 

Na macroeconomia o mercado de trabalho é importante no entendimento da determinação da 

demanda de emprego agregada e do produto, contribuindo para as tomadas de decisões dos 

mercados de bens e serviços, títulos e monetário. Em relação à microeconomia, o mercado de 

trabalho é estudado em teoria dos preços como meio de determinar níveis de emprego e 

salários. 

Além dos fatores econômicos é interessante verificar os impactos socioeconômicos de 

mudanças nas variáveis ligadas ao mercado de trabalho como: rotatividade, desemprego, 

produtividade do trabalho, salários, condições de trabalho entre outras. Essas mudanças são 

determinadas por flutuações das atividades econômicas em curto e longo prazo e são 

dependentes do nível de desenvolvimento econômico de cada país (CHAHAD, 2005)  

Existem alguns indicadores e variáveis do mercado de trabalho que auxiliam na 

avaliação do desempenho e o comportamento da economia bem como na tomada de decisões 

tanto das firmas como do governo, com o objetivo de melhorar as condições de vida e do 

emprego. (CHAHAD, 2005) 
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Dentre estas variáveis é importante destacar: 

• Força de trabalho: também chamada de população economicamente ativa (PEA), a 

força de trabalho é caracterizada pelo conjunto da mão-de-obra empregada e 

desempregada num determinado período de tempo. 

• Taxa de participação na força de trabalho: Esse indicador mostra o volume 

aproximado de oferta de emprego imediatamente disponível na economia, através da 

relação entre população economicamente ativa (PEA) e população em idade ativa 

(PIA). É importante destacar que o tamanho do PEA pode variar de país para país. 

• Taxa de desemprego: essa taxa mostra a quantidade de indivíduos que estão aptos, 

saudáveis e procurando trabalho, mas não encontram emprego com nível salarial 

vigente na economia. Essa taxa é importante, porque mostra os desequilíbrios no 

mercado de trabalho e a dificuldade em gerar emprego suficiente para a mão-de-obra 

ofertada. 

• Índice de emprego: indica a quantidade de trabalhadores disponíveis e utilizados 

pelas empresas através da relação entre volume de empregados e a população 

economicamente ativa. Esse índice mostra a quantidade de pessoas que estão 

exercendo alguma atividade econômica em relação aos demais que potencialmente 

poderia exercê-la. 

• Rotatividade da mão-de-obra: os movimentos de demissões e rescisões contratuais 

podem caracterizar desemprego da força de trabalho ou rotatividade da mão-de-obra. 

O que vai diferenciar esses casos é o ponto de vista da empresa e do empregado. No 

caso da empresa, a rotatividade implica a idéia de que o trabalhador que foi demitido 

ou pediu demissão espontaneamente será substituído. Já do ponto de vista do 

trabalhador, a sua demissão por parte da firma ou por sua própria escolha caracteriza 

desemprego no sentido de o indivíduo ter condições físicas e intelectuais de trabalhar, 

mas não conseguir encontrar uma ocupação. A rotatividade da mão de obra é uma 

variável de comportamento cíclico. Em períodos de recessão, os trabalhadores 

reduzem sua mobilidade entre empregos, pois as oportunidades de emprego diminuem 

nesse período e isso gera menos rotatividade por parte do trabalhador. Já as firmas 

procuram trocar a mão-de-obra menos qualificada da empresa por uma mais 

qualificada e se a recessão for demasiada, os empregadores procuram manter a mão-

de-obra qualificada da sua empresa a fim de evitar custos de contratação, treinamento, 

entre outros. No caso de crescimento econômico, os trabalhadores sentem-se 
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motivados a buscar outro emprego com maior salário ou mudar de cargo na empresa 

em que trabalha. Do ponto de vista das firmas, os empregadores se deparam com 

aumento da oferta de mão-de-obra e optam por trocar os empregados menos 

qualificados por outros com maior qualificação. 

• Salários reais e nominais: os níveis de salários nominais dependem das 

características das firmas, setores econômicos e dos trabalhadores. Além disso, eles 

são determinados por acordos entre empresas e sindicatos. Já os salários reais são 

obtidos por meio da deflação dos salários nominais por um índice de preços como o 

IGP ou IPC e são determinados por vários fatores sociais e econômicos como níveis de 

inflação e taxas de juros. 

• Índice de produtividade: esse índice é muito importante, pois influencia diretamente 

o nível de renda dos trabalhadores, visto que os ganhos de produtividade devem ser 

incorporados aos salários para equilibrar a renda do trabalhador e o lucro do 

empregador, sendo esses ganhos negociados entre ambas as partes. O índice de 

produtividade mede a razão entre o nível de produção (empresa, setores econômicos, 

país) e o número de trabalhadores que participaram da geração dessa produção. 
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3.3 O Funcionamento do Mercado de Trabalho  

Para Moutinho, Gouvea e Klagsbrum (2002), o trabalho é o principal pilar do 

estabelecimento de uma sociedade liberal. Dessa forma, em uma sociedade capitalista, com 

sua origem na livre circulação de mercadorias, e que se espera a maior comercialização 

possível dos bens, é demasiado importante a análise do mercado de trabalho. 

Segundo Ramos (2007), a importância fundamental do mercado está no fato de ser o 

lugar onde os indivíduos transacionam com preços determinados o principal e, em alguns 

casos, único ativo que é a sua capacidade laboral. Quando as habilidades físicas e intelectuais 

humanas se tornaram negociáveis, ou seja, uma mercadoria, o homem passou a depender da 

oferta e demanda de sua capacidade de trabalho. Dessa forma o conceito de mercado de 

trabalho tornou-se uma expressão do que ocorria na sociedade economicamente, ou seja, 

caracterizava as operações e procedimentos relacionados à demanda e oferta da força-de-

trabalho. 

[...] Tal conotação não leva em consideração que o trabalhador não vende seu 
trabalho como mercadoria no sentido estrito do termo. A maior diferença situa-se no 
fato do trabalhador  ser inseparável do vendedor. Deste modo para haver mercado, o 
trabalho deve adquirir autonomia e assumir um valor de mercado independente de 
seu proprietário. Esta autonomia e a diferenciação da pessoa humana tornou o 
trabalhador proprietário do seu tempo de trabalho e sua ocupação depende de um 
contrato que ele como possuidor de uma mercadoria firma com os proprietários dos 
empregos (MOUTINHO, GOUVEIA, KLAGSBRUM, 2002, p.2). 

 

Nos debates e estudos sobre mercado de trabalho ao longo dos anos percebeu-se certa 

dificuldade em enxergar o trabalho como uma mercadoria cujo preço depende de sua oferta e 

demanda no mercado. Todavia, o mercado de trabalho é antes de tudo um instrumento de 

socialização dos indivíduos. Sendo assim, o trabalho tem em sua essência um valor social que 

existe em todas as formas de organização social já existentes.(RAMOS, 2007) 

[...] Entre os indígenas brasileiros, por exemplo, o trabalho dos homens na caça e na 

pesca e das mulheres na agricultura é emblemático de como o produto do trabalho 

social pode ser distribuído entre os membros da coletividade. (RAMOS, 2007, p.7) 
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Admitindo que o trabalho possua, acima dos aspectos econômicos, uma dimensão 

social, é possível identificar os determinantes do desempenho do mercado de trabalho que 

podem ser vistos na figura 1. O primeiro, de cunho estrutural e determinante da natureza do 

seu funcionamento é a intervenção das instituições do mercado de trabalho como o governo 

representado pelo ministério do trabalho e os sindicatos; o segundo diz respeito às condições 

macroeconômicas como, por exemplo, crises inflacionárias ou de recessão; terceiro está 

relacionado a capacidade do mercado de prover valor absoluto. Neste caso, ressalta a 

quantidade da força de trabalho que depende do total da população do país, dos adultos, da 

disposição de emprego feminino e dos salários pagos, pois o salário vai determinar a oferta da 

mão-de-obra e a qualidade da força de trabalho que é determinado pelo nível de educação da 

população, além do estoque de capital do país. Esses elementos são responsáveis pela 

capacidade produtiva da mão-de-obra. (RAMOS, 2007) 

Figura1 – Determinantes do Desempenho do Mercado de Trabalho 

                         
                              Fonte: ramos (2007, p.8) 

 

 O funcionamento do mercado de trabalho possui algumas diferenciações quando se 

observa as teorias dos pensadores econômicos e sociais ao longo dos anos. Para os clássicos o 

mercado de trabalho funciona da mesma forma que os demais mercados da economia, onde os 

empregados visam maximizar seu bem estar e os empregadores buscam aumentar os lucros de 

suas empresas e diminuir seus custos, ou seja, trabalhadores e empregadores assumem um 

comportamento semelhante à estrutura das empresas, sendo a mão-de-obra um produto e o 
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salário o preço do bem força de trabalho. Para Smith, o nível de oferta e demanda do trabalho 

é função do nível salarial. 

De acordo com os Neoclássicos, o mercado de trabalho segue a mesma ótica do 

pensamento Clássico, ou seja, um equilíbrio entre oferta e demanda e o salário influenciando 

as mesmas, porém surge um novo elemento que pode afetar o equilíbrio de mercado: a 

capacitação da mão-de-obra. (OLIVEIRA; PICCININI, 2011) 

Para os neoclássicos, a capacitação técnica e intelectual do empregado e os custos 

dessa capacitação são fatores importantes para aumentar o preço do produto força de trabalho, 

ou seja, a capacitação do empregado ao longo de sua vida, que é chamado pelos neoclássicos 

de investimento em capital humano, pode auxiliar no aumento do nível de renda do 

trabalhador. (KOPSCHINA, 2001) 

Na perspectiva marxista, a mão-de-obra é vista como uma mercadoria e está sujeita a 

exploração por parte dos detentores dos fatores de produção, no caso, os donos das empresas. 

Sendo assim, os empregadores contratam parte da força de trabalho que lhe é ofertada, 

formando, de acordo com Marx, o chamado exército de reserva. (MARX, 1996) 

Essa parcela de trabalhadores ociosos no mercado permite ao empregador ofertar 

salários ao nível da subsistência desses trabalhadores e dessa maneira, controlar os níveis 

salariais e o seu custo de produção. 

 

[...] A teoria do emprego de Marx propõe um movimento pendular que resulta do 
embate de duas forças: a acumulação de capital e as limitações da disponibilidade de 
mão de obra. Desse modo, o teto para o crescimento do emprego e do produto 
provém do lado da oferta. (SINGER,1979, p.21). 

 

Para Oliveira e Piccinini (2011), os Seguidores da escola Keynesiana, contestam o 

mercado de trabalho nos moldes da escola neoclássica. Eles afirmam que a demanda por 

trabalho das empresas não é determinada pelos salários,mas sim pelo volume de produção das 

firmas que tem relação com a quantidade de demanda que as firmas buscam atender. 

Sendo assim, a demanda de mão de obra é definida fora do equilíbrio de mercado do 

modelo Neoclássico. A oferta de mão de obra em alguns casos pode ser menor que a 

disponibilidade da mesma, podendo ocasionar desemprego. Na perspectiva Keynesiana, nem 

sempre haverá pleno emprego, visto que, a oferta da força de trabalho é determinada pelo 

interesse no poder de compra dos salários ofertados.Em todas as abordagens clássicas, 

neoclássicas e Keynesianas mencionadas os trabalhadores poderiam se candidatar a qualquer 
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vaga ofertada, ou seja, não há uma distinção entre os tipos de cargos ofertados, o espaço de 

trabalho é visto de forma generalizada sem levar em conta diferenças regionais, profissionais 

ou demográficas.   

Para Singer (1979) uma teoria do emprego necessita abordar o grau de inserção da 

força de trabalho no processo de produção social, e isso se torna diferente quando observamos 

os distintos sistemas econômicos. 

Sendo assim, ao analisar o emprego é necessário diferenciar os diferentes setores 

econômicos: setores de mercado, setor de subsistência, setores de atividades governamentais e 

setor autônomo.  

Singer afirma que os setores de atividades governamentais têm por função fornecer os 

bens e serviços que geram demasiada dificuldade de serem ofertados pelo setor privado como 

saúde, educação, estrutura física, ou seja, a mão-de-obra demanda por este setor não é 

utilizada para gerar lucro e depende de questões políticas. O setor autônomo tem sua produção 

voltada para o mercado, porém a sua mão-de-obra é composta pelos donos da empresa 

privada e em alguns casos membros da família.  

O autor também afirma que uma economia de subsistência tem por único objetivo o 

consumo. Os indivíduos trabalham essencialmente em prol da sobrevivência da sociedade, 

sendo a oferta de mão-de-obra igual à demanda. A cada nova oferta de mão-de-obra para a 

produção de um bem existe um indivíduo disposto a consumir esse bem, ou seja, no caso de 

economia de subsistência, a oferta cria a sua demanda, não existindo problemas econômicos 

que possam gerar desemprego. No caso do sistema capitalista (setores de mercado), a 

produção de bens e por conseqüência a mão-de-obra estão subjugadas a criação do lucro, ou 

seja, a necessidade de se produzir novos bens é um meio para atingir o objetivo principal que 

é o lucro. 

[...] A economia capitalista é peculiar neste aspecto: ela divorcia produção de 
consumo não só pela intermediação do mercado (condição necessária, dada a 
ausência de planejamento global para uma ampla divisão do trabalho), mas ela os 
separa também enquanto meio e fim. (SINGER, 1977, p.10). 
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4. METODOLOGIA 

Esse estudo considera a evolução do emprego formal nas distintas regiões do Ceará no 

período de 2000 a 2011.  

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo sendo caracterizada pelo 

levantamento bibliográfico através de livros, artigos, sites, jornais e revistas com a finalidade 

de contribuir para o entendimento do mercado de trabalho formal no estado, e percepção de 

quais mudanças espaciais e estruturais ocorreram no período observado. 

Os dados principais utilizados na pesquisa foram extraídos da Relação Anual de 

Informações Sociais – RAIS através do site do Ministério do Trabalho (MTE). 

Para o estudo, será considerada a nomenclatura do IBGE para os setores econômicos, 

ou seja, Indústria, Construção Civil, Serviços, Comércio e Agropecuária; e também em 

relação à geografia cujo Ceará está dividido em sete mesorregiões: Noroeste, Norte, região 

Metropolitana de Fortaleza, Sertões, Jaguaribe, Centro-sul e Sul como podem ser vistas na 

figura 1. 

Sendo assim, foi feito levantamento dos dados nos anos 2000 e 2011 das principais 

variáveis consideradas: gênero, faixa etária, escolaridade, renda e setores econômicos com o 

objetivo de definir o perfil do trabalho formal em relação ao estado e as suas mesorregiões 

além da evolução dos setores econômicos ressaltando qual setor se destacou em cada região 

do Ceará. 
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  Figura 2 – Mapa do Ceará por Mesorregiões 

 
  Fonte: IPECE (2007) 
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5. EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL NO CEARÁ 

5.1 Perfil do Emprego Formal no Ceará  

Para a análise do mercado de trabalho foi coletado, por meio do Ministério do 

Trabalho e Emprego, os valores absolutos das variáveis: gênero, idade, escolaridade e renda, 

bem como o valor percentual das mesmas nos anos 2000 e 2011. 

Observou-se no Ceará que o número total de empregos formais duplicou no período 

analisado chegando a 1.406.906 empregos em 2011. Esses valores refletem a boa fase da 

economia cearense que vem registrando bons percentuais de crescimento com um PIB de 

4,3% em 2011. (IPECE, 2012) 

A tabela 1 mostra a evolução do emprego formal no estado em relação ao gênero. No 

período de 2000 a 2011, o número de pessoas empregadas para ambos os gêneros duplicou, 

com 784.780 postos para os homens e 622.126 para as mulheres em 2011. Todavia, o 

percentual de emprego para o sexo masculino ainda é superior que o feminino com variação 

de 110% no gênero masculino e 96% para o feminino, mostrando que apesar do avanço com 

respeito à inserção da mulher no mercado de trabalho, a quantidade de pessoas empregadas do 

sexo masculino ainda é maior. 

 
Tabela 1 – Emprego Formal no Ceará segundo gênero – 2000 e 2011 

 
Gênero                      2000                             2011  

 Val. Abs. Val. % Val. Abs. Val. % Var. % 
Homem 374.003 54,1 784.780 55,7 110 
Mulher 317.090 45,8 622.126 44,2 96 

Total 691.093 100 1.406.906   100 104 
 Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 
 

                     
Com relação à faixa etária foi verificada uma evolução positiva do nível de emprego 

para a maioria das faixas, porém cabe destacar que a faixa de 30 e 49 anos foi responsável 

pela maioria das ocupações formais no período apesar de seu valor percentual ter diminuído 

com valores em 2009 de 52,8% e 50,4% em 2011. De toda forma essa faixa é responsável por 

mais de 50% do emprego formal nos dois anos pesquisados. (Tabela 2) 
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Tabela 02 – Emprego Formal no Ceará segundo idade – 2000 e 2011 
 
Idade 2000  2011   

 Val. Abs. Val.% Val. Abs. Val.% Var.% 
10 a 17 3.100 0,4 3960 0,2 28 
18 a 29 232.920 33,7 487.310 34,6 109 
30 a 49 365.085 52,8 709.180 50,4 94 
50 a 64 82.605 11,9 188.464 13,4 128 
65 ou mais 7.009 1,0 17.981 1,2 157 
Total 690.719 100 1.406.895 100 104 
Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 

                            
 

Um questionamento feito nesta análise diz respeito à importância da variável 

escolaridade para a geração de emprego no estado do Ceará. Segundo dados do MTE, nos 

anos 2000 e 2011 houve um aumento do nível de emprego para todos os níveis de 

escolaridade em valores absolutos, porém verificou-se que houve uma diminuição do 

percentual de pessoas empregadas que possui o fundamental completo e também que não 

possui escolaridade com 11,8% e 0,5% em 2011 respectivamente. Em contrapartida, foi 

observado crescimento absoluto e percentual para quem possui ensino médio e/ou superior 

como mostra a tabela 3. 

 
Tabela 3 – Emprego Formal no Ceará segundo Escolaridade – 2000 e 2011 

 
Escolaridade 2000  2011   

 Val. Abs Val. % Val. Abs Val. % Var.% 
Analfabeto 17.635 2,5 7.484 0,5 -58 
5ª Completo Fundamental 52.578 7,6 38.877 2,7 -26 
6ª a 9ª Fundamental 90.820 13,1 93.811 6,6 3 
Até 5ª Incompleto 65.834 9,5 56.037 3,9 -15 
Fundamental Completo 124.011 17,9 167.296 11,8 35 
Ensino Médio 250543 36,2 744.411 52,9 197 
Ensino Superior 89.672 12,9 277.901 19,7 210 
Mestrado* - - 20.026 1,4 - 
Doutorado* - - 1.063 0 - 
Total 691.093 100 1.406.906 100 104 

         Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 
         (*) Não há registros dos valores de mestrado e doutorado no ano 2000. 

                                
Em suma, os dados mostram o crescimento do emprego formal para uma mão-de-obra 

mais qualificada, porém não é possível inferir se os postos de trabalhos que são ofertados a 

esse tipo de trabalhador corresponde ao grau de qualificação da mesmo.(Tabela 3) 
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Outro questionamento feito no estudo seria a relação entre emprego e a renda dos 

empregados. Segundo os dados da RAIS no período de 2000 a 2011, observou-se o 

crescimento absoluto do emprego formal para todas as faixas de renda exceto para quem 

ganha mais de vinte salários mínimos em média como mostra a tabela 4. 

 

Tabela 04 – Emprego Formal no Ceará segundo Renda – 2000 e 2011 
 

Renda (Média SM) 2000  2011   

 Val. Abs. Val. % Val. Abs. Val.% Var. % 
Até 0,50 14.003 2,0 18.431 1,3 32 

0,51 a 1,50 SM 290.904 42,0 847.777 60,2 191 

1,51 a 3,00 SM 201.402 29,1 314.550 22,3 56 

3,01 a 5,00 SM 77.830 11,2 110.576 7,8 42 

5,01 a 10,00 SM 60.513 8,7 73.965 5,2 22 

10,01 a 20,00SM 26.656 3,8 29.254 2,0 10 

Mais de 20,00 SM 13.889 2,0 11.381 0,8 -18 

Total 691.093 100 1.406.906 100 104 

Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 

                        

 

Todavia foi verificado que o percentual de empregos em relação à renda decresceu, 

alguns em maior proporção e outros em menor, como por exemplo, o nível de emprego para 

quem ganha até meio salário mínimo caiu em termos percentuais de 2% em 2000 para 1,3% 

em 2011. Já para quem ganha de 1,5 a 3 salários mínimos a queda foi de 29,1% para 22,3% 

nos anos 2000 e 2011 respectivamente. (Tabela 4) 

Um ponto muito importante observado e que mostra o perfil, em termos de renda do  

trabalho formal no Ceará é que, o nível de emprego para quem ganha de 0,5 a 1,5 salário 

mínimo foi a única faixa que cresceu em termos absolutos e percentuais variando de  

290.904(42%) para 847.777(60,2%). Isso mostra que o perfil do emprego no estado é 

caracterizado pelas contratações com remuneração de salário mínimo. 
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    5.2 Evolução Setorial do Emprego Formal por Mesorregiões do Ceará 

  

A análise setorial para as regiões do Ceará foi feita baseado em dados da RAIS 

(MTE), sendo utilizada a nomenclatura para setores e mesorregiões do IBGE. Foram 

extraídos os valores absolutos dos anos 2000 e 2011, de cada mesorregião do Ceará e também 

a nível estadual com respeito à variação setorial no período. Posteriormente foi verificado a 

participação dos setores econômicos em cada mesorregião e qual setor se destacou em termos 

de aumento do número de empregos com carteira. 

Sendo assim, no ano 2000 no Ceará existiam 691.090 empregos com carteira sendo 

que 406.868 (58,87%) pessoas empregadas no setor de serviços, em segundo lugar a indústria 

com 152.789 (22,11%) seguido pelo comércio com 93.253 (13,49%). Em 2011 verificou-se 

1.406.906 empregos destacando também serviços com 804.522 (57,18%), em segundo lugar a 

indústria com 262.182 (18,64%) e comércio com 230.755 (16,40%) como mostra as tabelas   

5 e 6. 

 

Tabela 5 – Emprego Formal nos Setores Econômicos por Mesorregiões e Ceará – 2000 e 
2011 

 
2000 Ceará Norte Noroeste Sertões Jaguaribe Sul Centro-

Sul 

Metropoli-

tana 

Indústria 152.789 8.931 16.919 1.438 6.483 10.731 2.721 105.566 
Construção 
Civil 

27.746 312 700 593 1.332 1.063 188 23.558 

Comércio 93.253 2.044 4.718 3.142 2.513 7.305 2.034 71.497 
Serviços 406.868 26.855 29.472 17.532 12.772 24.519 9.628 286.090 
Agropecuária 10.434 832 1.041 430 2.222 129 64 5.716 
Total 691.090 38.974 52.850 23.135 25.322 43.747 14.635 492.427 

2011 Ceará Norte Noroeste Sertões Jaguaribe Sul Centro-
Sul 

Metropoli-
tana 

Indústria 262.182 17.885 28.226 3.655 11.847 20.394 4.573 175.602 
Construção 
Civil 

84.994 3.988 2.111 574 1.350 4.296 349 72.326 

Comércio 230.755 9.146 15.698 7.980 7.739 19.665 5.931 164.596 
 Serviços 804.522 54.424 72.182 40.871 26.645 54.356 18.411 537.633 
Agropecuária 24.453 4.292 3.184 768 8.703 676 182 6.648 
Total 1.406.906 89.735 121.401 53.848 56.284 99.387 29.446 956.805 
 
Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 
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Os dados da tabela 6 mostram que embora a participação dos setores industria e 

serviços tenha reduzido, com algumas exceções, os valores absolutos dobraram em todos os 

setores destacando a demasiada importância do setor de serviços como responsável pelo 

maior número de pessoas empregadas no estado e também o setor de construção civil que teve 

um aumento de 27.746 (4,01%) em 2000 para 84.994 (6,04%). 

 

Tabela 6 – Participação (%) dos Setores Econômicos no Emprego Formal por Mesorregiões e 
Ceará – 2000 e 2011 

 

2000 Ceará Norte Noroeste Sertões Jaguaribe Sul 
Centro-

Sul 
Metropoli-

tana 
Indústria 22,1 22,9 32,0 6,2 25,6 24,5 18,5 21,4 

Construção Civil 4,0 0,8 1,3 2,5 5,2 2,4 1,2 4,7 

Comércio 13,4 5,2 8,9 13,5 9,9 16,7 13,9 14,5 
Serviços 58,8 68,9 55,7 75,7 50,4 56,0 65,7 58,1 
Agropecuária 1,5 2,1 1,9 1,8 8,7 0,2 0,4 1,1 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

2011 Ceará Norte Noroeste Sertões Jaguaribe Sul 
Centro-

Sul 
Metropoli-

tana 
Indústria 18,6 19,9 23,2 6,7 21,0 20,5 15,5 18,3 

Construção Civil 6,0 4,4 1,7 1,0 2,4 4,3 1,1 7,5 

Comércio 16,4 10,1 12,9 14,8 13,7 19,7 20,1 17,2 
 Serviços 57,1 60,6 59,4 75,9 47,3 54,6 62,5 56,1 
Agropecuária 1,7 4,7 2,6 1,4 15,4 0,6 0,6 0,6 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 
 

A mesorregião Norte compreende trinta e seis municípios que estão distribuídos em 

oito micro-regiões. Nessa região confirmou-se no ano 2000, 38.974 empregos com carteira, 

sendo 26.855 (68,90%) serviços, 8.931 (22,92%) indústria seguidos pelo comércio com 2.044 

(5,24%). 

Já em 2011 foram registrados 89.735 pessoas empregadas com 54.424 (60,65%) 

originados pelo setor de serviços, 17.885 (19,93%) indústria e 9.146 (10,19%) do comércio. 

Esse resultado mostra que assim como o Ceará, a mesorregião Norte tem como seus 

principais empregadores os setores de serviços, indústria e comércio, sendo o setor de 

serviços responsável por mais da metade dos empregos com carteira existentes. (Tabela5) 

Deve-se destacar o aumento percentual do setor de construção civil com 4,4% em 

2011 e serviços de 5,2% em 2000 para 10,1% em 2011. 

A mesorregião Noroeste compreende quarenta e sete municípios, distribuídos em sete 

micro-regiões. Em 2000, foram registrados nessa mesorregião 52.850 postos de trabalho 
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sendo: serviços com 29.472 (55,77%), indústria com 16.919 (32,01%) e 4.718 (8,93%) do 

comércio. Em 2011 foram registrados 121.401 empregos formais com a maioria distribuída 

nos setores: serviços com 72.182 (59,46%), indústria com 28.226 (23,25%) e comércio com 

15.698 (12,93%). 

A mesorregião Noroeste segue o padrão a nível estadual tendo como seu setor de 

destaque serviços que, assim como na mesorregião norte, representa mais da metade do 

emprego formal. Vale destacar que, os setores de construção civil e agropecuária, mesmo 

tendo pouca representatividade, dobraram seus valores absolutos de empregos com variações 

de 700 para 2.111 e 1.041 para 3.184 na construção civil e agropecuária respectivamente. 

(Tabelas 5) 

A mesorregião Sertões Cearenses é formada por trinta municípios, distribuídos em 

quatro microrregiões. Essa mesorregião possuía em 2000, 23.135 empregos formais com 

destaque para os seguintes setores: serviços 17.532 (75,78%), comércio com 3.142 (13,58%), 

indústria com 1.438 (6,22%). Em 2011 o número de postos foi de 53.848 com destaque para: 

serviços com 40.871 (75,90%), 7.980 (14,82%) e indústria 3.655 (6,79%). 

Deve-se destacar dessa mesorregião a grande importância que o setor de serviços tem 

com relação à geração de empregos, representando quase oitenta por cento do total de 

empregos formais nos dois anos pesquisados. Além disso, o setor de construção civil foi o 

único a ter diminuição do valor absoluto e também da participação no total de postos 

ofertados. 

 

 Gráfico 1 – Participação (%) dos Grandes Setores no Emprego Formal por Mesorregiões 
Cearenses - 2000 
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  Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 
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  Gráfico 2 – Participação (%) dos Grandes Setores no Emprego Formal por Mesorregiões 
Cearenses – 2011 
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  Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 

 

A mesorregião Jaguaribe é formada por vinte e um municípios, distribuídos em quatro 

microrregiões. No ano de 2000 essa mesorregião atingiu o número de 25.322 postos de 

trabalho sendo: serviços com 12.772 (50,44%), indústria com 6.483 (25,60%) e comércio com 

2.513 (9,92%). Em 2011 na mesorregião foram registrados 56.284 postos sendo: serviços com 

26.645 (47,34%), indústria com 11.847 (21,05%) e em terceiro a agropecuária com 8.703 

(15,46%). 

O setor de serviços liderou, em 2000 e 2011, o número de empregos formais, porém é 

importante destacar que a agropecuária foi responsável por 15,46% do total de emprego em 

2011, com resultado superior ao comércio que teve uma participação de 13,75% no mesmo 

período. 

A mesorregião Sul Cearense é formada por vinte e cinco municípios, distribuídos em 

cinco microrregiões. A mesorregião Sul foi responsável pelo total de 43.747 empregos com 

carteira em 2000 com destaque para o setor de serviços com 24.519 (56,05%), indústria com 

10.731 (24,53%) e comércio com 7.305 (16,70%). Em 2011 o total de empregos foi de 99.387 

sendo 54.356 (54,69%) vindos do setor de serviços, 20.394 (20, 52%) da indústria e 19.665 

(19,79%) do comércio. 
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Os dados mostram que o setor de serviços foi o que mais se destacou em termos 

absolutos no número de postos de trabalho, mas é importante destacar o crescimento absoluto 

do emprego na construção civil com 1.063 (2,43%) em 2000 e 4.296 (4,32%) em 2011. Vale 

observar também que este setor e o agropecuário dobraram os seus percentuais no emprego 

formal dessa mesorregião.(Tabela 6) 

A mesorregião Centro-Sul é formada por catorze municípios, distribuídos em três 

microrregiões. Essa mesorregião obteve um total de 14.635 postos formais de trabalho em 

2000 com destaque para serviços com 9.628 (65,79%), indústria com 2.721 (18,59%) e 

comércio com 2.034 (13,90%). Em 2011 o número foi de 29.446 postos de trabalho com 

destaque para serviços com 18.411 (62,52%), comércio com 5.931 (20,14%) e indústria com 

4.573 (15,53%). 

É possível observar que o setor de serviços se destaca no número de postos de trabalho 

apesar de sofrer uma pequena perda do seu percentual em relação ao total de empregos. É 

importante destacar o crescimento do comércio em detrimento da indústria em 2011, assim 

como um número inferior de empregos no setor agropecuário. 

A mesorregião Metropolitana de Fortaleza é formada por onze municípios distribuídos 

em duas microrregiões. A mesorregião Metropolitana foi responsável por um total de 492.427 

postos de trabalho em 2000 e os setores que mais se destacaram foram: serviços com 286.090 

(58,10%), indústria 105.566 (21,44%) e comércio 71.497 (14,52%). Em 2011 o total de 

empregos registrados foi de 956.805 sendo em primeiro lugar o setor de serviços com 537.633 

(56,19%) novos postos, indústria 175.602 (18,35%) e comércio 164.596 (17,20%).  

Com relação à mesorregião metropolitana de Fortaleza é importante destacar que do 

total de empregos existentes no Ceará, a maior parte ainda está concentrada nessa 

mesorregião com destaque paro o setor de serviços e a indústria cujo pólo industrial do estado 

está localizado em sua maioria nos municípios de Maracanaú, Maranguape e Horizonte. 

Observando as tabelas 5 e 6, é possível perceber que o perfil setorial do emprego 

formal no Ceará e em suas mesorregiões nos anos pesquisados é caracterizado pela 

predominância do setor de serviços como responsável por mais da metade dos postos formais 

de trabalho e o setor industrial e comércio disputando o segundo lugar em geração de 

emprego nas mesorregiões. 
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Um fator interessante da dinâmica do emprego à nível setorial é que apesar da 

mesorregião Metropolitana de Fortaleza representar mais da metade do total de trabalho 

formal em valores absolutos (492.427 em 2000 e 956.805 em 2011), na última década vem 

perdendo participação no total de emprego do estado ao passo que as demais mesorregiões 

têm aumentado suas participações com algumas exceções como os setores serviços e indústria 

que vem diminuindo seus percentuais de emprego. 

Em suma, percebe-se que mesmo em um número menor, as mesorregiões que 

representam regiões interioranas e menos desenvolvidas que a região metropolitana vêm se 

destacando na oferta de empregos com carteira assinada. 
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5.3       Perfil do Emprego Formal nas Mesorregiões do Ceará 

Para a análise espacial do emprego formal no Ceará, foram utilizados os valores 

absolutos e taxa de participação de cada mesorregião do estado com respeito às variáveis: 

gênero, idade, escolaridade e renda. 

Observando a tabela 7, nota-se que no ano 2000, o número empregos com carteira 

assinada para as mulheres foi superior ao observado para os homens em todas as mesorregiões 

do estado com exceção da mesorregião metropolitana de Fortaleza que totalizou 285.570 

(homem) e 206.858 (mulher).  

 

Tabela 7 – Emprego Formal por Mesorregiões Cearenses Segundo Gênero – 2000 e 2011 
 

2000 Homem Mulher 

 Val. Abs. Val. % Val. Abs. Val.% 
Centro Sul 6.178 2 8.457 3 
Norte  17.469 5 21.505 7 
Noroeste 24.057 6 28.793 9 
Sul  20.573 6 23.174 7 
Jaguaribe 12.576 3 12.746 4 
Sertões 7.580 2 15.557 5 
Metropolitana 285.570 76 206.858 65 
Total 374.003 100 317.090 100 

2011 Homem Mulher 
 Val. Abs. Val.% Val. Abs. Val.% 

Centro Sul 13.293 2 16.153 3 
Norte  46.315 6 43.420 7 
Noroeste 59.794 8 61.607 10 
Sul  51.114 7 48.273 8 
Jaguaribe 31.164 4 25.120 4 
Sertões 22.155 3 31.693 5 
Metropolitana 560.945 71 395.860 64 
Total 784.780 100 622.126 100 
Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 
 

Em 2011 foi registrado crescimento do emprego para mão-de-obra feminina em 

comparação a masculina nas mesorregiões: Centro-Sul (16.153), Noroeste (61.607), Sertões 

(31.693). Nas demais mesorregiões a mão-de-obra masculina é superior em termos de 

empregos com carteira assinada. Isso mostra que, seguindo o comportamento do estado, a 

mão-de-obra masculina ainda é responsável pela maioria em número de postos de trabalho 

existentes. É importante destacar que a região metropolitana concentra o maior nível de 

emprego do estado e a mão-de-obra masculina é superior a feminina em relação à quantidade 

de postos de trabalho existentes nessa mesorregião. 
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No caso da variável idade, percebe-se que no período de 2000 a 2011 o nível de 

emprego cresceu demasiadamente em todas as mesorregiões do estado, porém cabe destacar 

um aumento significativo do emprego na faixa de trinta a quarenta e nove anos. Isso mostra 

que acompanhando a tendência a nível estadual todas as mesorregiões estão empregando uma 

mão-de-obra com mais idade. (Tabela 8) 

 

Tabela 8 – Emprego Formal por Mesorregiões Cearenses segundo Idade – 2000 e 2011 
 

   2000     

Idade Centro - 
Sul 

Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropolitana 

15 a 17 73 275 261 317 188 70 1.880 
18 a 29 4.175 14.468 19.646 16.512 9.523 5.307 163.289 
30 a 49 8.175 19.639 26.737 21.995 13.067 14.018 261.454 
50 a 64 2.135 4.342 5.906 4.636 2.414 3.573 59.599 
65 ou mais 77 238 288 266 119 153 5.868 

Total 14.635 38.962 52.838 43.726 25.311 23.121 492.090 

   2011     
Idade Centro - 

Sul 
Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropolitana 

15 a 17 552 71 184 328 50 77 3.150 
18 a 29 72.059 30.407 43.610 35.160 20.138 15.662 332.929 
30 a 49 130.207 48.352 64.065 52.064 29.929 29.927 469.186 
50 a 64 32.664 10.105 12.782 11.096 5.897 7.701 136.797 
65 ou mais 1.577 798 758 732 270 480 14.715 

Total 237.059 89.733 121.399 99.380 56.284 53.847 956.777 
Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 
 
 

É importante destacar que o emprego para o trabalhador jovem entre dezoito e vinte 

nove anos diminuiu seus percentuais em todas as mesorregiões com exceção de Centro-Sul, 

Sertões e Metropolitana. . 
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Tabela 9 – Participação (%) das Mesorregiões Cearenses no Emprego Formal segundo Idade 
– 2000 e 2011 

 
2000 

Idade Centro - 
Sul 

Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropolitana 

15 a 17 0,5 0,7 0,4 0,7 0,7 0,3 0,3 
18 a 29 28,5 37,1 37,1 37,7 37,6 22,9 33,1 
30 a 49 55,8 50,4 50,6 50,3 51,6 60,6 53,1 
50 a 64 14,5 11,1 11,1 10,6 9,5 15,4 12,1 
65 ou 
mais 

0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 1,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

2011 
Idade Centro - 

Sul 
Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropolitana 

15 a 17 0,2 0 0,1 0,3 0 0,1 0,3 
18 a 29 30,4 33,8 35,9 35,3 35,7 29,0 34,8 
30 a 49 54,9 53,8 52,7 52,3 53,1 55,5 49,0 
50 a 64 13,7 11,2 10,5 11,1 10,4 14,3 14,3 
65 ou 
mais 

0,6 0,8 0,6 0,7 0,4 0,8 1,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 
 

 

No período estudado percebeu-se que aumentou o número de postos de trabalho para 

as pessoas que concluíram o fundamental e/ou ensino médio em todas as mesorregiões do 

estado, porém os percentuais diminuíram no período. Dentre os dados analisados vale 

ressaltar alguns pontos importantes para identificar o perfil do emprego formal nas 

mesorregiões. 

Um ponto importante, que pode ser visto na tabela 11, é a diminuição significativa dos 

valores percentuais e absolutos do nível de emprego para mão-de-obra que não possui 

escolaridade, destacando as mesorregiões com maior percentual nessa faixa Jaguaribe que 

diminuiu de 6,16% para 1,12% e Sertões de 5,23% para 0,42%. 
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Tabela 10 – Emprego Formal nas Mesorregiões Cearenses Segundo Escolaridade – 2000 e 
2011 
 

2000 

Escolaridade Centro- 
Sul 

Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropolitana 

Analfabeto 759 1.622 2.142 1.519 1.560 1.210 8.823 
Até 5ª 
Incompleto 

1.540 5.862 7.111 4.980 5.234 3.862 37.245 

5ª Completo 
Fundamental 

1.442 4.572 4.776 3.691 2.224 2.616 33.257 

6ª a 9ª 
Fundamental 

1.621 6.011 10.423 5.475 3.359 2.828 61.103 

Fundamental 
Completo 

2.336 5.313 8.255 5.565 3.077 2.896 96.569 

Ensino 
Médio 

6.128 13.499 15.280 18.134 8.249 8.525 180.728 

Ensino 
Superior 

809 2.095 4.863 4.383 1.619 1.200 74.703 

Total 14.635 38.974 52.850 43.747 25.322 23.137 492.428 
2011 
Escolaridade Centro- 

Sul 
Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropolitana 

Analfabeto 128 533 1.069 436 630 226 4.462 
Até 5ª 
Incompleto 

1.108 6.149 5.988 4.003 5.464 3.236 30.089 

5ª Completo 
Fundamental 

991 3.762 4.695 2.802 3.464 2.484 20.679 

6ª a 9ª 
Fundamental 

2.328 6.865 11.033 5.764 5.603 3.308 58.910 

Fundamental 
Completo 

3.273 10.268 13.744 10.192 6.903 5.569 117.347 

Ensino 
Médio 

16.392 44.033 59.026 50.845 25.635 27.312 521.168 

Ensino 
Superior 

5.210 17.159 25.402 25.187 8.494 11.597 184.852 

Total 29.430 88.769 120.957 99.229 56.193 53.732 937.507 
Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 
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Tabela 11 – Participação (%) das Mesorregiões Cearenses no Emprego Formal 

Segundo Escolaridade – 2000 e 2011 

2000 

Escolaridade Centro- 
Sul 

Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropoli- 
tana 

Analfabeto 5,1 4,1 4,0 3,4 6,1 5,2 2 
Até 5ª 
Incompleto 

10,5 15,0 13,4 11,3 20,6 16,6 8 

5ª Completo 
Fundamental 

9,8 11,7 9,0 8,4 8,7 11,3 7 

6ª a 9ª 
Fundamental 

11,0 15,4 19,7 12,5 13,2 12,2 12 

Fundamental 
Completo 

15,9 13,6 15,6 12,7 12,1 12,5 20 

Ensino Médio 41,8 34,6 28,9 41,4 32,5 36,8 37 
Ensino Superior 5,5 5,3 9,2 10,0 6,3 5,1 15 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

2011 
Escolaridade Centro- 

Sul 
Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropoli-

tana 
Analfabeto 0,4 0,6 0,8 0,4 1,1 0,4 0,4 

Até 5ª 
Incompleto 

3,7 6,9 4,9 4,0 9,7 6,0 3,2 

5ª Completo 
Fundamental 

3,3 4,2 3,8 2,8 6,1 4,6 2,2 

6ª a 9ª 
Fundamental 

7,9 7,7 9,1 5,8 9,9 6,1 6,2 

Fundamental 
Completo 

11,1 11,5 11,3 10,2 12,2 10,3 12,5 

Ensino Médio 55,7 49,6 48,8 51,2 45,6 50,8 55,5 
Ensino Superior 17,7 19,3 21,0 25,3 15,1 21,5 19,7 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 

 

Assim como já verificado no Ceará, o número em termos absolutos e de participação 

do nível de emprego cresceu significativamente para a faixa salarial de 0,5 a 1,5 salário 

mínimo. Em 2011 os níveis de emprego para essa faixa salarial em valores percentuais foram: 

49,70% Centro-Sul, 45,44% Norte, 51,74% noroeste, 49,97% Sul, 45,98% Jaguaribe, 43,90% 

Sertões e 49,03% região Metropolitana. Isso mostra que a despeito de ter crescido a 

quantidade de emprego com carteira em todas as mesorregiões do Ceará, a grande maioria 

desses postos são com remuneração de um salário mínimo. É importante ressaltar que o 

aumento dos empregos com remuneração de até 0,5 salário mínimo com exceção para as 

mesorregiões Sertões, Noroeste e Jaguaribe. (Tabelas 12 e 13) 
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Tabela 12 – Emprego Formal nas Mesorregiões Cearenses segundo Renda – 2000 e 2011 
 

2000 

Renda (Média 
SM) 

Centro-
Sul 

Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropolitana 

Até 0,50 666 1.150 4.296 2.682 1.238 3.275 696 
0,51 a 1,50 9.567 24.538 30.916 26.857 15.886 13.658 169.482 
1,51 a 3,00 2.311 9.574 9.557 8.842 5.471 3.860 161.787 
3,01 a 5,00 704 2.101 2.306 2.291 1.339 988 68.101 
5,01 a 10,0 728 733 1.936 1.290 508 423 54.895 
10,01 a 20,0 281 345 1.016 696 244 277 23.797 
Mais de 20,00  133 188 488 240 107 101 12.632 
Total 14.635 38.974 52.850 43.747 25.322 23.137 492.428 

2011 
Renda (Média 
SM) 

Centro-
Sul 

Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropolitana 

Até 0,50 1.444 2.019 4.054 3.310 1.082 2.354 4.168 
0,51 a 1,50 21.285 57.131 85.175 67.931 38.644 35.404 532.207 
1,51 a 3,00 4.160 19.000 19.709 19.052 11.676 10.312 230.641 
3,01 a 5,00 1.660 7.953 6.157 4.917 3.024 3.978 82.887 
5,01 a 10,0 488 2.295 2.487 2.128 1.046 1.138 64.383 
10,01 a 20,0 187 668 1.165 1.069 264 349 25.552 
Mais de 20,00  20 109 226 129 83 68 10.746 
Total 29.446 89.735 121.401 99.387 56.284 53.848 956.805 
 Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS 

 
Tabela 13 – Participação (%) das Mesorregiões Cearenses no Emprego Formal segundo 

Renda – 2000 e 2011 
 

2000 

Renda (Média 
SM) 

Centro-
Sul 

Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropolitana 

Até 0,50 4,5 2,9 8,1 6,1 4,8 14,1 0,1 
0,51 a 1,50 65,3 62,9 58,5 61,3 62,7 59,0 34,4 
1,51 a 3,00 15,7 24,5 18,0 20,2 21,6 16,6 32,8 
3,01 a 5,00 4,8 5,3 4,3 5,2 5,2 4,2 13,8 
5,01 a 10,0 4,9 1,8 3,6 2,9 2,0 1,8 11,1 
10,01 a 20,0 1,9 0,8 1,9 1,5 0,9 1,2 4,8 
Mais de 20,00  0,9 0,4 0,9 0,5 0,4 0,4 2,5 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
2011 
Renda (Média 
SM) 

Centro-
Sul 

Norte Noroeste Sul Jaguaribe Sertões Metropolitana 

Até 0,50 4,9 2,2 3,3 3,3 1,9 4,3 0,4 
0,51 a 1,50 72,2 63,6 70,1 68,3 68,6 65,7 55,6 
1,51 a 3,00 14,1 21,1 16,2 19,1 20,7 19,1 24,1 
3,01 a 5,00 5,6 8,8 5,0 4,9 5,3 7,3 8,6 
5,01 a 10,0 1,6 2,5 2,0 2,1 1,8 2,1 6,7 
10,01 a 20,0 0,6 0,7 0,9 1,0 0,4 0,6 2,6 
Mais de 20,00  0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 
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     6.    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que nos últimos anos, o mercado de trabalho vem sofrendo várias 

mudanças tanto no perfil da mão-de-obra ofertada como nas tomadas de decisões das 

firmas. Essas mudanças são influenciadas em grande parte pela conjuntura econômica à 

curto prazo e as taxas de crescimento bem como as políticas públicas de controle das 

variáveis macroeconômicas como inflação, taxa de juros e nível de investimentos. 

Além das questões econômicas que interferem diretamente nas variáveis 

pertinentes ao mercado de trabalho, observa-se também as políticas do Governo em prol 

de melhoramentos na legislação trabalhista, para prover os direitos e deveres dos 

indivíduos que compõem o mercado de trabalho formal. 

Dessa forma a análise das variáveis gênero, renda, escolaridade e idade, mostra 

que com relação ao estado do Ceará, ocorreu significativo crescimento do nível de 

emprego com carteira assinada no período de 2000 a 2011. 

Os dados mostram que o gênero masculino ainda é superior em termos de número 

de postos de trabalho em relação ao feminino. Percebeu-se também que, na última década, 

foram ofertados mais postos para as faixas de 30 a 49 anos, verificando a importância da 

mão-de-obra qualificada, apesar de não ser possível afirmar se esse trabalhador mais 

escolarizado obtenha uma ocupação compatível com sua qualificação. 

O nível de escolaridade também obteve um crescimento no período estudado, 

tendo como destaque o aumento do nível de trabalho para quem possui o ensino médio 

e/ou superior. Em contrapartida, percebeu-se que os novos postos oferecidos, em sua 

maioria, possui remuneração de um salário mínimo. 

Observando as mesmas variáveis em cada mesorregião cearense, identificou-se 

que a mesorregião Metropolitana de Fortaleza ainda concentra boa parte dos novos postos 

de trabalho registrando. 

Ao observar os dados sobre gênero identificou-se que exceto as mesorregiões 

Norte, Sul, Jaguaribe e Metropolitana de Fortaleza, as demais mesorregiões são 

caracterizadas pela predominância de postos formais de trabalho para o gênero feminino. 

Os dados também mostram que as faixas de idade que mais se destacaram nas 

mesorregiões foram de trinta a quarenta e nove anos, revelando uma busca, por parte dos 

empregadores, de mão-de-obra com mais escolaridade. 
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Com relação à escolaridade, seguindo o perfil a nível estadual, houve crescimento 

de postos para quem tem o ensino médio, bem como é perceptível o aumento do nível de 

emprego para o ensino superior. 

Novamente, seguindo o perfil cearense, a remuneração do emprego formal nas 

mesorregiões é, em sua maioria, de 1 a 1,5 salário mínimo.Foi observado um crescimento 

da participação desse nível salarial, correspondente a quase metade do número de 

empregos registrados nas mesorregiões em 2011. 

Examinando os setores econômicos em cada mesorregião e também a nível 

estadual foi constatado que os setores que mais se destacaram em todas as mesorregiões 

foram em primeiro lugar serviços seguido do setor de comércio e indústria. 

É importante mencionar que em todas as mesorregiões o setor que mais empregou 

no período analisado foi o de serviços sendo responsável por mais da metade dos postos 

de trabalho. 

Observou-se que o perfil do emprego formal nas mesorregiões cearenses nos anos 

2000 a 2011, seguiu o perfil a nível estadual, ou seja, os empregos registrados, com 

pequenas exceções, foram caracterizados por maiores números de contratações no setor de 

serviços, predominância do gênero feminino, remuneração de até 1,5 salário mínimo, 

mão-de-obra tendo concluído o ensino médio, com idade entre vinte e quarenta anos. 

Apesar de tratar-se de um estudo parcial do emprego formal no Ceará pode-se 

destacar a importância de se desenvolver mais políticas de infra-estrutura nas 

mesorregiões do interior do Estado a fim de atrair maior número de empresas para essas 

regiões. 

Além disso, é necessário uma maior preocupação do governo em prover  qualidade 

educacional para a força de trabalho, principalmente a educação básica e técnica, visto que 

em uma economia com crescimento econômico torna-se necessária uma mão-de-obra 

mais qualificada. 

Cabe ressaltar também a importância de uma pesquisa mais aprofundada sobre a 

rotatividade do trabalho como meio de explicar questionamentos a cerca dos baixos níveis 

salariais e a escolaridade da força de trabalho. 
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