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Apresentação

O Observatório do Mercado de Trabalho do Maranhão (OMT-MA) foi concebido

para difundir informações sobre o mercado de trabalho e subsidiar políticas públicas

de emprego e renda por meio da divulgação de estatísticas sobre o mercado de

trabalho maranhense.

O surgimento da unidade maranhense do Observatório do Trabalho, vinculado à rede

do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, teve início em outubro de 2015.

À época, a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por meio do Grupo de

Pesquisa Trabalho e Sociedade (GPTS), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em

Ciências Sociais, celebrou convênio com a Secretaria de Políticas Públicas de

Emprego do Ministério do Trabalho para a implantação da unidade.

Para acompanhar a dinâmica do mercado de trabalho maranhense, a equipe do

OMT-MA preparou relatórios com diferentes enfoques. O Boletim Mensal do

Mercado de Trabalho Maranhense tem como propósito verificar o comportamento do

emprego formal por meio do monitoramento das informações do Cadastro Geral de

Empregados e Desempregados (CAGED). O Boletim Conjuntural Trimestral,

elaborado para São Luís e Maranhão, tem como foco mapear a conjuntura do mercado

de trabalho por meio de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua Trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e pela

consolidação de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

(CAGED). Os Relatórios Estruturais do Mercado de Trabalho, realizado para o estado

do Maranhão, São Luís, Açailândia, Barreirinhas, Codó e Imperatriz, buscam captar

as mudanças populacionais, ocupacionais, no rendimento e no emprego formal.

A equipe do OMT-MA espera que as informações disponibilizadas em cada Relatório

e Boletim possam gerar debates e discussões sobre o desenvolvimento do nosso

estado e sobre as políticas públicas de trabalho, emprego e renda.

Boa leitura!

Prof. Tadeu Gomes Teixeira

Coordenador Técnico do OMT-MA
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1. Caracterização Demográfica do Estado de Açailândia

A população estimada em 2016 para Açailândia pelo IBGE (Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística) é de 110.543 cidadãos residentes. Mantém-se, assim, um

padrão de crescimento populacional que vem se observando desde a contagem

populacional de 1991, mas, que teve seu maior incremento entre os Censos

Demográficos de 2000 e 2010. Considerando a contagem de 1991 e o último

recenseamento (2010), observa-se um aumento de 31,88% no número de habitantes

do município1.

Gráfico I – População residente por situação domiciliar de 1991 a 2010

Fonte: IBGE – Censos Demográficos

Em relação ao local de domicílio, a população do município se destaca como

majoritariamente urbana. No ano de 1991, a diferença entre as populações urbana e

1 Como o município de Açailândia foi criado em 1981, a partir de sua emancipação de
Imperatriz, não existem dados disponíveis no banco de dados do IBGE sobre sua população
antes da Contagem Populacional de 1991.
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rural era de 8.570 pessoas. Em 2000, os cidadãos urbanos já são mais do dobro dos

residentes rurais, ressaltando a queda de indivíduos da zona rural em 13.469

moradores. Em 2010, o crescimento da população rural foi de apenas 1.654 habitantes,

enquanto o número de habitantes urbanos representava o triplo dos habitantes rurais.

Gráfico II – Desenvolvimento da população por situação domiciliar 1990 a 2010

Fonte: IBGE – Censos Demográficos

Os dados segundo sexo expõem uma pequena predominância da população de

sexo masculino, que veio se reduzindo com o passar das décadas. Em 1991, os

homens eram maioria por 980 indivíduos. Em 2000, eram 224 a mais e, em 2010

suplantavam o número de mulheres residentes no município em 183 indivíduos.
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Gráfico III – População de Açailândia por sexo para 1990-2010

Fonte: IBGE - Censos Demográficos

Os habitantes de Açailândia se identificam em sua maioria como pardos. Ainda que

o número de declarantes tenha caído entre 1991 e 2000, voltou a crescer em 2010,

mostrando uma diferença de 10.802 indivíduos em relação ao censo anterior. O

número de pretos vem demonstrando um acentuado crescimento. Em 1991, eram

18.863, passando para 27.162 pessoas em 2010. Os que se declaravam indígenas eram

215 pessoas em 2000 e 193 (0,19%) em 2010.

Gráfico IV – População por Cor 1991 a 2010 – Em percentual

Fonte: IBGE – Censos Demográficos
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Quando se verifica o nível de instrução da população, nota-se que em 2010 os que não

tinham instrução ou possuíam o nível fundamental incompleto representavam o maior

grupo, com 83.056 pessoas. O percentual das pessoas com o fundamental completo/

médio incompleto e com o nível médio completo/superior incompleto era praticamente

equivalente, enquanto apenas um pequeno grupo possuía o ensino superior completo

(2.588 pessoas), ou seja, 3% da população açailandense.

Gráfico V – Pessoas de 10 anos ou mais de idade por nível de instrução (em %)
(2010).

Fonte: IBGE - Censos Demográficos

As pessoas com algum tipo de deficiência em Açailândia equivalem a 24,12 % da

população, de acordo com o censo de 2010. Destacando-se as pessoas com alguma

dificuldade com deficiência visual, que respondem por 64,78 % dos casos de

deficiência identificados, conforme exposto na Tabela I.
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Tabela I – População residente por tipo de deficiência – 2000 e 2010.

Fonte: IBGE - Censos Demográficos

Passando para análise da distribuição da população segundo as faixas de

rendimento mensal, observa-se que em 2000 os de maior expressividade são os sem

rendimento, com 30.803 indivíduos. Já os menos representativos são os que recebem

mais de 20 salários, com 406 pessoas. Para 2010, a maior parte da população recebia

até um salário mínimo, enquanto apenas 242 pessoas recebiam mais de 20 salários

mínimos.
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Gráfico VI – Rendimento mensal da população para 2000 e 2010

Fonte: IBGE – Censos Demográficos

2. Aspectos Estruturais do mercado de trabalho Açailândense
A população em idade ativa (PIA), conforme o Gráfico V, para 2000 era

equivalente a 75% da população. Em 2010, a PIA chegou a 80% da populacional.

Partindo para relação com a População Economicamente Ativa (PEA) nota-se que a

taxa de atividade para os anos seria 50,11% para 2000 e 52,64% para 2010.

Gráfico VII - População em Idade Ativa 2000 e 2010
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Fonte: IBGE - Censos Demográficos

A população economicamente ativa (PEA) vem crescendo de forma regular no

município. Representava 30% dos moradores em 1991 e passou para 42% em 2010.

Em termos absolutos, a PEA teve um incremento de 17.216 pessoas entre os três

recenseamentos.

Gráfico VIII – Evolução da População Economicamente Ativa (1991 a 2010)

Fonte: IBGE - Censos Demográficos

Quanto à distribuição dos sexos na população economicamente ativa, observa-se

que a participação masculina vem se reduzindo, enquanto a feminina dobrou quando

se comparada ao período de 1991 e 2010. Em 2010, as mulheres eram equivalentes a

8.179 e os homens a 11.622, conforme os dados apresentados no Gráfico IX.
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Gráfico IX - Participação dos sexos na PEA 1991-2010 - Em percentual

Fonte: IBGE - Censos Demográficos

Quanto à distribuição da PEA por grupos de faixa de idade, observamos que o

principal contingente de trabalhadores, ao longo dos três recenseamentos, é o que

engloba jovens de 20 a 24 anos. Em 1991, estes equivaliam a 7,84% enquanto em

2010 representavam 8,74%. Vale destacar ainda a redução da participação das pessoas

na faixa de 10 a 14 anos na PEA, conforme dados do Gráfico X.

Gráfico X – População Economicamente Ativa por grupo etário - 1991 a 2010
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Fonte: IBGE – Censos Demográficos

O total da população ocupada em 2010 era de 38.875 pessoas. Desse total, o

contingente mais numeroso correspondia aos empregados com carteira assinada

(36,52%), vindo em seguida os empregados sem carteira assinada (27,63%) e os

trabalhadores por conta própria (22,14%). Outras posições na ocupação que aparecem

nos dados do IBGE, com menor ordem de importância, foram: os militares e

funcionários públicos estatutários (5,24%) os trabalhadores na produção para o próprio

consumo (3,54%), os membros não remunerados que ajudam no domicílio (2,61%) e os

empregadores (2,32%).
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Tabela II – População Ocupada por posição na ocupação em 2010

Fonte: IBGE - Censos Demográficos

Ao verificar o nível de escolaridade da população ocupada (PO), para o ano de

2010, observamos que o 48% dos trabalhadores estavam na faixa de escolaridade

classificada como “sem instrução ou com ensino fundamental incompleto”, 19,75%

estavam na faixa do “ensino fundamental completo/médio incompleto”, 25,95%

possuíam “ensino médio completo ou superior incompleto”, enquanto os que tinham

ensino superior completo correspondiam a 5% da população ocupada.

Gráfico XI – População ocupada por nível de escolaridade - 2010

Fonte: IBGE - Censos Demográficos
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Para o recorte de sexo no rendimento médio populacional, expõe-se que a

diferença salarial entre homens e mulheres, é de R$ 184,40 para 2000 (61,24%

menor), quando parte para 2010 R$ 224,64 (79,73% menor).

Gráfico XII – Rendimento Médio Mensal da população ocupada por sexo, 2000 e

2010.

Fonte: IBGE - Censos Demográficos

Quanto ao rendimento médio da população ocupada, observa-se que em 2000 estava

em R$ 423,22, enquanto em 2010 ficou em R$ 1.029,47. Ao levar em consideração os

salários mínimos vigentes à época de realização dos censos (R$ 151,00 e R$ 510,00,

respectivamente), verifica-se que os trabalhadores de Açailândia recebiam

remunerações superiores ao mínimo nos dois períodos.

Gráfico XIII – Rendimento Médio da População Ocupada – 2000 e 2010
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Fonte: IBGE - Censos Demográficos

O rendimento das pessoas com deficiência, por sua vez, concentrava-se na faixa

de um meio até um salário mínimo, conforme o Gráfico XIII.

Gráfico XIV – Rendimento das pessoas com deficiência 2010

Fonte: IBGE - Censos Demográficos

2.1 Comportamento do Emprego Formal

O estoque de empregos formais em Açailândia, de acordo com dados da Relação

Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, teve um

crescimento absoluto de 113% entre 2003 até dezembro de 2015; o que significa que

houve um salto de 9.915 empregos formais para 21.159, conforme a Tabela III.

As atividades econômicas que tiveram um crescimento mais expressivo no

período foram construção civil (de 485 para 4.142), agropecuária (de 494 para 1.769),
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comércio e serviços. A indústria de transformação teve uma pequena elevação no

estoque de empregos (7%), apesar das oscilações no período.

Tabela III - Evolução do emprego formal por setor de atividade econômica do

IBGE - 2003 a 2015

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Variação
2003-2015

Extrativa Mineral 1 0 1 0 3 1 0 0

Indústria de
Transformação 2.617 3.402 2.568 1.871 2.697 3.194 2.795 7%

Serviços Industriais
de Utilidade Pública 40 36 62 42 49 58 68 70%

Construção Civil 485 1.789 1.625 890 1.131 1.828 4.142 754%

Comércio 1.461 1.841 2.095 2.648 3.059 3.381 3.771 158%

Serviços 2.660 3.445 2.386 4.053 5.224 5.326 5.140 93%

Administração
Pública 2.157 1.813 2.591 3.144 2.884 3.439 3.474 61%

Agropecuária,
Extração Vegetal,
Caça e Pesca

494 880 3.186 2.735 2.044 1.920 1.769 258%

Total 9.915 13.206 14.514 15.383 17.091 19.147 21.159 113%

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - Ministério do Trabalho

Ao considerar o estoque de empregos em dezembro de 2015 por atividade

econômica, os maiores volumes concentram-se na construção civil (19,59%),

agricultura, pecuária, produção florestal (19,40%), comércio, reparação de veículos

automotores e motocicletas (17,71%), administração pública (16,42) e indústrias de

transformação (12,50%), conforme Tabela IV.
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Tabela IV – Estoque de emprego por atividade econômica - CNAE - 31. 12. 2015

Atividade Econômica Estoque de
Empregos Porcentagem

Construção 4.144 19,59%

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e
Aquicultura 4.104 19,40%

Comércio, Reparação de Veículos Automotores e
Motocicletas 3.747 17,71%

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 3.474 16,42%

Indústrias de Transformação 2.644 12,50%

Transporte, Armazenagem e Correio 611 2,89%

Alojamento e Alimentação 553 2,61%

Atividades Administrativas e Serviços
Complementares 407 1,92%

Educação 384 1,81%

Outras Atividades de Serviços 250 1,18%

Saúde Humana e Serviços Sociais 197 0,93%

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 172 0,81%

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços
Relacionados 160 0,76%

Informação e Comunicação 107 0,51%

Atividades Imobiliárias 73 0,35%

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e
Descontaminação 52 0,25%

Eletricidade e Gás 40 0,19%

Artes, Cultura, Esporte e Recreação 34 0,16%

Serviços Domésticos 6 0,03%

Total 21159 100%

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - Ministério do Trabalho

Os homens e mulheres estão desigualmente representados entre os trabalhadores

formais em Açailância. As mulheres correspondem a 29,88% dos empregados formais.
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O único setor em que há um predomínio de mulheres é entre os trabalhadores com

vínculo estatutário, onde elas representam 75,45% dos 2.917 postos de trabalho.

O vínculo empregatício que predomina entre homens e mulheres é o da

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com 16.401 trabalhadores (vínculo por

tempo indeterminado), isto é, 77,51%. Em seguida estão os trabalhadores com vínculo

estatutário, representando 13,78%.

Tabela V - Vínculo empregatício por sexo 2015 - Indivíduos

Tipo Vínculo Masculino Feminino Total

CLT Urbano 10.953 3.561 14.375

CLT Rural 2.589 171 2.026

Estatutário 716 2.201 2.917

Estatutário RGPS (CLT) 292 252 544

Estatutário não Efetivo 54 41 95

Avulso 34 0 34

Aprendiz 74 65 139

CLT Urbano Tempo
Determinado 88 28 115

CLT Rural Tempo
Determinado 10 1 11

Diretor 8 2 10

Contrato Prazo
Determinado 18 1 19

Total 14.836 6.323 21.159

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - Ministério do Trabalho

Ao analisar o nível de escolaridade dos trabalhadores formais, constata-se que

houve um aumento de trabalhadores que concluíram o ensino médio, cujo percentual

era de 28,50% em 2007 e saltou para 48.06% em 2015. O percentual dos que

concluíram o ensino superior, por sua vez, passou de 5,21% para 6,70%. No outro

extremo, o número de trabalhos com apenas o 5º ano do ensino fundamental oscilou,

embora tenha chegado ao final de 2015 com 8,09% dos trabalhadores. O ensino
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fundamental completo, por sua vez, manteve-se estável ao longo do período, na casa

dos 10%, conforme o Gráfico XIV.

Gráfico XV - Nível de escolaridade dos trabalhadores formais 2015- percentual

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - Ministério do Trabalho

A remuneração média dos trabalhadores formais de Açailândia concentra-se,

sobretudo, na faixa salarial de um a um salário mínimo e meio. No geral, 80% dos

trabalhadores recebem até três salários mínimos.

Tabela VI - Remuneração média dos trabalhadores formais em dezembro de

2015

Faixa salarial Frequencia Percentual

0,51 a 1,00 1.472 7 %

1,01 a 1,50 7.429 35 %

1,51 a 2,00 3.938 19 %

2,01 a 3,00 4.117 19 %

3,01 a 4,00 1.753 8 %

4,01 a 5,00 818 4 %

5,01 a 7,00 612 3 %
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7,01 a 10,00 263 1 %

10,01 a 15,00 255 1 %

15,01 a 20,00 57 0

Mais de 20,00 45 0

{ñ class} 300 1 %

Total 21.159 100

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - Ministério do Trabalho

Em 2016, conforme o Gráfico XV, o saldo de empregos tem sido negativo com ápice

em fevereiro, que fechou com 577.

Gráfico XVI - Evolução do emprego formal em 2016

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – Ministério do Trabalho
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Glossário2

Situação do domicílio:

A classificação da situação do domicílio é urbana ou rural, segundo a área de

localização do domicílio, e tem por base a legislação vigente por ocasião da realização

do Censo Demográfico 1991. Como situação urbana consideram-se as áreas

correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas

urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. Este

critério é, também, utilizado na classificação da população urbana e rural.

Condição de Ocupação

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de ocupação na semana de

referência, em ocupadas e desocupadas.

Pessoas Ocupadas

Foram classificadas como ocupadas na semana de referência às pessoas que tinham

trabalho durante todo ou parte desse período. Incluíram-se, ainda, como ocupadas as

pessoas que não exerceram o trabalho remunerado que tinham no período

especificado por motivo de férias, licença, greve, etc.

Pessoas Desocupadas

Foram classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho que tomaram alguma

providência efetiva de procurar trabalho na semana de referência.

Condição de Atividade

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de atividade na semana de

referência, em economicamente ativas e não-economicamente ativas.

Pessoas Economicamente Ativas

2 Definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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As pessoas economicamente ativas, na semana de referência, compuseram-se das

pessoas ocupadas e desocupadas nesse período.

Pessoas não economicamente ativas

Foram definidas como não-economicamente ativas, na semana de referência, as

pessoas que não foram classificadas como ocupadas nem desocupadas nesse período.

Atividade

A classificação da atividade do empreendimento foi obtida através da finalidade ou do

ramo de negócio da organização, empresa ou entidade para a qual a pessoa trabalhava.

Para os trabalhadores por conta própria a classificação foi feita de acordo com a

ocupação exercida.

Posição na ocupação

Foram definidas oito categorias de posição na ocupação:

Empregado - Pessoa que trabalhava para um empregador (pessoa física ou

jurídica),geralmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e

recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou

benefícios (moradia, comida, roupas, etc.).Nesta categoria incluiu-se a pessoa que

prestava o serviço militar obrigatório e, também, o sacerdote, ministro de igreja,

pastor, rabino, frade, freira e outros clérigos;

Trabalhador Doméstico - Pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico

remunerado em dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares;

Conta própria - Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento,

sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de

trabalhador não remunerado;

Empregador - Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, com

pelo menos um empregado;

Trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar - Pessoa que

trabalhava sem remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, em ajuda a
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membro da unidade domiciliar, que era empregado na produção de bens primários ou

mineral, caça, pesca e piscicultura), conta-própria ou empregador;

Outro trabalhador não remunerado - Pessoa que trabalhava sem remuneração,

durante pelo menos uma hora na semana, como aprendiz ou estagiário ou em ajuda a

instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo;

Trabalhador na produção para o próprio consumo - Pessoa que trabalhava,

durante pelo menos uma hora na semana, na produção de bens do ramo, que

compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal,

pesca e piscicultura, para a própria alimentação de pelo menos um membro da

unidade domiciliar; e

Trabalhador na construção para o próprio uso - Pessoa que trabalhava, durante

pelo menos uma hora na semana, na construção de edificações, estradas privativas,

poços e outras benfeitorias (exceto as obras destinadas unicamente à reforma) para o

próprio uso de pelo menos um membro da unidade domiciliar.

Para efeito de divulgação, em todas as tabelas que apresentam a classificação por

posição na ocupação, as categorias trabalhador não remunerados, membro da unidade

domiciliar, e outro trabalhador não remunerado foram reunidas em uma única, que

recebeu a denominação de não remunerado.

Categoria do emprego

Os empregados, quanto à categoria do emprego, foram classificados em: com carteira

de trabalho assinada; militares e funcionários públicos estatutários; e outros.

A categoria dos militares e funcionários públicos estatutários foi constituída pelos

militares do Exército, Marinha de Guerra e Aeronáutica, inclusive as pessoas que

estavam prestando o serviço militar obrigatório, e pelos empregados regidos pelo

Estatuto dos Funcionários Públicos (federais estaduais e municipais ou de autarquias).

Os trabalhadores domésticos, quanto à categoria do emprego, foram classificados em:

com carteira de trabalho assinada e sem carteira de trabalho assinada.

Rendimento Mensal de Trabalho
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Considerou-se como rendimento mensal de trabalho:

a) Para os empregados - A remuneração bruta mensal a que normalmente teriam

direito ou, quando o rendimento era variável, a remuneração média mensal, referente

ao mês de setembro de 1997;

b) Para os empregadores e conta-própria - A retirada mensal ou, quando o rendimento

era variável, a retirada média mensal, referente ao mês de setembro de 1997.

Pesquisou-se o valor do rendimento em dinheiro e em produtos ou mercadorias,

provenientes do trabalho principal, do trabalho secundário e dos demais trabalhos que

a pessoa tinha na semana de referência, não sendo investigado o valor da produção

para consumo próprio.

Os empregados e trabalhadores domésticos que recebiam apenas alimentação, roupas,

medicamentos, etc.(benefícios), à guisa de rendimento de trabalho, foram incluídos no

grupo "sem rendimento ".

Rendimento Mensal

A soma do rendimento mensal de trabalho com o proveniente de outras fontes

constituiu o rendimento mensal apresentado para as pessoas de 10 anos ou mais de

idade e para as economicamente ativas. O rendimento mensal apresentado para as

pessoas não economicamente ativas foi o oriundo de outras fontes.

Taxa de Participação ou Taxa de atividade (PEA/PIA)

A participação da população economicamente ativa no total da população em idade

ativa.
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