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Resumo:
O processo de reestruturação produtiva acentuou as relações de produção e de trabalho em diversos
setores de atividade econômica em todo o mundo. Novos modelos de expansão do capital orientaram as
relações de trabalho com um caráter de ajuste à dinâmica de mercado. Diante disso, este artigo tem
como objetivo discutir teórica e empiricamente o mercado de trabalho e a rotatividade, na construção
civil, setor de maior desempenho em crescimento de contratações formais no Brasil no segundo
quinquênio da primeira década do século XXI. Metodologicamente recorre-se a uma revisão de
literatura e, em seguida, à observação empírica, ao banco de dados da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do
Trabalho e do Emprego (MTE). Os anos selecionados compreendem os biênios 2006-2007 e 20092010. Os principais resultados mostram crescimento expressivo nas ocupações formais do setor, com
elevada quantidade de mão de obra masculina, concentrada nas faixas etárias mais avançadas, com
baixo nível de escolaridade e rendimentos nas primeiras faixas de remuneração. Adicionalmente, a
rotatividade mostrou-se mais elevada para os homens, jovens, com pouca escolaridade e remuneração
média nas primeiras faixas.
Palavras-chave: Brasil, mercado de trabalho, construção civil, rotatividade.
1. Considerações iniciais
A evolução das relações de produção e de trabalho em todo o mundo protagonizou uma série de
transformações na sociedade pós-moderna e orientou as relações capitalistas de produção, em um
universo multidimensional de possibilidades de lucros, seja no sistema produtivo, seja no mercado
financeiro. Os modelos de expansão do sistema econômico nortearam o percurso das relações de
trabalho com forte presença de capital e reduzida participação de trabalho vivo no processo de
produção.
Nesse percurso, o sistema flexível de acumulação propagou grandes transformações nas
relações de produção, com o processo acirrado de desverticalização e a entronização da produção
horizontal (SANTOS e TARGINO, 2006). Essa conjuntura orientou as relações de trabalho, que foram
acentuadamente marcadas por ações predatórias nunca vistas (DEDECCA, 2005). Nas regiões em
desenvolvimento, a violência com que o capital se apoderou do trabalho promoveu diversas
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consequências no tecido social, com forte segregação e segmentação, excluindo a parte mais vulnerável
da força de trabalho (SILVA FILHO, 2011).
Com isso, assistiu-se a elevadas taxas de desemprego aberto (POCHMANN, 1999; 2001),
seguido de múltiplas formas de contratos de trabalho, com elevados ganhos para o capital e total
flexibilidade de suas ações (DEDECCA, 2005; NEVES E PEDROSA, 2007). Os órgãos de defesa do
trabalho perderam participações nas articulações entre capital e trabalho, e o primeiro se apoderou
majoritariamente das regras e ações do mercado (POCHMANN, 2001). Essa conjuntura permitiu, além
das elevadas taxas de desemprego, a constituição de novos modelos de acumulação, com reduzida
participação do estado e forte preponderância dos mercados com seus violentos choques de ajustes.
Nessa perspectiva, atividades de maior promoção de trabalho decente vão dando espaço ao
acirrado processo de terceirização, com pouca ou nenhuma ação de controle contratante/contratado.
Destarte, a indústria perde espaço, e os serviços incorporam maior participação na geração de emprego
no país (KON, 1997; RAMOS, 2002). Acoplada a isso, a forte onda de inovação tecnológica e o baixo
preparo prévio da força de trabalho acumulam desempregos e acionam as novas formas de contratos.
O cenário instalado na economia brasileira foi alimentado pela forte participação do
desemprego aberto, trabalho precário e vínculos trabalhistas alheios ao regime de Consolidação das
Leis do trabalho (CLT). Nos anos 1990, o trabalho sem registro em carteira foi amplamente utilizado,
com pouca ou nenhuma intervenção do estado e a livre iniciativa do capital, no seu processo de ajuste
da produção à demanda de mercado.
Na década de 2000, o desempenho econômico do Brasil melhora, especialmente a partir de
2004, seguido da elevada participação dos contratos formais de trabalho em detrimento dos informais
(LEONE E BALTAR, 2010; REMY et al, 2011), sem, entretanto, ter sido suficiente para promover o
trabalho decente em vários setores de atividade econômica. Acentuou-se a incidência do trabalho
precário, com elevada participação da força de trabalho com remuneração média baixa; elevados
índices de rotatividade; e forte incidência de seletividade por sexo, raça/cor e idade. (MIRO E
SULIANO, 2010; SILVA FILHO E AMON-HÁ, 2011).
Setores de atividades econômicas trabalho/intensivo acentuaram as relações de rotatividade,
dado o elevado contingente populacional com características socioeconômicas semelhantes, dentre elas,
o baixo nível de educação formal, o que lhes dificulta inserção em setores de atividade
capital/intensivo, além da elevada oferta de mão de obra, formando-se o forte exército de reserva da
força de trabalho. Nessa conjuntura, destacam-se a agropecuária e a construção civil, sendo a última o
objeto central de investigação deste estudo.
A justificativa para o estudo centrar-se nessa atividade decorre do fato de haver poucas
pesquisas sobre o mercado de trabalho na construção civil, ainda que, em anos recentes, essa atividade
venha se destacando na geração de empregos no país.
Nesse sentido, este artigo busca analisar o mercado de trabalho na construção civil brasileira,
com ênfase no perfil da mão de obra formal ocupada, e calcular a taxa de rotatividade do emprego, a
partir de características socioeconômicas e demográficas. A abrangência geográfica do estudo é o
Brasil; os anos correspondem ao último quinquênio da primeira década do século XXI, especificamente
o biênio anterior e posterior à crise econômica mundial. O fito é captar os efeitos dessa crise sobre o
emprego formal na construção civil.
Para o alcance dos objetivos propostos, o artigo está assim estruturado: além desta introdução, a
segunda seção aborda a caracterização do mercado de trabalho brasileiro, elencando o crescimento nos
postos de trabalho, com destaque para a construção civil; na terceira seção, apresentam-se os
procedimentos metodológicos adotados no estudo; na quarta, fornecem-se os indicadores de
rotatividade, segundo as características demográficas e socioeconômicas da mão de obra formalmente
ocupada; na quinta seção, fazem-se as considerações finais.
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2. Caracterização do mercado de trabalho na construção civil
As transformações econômicas recentemente experimentadas por todo o mundo proporcionaram
novos padrões de produção e acentuadas configurações no mundo do trabalho, com efeitos perversos
sobre ele. Essa perspectiva, porém, não sinalizou bons resultados à força de trabalho, dado que o
sistema de acumulação flexível negou à mão de obra os frutos dos ganhos do capital, quiçá melhores
condições de existência. Com essa conjuntura, as reformas basilares de acordos empregado/empregador
incumbiram este último do ônus da produção, negando-lhe o bônus alcançado.
Os padrões de produção baseados no sistema flexível amparou o capital pela maior abertura ao
ajuste de mercado e negligenciou à força de trabalho o seu retorno (HARVEY, 2004). O ajuste
estrutural norteado pelos novos padrões de produção criou, em suas formas de organização, dinâmica
acentuadamente distinta entre as atividades econômicas. A indústria perde participação, enquanto setor
empregador, pela necessidade de competitividade internacional e pelo auxílio encontrado na
terceirização (RAMOS, 2002).
As ocupações inerentes aos setores de serviços ganham espaço na economia capitalista e o
processo produtivo se intensifica pelo uso do capital em relação ao trabalho (HELOANI, 2002;
ANTUNES, 2005). A terceirização contribuiu para a deterioração das relações de trabalho, em virtude
da dinâmica inerente ao seu próprio sentido intrínseco. Assim, o setor se alavancou com forte intuito de
redução de custos de produção e maior agilidade do processo produtivo.
Se, por um lado, o alcance das propostas de redução de custos de produção assegurou o
crescimento da competitividade internacional, por outro, a força de trabalho recebeu, como herança do
sistema, a incidência do trabalho precário, pautado no menor custo instituído pelo processo. Deste
modo, avança a ação do capital produtivo mediante ao recuo dos direitos do trabalho, sobretudo nas
economias em desenvolvimento (BEKC, 1999). Diante do tal cenário, os sujeitos ao trabalho apenas
protagonizaram o crescimento e a intensificação da produtividade na economia, não sendo nada mais
que meros atores do processo.
A dinâmica do trabalho foi sucumbida pelas ações do capital e a mão de obra tornou-se objeto
de ajuste da demanda de mercado, principalmente diante das ações neoliberais instituídas e da ausência
do Estado. Destarte, transformações acentuadas nas atividades econômicas orientaram a força de
trabalho para os vários padrões de produção e sistemas de contratos de trabalho. Novo perfil de
emprego foi instituído no mundo em desenvolvimento.
Essa trajetória constatada no mundo do trabalho nas últimas décadas do século XX adentrou o
século XXI e se propagou com forte intensidade. Incidência de trabalho precário marca o novo século
em curso e avança com violência semelhante à observada nos anos 1990. No Brasil, o melhor
desempenho nos indicadores macroeconômicos nacionais experimentados a partir de meados da década
de 2000 (CINTRA, 2005; DEDECCA E ROSANDISKI, 2006; LEONE E BALTAR, 2010; REMY et
al, 2011) proporcionou melhor desempenho do mercado de trabalho e possibilitou melhores condições
contratuais, elevando o número de postos de trabalho orientados pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), sobretudo a partir de 2004. Porém, torna-se cabível frisar que a qualidade dos postos
de trabalho, mesmo sob o regime da CLT, ainda denuncia a herança dos anos de 1990 e ratifica ser este
um fenômeno inerente ao sistema de produção e reprodução do capital.
A partir do Gráfico 01, observa-se a forte participação do setor de serviços na geração de postos
formais de trabalho no Brasil. Durante os cinco anos em análise, esse setor detém mais de 50,0% de
todas as vagas, já que agrega uma grande variedade de ocupações (KON, 1997; 1999). A indústria
ocupa o 2º lugar no ranking, girando em torno de 20%, entre 2006-2008, com declínio para 19%, entre
2009-2010, e uma diferença em relação ao setor de serviços em torno de 30%. Isso provavelmente
decorre do processo de terceirização da produção, que tem propiciado acalorado debate na literatura,
dado que essa forma de trabalho ocorre sob as piores formas de contratação. O comércio se aproxima
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da indústria na geração de empregos formais e a agricultura assume a menor participação nos anos
observados. A construção civil, embora detenha participação relativa baixa, melhora o seu desempenho
ao longo dos cinco anos em estudo, passando de 4%, em 2006, para 5,7%, em 2010.

Gráfico 01: Participação relativa dos postos de trabalho formais por setor de atividade econômica: Brasil – 2006-2010
Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE

O que se pode ainda inferir, a partir do Gráfico 01, é que o emprego industrial mantém a sua
participação relativa praticamente constante nos anos observados, reduzindo-se em 1% do primeiro ao
último ano em tela. Dinâmica contrária à registrada pelo comércio, que teve ganho de 1% entre os dois
anos em questão. Adicionalmente, tanto os serviços quanto a agropecuária perdem participação relativa
na ocupação formal, mas a construção civil aumenta a sua participação em 1,7%.
Esse resultado reflete os inúmeros empreendimentos de grande porte que estão em construção
no país, como o programa de habitação popular Minha Casa, Minha Vida, obras de infraestrutura do
PAC e eventos internacionais como a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos.
O Gráfico 02 contém informações somente sobre a ocupação na construção civil, setor alvo
desse estudo, nas grandes regiões brasileiras. O que se observa é que o setor tem as vagas preenchidas
acentuadamente na região Sudeste - maior centro econômico do país. A região Nordeste ocupa a 2ª
posição no ranking, com as menores participações logradas pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte.
É pertinente destacar, contudo, o fato de que a região Sudeste perde participação relativa de 5,3
pontos percentuais do primeiro para o último ano observado. O fenômeno reflete uma “melhor”
distribuição das ocupações em relação às demais regiões. Sul e Centro Oeste aumentam de maneira
tímida a sua participação na criação de vagas na construção civil, destacando-se as regiões Norte (de
5,3%, em 2006, para 6,4%, em 2010) e Nordeste (de 19,2%, em 2006, para 22,7%, em 2010).
Tal conjuntura pode estar relacionada ao desenvolvimento de grandes obras de infraestrutura do
Governo Federal. No caso da região Norte, destaca-se a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte
e, no Nordeste, a transposição do Rio São Francisco, além da construção de estádios de futebol para a
Copa do Mundo e da ferrovia Transnordestina.
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Gráfico 02: Participação relativa dos ocupados formais na construção civil, segundo grandes regiões: Brasil – 2006-2010
Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE

O exposto acima pode ser ratificado com as informações do Gráfico 03. A partir dele é possível
observar que o crescimento na ocupação formal na construção civil foi mais acelerado nas regiões mais
pobres do país. Durante todo o período de 2006 a 2010, a taxa de crescimento do emprego foi de
115,9% para o Norte (passou de 74.499 mil empregos, em 2006, para 160.870 mil, em 2010) e de
113,4% para o Nordeste (aumentou de um estoque de 267.103 mil, em 2006, para 570.023 mil, em
2010). As regiões Sul e Centro-oeste foram detentoras de crescimento de 83,7% e 90,4%,
respectivamente. Com isso, foi o Sudeste, região mais rica e com postos de trabalho mais estruturado,
que apresentou a menor taxa de crescimento (62,4%) ao passar de um estoque de trabalhadores de
755.817 mil, em 2006, para 1.227.129, em 2010.
Os resultados plotados no Gráfico 03 podem confirmar as ações das políticas de crescimento
econômico orientadas para as demais regiões do país, sobretudo quando se referem à ampliação da
infraestrutura regional, que ocorre com elevada participação da construção civil.
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Gráfico 03: Taxa de crescimento dos ocupados na construção civil, segundo grandes regiões: Brasil – 2006/2010
Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE

3. Procedimentos metodológicos
A rotatividade no mercado de trabalho brasileiro tem sido cerne de uma série de investigações
acerca de suas causas e consequências (CACCIAMALI, 1992; CARVALHO e FEIJÓ, 1993; BALTAR
E PRONI, 1995; PAZELLO et al, 2000; CORSEUIL et al, 2002a; 2002b; ORELLANO E PAZELLO,
2005; SILVA FILHO, 2012). Se por um lado, o fenômeno é tratado como fator preponderante no ajuste
da demanda de mercado; por outras lentes, o impasse é letal à construção de uma carreira e à garantia
de alcance basilar no desempenho de atividades com êxito e aprendizado no ambiente de trabalho. O
elevado movimento de entrada e saída da força de trabalho na atividade econômica se constitui em
ruptura do processo de aprendizado instituído no trabalho e comprime o desempenho profissional.
Adicionalmente, elevam-se os custos com contratos e demissões, valendo como precedentes para
formas espúrias de contratos.
Na perspectiva de desoneração das possibilidades de aprendizado, a permuta ou o desligamento
da força de trabalho tornam-se um problema de dimensão elevada. A grande parte vulnerável da força
de trabalho (que representa a maioria no Brasil) é instrumento de controle do desempenho do capital e
ajuste de mercado no processo de ascensão e recessão econômica, sem se assistir a nenhum tipo de
esforço na manutenção da mão de obra com vínculo de trabalho.
Alguns setores da atividade econômica, sobretudo o que prolifera nas ações trabalho/intensivo,
ainda se reproduz com maior incidência e poucos estarão incólumes à rotatividade no mercado de
trabalho. No Brasil, os setores da agropecuária e da construção civil ocupam grande quantidade de mão
de obra com baixa ou nenhuma possibilidade de inserção em segmentos com melhor performance
tecnológica e melhor garantia de condições de trabalho.
Diante disso, é pretensão deste artigo verificar a recente contratação no mercado formal de
trabalho na construção civil no Brasil, analisando o perfil das vagas criadas e o processo de rotatividade
que lhes é conferido. Dessa forma, adota-se o método de composição da rotatividade utilizado por
inúmeros autores (CORSEUIL et al, 2002ª; 2002b; ORELLANO E PAZELLO, 2005; SILVA FILHO,
2012), em vários segmentos; contudo, não utilizado em estudos sobre a construção civil brasileira.
Para a análise do perfil dos postos de trabalho e da rotatividade, observaram-se características
demográficas e socioeconômicas da força de trabalho ocupada e desligada no segmento, nos recortes
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temporais aqui estabelecidos (2006-2007 e 2009-2010), biênios imediatamente anterior à crise
econômica mundial e posterior a ela.
A construção da rotatividade da força de trabalho, segundo características intrínsecas
condicionantes, pode ser descrita assim:



( Ait  Dit ) 


Rit  
( Lcit  L fit ) 

2 

(1)

Rit  rotatividade no mercado de trabalho na construção civil no Brasil;
Ait = número de trabalhadores admitidos na construção civil no tempo em estudo;
Dit = número de trabalhadores desligados da construção civil no período de tempo determinado;
Lcit = total da força de trabalho na construção civil no início do período de tempo t ;
L fit = total da força de trabalho na construção civil no final do período tt 1 .
Para o cálculo da taxa de criação de postos de trabalho no setor i no período de tempo t , tt 1 ,
faz-se necessário observar o seguinte:

 n

  ( Lait  Ldit ) 
 , para o setor da construção civil, tal que: Lait  Ldit 
TC   i 1



Lit



2

A taxa de destruição de postos de trabalho pode-se apresentar da forma que se segue:
n
L L
TD   dit  ait
 i 1
Lit

Lait  Ldit 

 n
    Lait  Ldit  , para o mercado de trabalho na construção civil, em que:

 i 1  Lit


3

[( Lait  Ldit ) = ( Ait  Dit ) ] corresponde, respectivamente, ao número de admitidos (entrada) menos
o número de demitidos (saída) da mão de obra no setor da construção civil no período de tempo
t , tt 1 no país i . Dessa forma, a taxa de criação/destruição líquida de postos de trabalho também pode
ser inferida como se segue:
 n  L  Ldit 

  TC  TD
TCL    ait
Lit

 i 1 
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A partir do método acima exposto, a taxa de criação/destruição líquida de postos de trabalho na
construção civil no Brasil pode ser empiricamente representada. Para tanto, faz-se necessária a
construção das taxas de criação, destruição de postos de trabalho. Diante delas tem-se como inferir pela
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rotatividade no mercado do setor i para um determinado país no período de tempo t , tt 1 . Nesse estudo,
considera-se que a rotatividade é constituída pelo movimento de entrada e de saída da mão de obra no
setor ( Ait  Dit ) , respectivamente.
4. Sujeitos ao trabalho precário - rotatividade
A rotatividade no mercado de trabalho brasileiro é abordada em diversas investigações, como
fenômeno de abrangência elevada e de caráter duradouro. Estudos de Cacciamali (1992); Carvalho e
Feijó (1993); Baltar e Proni (1995); Pazello et al (2000); e Corseuil et al, (2002ª; 2002b) mostram o
fenômeno de abrangência generalizada nos anos 1990, seja em setores de atividade econômica
específicos, seja em abrangência regional. Nos anos 2000 estudos de Orellano e Pazello (2005) e Silva
Filho (2012) também constaram elevados índices de rotatividade no mercado de trabalho, tanto por
setores de atividade econômica quanto em esfera regional.
No que se refere à rotatividade no mercado formal de trabalho da construção civil no Brasil, os
dados da Tabela 01 mostram pouca diferença entre as cinco grandes regiões. Porém, faz-se necessário
frisar que, nos dois biênios, o Nordeste registrou a menor taxa de rotatividade (1,67 e 1,93,
respectivamente), sendo ainda considerada elevada. Essa região pode distinguir-se das demais, haja
vista que as possibilidades de trabalho para a mão de obra ocupada no setor são acentuadamente
reduzidas, diante da baixa formação profissional e da elevada dificuldade de inserção em segmentos de
maior representação social. Por outro lado, a região Centro-oeste deteve a maior rotatividade
experimentada pelo setor, 1,88, no primeiro biênio, e, 2,18, no segundo.
Tabela 01: Taxa de rotatividade no emprego formal na construção
regiões: Brasil - 2006-2007 e 2009-2010
2006-2007
2009-2010
Taxa
Taxa
Taxa
Região
Taxa de Taxa
de de
Taxa de
de
de
destruição Rotatividade criação
destruição
criação
criação
líquida
Norte
0,95
0,78
1,73
0,17
1,06
0,94
Nordeste 0,88
0,79
1,67
0,09
1,06
0,87
Sudeste
0,96
0,84
1,80
0,12
1,04
0,96
Sul
0,97
0,86
1,83
0,11
1,12
1,00
C. Oeste 0,99
0,88
1,88
0,11
1,12
1,07
Total
0,95
0,83
1,78
0,12
1,06
0,95

civil, segundo grandes

Taxa de
Taxa
de
criação
Rotatividade
líquida
2,00
1,93
2,00
2,12
2,18
2,01

0,12
0,19
0,08
0,12
0,05
0,11

Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE

No tocante à taxa de criação líquida, no primeiro biênio, a região Norte (0,17) registra a maior
taxa. Já o Nordeste, mesmo com a menor taxa de rotatividade, apresentou a menor taxa de criação
líquida entre as regiões brasileiras (0,09), no referido biênio. Destarte, no segundo biênio, o Nordeste
apresentou a maior taxa de criação líquida de postos de trabalho (0,19) tendo sido a menor a registrada
no Centro-oeste (0,05).
No que se refere à taxa de rotatividade segundo o sexo da população ocupada, os dados da
Tabela 02 mostram diferença acentuada entre homens e mulheres. No primeiro biênio a rotatividade foi
sobremaneira acentuada para força de trabalho masculina (1,84), sendo de apenas 0,98 a experimentada
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pelas mulheres. Isso pode se justificar pelo fato de as mulheres na construção civil ocuparem cargos de
gestão, não sendo alocadas na execução de tarefas árduas e de fácil substituição.
No biênio 2009-2010 elevam-se as taxas de rotatividade tanto para homens quanto para
mulheres. Os homens experimentam rotatividade de 2,08, e as mulheres, de 1,23. Além disso, o
ingresso no mercado de trabalho da construção civil tanto masculino quanto feminino foi superior ao
egresso. Com isso, registraram-se taxas de criação líquida de 0,11 para os homens e de 0,15 para elas.
Nesse caso, a criação líquida foi superior para a mão de obra feminina no mesmo período.
Tabela 02: Taxa de rotatividade no emprego formal na construção civil, segundo sexo: Brasil 2006-2007 e 2009-2010.
2006-2007
2009-2010
Taxa
Taxa
Taxa
de
Taxa
de
Taxa
de
Taxa de Taxa
de Taxa de
Sexo
de
de
destruiçã Rotatividad criação
destruiçã Rotatividad criação
criaçã
criaçã
o
e
líquida
o
e
líquida
o
o
Masculin
o
0,98
0,86
1,84
0,12
1,09
0,99
2,08
0,11
Feminino 0,54
0,44
0,98
0,10
0,69
0,54
1,23
0,15
Total
0,95
0,83
1,78
0,12
1,06
0,95
2,01
0,11
Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE

Muitas são as pesquisas que comprovam a seletividade no mercado de trabalho por faixa etária
(OZORIO de ALMEIDA et al, 1995; FUNKHOUSER, 1996; MARCOULLIER et al, 1997) em países
da América Latina e no Brasil. Nesse sentido, os dados da Tabela 03 mostram que a rotatividade
também afeta sobremaneira a mão de obra jovem, seja elencada pela possibilidade de inserir-se em
outros setores de atividade, seja pela seleção constante que o mercado de trabalho faz, buscando manter
aqueles que apresentam melhor desempenho nas atividades laborais.
Tabela 03: Taxa de rotatividade no emprego formal
Brasil - 2006-2007 e 2009-2010.
2006-2007
Faixa
Taxa
Taxa de
Taxa de Taxa
de
Etária
de
criação
destruição Rotatividade
criação
líquida
Até 17
anos
1,72
0,89
2,60
0,83
18 a 24 1,42
1,12
2,54
0,29
25 a 29 1,04
0,92
1,96
0,12
30 a 39 0,90
0,82
1,72
0,09
40 a 49 0,79
0,72
1,52
0,07
50 a 64 0,67
0,62
1,29
0,05
65 ou+ 0,40
0,51
0,91
-0,11
{ñ
class}
20,43 21,29
41,71
-0,86
Total
0,95
0,83
1,78
0,12
Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE

na construção civil, segundo faixa etária:
2009-2010
Taxa
Taxa de
Taxa de Taxa
de
de
criação
destruição Rotatividade
criação
líquida
2,05
1,57
1,20
1,02
0,86
0,67
0,44

0,79
0,99
0,86
0,76
0,67
0,55
0,48

2,84
2,57
2,06
1,78
1,53
1,22
0,91

1,26
0,58
0,34
0,27
0,19
0,13
-0,04

0,00
1,06

0,00
0,76

0,00
1,83

0,00
0,30
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Adicionalmente, é necessário destacar que na construção civil há necessidade de elevados
esforços físicos, uma vez que a grande maioria da força de trabalho ocupada no setor atua no canteiro
de obras e, com isso, é justificável a maior rotatividade nas primeiras faixas etárias estabelecidas. Além
do mais, o elevado esforço físico permite maior movimento de entrada e saída, bem como o fato do
grande exército de mão de obra com características semelhantes, sendo, portanto, a força de trabalho
facilmente substituível. Destarte, observa-se que, no primeiro biênio, as duas primeiras faixas etárias
estabelecidas experimentaram as maiores taxas de rotatividade, sendo de 2,60 e 2,54 para aqueles com
até 17 anos e entre 18 e 24 anos, respectivamente.
Além disso, as demais faixas também registraram taxas de rotatividade elevadas, sendo, porém,
decrescentes de acordo com a elevação da idade. Adicionalmente, destaca-se que somente os ocupados
com idade de 65 ou mais anos incorreram em taxa de criação líquida negativa, resultado do movimento
de saída superior ao de entrada. O que se explica pelas condições físicas de atuação, ou pelo fato de
eles terem se desligado por aposentadoria.
No segundo biênio, a taxa de rotatividade se eleva para as cinco primeiras faixas, com destaque
para aqueles com idade de até 17 anos, com rotatividade de 2,84. O forte movimento de entrada lhes
conferiu taxa de criação líquida de 1,26, sendo essa acentuadamente elevada. Dinâmica semelhante foi
registrada para a força de trabalho com idade entre 18 e 24 anos, com rotatividade de 2,57 e taxa de
criação líquida elevada (0,58). Acrescente-se que somente a força de trabalho com idade de 65 ou mais
anos registrou taxa de criação líquida negativa no biênio 2009-2010.
Na construção civil, a escolaridade dos ocupados é outra característica que influencia as taxas
de rotatividade. Conforme os dados da Tabela 04, a rotatividade é sobremaneira acentuada para a força
de trabalho com nível de instrução nas primeiras faixas. Contudo, a maior taxa foi experimentada para
aqueles com escolaridade entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental (2,04). Por seu turno, as taxas de
criação líquidas foram mais elevadas para aqueles com o ensino médio completo (0,17) e para aqueles
com ensino superior incompleto e completo (0,15), no primeiro biênio (2006-2007).
Tabela 04: Taxa de rotatividade no emprego formal na construção civil, segundo escolaridade:
Brasil - 2006-2007 e 2009-2010.
2006-2007
2009-2010
Taxa
Taxa
Taxa de
Escolaridade Taxa Taxa de Taxa
de de
Taxa de Taxa
de
de
de
criação
destruição Rotatividade criação
destruição Rotatividade
criação
criação
líquida
líquida
Analfabeto
0,93
0,86
1,80
0,07
1,10
1,01
2,11
0,09
Até 5ª Inc.
0,94
0,85
1,79
0,08
1,19
1,05
2,24
0,14
5ª
Com.
Fund.
0,96
0,88
1,84
0,08
1,00
0,98
1,98
0,02
6ª a 9ª Fund. 1,08
0,96
2,04
0,12
1,11
1,06
2,17
0,05
Funda. Com. 1,02
0,91
1,93
0,10
1,13
1,02
2,15
0,10
Médio Inc.
1,03
0,90
1,93
0,13
1,17
1,03
2,20
0,15
Médio Com. 0,85
0,68
1,54
0,17
1,04
0,88
1,92
0,17
Superior Inc. 0,61
0,45
1,06
0,15
0,65
0,53
1,18
0,13
Superior
Com.
0,47
0,32
0,79
0,15
0,47
0,36
0,83
0,11
Total
0,95
0,83
1,78
0,12
1,06
0,95
2,01
0,11
Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE
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No segundo biênio (2009-2010), a rotatividade acentua-se em todas as faixas de escolaridade. A
maior taxa foi registrada para os ocupados com ensino médio incompleto (2,20), além daqueles com
escolaridade entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental, com 2,17, ocupando a 2ª posição no ranking.
Faz-se oportuno acrescentar que a rotatividade foi superior ao observado no primeiro biênio para todas
as faixas. Adicionalmente, a maior taxa de criação líquida foi registrada para aqueles com ensino médio
completo (0,17), resultado igual ao observado anteriormente.
No que concerne à rotatividade por faixa de remuneração, os dados da Tabela 05 mostram haver
rotatividade elevada para a força de trabalho que ocupa postos com remuneração nas primeiras faixas.
No biênio 2006-2007, os registros causam taxa de rotatividade de 3,79 para os ocupados com
remuneração de até 1,0 salário mínimo e de 2,39 para a faixa de mais de 1,0 a 2,0 salários mínimos.
Tabela 05: Taxa de rotatividade no emprego formal na construção civil, segundo faixa de
remuneração (SM): Brasil - 2006-2007 e 2009-2010.
2006-2007
2009-2010
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
de
Faixa Rem. Média
Taxa de Taxa
de
Taxa de Taxa
de
de
de
de
criaçã
(SM)
destruiçã Rotatividad
destruiçã Rotatividad
criaçã
criação criaçã
o
o
e
o
e
o
líquida o
líquid
a
Até 1,0 SM
2,15
1,63
3,79
0,52
2,42
1,75
4,17
0,67
Mais de 1,0 a 2,0
SM
1,30
1,09
2,39
0,20
1,46
1,24
2,70
0,22
Mais de 2,0 a 4,0
SM
0,60
0,58
1,18
0,01
0,53
0,60
1,13
-0,07
Mais de 4,0 a 7,0
SM
0,32
0,37
0,69
-0,05
0,33
0,43
0,75
-0,10
Mais de 7,0 a 10
SM
0,31
0,32
0,64
-0,01
0,31
0,38
0,69
-0,06
Mais de 10 a 15
SM
0,26
0,29
0,56
-0,03
0,23
0,30
0,53
-0,07
15 ou Mais SM
0,24
0,28
0,52
-0,05
0,18
0,21
0,39
-0,03
{ñ classificado}
0,13
0,15
0,28
-0,01
0,10
0,13
0,23
-0,02
Total
0,95
0,83
1,78
0,12
1,06
0,95
2,01
0,11
Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE

No segundo biênio (2009-2010), as taxas de rotatividade acentuaram-se para os ocupados nas
duas primeiras faixas de remuneração. Para os que auferiam rendimentos de até 1,0 salário mínimo, a
taxa de rotatividade foi de 4,17, sendo acentuado tanto o movimento de entrada quanto o de saída,
porém, com criação líquida de 0,67. Para a faixa que remunerava entre mais de 1,0 e até 2,0 salários
mínimos, a taxa de rotatividade foi de 2,70, com criação líquida de 0,22. Para as demais faixas de
remuneração, o movimento de entrada foi inferior ao de saída e conferiu à força de trabalho destruição
de vagas nessas faixas de remuneração.
No caso da criação líquida, para as duas faixas iniciais, a taxa foi de 0,52 e 0,20,
respectivamente. Para as demais faixas de remuneração (mais de 4 SM), a taxa de criação líquida foi
negativa, durante o segundo biênio.
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5. Considerações finais
Este artigo teve como objetivo analisar a dinâmica no mercado de trabalho formal da construção
civil no Brasil. Para tanto, utilizou dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e do Emprego
(MTE), no período correspondente aos anos de 2006 a 2010.
Os principais resultados mostram que a construção civil apresentou a maior taxa de crescimento
na geração de postos formais de trabalho no período analisado. Adicionalmente, assistiu-se a elevadas
taxas de crescimento de ocupações no setor, nas regiões Norte e Nordeste, sendo as menores taxas
experimentadas pelas regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul. Entretanto, a maior concentração de
ocupados na construção civil encontra-se no Sudeste – região mais rica do país.
Em relação ao perfil do estabelecimento, houve expressiva elevação da participação dos
estabelecimentos de médio e grande porte na criação de vagas, com declínio na participação do micro e
o pequeno estabelecimento. Essa dinâmica reflete os investimentos de grande porte no país,
relacionados ao PAC, programa habitacional Minha Casa Minha Vida, obras da Copa do Mundo, Jogos
Olímpicos, dentre outros itens.
No que se refere às características dos ocupados, os dados revelaram elevada participação de
homens - mesmo com a relativa melhora no desempenho feminino - nas faixas etárias de 30 a 39 anos.
Em relação aos anos de estudo, observa-se baixo nível de escolaridade, sendo diminuta a participação
daqueles com ensino superior completo, em todos os biênios investigados.
Outra agravante diz respeito aos salários dos ocupados. Os principais resultados evidenciaram
concentração de trabalhadores com rendimentos de até 2,0 salários mínimos, elevando-se sobremaneira
entre o curto espaço de tempo dos dois biênios. Desse modo, reduziu-se a participação relativa dos que
auferiam rendimentos nas maiores faixas de remuneração.
A rotatividade mostrou-se excessivamente elevada, com mais de 60,0% dos ocupados, no
último biênio, deixando o emprego em menos de 1 ano. Pela ótica regional, os dados apontam para o
maior índice de rotatividade no Centro-oeste e menor no Nordeste, em ambos os períodos.
Adicionalmente, é oportuno destacar que a força de trabalho masculina, quando comparada à feminina,
experimentou as maiores taxas de rotatividade. Além do mais, os ocupados com idade nas primeiras
faixas etárias também foram vítimas de indecência acentuada da rotatividade no setor.
No que concerne à escolaridade, os principais achados evidenciaram que a rotatividade afeta,
principalmente, os menos qualificados, em ambos os biênios, acentuando-se de um período para o
outro. Adicionalmente, observou-se que a rotatividade é acentuada para aqueles que auferem
rendimentos nas primeiras faixas. Além disso, as taxas de criação líquida de postos de trabalho foram
negativas para as melhores faixas, o que é resultado do movimento de entrada ser inferior ao
movimento de saída.
Diante disso, tem-se que, mesmo com a elevação da capacidade empregatícia da construção
civil no Brasil, os postos de trabalho são acentuadamente precários, com incidência de elevada
rotatividade. Dessa forma, defendem-se políticas de capacitação da mão de obra no setor, bem como a
criação de vínculos mais duradouros e melhor remunerados. Em síntese, emprego há, mas precário.
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