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RESUMO
A indústria extrativa mineral c de transformação (considerando somente os sctorcs dirctamcntc ligados à produção
mineral), não empregam um grande contingente de trabalhadores, apesar da importância estratégica como fornecedoras
de insumos básicos para todos os demais setores da indústria de transformação. Segundo a Produção Industri al Anual PIA do IBGE, a contribuição desses dois segmentos da indústria na geração do Valor da Transformação Industrial VTI, que equivale ao valor adicionado pelo setor industrial ao PIB brasileiro, foi de 16% ara o ano de 2004, enquanto
empregava cerca de 9%, dos trabalhadores do país.
O trabalho pretende analisar o mercado de trabalho da mineração nos últimos anos, propondo questões como: qual a
quantidade e a qualidade do emprego gerado pela indústria extrativa minera l e de trans formação mineral. Pretende
também mostrar as diferenças da ocupação por gênero c relacionar o nível de emprego com o de produtividade, além de
procurar dar uma medida para os segmentos formal e informal da indústria extrativa mineral. Estatísticas de emprego do
MTE- Ministério do Trabalho c Emprego c do IBGE (Censo Demográfico e PIA) serão utilizadas com o objetivo de
estudar essas questões.
O avanço tecnológico tem trazido um expressivo ganho cm produtividade na atividade de mineração c diminuído ainda
mais a sua participação no emprego. Esses ganhos de produtividade foram acompanhados por dispensa do pessoal de
menor qualificação nas empresas de mineração.
PALAVRAS-CHAVE: mineração, emprego, mercado de trabalho .

ABSTRACT
The mining and mineral proccssing industry (considcring only the sectors through mineral production) gcnerate fcw
job, mcanwhilc thcsc industries have strategic position as basic input suppliers for other industries in the economy. ln
agreement to thc PIA - Produção Industrial Annual from the IBGE, the contribution of these industries to the total
industry value addcd, callcd VTI - Valor da Transformação Mineral- that is the Brazilian industrial GDP, eorrcsponds
to 16% whilc its labor force corresponds to 9% at 2004.
The main goal of this study is to analyzc thc mining labor markct during the foeuscd period, pointing out some issues
such as: the amount and quality of thc jobs gcncratcd by mining and mineral proccssing industry. Thc amount of
employcd workers will be analyzcd, focusing in gcndcr issucs and the relationship betwcen productivity and amount of
workers of cach sector in thcse industries. Some calculations will be devcloped at this study to find a ratio bctwccn
formal and informal scctors within thc mining and processing industry. Employmcnt statistics from Iv!TE - Ministério
do Trabalho c Emprego- and from IBGE (Dcmographic Ccnsus and PIA} will bc uscd to analyzc thcsc issues .
Technological innovation has incrcascd thc productivity gains in mining industry and diminished thcir job markct.
These productivity gains camc togcthcr with an incrcasc in unemployment for lower qualificd labor force at thc mining
compan ies.
KEY-WORDS: mining. cmploymcnt, labor markct
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I. Introdução
A economia brasileira tem passado por significativas transformações desde a abertura do mercado externo, dentre elas o
incremento da concorrência no mercado interno . Com o aprofundamento da abertura comercial c a criaçào do Mcrcosul,
a partir ele 1990, o sctor externo da economia passou a desempenhar um papel ati vo na política económica, exigindo
maior competitividade c crescimento da produtividade nos diversos sctores da economia brasileira.
A evolução da produtividade nos vúrios segmentos produtivos tem sido muito heterogénea. O avanço tecnológico tem o
efeito de elevar a produtividade do trabalho c de diminuir a participaçào no emprego. Também têm sido expressivos os
ganhos de produtividade advindos ela difusão do uso da infonnútica ao lado de formas mais c1icicntcs de gcstào da
produção . Defini-se produtividade como va lor adicionado por hora de trabalho , no caso da falta desse dado, calcula-se
como o valor adicionado por pessoa ocupada.
Em alguns sctorcs, como o de serviços, o avanço tecnológico não tem o mesmo efeito de outros sctorcs da economia
como o da indústria extrativa. Essa indústria aumentou substancialmente a produtividade do trabalho, enquanto o sctor
de serviços aumentou sua participação no emprego. Cabe ressaltar que houve na indústria cxtrativa uma grande queda
no nível de emprego nesse período. Considerando somente a indústria cxtrativa, a produtividade numa média de 1995 a
1999 foi da ordem de I 0% a.a (Zockum, 200 I), bem mais elevada que a dos demais sctorcs. Portanto, os ganhos de
produtividade da indústria cxtrativa , mais do que cm outros sctorcs, foram acompanhados por cortes no nível de pessoal
ocupado, sugerindo que parte do aumento do valor adicionado ocorreu pela dispensa do pessoal de menor produtividade
no sctor. Segundo Bonclli ( 1998), o processo de tcrccirização que ocorreu no sctor não afctou os cúlculos de
produtividade, na medida cm que atingiu basicamente as atividadcs não dirctamcntc ligadas ao processo produtivo.
Esse trabalho pretende analisar algumas questões relacionadas ao mercado de trabalho da indústria cxtrativa mineral
(IEM) c de transformação mineral , assim como a relação entre o sctor formal c o informal, as diferenças da ocupaçào
por gênero c o nível c a qualidade do emprego na indústria cxtrativa mineral nos últimos anos.

H. Mercado de Trabalho: Sctor formal c informal
O Censo Demográfico do IBGE coRAIS- Rclaçào Anual de Informações Sociais do MTE- Ministério do Trabalho e
Emprego c são fontes de dados para um exercício de idcnti1icaçào da ordem de grandeza, relacionando sctor formal c
informal , dentro da indústria cxtrativa (note-se que não se leva cm conta a indústria de transf(mnação mineral) . Nas
últimas décadas aconteceram importantes transformações do mercado de trabalho brasileiro como o aumento de
mulheres trabalhando, o aumento do desemprego, a desregulamentação do mercado de trabalho c o crescimento do
trabalho informal. Esta situação obrigou mulheres c homens a recorrerem a estratégias de sobrevivência que se
distanciaram do sctor formal da economia, provocaram a precarização de suas condições de vida.

Tabela 1: Pessoas economicamente ativas no país de I O anos ou mais de idade - ano de 2000.

Total

Indústria Extrativa
Participação da indústria cxtrativa na ocupação total("/.,)

Mulheres

Uomcns

Total

24.769.796

40.860.097

65.629.892

(3X%)

((>2'X, )

(100%)

16.866

21!UlOJ

2J4.869

(7%)
0,07

(93'%)

(100%)
0,36

O,SJ

Fonte: Censo Dcmografico (2000), IUGE

Os dados da tabela I levam cm conta todo o universo de pessoas ocupadas na economia, tanto o sctor formal quanto o
informal , c tem a limitação da dch1sagcm temporal do Censo, que é realizado somente a cada dez anos. Esse
levantamento, realizado cm todos os domicílios do país, identifica a situação de trabalho de todas as pessoas ocupadas
no país (indústria, agricultura, serviços) c o segmento de atividadc económica.
Por outro lado, os dados do MTE estão disponívei s anualmente, mas estão restritos ao mercado de trabalho formal
(trabalhadores com carteira assinada). O emprego é o dado básico apurado anualmente através da RAIS - c atualizadas,
mensalmente através do CAGED- Cadastro Geral de Admitidos c Demitidos. As estatísticas da RAIS levam em conta,
além dos empregados regidos pela CL T, os empregados do sctor público c os trabalhadores que prestam serviços por
meio de sindicatos, conforme definidos cm lei.
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Co ns iderando as difcrcnças do universo pesq ui sado c a defasagem de tempo entre os dados da tabela I (sctor formal c
informal no ano ck 2000) c tabela li (sctor formal no ano de 2002), a seguir, a participação percentual c m número de
trabal hadores da indústria cxtrativa cm relação ú população total ocupada é bastante similar, sendo de 0,36% (na
oc upação total do Censo) c 0,43'% (na ocupaçüo total do sctor formal).

Tabda 11: Pessoas ocupadas no mercado formal de trabalho no ano de 2002.

Total

Indústria Extrafi,·a
Participação da indústria cxtratint na ocupação total(%)

1\JulhlTl'S

llomcns

Total

li 41!1 562

17 265 J51

286!13913

(40% )

(úO'X,)

(IOO'Yo)

9 4!15

IUJI6

122 !101

( x(~,i~)

(92%)

(100'%)

0,0!1

0,66

0,43

Fonte: /\ nu;"trio htalisliw 2003- R!\ IS

Apesar da dct:tsagc m temporal entre as duas tabelas (tabelas I c II), a diferença entre o sctor fonnal c o total da
populaçüo ocupada na economia poderia ser considerado como o sctor informal da economi a. Fazendo uma estimativa,
baseada nos dados levantados , no sctor industrial como um todo c na indústria cxtrativa tanto o sctor form al c quanto o
informal tem a mesma participaçüo na populaçüo total ocupada, ou seja, cada um com cerca de 50%.

É interessant e observar as ditl:rmças de gê nero na indústria cxtrativa, onde a participação de mulheres na atividadc é
muito mais baixa que cm outras atividadcs. Enquanto na indústria como um todo (pelo Ccnso-2000) a participação da
mulher é de cerca de 3X'Y., c na indústria cxtrativa é de somente 7%. Por outro lado, as mulheres ocupadas na indústria
cxtrativa correspondem a somente 0,07% do total de mulheres trabalhando no país. Em rel ação aos dados de empregos
em 31 I 12/2003 (RAIS) a participação da mulher chega a 40%, no total das indú strias c 8% para a indústria cxtrativa.
O aumento da participação da mulher foi uma transformação importante no mercado de trabalho, na medida cm que
passou de uma média de 20% da População Economicamente Ativa (PEA) para 40% nas últimas quatro décadas. No
entanto, esse aumento não superou os obstúculos de acesso a cargos de chefia c di fcrcnças sa lariais.
Cabe ressaltar que o salúrio médio da indústria cxtrativa é mais alto que o da média das outras atividadcs cconômicas,
tanto para homen s como para as mulheres. Enquanto para a região Norte (RAIS - 2003) o salúrio médio era de R$
866.63 cm 2003, o salúrio da 11 :M era de R$ 2.262,51 para os homens c de R$1. 74 7,36. As demais regiões também
ap resentam variações grandes entre o salário da I EM c os salários dos demais sctorcs.

III. Nível de emprego c produtividade
A Produção Industrial Anual - PIA do IBGE é uma fonte para a investigação sobre pessoa l ocupado na indústria cm
todos os sctorcs. A PIA tem como objctivo identificar as características estruturais básicas do segmento empresarial da
atividadc industrial no País c suas transformações no tempo, através de leva ntamentos anuais, tomando-se como base
uma amostra de empresas industriais. ;\pos mudança da metodologia da PIA , cm 1996, foi adotada a CNAE Classificação Nacional de ;\tividadcs Económicas, classificaçüo essa que possibilita comparações internacionais cm
níveis de maior dcsagrcgaçüo. ;\ desagregação da CN!\E , classificação atualmcntc utilizada, impossibilita ampliar
séries históricas anteriores a 1995 , como a da tabela I. Alguns segmentos da CNA E não têm correspondentes com os
segmentos da metodologia anterior. Na classilicação de atividadcs, tanto na classilicaçào anterior a 1996 quanto na
atual, as grandes agregações süo as mesma s: a Indústria Extrativa c a Indú stria de Transformação. Esse traba lho focaliza
o mercado de trabalho de toda a Indústria Extrativa c de somente uma pequena parte da Indústria de Transformação,
aquela dirctamcntc ligada ú Transformação Mineral.
Os indicadores do mercado de trabalho mostram que, considerando o período de 1988 a 2004, houve uma queda
signifi cativa seguida de uma recuperação do emprego na economia nos últimos anos. Segundo a PIA , o total de pessoas
ocupadas nas empresas do sctor industrial era de 4.690.559 cm 198X, passando a 3.226.525 em 1995 c qua se dobrando
cm 2004, chegando a 6.3X6.190 pessoas ocupadas. Considerando a participação da soma do número de empregados da
indústria cxtrativa c da indu stria de transformaçüo mineral no total do sctor industrial, encontramos 16-17% do total de
empregados no período de 19XX a 1995 caindo para cerca de I 0% cm 2004. Portanto, confirma-se assim o aumento de
produtividade da indústria cx trativa c de transformação mineral , tendo cm vista que o PIB sctorial cresceu 148% no
período. O PIB sctorial é denominado VTI - Valor da Transformação Industrial - na PIA, cm 1988 era de R$
30.317.962, caiu para R$23.562.554 cm 1995 c chegou a R$75.412.779 cm 2004.
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Os dados da PIA possibilitam mostrar como o nivcl de emprego, partindo de uma base I 00 para o ano de 19í\R, no
período que antecede a 1995 caiu expressivamente cm todos os sctorcs da indústria cxtrativa c de transformação
mineral, conforme a Tabela IV . Baseada no traba lho de Lima (2000), essa tabela segue a class ifi cação utilizada pcio
IBGE antes da implementação da CNA'E.
Tabela III: Índi ce do número de empregados na produção, para a indústria cxtrativa c de transformaçüo mineral
1988

1990

1995

Extraçiio de Minera is Mctúlicos

J()(J

X7

67

Extraç<lo de Minerais Niio-Mct[• licos

100

X4

45

Extraçiio de Carviio c outros combustíveis minerais

J(Jt)

(,X

Y!

Fabricaç5o de Cimento c Clinqucr

100

X7

5X

Fabricação Peças Estruturas ci mento . Concreto c Fibras

100

X4

52

Fabricação Vidros c Art igos de Vidro

100

94

(,')

Fabricação Outros Produtos Minerais Não-Metálicos

100

7X

(>2

Siderurgia

100

101

69

Indústria Extrativa

Indústria de Transformação Mineral

Metalurgia dos N5o-Fcrrosos

100

'!I

54

Fabricação de Fundidos c Forjados de Aço

100

'!.'i

ú7

Fubricaçiio de Outros Produt os M<:talllrgicos

100

97

70

Fonte: PIA in Lima (2000)

Tomando como exemplo a Siderurgia, um sctor da indústria de transformaçüo mineral, numa anúlise feit a por Lima
(2000), houve uma queda acentuada do número de trabalhadores li gados dirctamcntc ú produção, que empregavam
113.390 pessoas em 1988 c apenas 77.731 cm I 995. A produtividade média (valor real da produçüo de bens finais

dividido pelo número de pessoas dirctamcntc ligadas à produção) aumentou , passando de R$ 66 para R$ 78. Por outro
lado, a queda no número de pessoas cm funções administrativas foi ainda maior, passando de 52.4R2 pessoas cm 1988
para 19.745 cm 1995, fazendo com que a produtividade média do traba lhador cm atividadcs de maior qualificação mais
do que dobrassem. A produtividade média do trabalhador mai s qualificado cm 19í\8 foi de R$ 142 c cm 1995 chegou a
R$ 309.
Tendo em vista que o parque industrial permaneceu quase o mesmo no período, o sctor siderúrgico passou por um
ajuste de redução do efctivo sem precedentes na hi stória, principalmente, a partir de I 990, ano cm que houve queda
acentuada na produção como conseqüênc ia da rctração do consumo pós Plano Co llor c, também , pelos ajustes já
realizados nas empresas estatais, privatizadas ou cm vias de privatização.
A mesma anál ise do mercado de trabalho foi feita para a o sctor de Extração de Minerais Mct:.'dicos cm Lima (2000), cm
que o pessoal li gado dirctamcntc à produção diminu iu cm 33%, entre o ano de 19RR a 1995 c o pessoal administrativo
cm 49%. Observa-se também que hou ve um aumento de produt ividade excepciona l tanto da müo de obra qua lifi cada,
quanto da ligada dirctamcntc à produção. Nesse caso, as mudanças na produtividade podem ser atribuídas ao aumento
de eficiência das máquinas e equipamentos empregados nas grandes minerações. Tanto a cxtração de minério de ferro
quanto à da bauxita (ambas dentro da Extração de Minerais Mctúlicos) são int ensivas cm capita l c a inovação
tecnológica incorporada às novas múquinas c equipa mento nas gra ndes mincradoras exp licam o aumento da
produtividade do traba lho.
A tabela IV, a seguir, dá continuidade à série de índices de pessoal ocu pado, adaptando os dados de 19R8 a 1995 aos
dados da CNAE (pós 1996). No agregado da indústria cxtrati va ( 19RR/90/95) foi excluído a Ex traçüo de Petróleo c Gás
Natural, da mesma forma que na tabela I.
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Tahda IV: Índices de pessoal ocupado na maior agregação.

I 1988 I 1990

1995

2003

2004

Indústria Extrativa

100

81

54

168

174

Indústria de Tran sformação Mineral

100

93

65

89

95

PINIBGE (vários anos)

Observa-se que hou ve um grande aumento de trabalhadores na indústria cxtrativa após 1995, o crescimento se deu
devido ao aumento de pessoas ocupadas no sctor da Extração de Minerais Não Mctúlicos c não se deveu ao número de
pessoas na Extração de Minerais Mctúlicos que era de n.655 cm 1988, caindo cm 1995 para 19.261 c subiu novamente
para 31.251 cm 2004. Também não se deveu a Extração de Carvão que apresentou uma gra nde c permanente queda
nesse período, passando de 9.807 cm 1988 para 4.875 cm 2004.
A Tabela V apresenta o número total de pessoas empregadas (ligados dírctamcnte à produção e ad ministrativo) na
indústria cxtrativa c de transformação mineral nos anos de 2003 c 2004:

Tabda V: Pessoal ocupado na Indústria Extrativa c de Transformação mineral , segundo a CNAE.
2003

2004

Indústria Extrali\"a Mineral

97.271

100.441!

Extra\·ào de carvão mineral

3.71\9

4.875

Extraçào tk minerais metúlicos

26.856

3 1.251

Extra,;io de minério tk ferro

17.646

25.626

Extra'-r·ão de minerais nào - krrosos

9.210

5.624

Extraçào de minerais nÜ<l mctúlicos

66.626

64.322

Extraç;io de pedra. areia c argi la .

4XJW4

47.191

Extraçào outros min erais nào-mct;ilicos

17 .822

17. 13 1

475.!156

50!1.158

293.924

307.85()

Fabricação vidros c produtos de vi dro

27.2RO

3 1.362

FabriGwào de cimento

13.041

16.487

Indústria de TransftH·ma\·ão 1\lincral
Fabrica,ào de produtos de minerais não rnetúli cos

Fabrica\"''" artel:lhlS de nmcrdo. cimento de.

64.R24

65.322

Fabricação de produtos ccrfunicos

131.226

132.580

Aparelhamento de pedras c t:•briea,ào tk cal c outros

57.553

62.105

Metalurgia llúsica

IX1.932

200.302

Produ,ão de ferro-gusa c tk ferro-ligas

21.149

24.463

S iderurgia

72.456

80.964

Fabriea~·ão

tk tubos - cxccto em siderúrgicas

Metalurgia dos metai s nào-krrosos
Fundição
Tot:ol

14 .3!\4

17.573

45.336

46.963

2X.607

30.339

573.127

60!1.606

~otlle :

PIA/IB(il: (2003 e 200-1)
Nota : 2004 ~último ano di sponível na intemcl. antes da revis.io di sponihili /.ada
no tlnJI de mar,·o de 2007

Na C NA E a Siderurg ia é um dos sctorcs da Metalurgia l3úsica c apresentou tW.964 pessoas trabalhando no ano de 2003 ,
considerando pessoas li gadas ú produção c a administração. Portanto, levando-se cm conta que o total de empregados
(pessoas li gadas ú produção c a administração) cm 1995 era de 97.476 pessoas, de 1995 para 2004 houve uma queda de
cerca de 20%.
A produtividade média do sctor siderúrgico no ano de 2004 foi de R$ 344, a da cxtração de minério de ferro foi de R$
419, a da cxtração de minerai s não ferrosos foi de R$ 234, da cxtração de pedra , areia c argila em R$ 33 c da cxtração
de carvão mineral cm R$ 69.
O Grúlico I mostra a relação entre nível de emprego c produtividade, colocando cm evidência os sctores mais e os
menos dinâmicos, tanto da indústria cxtrativa quanto à de transformação mineral. Cabe observar que o setor siderúrgico
tem grande produtividade c um nível bastante elevado de empregos em relação aos demais setores, o setor de extração
de minério de ferro é o que tem maior produtividade c um ba ixo nível de emprego. O setor de cimento surpreende pela
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sua alta produtividade c baixo nível de emprego, razão bem evidenciada no estudo de Lima (2000) que mostra que no
período anterior a 1995 as empresas produtoras apresentaram uma elevada capacitaçào técnica para substituir tecnologia
ultrapassada e adquirir máquinas c equipamentos, além de aluarem num mercado bastante competitivo.

450
+ ferro

400
350
Q)

"'

+ siderurgia
+ cimento

300

C'O

"'
> 250 r~ • minerais não ferrosos
:;:
:::s 200
ferro gusa. ferro l1ges
o
ô: 150 tubos-exceto em

•

"'

•

metalurgia metais não
ferrosos

siderurgia

100 -

•

+ vidros
+ carvão mineral
outros não-metálicos
aparelhamento pedra cal
+ fundiçl!o+ pedra,ar! + artefatos ooncreto

+

50

produtos cerâmicoi

o
o

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
Empregados

Gráfico 1: Variação do emprego cm função da produtividade, segundo os setores da indústria cxtrativa e de
transfonnaçào mineral (2004).

IV. Conclusão
Esse trabalho apresenta uma medida para o setor fonnal c infonnal do mercado de trabalho da indústria extrativa
mineral, baseado em dados do Censo de 2000 e em dados do Anuário Estatístico- RAIS do Ministério do Trabalho de
2002. Dentro do setor formal faz uma avaliação do nível de emprego c da produtividade em dois períodos: de 1988 a
1995 c de 2003 e 2004, baseado em dados da PlA do LBGE, além de levantar as questões de gênero na IEM.
Confinnando a coerência dos dados utilizados no trabalho, tanto o número de pessoas ocupadas pelo Anuário Estatístico
- RA IS quanto o número de pessoas ocupadas pela PIA/ffiGE, apesar de originados em pesquisas com metodologias
distintas, apresentam números bem similares. O número de pessoas ocupadas para a indústria cxtrativa do Anuário
Estatístico- RAJS é de 122.80 I no ano 2002 c de 122.806 para o ano de 2003, po1tanto pode-se comparar qualquer um
desses anos com os dados da PIA de 2003. O total de pessoas ocupadas na PIA de 2003 da indústria cxtrativa, incluindo
a Extração de Petróleo (24.966 pessoas), é de 122.235. Confonnc pode se observar na tabela V.
Alguns autores, dentre eles Rocha (2003), colocam que existe uma grande heterogeneidade da indústria brasileira cm
relação à produtividade, não só entre sctores, confonne observado no gráfico I, como também entre faixas de tamanho
de empresas. Colocam também que a diminuição do nível de emprego no período analisado não está relacionada a uma
contraçào dos níveis de atividadc da economia, mas sim às mudanças na produtividade conseguidas de maneira
generalizada pelas grandes empresas. Portanto, a existência de um número elevado de grandes empresas na indústria
extrativa c de transformação mineral c o seu enxugamento, com demissões nesse pcriodo, fi zeram aumentar a oferta
geral de trabalhadores e a proporção de trabalhadores em postos de trabalho de menor produtividade, deteriorando a
qualidade dos postos de trabalho.
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