
Emprego, 
Subemprego, 
Desemprego
Efeitos sobre a saúde dos trabalhadores

Professora Ada Ávila Assunção Outubro 2018



Roteiro da exposição
1. Relevância do tema e impasses para a pesquisa em Saúde 
Pública
2. Plano conceitual: 

• Trabalho
• Emprego pleno
• Relações de emprego

3. Evolução e Contexto
• Revolução Industrial e Acumulação Flexível

4. Plano prático
• Dados do IBGE
• Resultados de pesquisas em saúde do trabalhador

5. Perspectivas
• Articulações com a Saúde Coletiva
• Eixo estruturante para pesquisas em saúde do trabalhador
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Na Faculdade de Medicina, por que estudar as 
relações de emprego?

Essas relações influenciam a vida no 
trabalho e fora do trabalho

Gama de problemas sociais:

disparidades de 
gênero

direitos 
civis

disparidades 
de raça/cor

injustiça 
social

insegurança 
familiar

desequilíbrio 
labor/família

identidade 
político-social
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Pressupostos da Saúde Coletiva
• A Saúde, enquanto estado vital, está articulada à estrutura da sociedade. 
• As ações de saúde constituem uma prática social e trazem consigo as 

influências do relacionamento dos grupos sociais. 
• O objeto da Saúde Coletiva é construído nos limites do biológico e do social 

e 
• Inclui investigação dos determinantes da produção social das doenças e da 

organização dos serviços de saúde.
• O caráter interdisciplinar desse objeto sugere uma integração no plano do 

conhecimento e no plano da estratégia multiprofissional e intersetorial.
• O conhecimento não se dá pelo contato com a realidade, mas pela 

compreensão de suas leis e pelo comprometimento com as forças capazes 
de transformá-la. 

Paim et Almeida Filho (1998)
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Impasses para abordar a realidade 

Diferentes instituições
Múltiplos setores
Distintas realidades

urbano / rural

interregiões
interpaíses

Profusão de conceitos, termos e 
construtos na literatura
Empregado
Subempregado 
Desempregado
Trabalhador informal
Empregado temporário
Empregado terceirizado

5



Diferentes afiliações e instituições
IBGE
• Inseridos na Força de Trabalho
• Fora da Força de Trabalho

• Ocupados
• Desocupados
• Desalentados

• Empregado
• Trabalhador por conta própria
• Empregador
• Trabalhador Doméstico
• Trabalhador Familiar Auxiliar

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empregados: e têm carteira assinada e que prestam serviço 
constante na empresa e recebem salário 
Empregados Domésticos
Trabalhadores Avulsos: prestam serviços a diversas empresas, 
sem vínculo de emprego, e que são contratados por sindicatos e 
órgãos gestores de mão-de-obra, 
Trabalhadores por conta própria: empresário, autônomo, 
comerciante ambulante, feirante, que não têm vínculo de 
emprego.
Segurados Especiais: trabalhadores rurais e pescadores 
artesanais que produzem individualmente ou em regime de 
economia familiar, e não utilizam empregados para essas 
atividades. 
Segurados Facultativos: não exerce atividade remunerada
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• Novas funções, cargos, posições
• Realidades distintas mundialmente

trabalhador informal

trabalhador ambulante

trabalho no domicílio

gig workers 

app-based

on-demand

contingent

Novas realidades
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Trabalho
Ocupação 

Saúde
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Economia

Sociologia

Ciência 
Política

Epidemiologia

Administração

História



Trabalho

• Atividade fundamental em nossa 
sociedade

• É central para a construção das identidades, 
liga uns aos outros, 

• insere o indivíduo em um sistema social 
estratificado.

• revela a ordem social 
• Por exemplo, que tipo de problemas que as 

pessoas e o governo têm de enfrentar
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Quantas pessoas perderam o emprego involuntariamente 
no Brasil, nos últimos 20 anos?



Trabalho
engajamento em  uma atividade que requer esforço a fim de realizar 
um objetivo específico
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trabalho independe da remuneração 
tanto no nível individual, quanto no coletivo

homo faber est suae quisque fortunae = o arquiteto de sua própria fortuna 

1. Atividade 
fundamental que 
define a sociedade
2. Meio de 
produção humana
3. Essencial para 
sobrevivência: 
alimentação, moradia, 
segurança

homo faber = o homem artífice



Homo Faber
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Trabalho

Trabalho é um contrato social introduz outros eixos para explicar a 
organização da sociedade atual
• Não há diferentes formas de trabalho, MAS
• Diferentes políticas e abordagens do trabalho em uma sociedade

Qual é o papel do trabalho em cada sociedade?

De que maneira a economia daquela sociedade se articula 
a uma ordem global político-econômica?
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Trabalho, Emprego e Emprego Pleno
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Trabalho
1.Conjunto de atividades, 
produtivas ou criativas, que o 
homem exerce para atingir 
determinado fim (trabalho 
manual) (trabalho intelectual)
2.Atividade profissional 
regular, remunerada ou 
assalariada
3.Exercício efetivo dessa 
atividade.

Emprego 
Ocupação em serviço 
público ou privado; 
cargo, função, 
colocação.

Emprego Pleno 
Utilização máxima dos 
recursos produtivos, 
materiais e humanos de 
uma economia com a 
consequente obtenção de 
trabalho regular e 
permanente por parte da 
maioria da população.

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2009



Rikbaktsa: "os seres humanos"
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Canoeiros

"Orelhas de Pau“: uso 
de enormes botoques 
feitos de caixeta, 
introduzidos nos lóbulos 
alargados das orelhas.



Índios Rikbaktsa os seres humanos
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• Tocadores de flauta
• Vivem em três Terras 

Indígenas no NO de Mato 
Grosso

• Atividades tradicionais: 
agricultura itinerante 
pesca, caça e coleta.

Em 1994 :  
apoiar todas as atividades dos 
Rikbaktsa
representá-los institucionalmente 
perante a sociedade nacional, por 
meio de parcerias, projetos e 
convênios. 
conscientizar o seu povo para a 
conservação das riquezas naturais de 
seu território 
lutar pelo bem-estar da comunidade.



Industrialização & Modernização

• Criou um mercado 
capitalista com 
poder de consumo

Urbanização
Redução acentuada das taxas de 
mortalidade e de natalidade
Estabelecimento de uma 
burocracia governamental eficaz 
e centralizada
Criação de um sistema 
educacional eficiente
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Revolução Industrial ou revolução industrial?

• revolução industrial: qualquer 
mudança tecnológica rápida

• Revolução Industrial:
• Substituição das habilidades humanas 

por dispositivos mecânicos
• Energia inanimada (vapor) substitui a 

força humana e animal
• Aperfeiçoamento dos métodos de 

extração e transformação das 
matérias-primas (metalúrgicas e 
químicas)

Novas formas de organização industrial

17



Bases Técnicas da Revolução Industrial

• Inglaterra XVIII
• 1775 - operário inglês James Watt
• máquina a vapor
• Aumentou a eficiência energética
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A riqueza das nações
Adam Smith

aumento da 
produtividade e o 
crescimento econômico
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Emprego padrão
• quando o trabalhador tem um único 

empregador
• geralmente por período indefinido
• acordado através de contrato de 

trabalho entre o empregador e o 
empregado 

• exercido em local definido pelo 
primeiro 

• com tarefas definidas e exercidas de 
modo contínuo 

• com regime de jornada integral 
• plenamente amparado pela legislação 

vigente.
Galeazzi (2007)
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A sociedade salarial
21

Castels, 2001

Trabalho não é mais o suporte de 
proteção social 
• crise econômica, anos 1970
• contexto de reestruturação do 

capitalismo flexível
• nova questão social.

Inversamente, 
• fragilização desse suporte
• encolhimento dessa cidadania social 
• nova mercantilização das relações de 

trabalho
• avanço das políticas neoliberais.

Século XIX
• O trabalho tornou-se um suporte fundamental de 

proteção social
• Condição para a consolidação de uma cidadania social
• Novo formato de mercantilização das relações de 

trabalho
• Construção do Estado de bem-estar social.

A relação salarial moderna
• Processo histórico

• de reformas sociais
• de integração dos trabalhadores às modernas sociedades 

capitalistas e industriais
• Classe de trabalhadores protegidos



Industrial, Pós-industrial

Pós-industrial
Há evidências de que as relações de 
emprego em si constituem riscos à 
saúde dos trabalhadores 

Benach e Muntaner, 2007

Industrial
• Tradicional campo saúde ocupacional
• identificação e eliminação dos riscos 

associados ao trabalho
• fatores de risco potenciais: 
• agentes químicos, físicos e biológicos
• fatores psicossociais e organizacionais
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Modelos: fordista e flexível

Modelo fordista Modelo flexível
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Acumulação flexível 
Crise estrutural do capitalismo

• reorganização do espaço-tempo 
da exploração da força de 
trabalho assalariado 

• precarização do trabalho no 
sentido da corrosão de direitos 
trabalhistas 

• degradação das condições 
salariais dos homens e mulheres 
que trabalham

• fratura dos laços sociais

24

reordenação socioespacial

atinge a sociabilidade da classe e de quem trabalha

disruptivo



Acumulação flexível
Flexibilidade
• dos processos de trabalho
• dos mercados de trabalho
• dos produtos
• dos padrões de consumo
• confronto direto com a “rigidez” do 

fordismo 
• surgimento de setores de produção 

inteiramente novos
• novos padrões de consumo
• novos mercados
• inovação comercial, tecnológica e 

organizacional
David Harvey, 1992
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Sociedades salariais e Nova questão social

Sociedades salariais 
• trabalho assalariado é 

generalizado 
• sistema de proteção torna-

se consolidado
Nova questão social
• processos de desfiliação
• vulnerabilização social 
• desconstrução do suporte 

de proteção 
Castel, 2001
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1 capitalismo flexível

2 políticas econômicas neoliberais 

3 reestruturação do próprio Estado



Diferentes arranjos nas relações de emprego

• trabalho a tempo parcial
• trabalho ilegal
• trabalho domiciliar
• horários de trabalho extremos
• redução da segurança de emprego
• baixos salários
• riscos no ambiente de trabalho 
• condições de trabalho estressantes
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• gig workers

• free-lancer

• on-call

• app-based

• part-time

• temporary help 

• contingent

• direct hire

• agency

• contract

• on-demand

reordenação socioespacial

atinge a sociabilidade da classe e de quem trabalha

disruptivo
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1. transitório
2. precário
3. sem  acesso a proteções legais
4. sem benefícios sociais
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Terminologia do IBGE
30

na força de 
trabalho

(19ª Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho – CIET)

desocupados ocupados

fora da força 
de trabalho

Idade de trabalhar

2018

38,6%

2018

61,4%



Ocupadas, desocupadas, desalentadas

Ocupadas
• trabalharam pelo menos uma hora 

completa em trabalho remunerado
• dinheiro 
• produtos
• mercadorias
• benefícios 

• trabalharam sem remuneração direta 
em ajuda à atividade econômica de 
membro do domicílio ou parente 

• tinham trabalho remunerado do qual 
estavam temporariamente afastadas 
nessa semana

• férias
• folga
• licença remunerada.

Desocupadas
• sem trabalho em ocupação 

nessa semana, MAS
• tomaram alguma 

providência efetiva para 
consegui-lo no período de 
referência (30 dias), E

• estavam disponíveis para 
assumi-lo na semana de 
referência.

Desalentadas: fora da 
força de trabalho
• não conseguiam trabalho
• ou não tinham experiência
• ou eram muito jovens ou 

idosas
• ou não encontraram 

trabalho na localidade
• e se tivessem conseguido 

trabalho, estariam 
disponíveis para assumir a 
vaga.
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Terminologia
(19ª Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho – CIET)

90,5 milhões

13,6 milhões

Classificação da população em idade de trabalhar



25,3% 4,8% 2,3%

67,6%
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24,9%

74,9%
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2018

91,2 milhões 
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Desalentados

• não conseguiam trabalho
• ou não tinham experiência
• ou eram muito jovens ou idosas
• ou não encontraram trabalho na localidade
• e se tivessem conseguido trabalho, 

estariam disponíveis para assumir a vaga.
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4,6 milhões



Trabalho informal

• Ausência de suporte da legislação trabalhista
• Sem proteção previdenciária 
• Sem benefícios ligados à carreira
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Precariedade do trabalho

• Precariedade do trabalho pode ser 
identificada em relação

1. ao estatuto social do emprego ou 
ocupação

2. às condições objetivas e subjetivas de 
exercício do trabalho propriamente dito. 
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Trabalho Terceirizado no Brasil

Temporário  (Europa)
• Emprego assalariado

• Subcontratado
• Por prazo determinado
• Exemplos:

• Vinculado a uma agência 
especializada num tipo de serviço

• Para desenvolver um projeto
Virtanen, 2005

Terceirização (Brasil)
• processo de contratação de trabalhadores por empresa 

interposta 

• relação onde o trabalho é realizado para uma empresa, 
mas contratado de maneira imediata por outra

Marcelino, 2007.
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Emprego temporário
• Aumenta prevalência morbidade psicológica

Comparado com o emprego permanente

• maior risco de acidentes de trabalho

• menor prevalência de absenteísmo

Insegurança no emprego

Déficit na formação para segurança
Falta de equipamentos
Menos experiência

Medo de perder o emprego



• ansiedade, depressão, burnout
• pior autoavaliação saúde
• perturbações do sono
• doença isquêmica do coração 
• aumento do absenteísmo

downsizing = enxugamento 
• insegurança no emprego
• modificação das tarefas
• modificação do ambiente de trabalho
• conflitos interpessoais
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Desemprego

• excluídas das outras redes sociais 
• ciclo de vulnerabilidade 
• perda do seguro saúde
• aumento das dívidas pessoais

pior saúde 
formais, informais, desempregados, fora da FT

Desemprego

Inserção 
precária na 

força de 
trabalho

Exclusão da 
força de 
trabalho

Desalentados

Inserção na 
força de 
trabalho
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Relação de emprego Definição Homens Mulheres

com proteção social carteira assinada
ou contribuição previdenciária 18,3 12,8

sem proteção social sem carteira assinada e sem 
contribuição previdenciária 26,4 18,5

desempregados não trabalhava
e procurou por trabalho 20,8 14,9
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• Modelo multivariável do fator de risco para depressão em 331 gestantes 
atendidas em uma UBS, Rio de Janeiro, Brasil

Relação de  emprego OR 95% CI p value

Desempregada 0.7 0.2 – 2.1 0,52

Trabalho Informal 3.1 1.1 – 9.1 0,03

Dona de casa/Estudantes 1.1 0.4 – 2.7 0,88

Trabalho Formal 1
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Subemprego ou precariedade do emprego

• Precariedade de renda
• Insegurança no trabalho 

(trabalho inseguro) 

• Fraca representação          
(parcos dispositivos de apoio coletivo).

Medo de perder o emprego 
Escassas  alternativas de 
emprego no mercado de 
trabalho 
Diminuição das oportunidades 
para obter e manter 
habilidades específicas.

Evidências de maior risco de acidentes, incapacidade 
temporária e permanente 
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Relação emprego Definição Resultados

Formais
carteira assinada
e/ou contribuição 
previdenciária

Melhor situação de saúde

Trabalhadores 
Informais

sem carteira assinada e sem 
contribuição
previdenciária

> acamados
< uso de serviços

Desempregados não trabalhava
e procurou por trabalho

> acamados 
> doenças crônicas
não apresentaram 
diferenciais
relativos ao uso de serviços

Fora do MT não trabalhava
e não procurou por trabalho

Pior situação de saúde
> utilização serviços de saúde



Prevalência de tabagismo

• * Pesquisa Nacional de Saúde, 2013
• ** Professores da Educação Básica, Brasil, 2015

Brasil* Professores** 

Homens 19,2% 5,9%

Mulheres 11,2% 3,5%

Total 15,0% 4,4%
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Resultados
Menos sadios = fortes barreiras para ingressar ou 
permanecer no mercado de trabalho: 
• preconceitos vigentes em processos seletivos 
• repercussões sobre as habilidades profissionais. 

• Apenas a minoria estava ocupada: predominavam os 
trabalhadores rurais e os empregados domésticos

• grupo com diagnósticos mais graves: menos chance de 
informar inserção no emprego

• grupo das mulheres: maior chance de afastamento 
temporário do trabalho no

• grupo menos escolarizado: maior chance de afastamento 
temporário e definitivo do mercado de trabalho

Estudo nacional, de caráter multicêntrico, 
focalizou uma amostra de pacientes em 
tratamento psiquiátrico
Hipótese

• pacientes com quadros psiquiátricos 
graves, histórico de internação 
psiquiátrica e cujos sintomas 
psiquiátricos iniciaram na infância ou 
adolescência teriam menor chance de 
ingresso e permanência no mercado. 
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Aposentadoria depois de 
períodos de desemprego

• Pior saúde mental
• Pouca satisfação 

com a vida

Saúde Família Vida a dois Amigos Moradia

nenhum
uma vez

duas vezes

SATISFAÇÃO
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Percepção 
• Percepção de insegurança no emprego

• Gera reações cognitivas e afetivas
• Escolhas menos saudáveis e protetivas
• Diminui satisfação
• Diminui engajamento
• Diminui confiança na gestão, nos colegas, na 

organização, nas instituições
• Altera a percepção de pertencimento

• Diminui motivação para regras de segurança
• Diminui declaração de acidentes
• Intensifica o ritmo, amplia o leque de 

responsabilidades e de missões
• Restringe os mecanismos de formação
• Solapa energia – reações ao estresse
• Esgota recursos internos – poucas margens 

para investir na autoproteção
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Trabalho e cidadania

• o trabalho deixa de ser apenas a 
retribuição de um serviço prestado

• por que é um suporte fundamental 
de proteção social

• um princípio básico de 
solidariedade

• que arranca os trabalhadores de 
seu cotidiano de miséria e 
instabilidade. 

Para Durkheim
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Instituições Local de 
trabalho Indivíduo

53

Como?
Integrar estudos de trabalho, ocupações e organizações produtivas 
com mercados de trabalho – economia e sociologia - e insights da 
psicologia comportamental.
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