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O Sistema de Indicadores  
de Percepção Social (SIPS)  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) atua como importante agente no cenário 
das políticas públicas. O Instituto assume o 
compromisso de articular e disseminar estudos e 
pesquisas, subsidiar a elaboração de planos, 
políticas e programas governamentais, 
assessorar processos decisórios de instituições 
governamentais, além de cooperar com 
governos e entidades internacionais no seu 
campo de atuação. Apesar do imenso leque de 
ações voltadas para a elaboração de estudos 
sobre cenários, o Ipea tem pouca tradição na 
formulação de dados primários. 

O trabalho atual, portanto, possui como benefício 
direto o aprimoramento das funções do Instituto 
dentro da sociedade civil, tornando-se um 
produtor de dados primários em nichos 
específicos de atuação. Esse novo ramo de 
atividade garantirá visibilidade e respaldo ao 
Ipea, concedendo-lhe maior participação no ciclo 
de planejamento, implementação e avaliação das 
políticas públicas do País. 

Esta pesquisa configura um sistema de 
indicadores sociais para verificação de como a 
população avalia os serviços de utilidade pública 
e o grau de importância deles para a sociedade. 
Logo, permitirá ao Estado atuar de maneira mais 
eficaz e em pontos específicos da complexa 
cultura e demanda da população brasileira.  

O Sistema de Indicadores de Percepção Social 
(SIPS) tem como finalidade servir um quadro de 
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seguintes questões: i) justiça; ii) cultura; iii) 
segurança pública; iv) serviços para mulheres e 
de cuidados das crianças, v) bancos; vi) 
mobilidade urbana; vii) saúde; viii) educação; e; 
ix) qualificação para o trabalho. Logo, as análises 
dos dados servirão como arcabouço pragmático 
para otimizar a eficácia e a eficiência dos 
investimentos públicos diante dos serviços 
direcionados a estes fins. 

A pesquisa servirá tanto como indicador 
essencial para o setor público estruturar da 
melhor maneira suas ações, como também uma 
forma de a sociedade civil entender o que de fato 
se configura como de interesse comum e quais 
os fatores mais requisitados ao Estado. 
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  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO
11  

 

O Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS), elaborado pelo Ipea, é 

uma pesquisa domiciliar realizada junto às famílias brasileiras, com a finalidade de 

conhecer suas percepções sobre bens e serviços públicos, oferecidos em diversas áreas – 

como trabalho, educação, cultura, saúde, justiça, segurança, mobilidade, entre outras. 

Nesta edição específica, o SIPS focalizou dois pontos: 

i) A percepção dos trabalhadores assalariados sobre o respeito aos seus 

direitos e às suas condições de trabalho: neste primeiro ponto, analisam-se temas como 

jornada de trabalho, segurança no trabalho, discriminação, assédio moral ou sexual e, 

também, o acesso a instituições coletivas no caso de violações de direitos do trabalho. 

Constata-se que a acelerada expansão do emprego, registrada nos últimos anos no país, 

vem ocorrendo com um maior grau de respeito aos direitos laborais. 

ii) A percepção do acesso à qualificação ocupacional pelos trabalhadores: 

neste segundo ponto, apresentam-se dados sobre a importância da qualificação para 

diversos grupos da população: inativos, trabalhadores assalariados (com ou sem 

registro), trabalhadores por conta própria, empregadores de porte reduzido e 

trabalhadores desempregados. Verifica-se que a falta de qualificação parece ser um fator 

importante para a explicação da condição laboral de parte desses grupos. 

O questionário aplicado contou com 73 perguntas objetivas, que abordaram os 

principais aspectos da inserção laboral, efetiva e potencial, dos grupos populacionais já 

mencionados: inativos, assalariados, conta-própria, pequenos empregadores e 

desempregados. A aplicação do questionário considerou a distribuição dos domicílios 

por regiões do país, bem como sua distribuição por cotas de amostragem. Os parâmetros 

básicos para definição dessas distribuições vieram da Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílios (PNAD), realizada em 2008 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

                                                      

1 Este estudo foi elaborado por André Campos, Brunu Amorim, Marcelo Galiza, Roberto Gonzalez e 
Sandro Pereira, da Diretoria de Políticas e Estudos Sociais do Ipea. A equipe gostaria de agradecer o 
apoio de Fábio Schiavinatto, da Assessoria Técnica da Presidência do Ipea. 



4 

 

11..  RREESSPPEEII TTOO  AAOOSS  DDII RREEII TTOOSS  TTRRAABBAALL HHII SSTTAASS  

 

11..11..  TTrr aabbaallhhaaddoorr eess  aassssaallaarr iiaaddooss  

 

Neste tópico, analisa-se a percepção dos trabalhadores sobre o respeito a seus 

direitos laborais e sobre às suas condições de trabalho. Nesse sentido, os resultados 

apresentados referem-se às questões respondidas por trabalhadores assalariados (formais 

e informais)2, que envolvem temáticas como jornada de trabalho, segurança no trabalho, 

discriminação, assédio moral ou sexual e, também, se os trabalhadores recorrem ou não 

a instituições coletivas no caso de ocorrências graves em seus locais de trabalho. 

Em termos de jornada de trabalho, duas questões principais foram levantadas. A 

primeira delas indagou se os trabalhadores realizam horas-extras habitualmente – 

prática vedada pelas normas que regulam a duração do trabalho. Como se verifica no 

gráfico 1, a ampla maioria dos assalariados formais e informais afirmou que não fazem 

hora extra, ainda que 29,4% dos primeiros tenham afirmado que sim. Vale observar que, 

entre os informais, esse percentual é de somente 8,8%, o que não necessariamente 

significa que estes se submetam a jornadas menores. 

Isso porque, como pode ser examinado no gráfico 2, a maior parte dos 

assalariados informais possui jornadas “atípicas” – inferiores a 40 horas ou, então, 

superiores a 44 horas semanais. A propósito, 38,7% deles trabalham mais do que o 

limite previsto nas normas laborais, percentual superior ao dos assalariados formais 

(33,8%). O que talvez ocorra neste caso é que esse sobre-trabalho dos informais não é 

por eles encarado como a realização de horas-extras, sendo percebido como parte 

integrante do tempo normal de seu trabalho. 

                                                      

2 O conceito de formalidade e informalidade utilizado refere-se apenas à seguinte categorização de 
trabalhadores assalariados: i) entre os formais, encontram-se os empregados privados com carteira de 
trabalho assinada, os empregados domésticos com carteira de trabalho assinada, bem como os servidores 
públicos estatutários civis e militares; ii) entre os informais, encontram-se os empregados privados sem 
carteira de trabalho assinada e os empregados domésticos sem carteira de trabalho assinada. 
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Outra questão levantada foi se essas horas extras habitualmente realizadas são 

pagas ou compensadas pelos empregadores. A maior parte dos trabalhadores dos dois 

segmentos afirmou que sim. Contudo, os trabalhadores formais apresentaram um 

percentual maior de respeito às normas que regulam a duração do trabalho do que os 

trabalhadores informais: 89,4% contra 78,6%, como pode ser observado no gráfico 3. 

 

Gráfico 1 

Se realiza horas-extras habitualmente
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Gráfico 2 

 

Quantas horas trabalha habitualmente por semana nes se trabalho?  
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Gráfico 3 

 

 

Em termos da percepção da segurança existente no ambiente de trabalho, duas 

questões foram destacadas. A primeira questionou se os trabalhadores enfrentam 

situações que ofereçam risco à saúde ou até mesmo à vida em seus postos. Nos dois 

segmentos, de assalariados formais e informais, a maioria afirmou não enfrentar tais 

situações. Mesmo assim, é mister destacar que, entre os formais, o percentual foi mais 

que o dobro do revelado pelos informais: 37,2% contra 18%, como mostra o gráfico 4. 

O segundo questionamento foi se esses trabalhadores que enfrentam situação de 

risco em seus postos (ou seja, os que responderam afirmativamente à questão anterior) 

recebem ou não adicional de insalubridade ou de periculosidade na composição de seus 

salários. De acordo com o gráfico 5, constata-se que menos da metade dos trabalhadores 

nos dois segmentos recebem esses adicionais. A situação é mais gritante entre os 

informais, pois apenas 13,8% os recebem. 

Essas horas-extras são pagas como adicional ou comp ensadas?
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Gráfico 4 

 

 

Gráfico 5 

Você recebe adicional de insalubridade ou de pericu losidade em seu salário?

43,2

13,8

56,8

86,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Formalizado Não Formalizado
Fonte: Ipea/Disoc/Sips

Sim

Não

 

 

Outros dois pontos importantes levantados nesta pesquisa dizem respeito às 

percepções sobre casos de tratamento discriminatório ou de assédio (moral ou sexual) 

ocorridos no local de trabalho. Somente uma pequena parcela de trabalhadores (menos 

de 10% no caso de discriminação e menos de 5% no caso de assédio, para os segmentos 

formal e informal) afirmou perceber casos desses tipos em seus empregos. Os gráficos 6 

e 7 abaixo ilustram esses resultados. 

Em seu emprego, você enfrenta situações que colocam  sua saúde em risco ou sua 
vida em perigo?  
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Gráfico 6 

Em seu emprego atual, há casos em que algum trabalh ador é tratado de forma 
discriminatória?
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Gráfico 7 

Em seu emprego atual, há casos em que o chefe prati ca atos de assédio moral ou 
sexual?
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Por fim, questionou-se àqueles que afirmaram presenciar alguma ocorrência 

grave entre as debatidas acima (excesso de jornada de trabalho, risco à saúde ou à vida, 

discriminação ou assédio, entre outras) se chegaram a recorrer a algum órgão 

competente para solucioná-la – órgão como representação coletiva no local de trabalho, 

sindicato, fiscalização do trabalho e assim por diante. O resultado, ilustrado pelo gráfico 

8, demonstra que uma parcela ínfima recorre: 2,5% dos trabalhadores informais e 1% 

dos informais. 
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Gráfico 8 

Se já ocorreu algum problema grave no seu emprego a tual, envolvendo qualquer 
aspecto mencionado nesta pesquisa, você recorreu a alguma instituição?
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11..22..  TTrr aabbaallhhaaddoorr eess  ppoorr   ccoonnttaa--pprr óópprr iiaa//eemmpprr eeggaaddoorr eess  

 

Quando se trata de trabalhadores por conta própria e de pequenos empregadores, 

é mais complicado discutir o respeito a direitos, bem como a observância de adequadas 

condições de atividade. Até porque, historicamente, os direitos previstos nas normas 

laborais brasileiras referem-se apenas aos trabalhadores assalariados – sejam eles com 

vínculos privados ou públicos, situados nas empresas, nos órgãos estatais ou nos 

domicílios particulares. 

Não obstante, em alguma medida, as duas questões a seguir ajudam a 

dimensionar os problemas enfrentados por trabalhadores por conta própria e por 

pequenos empregadores em suas atividades. A primeira questão refere-se ao local de 

funcionamento do empreendimento econômico: se ele é adequadamente estruturado, 

dedicado às atividades a serem realizadas. Verifica-se no gráfico 9 que 59,2% dos 

entrevistados que são trabalhadores por conta-própria e pequenos empregadores relatam 

que esse local é precário – percentual que engloba situações em que o local é o 

domicílio do trabalhador, o seu veículo automotor, a via pública, entre outros.  

Outra questão diz respeito à percepção da jornada de trabalho enfrentada pelos 

trabalhadores por conta própria e pelos pequenos empregadores. Como mostra a tabela 

1, não menos que 30% deles relatam possuir muito pouco controle sobre a duração de 



10 

seu trabalho cotidiano, que lhes parece excessivo. Nessa mesma linha, outros 10,4% 

adicionais afirmam que laboram com uma jornada excessiva, mas recebem muito pouco 

como retribuição monetária. Ou seja, mesmo sem um parâmetro normativo específico 

para regular este tema, há problemas sérios relatados pelos trabalhadores por conta-

própria e pelos pequenos empregadores quando se trata de jornada laboral. 

 

Gráfico 9 

 

 

Tabela 1 

Marque a alternativa que achar que mais corresponde à sua atual situação de 
trabalho 

 % 
Trabalho sob o comando direto do contratante/empregador: 4,8 
Não tenho controle sobre a minha jornada de trabalho 15,3 
Nunca consigo tirar férias ou parar alguns dias para 14,7 
O meu trabalho é insalubre ou perigoso 0,3 
Tenho dores ou doenças constantes por causa do meu 1,5 
Sinto que trabalho muito e ganho pouco 10,4 
Sinto-me explorado, acho que outras empresas ganham mais 0,6 
Tenho muitos concorrentes e disputamos poucos clientes 9,5 
Minha renda é muito instável, tenho dificuldades em manter 7,4 
Sou um trabalhador honesto, mas tenho que enfrentar 4,3 
Nenhuma das anteriores 31,1 
Total 100,0 

Fonte: Ipea/Disoc/Sips 

Onde seu empreendimento/ trabalho autônomo funciona ?
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Por fim, um aspecto interessante levantado pela pesquisa é que, entre os 

trabalhadores por conta própria e os pequenos empregadores, a discriminação pessoal 

não é um elemento que afeta o desempenho de suas atividades econômicas. Como visto 

na tabela 2, apenas 4% dos respondentes afirmam que esse desempenho é prejudicado 

pelo fato de serem, eles mesmos, homens ou mulheres, jovens ou idosos, brancos ou 

negros, portadores de alguma deficiência ou possuidores de algum atributo estético 

específico. 

 

Tabela 2 

Você acha que o desempenho do seu empreendimento, em relação ao dos demais 
concorrentes, é prejudicado por algum desses motivos? Se sim, qual o principal? 

 % 
Ser homem ou mulher 1,7 
Ser jovem ou idoso 1,3 
Ser branco, negro, índio ou de qualquer raça/etnia 0,3 
Estar acima do peso/tatuagens/brincos/ou qualquer outra 0,4 
Ser portador de deficiência visual, motora, mental ou auditiva 0,3 
Não poder dedicar tanto quanto os outros por causa de tarefas 2,8 
Não ter os equipamentos/instrumentos de trabalho mais 4,4 
Ter menor qualificação 1,7 
Ter menor capacidade de conseguir crédito 5,2 
Outro motivo 7,7 
Não sou prejudicado por nenhum motivo 74,2 
Total 100,0 

Fonte: Ipea/Disoc/Sips 

 

22..  AACCEESSSSOO  ÀÀ  QQUUAALL II FFII CCAAÇÇÃÃOO  

 

Apresentam-se a seguir algumas informações a respeito do acesso (ou da falta de 

acesso) à qualificação para o adequado desempenho de uma ocupação no mercado de 

trabalho brasileiro. O questionário de trabalho e renda do Sips não foi exatamente 

desenhado para captar dados sobre a qualificação ocupacional, mas há algumas questões 

que a ela se referem. 
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As informações acerca da qualificação dirigem-se a diferentes grupos da 

população: i) inativos (não trabalharam nem procuraram trabalho remunerado na 

semana de referência da pesquisa)3; ii) ocupados como assalariados (empregados 

privados com e sem carteira assinada, trabalhadores domésticos com e sem carteira 

assinada, servidores públicos civis e militares); iii) ocupados como conta própria (ou 

mesmo como pequenos empregadores); iv) desempregados (não trabalharam, mas 

procuraram ativamente trabalho na semana de referência). 

Ressalte-se que essas informações dizem respeito: i) à qualificação 

compreendida como capacitação teórica e, simultaneamente, como experiência prática 

(no caso dos inativos);4 ii) à qualificação entendida como formação escolar regular e, ao 

mesmo tempo, formação técnico-profissionalizante (no caso dos assalariados);5 iii) à 

qualificação abordada como capacitação para a gestão de negócios (no caso dos conta 

própria ou dos pequenos empregadores);6 iv) à qualificação concebida como 

capacitação teórica e, simultaneamente, como experiência prática (no caso dos 

desempregados).7 Ou seja, há distintos conceitos de qualificação em jogo, a depender do 

grupo populacional observado. 

                                                      

3 Incluem-se também como inativos: i) as pessoas que exerceram apenas tarefas em cultivo, pesca ou 
criação de animais destinados à alimentação das pessoas moradoras do próprio domicílio; ii) as pessoas 
que exerceram apenas tarefas de construção, destinada ao próprio uso das pessoas moradoras do 
domicílio; iii) as pessoas que exerceram outro tipo de atividade não remunerada; iv) as pessoas que 
exerceram apenas tarefas domésticas no próprio domicílio. 

4 No caso dos inativos, a pergunta no questionário do Sips era a seguinte: “Vou listar algumas razões 
pelas quais você pode nunca ter procurado trabalho ou pode não ter procurado trabalho na última 
semana. Gostaria que me dissesse o quanto cada uma delas é importante [...] Nunca tenho a 
qualificação/experiência exigida nas seleções de trabalho”. 

5 No caso dos assalariados, a pergunta no questionário do Sips era a seguinte: “Ao ser contratado para 
este emprego, a principal exigência foi (Marcar apenas uma opção): [...] Curso profissionalizante na 
atividade [...] Ensino fundamental completo [...] Ensino médio completo [...] Ensino superior completo”. 

6 No caso dos conta própria e empregadores, as perguntas no questionário do Sips eram as seguintes: i) 
“Você acha que o desempenho do seu empreendimento, em relação ao dos demais concorrentes, é 
prejudicado por algum desses motivos? Se sim, qual o principal? [...] Ter menor qualificação”; ii) “ O 
que poderia melhorar mais o desempenho do seu empreendimento? [...]Ter maior capacitação em gestão 
de negócios”. 

7 No caso dos desempregados, a pergunta no questionário do Sips era a seguinte: “Vou listar algumas 
razões pelas quais você pode estar enfrentando dificuldade para arrumar trabalho. Gostaria que me 
dissesse qual delas é a mais importante [...] Nunca tenho a qualificação e/ou experiência exigida nas 
seleções de emprego”.  
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22..11..  II nnaatt iivvooss  

 

De acordo com o gráfico a seguir, a falta de qualificação parece ser um fator 

importante para 37,7% dos inativos não terem procurado trabalho na última semana (ou 

mesmo nunca terem procurado trabalho ao longo de sua vida). Em outras palavras, mais 

de um terço dos inativos explicam seu próprio afastamento da atividade laboral por 

meio da ausência de qualificação ocupacional. 

Gráfico 10 

 

 

E, de certa forma, quanto mais próximos da atividade no mercado laboral, mais 

importante parece ser essa ausência de qualificação. Entre os inativos que estão nesta 

condição há menos tempo (até 35,99 meses), 49,7% atribuem grande relevância à falta 

de qualificação. Ademais, em meio aos inativos que aceitariam uma proposta de 

trabalho (caso ela surgisse), 51,6% consideram que a ausência de qualificação é um 

fator explicativo muito importante para a sua inatividade. 
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Gráfico 11 

 

Gráfico 12 

 

 

Em boa medida, os inativos que parecem atribuir maior relevância à falta de 

qualificação como motivo para a não procura por trabalho são os das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste (48,4%), do sexo feminino (40,6%), do grupo 

preto/pardo/indígena (42,4%) e do grupo com renda familiar de até 2 salários mínimos 

(42,3%). 

Nunca tenho a qualificação/experiência exigida nas seleções de trabalho  
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Gráfico 13 

 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

Nunca tenho a qualificação/experiência exigida nas seleções de trabalho  

(por região geográfica)  
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Gráfico 15 

 

Gráfico 16 

 

 

22..22..  TTrr aabbaallhhaaddoorr eess  aassssaallaarr iiaaddooss  

 

O gráfico a seguir mostra que a formação escolar regular, bem como a formação 

técnico-profissionalizante, parece ser uma exigência com peso apenas relativo no 
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processo de contratação assalariada (12,4%). Outros requisitos, como a apresentação de 

referências pessoais (21,3%), a experiência na atividade a ser desenvolvida (23,1%) ou 

mesmo a ausência de quaisquer requisitos (25,8%) parecem ter um peso maior nesse 

processo de contratação.8 

Gráfico 17 

 

 

Apesar disso, em alguns setores de atividade, como na administração pública 

(19,3%) e na indústria de transformação/construção civil (15,1%), a formação 

escolar/técnico-profissionalizante parece ser uma exigência com alguma relevância na 

contratação de trabalhadores assalariados. Situação muito distinta ocorre, por exemplo, 

na agropecuária, onde essa importância parece ser literalmente nula, de acordo com as 

informações do Sips. 

 

 

                                                      

8 Ressalte-se que, quando se amplia o conceito de qualificação ocupacional dos trabalhadores 
assalariados, incorporando-se a experiência na atividade específica a ser desempenhada (de 
forma a tornar este conceito um pouco mais próximo do mensurado entre os inativos e os 
desempregados), a situação muda de figura. Afinal, a formação escolar regular e a formação 
técnico-profissionalizante, juntamente com a experiência pretérita na atividade, passam a 
alcançar 35,5% das respostas acerca da principal exigência a ser observada durante um 
processo de seleção para um emprego. 
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Gráfico 18 

 

Ademais, a formação escolar/técnico-profissionalizante parece ter algum peso 

como critério de contratação de assalariados formais (empregados privados e 

empregados domésticos com carteira assinada, bem como servidores públicos civis e 

militares – 15,1%). Situação inversa observa-se na contratação de assalariados não 

formais (empregados privados e empregados domésticos sem carteira assinada), onde 

essa formação parece ter peso diminuto (6,2%). 

Gráfico 19 
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A formação escolar/técnico-profissionalizante parece ser uma exigência com 

alguma relevância no processo de contratação de assalariados com maior grau de 

instrução regular (2º grau incompleto ou mais – 19,5%), bem como de assalariados com 

maior renda familiar (mais de 5 salários mínimos – 18,3%). 

Gráfico 20 

 

Gráfico 21 

 

22..33..  TTrr aabbaallhhaaddoorr eess  ppoorr   ccoonnttaa  pprr óópprr iiaa//eemmpprr eeggaaddoorr eess  

As tabelas a seguir mostram que, no caso dos trabalhadores por conta própria e 

dos pequenos empregadores, a falta de qualificação não parece ser propriamente um 
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fator de destaque no processo de aprimoramento de desempenho de seus 

empreendimentos econômicos. Somente 1,7% dos entrevistados consideram que esse 

desempenho é efetivamente prejudicado pela sua menor qualificação diante dos 

concorrentes. Além disso, apenas 2,5% dos respondentes acreditam que tal desempenho 

possa ser decisivamente aprimorado por meio de maior qualificação em gestão de 

negócios. Ou seja, diante de outros fatores pesquisados pelo Sips (como a menor 

incidência de tributos, o maior acesso a crédito ou a maior adequação do local de 

atividade), a qualificação do trabalhador não parece ser um fator que explique o melhor 

(ou pior) desempenho dos pequenos empreendimentos por conta própria. 

Tabela 3 

Você acha que o desempenho do seu empreendimento, em relação ao dos demais 
concorrentes, é prejudicado por algum desses motivos? Se sim, qual o principal? 

 % 
Não sou prejudicado por nenhum motivo 74,2 
Ter menor capacidade de conseguir crédito 5,2 
Não ter os equipamentos/instrumentos de trabalho mais adequados à atividade 4,4 
Não poder dedicar tanto quanto os outros por causa de tarefas em casa/outro trabalho 2,8 
Ser homem ou mulher 1,7 
Ter menor qualificação 1,7 
Ser jovem ou idoso 1,3 
Estar acima do peso/tatuagens/brincos/ou qualquer outra característica da aparência 0,4 
Ser branco, negro, índio ou de qualquer raça/etnia 0,3 
Ser portador de deficiência visual, motora, mental ou auditiva 0,3 
Outro motivo 7,7 
Fonte: Ipea/Disoc/Sips 

Tabela 4 

O que poderia melhorar o desempenho do seu empreendimento? 

 % 
Menos concorrentes / mais clientes 41,2 
Menos impostos e taxas 14,9 
Maior facilidade para conseguir crédito (capital de giro e investimento) 14,3 
Local mais adequado para venda dos produtos ou serviços 5,5 
Menos burocracia para formalizar o negócio 4,5 
Menos problemas com a fiscalização 2,8 
Ter maior capacitação em gestão de negócios 2,5 
Mais facilidades no que diz respeito ao transporte ou armazenagem 2,4 
Ter assistência técnica, jurídica ou contábil 0,6 
Outro fator 11,2 
Fonte: Ipea/Disoc/Sips 
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22..44..  DDeesseemmpprr eeggaaddooss  

 

Por fim, no caso dos trabalhadores desempregados, à semelhança dos inativos, a 

falta de qualificação parece ser um fator importante para a explicação de sua condição 

laboral. Entre as razões aventadas pelo Sips para as dificuldades enfrentadas pelos 

entrevistados na busca por uma ocupação, destaca-se a ausência de capacitação teórica 

e, simultaneamente, de experiência prática (23,7%). Este percentual é algumas vezes 

maior do que aquele verificado em fatores relacionados ao posto de trabalho (como o 

baixo salário oferecido, a longa distância de casa ou a jornada excessiva de trabalho), 

associados ao próprio trabalhador (como a falta de dinheiro para a procura de ocupação, 

a ausência de conhecimento sobre onde procurar trabalho, a discriminação no 

preenchimento de uma ocupação) ou vinculados à própria criação de um novo posto de 

trabalho (a falta de recursos para criar o próprio negócio, a ausência de conhecimento 

sobre como criar esse negócio, a complicação e a demora para criar tal negócio). Em 

outros termos, na visão de parcela expressiva dos entrevistados, a falta de qualificação 

parece ser um fator explicativo importante da condição de desemprego. 

 

Tabela 5 

Vou listar algumas razões pelas quais você pode estar enfrentando dificuldade para 
arrumar trabalho. Gostaria que me dissesse qual delas é a mais importante 

 % 
Nunca tenho a qualificação e/ou experiência exigida nas seleções de emprego 23,7 
Falta trabalho na minha área profissional / a concorrência é muito grande 17,2 
Os processos seletivos são sempre complicados, demorados e/ou custosos 13,0 
Os salários oferecidos são sempre muito baixos 11,8 
Sinto-me discriminado nas seleções de trabalho 10,1 
Falta dinheiro para procurar trabalho 6,5 
Quero começar um negócio, mas não tenho recursos 5,3 
O local de trabalho é sempre longe e exige muito tempo de deslocamento 4,7 
Não sei onde procurar trabalho 4,1 
A jornada de trabalho é sempre inadequada 1,8 
Quero começar um negócio, mas é muito demorado e complicado 1,2 
Quero começar um negócio, mas não sei como 0,6 
Total 100,0 
Fonte: Ipea/Disoc/Sips 
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CCOONNSSII DDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFII NNAAII SS  

 

No que se refere à percepção sobre o respeito aos direitos dos trabalhadores, 

bem como sobre a adequação de suas condições de trabalho, pode-se assinalar que: 

 

1) Entre os trabalhadores assalariados, formais e informais: 

1.1) Para a maior parcela, a realização de horas extras não 

é a regra habitual. E, quando há horas extras, elas tendem a ser 

remuneradas com o adicional salarial ou mesmo compensadas. 

1.2) Parcela importante dos assalariados enfrenta situações 

que colocam em risco a saúde ou mesmo a vida. Apesar disso, 

menos da metade dela é remunerada com o adicional salarial 

previsto nas normas trabalhistas. 

1.3) Há poucos casos assinalados de discriminação ou 

assédio entre os assalariados. Bem como há poucos casos de 

violações de direitos laborais que são levadas ao conhecimento de 

instituições coletivas (representação no local de trabalho, 

sindicato, fiscalização do trabalho etc.). 

 

2) Entre os trabalhadores por conta própria/pequenos empregadores: 

2.1) Para a maior parcela, o local de trabalho caracteriza-

se pela precariedade (o local é o domicílio do trabalhador, o seu 

veículo automotor, a via pública etc.). 

2.2.) Parcela significativa afirma possuir pouco controle 

sobre a duração de seu trabalho, que lhes parece claramente 

excessivo e prejudicial à sua vida cotidiana. 
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Já no que diz respeito à percepção do acesso à qualificação ocupacional pelos 

trabalhadores, pode-se afirmar que: 

 

1) Em meio aos inativos: 

1.1) A falta de qualificação (compreendida como 

capacitação teórica e como experiência prática) é um fator 

relevante para a definição da situação ocupacional de grande 

parcela. Mais de um terço dos inativos explica seu afastamento da 

atividade laboral por meio da ausência de adequada e suficiente 

qualificação ocupacional. 

 

2) Em meio aos trabalhadores assalariados, formais e informais: 

2.1) A qualificação (entendida estritamente como 

formação escolar regular e formação técnico-profissionalizante) é 

um fator com peso apenas relativo dentro do processo de sua 

seleção para um emprego. Outros fatores (como a apresentação de 

referências pessoais, a experiência pretérita na atividade a ser 

desenvolvida etc.) têm um peso maior nesse processo.9 

 

3) Em meio aos trabalhadores por conta própria/pequenos empregadores: 

3.1) A qualificação (concebida como capacitação para a 

gestão de negócios) é um fator com peso reduzido dentro do 

processo de aprimoramento do desempenho econômico de seus 

empreendimentos. Outros fatores (como a menor incidência de 

tributos, o maior acesso a crédito ou a maior adequação do local 

de atividade) têm peso superior nesse processo. 

                                                      

9 Novamente, vale a ressalva de que, quando se amplia o conceito de qualificação ocupacional 
dos trabalhadores assalariados, incorporando-se a experiência na atividade específica a ser 
desempenhada, essa situação tende a se alterar. 
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4) Em meio aos trabalhadores desempregados: 

4.1) À semelhança dos inativos, a falta de qualificação 

(concebida como capacitação teórica e como experiência prática) 

é um fator importante para a explicação da condição laboral de 

grande parcela. Ou seja, na visão dos entrevistados, a falta de 

qualificação é um fator explicativo relevante da condição de 

desemprego. 

 

 

 

Metodologia 

 

A técnica amostral utilizada para a confecção da pesquisa pode ser denominada como 

“amostragem por cotas”, visando assim, à representatividade e operacionalidade. 

 

Margem de erro 

Foram entrevistadas 2.770 pessoas nas cinco regiões do País. A técnica de amostragem 

por cotas consistiu em dimensionar o tamanho da amostra, de modo a garantir a margem 

de erro geral (nível nacional) de 1,86%, considerando um nível de confiança de 95%, 

com p = 0,5, dado a heterogeneidade das regiões brasileiras. A margem de erro máxima 

por região é 5% e p = 0,7, mantendo-se o mesmo nível de confiança. A fim de isolar o 

erro amostral proveniente das variáveis que acredita-se terem grande variabilidade, as 

seguintes variáveis foram controladas: idade, sexo, escolaridade, renda, UF, região 

metropolitana (RM) e não-RM e porte do município. O controle foi realizado através 

das cotas, de forma que se manteve a composição da população na distribuição 

percentual daquelas variáveis. Mantendo-se essa composição, a variabilidade da 

amostra nesses quesitos é igual à da população. Esse controle possibilita maximizar as 

estimativas e se obter uma margem de erro de 5%, com nível de confiança de 95%, para 

os níveis do Brasil e das grandes regiões. 
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Acesso ao entrevistado 

As entrevistas são realizadas com pessoas físicas nas residências, de modo a obter as 

informações diretamente das famílias, segundo seu local de moradia. 

 

Distribuição e dimensionamento da amostra 

Inicialmente, foi calculado o número de entrevistas necessário de forma a garantir um 

nível mínimo de confiança de 5% para cada região do território nacional, mantendo-se 

também a proporcionalidade existente. Em seguida, a amostra de cada região foi 

dividida proporcionalmente entre os respectivos estados. Por sua vez, as amostra 

estaduais foram dicotomizadas entre metropolitana e não metropolitana. A partir daí, os 

municípios que compõem a amostra final foram selecionados, contemplando-se 

municípios autorrepresentativos, médios e pequenos. Na seleção, procurou-se 

representar cada estado espacialmente, ao mesmo tempo em que se buscou garantir 

operacionalidade das rotas. 

 



26   


