A população em idade ativa com experiência de trabalho nos anos 90 Parte 1
Entre abril e dezembro de 1996, a PED-RMSP aplicou um questionário complementar para
investigar as mudanças na condição de atividade dos indivíduos ao longo dos anos 90. As
informações captadas mostram que 72% da População em Idade Ativa (PIA) regional teve
alguma experiência de trabalho nos anos 90. Este subconjunto da população foi segmentado em
seis outros, a partir da comparação entre a condição de atividade no momento da entrevista e a
imediatamente anterior, sendo que quatro deles descrevem a situação dos atuais ocupados e os
dois outros, a dos indivíduos que se tornaram inativos ou desempregados no período.
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Contrapondo a participação de cada um destes seis fluxos na PIA com experiência de trabalho
nos anos 90, observa-se que:
o maior segmento (42,8%) é composto por ocupados que mudaram pelo menos uma vez
de trabalho nos anos 90, indicando que quase 60% das pessoas que estavam ocupadas
em 1996 tiveram pelo menos dois empregos no curto intervalo de sete anos. Para cerca
de um terço destes ocupados, o tempo de permanência no trabalho anterior e no atual
abrange apenas o período 1993-96, o que torna bastante provável que tenham passado
por outras mudanças de ocupação ou por períodos de desemprego nos anos 90;
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Em porcentagem
Fluxos entre Condições de Atividade
Total
Ocupado Com Mudança de Emprego
Ocupado Sem Mudança de Emprego
Ocupado no 1o Emprego
Ocupado com Experiência Anterior aos Anos 90
Desempregado com Experiência nos Anos 90
Inativo com Experiência nos Anos 90

Total
100,0
42,8
20,3
6,6
3,9
11,1
15,3

Fonte: SEP. Convênio SEADE-DIEESE.
(1) Refere-se ao período abril - dezembro.
apenas 20,3% da PIA com experiência de trabalho permaneceu no mesmo emprego
durante todo o período 1990-96, o que expressa a forte instabilidade e alta rotatividade do
mercado de trabalho regional;
a proporção de desempregados e inativos na PIA com experiência de trabalho nos anos
90 corresponde a mais que o dobro dos que conseguiram se inserir no contingente de

ocupados (ocupados com experiência anterior aos anos 90 e no 1o emprego). A
predominância da parcela de pessoas que saíram do contingente de ocupados em relação
à de incorporados ao mesmo é indicativa do baixo dinamismo do processo de geração de
postos de trabalho nesta década;
o percentual expressivo de pessoas que passaram da ocupação para a inatividade
(15,3%) mostra que houve, neste período, importante mecanismo de redução do fluxo de
pessoas para o desemprego. Por exemplo, se metade das pessoas que foram para a
inatividade tivessem persistido procurando trabalho, a taxa de desemprego regional
equivaleria a cerca de 21%, em 1996.
Embora as variadas combinações de atributos dos indivíduos que realizaram cada fluxo dificultem
a identificação de um perfil típico, podem ser destacados os seguintes traços característicos:
ocupados com mudança de emprego nos anos 90: 61% são homens, 72% têm entre 18 e
39 anos e distribuem-se de forma eqüitativa entre 1o grau incompleto e 1o grau completo
ou mais;
ocupados sem mudança de emprego: 62% são homens, 72% pertencem à faixa etária
entre 25 e 49 anos e quase dois terços concluíram pelo menos o 1o grau;
ocupados no 1o emprego: 57% são mulheres, três quartos têm entre 10 e 24 anos e 53%
completaram oito ou mais anos de estudo;
ocupados com experiência de trabalho anterior aos anos 90: 61% são mulheres, metade
pertence à faixa etária de 25 a 39 anos e 53% têm, no máximo, sete anos de estudo
completos;
desempregados com experiência de trabalho nos anos 90: 54% são homens, dois terços
têm entre 18 e 39 anos e 57% completaram, no máximo, sete anos de estudo;
inativos com experiência de trabalho nos anos 90: dois terços são mulheres, 61% têm
entre 18 e 49 anos e 63% têm, no máximo, 1o grau incompleto.
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Fonte: SEP. Convênio SEADE-DIEESE.
(1) Refere-se ao período abril - dezembro.
(2) Inclui os analfabetos e os alfabetizados sem escolarização.

