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APRESENTAÇÃO 

O mercado de trabalho no Brasil tem sido motivo de preocupação para 

diferentes segmentos. As manchetes dos principais meios de comunicação têm 

trazido, constantemente, notícias acerca de ampliação ou de redução do 

desemprego como forma de acompanhar a dinâmica econômica do país. Ao avaliar 

o total de empregos formais entre 2008 e 2017(Fig. 1), por meio da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), é possível verificar que até o ano de 2014, mesmo 

no contexto de uma crise global do capitalismo, o número de postos de trabalho foi 

crescente, alcançando 49,5 milhões de empregos ao final daquele ano. Entre o início 

de 2015 e o fim de 2016 há uma retração para 46 milhões de empregos. A redução 

se torna um dos principais temas de debate no país e leva consequências a 

trabalhadores, empresas e órgãos estatais, além de colocar em evidência a 

importância do trabalho para a formação socioespacial. 

Figura 1 - Empregos formais no Brasil 2008/2017. 

 
Fonte: MTE (2018). Org.: SILVA (2018) 

 

Considerar o trabalho como elemento central no processo de formação 

socioespacial não é uma novidade. Em um célebre texto de 1876 Friedrich Engels 

afirma que o trabalho “[...] É a condição básica e fundamental de toda a vida 

humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o 

próprio homem” (ENGELS, 1999, p. 1). O trabalho é considerado o elemento 

diferenciador, a condição que permite a humanidade imprimir sua marca no planeta 
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e construir condições de sobrevivência por meio de atividades econômicas, como o 

cultivo, a criação de animais, a industrialização, etc.. Para Santos (2006) o trabalho, 

enquanto relação entre o homem e a natureza, se realiza por meio das técnicas, que 

se colocam como “um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 

homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS, 2006, 

p. 16). Desta forma, parte-se do princípio que o trabalho, entendido como ação 

humana deliberada e permeada por relações capitalistas, é elemento central para a 

produção espacial e social. 

Historicamente as formas de organização do trabalho estiveram subordinadas 

ao Modo de Produção vigente nas diferentes sociedades em diferentes momentos e 

processos de organização socioespacial. Especificamente sob o Modo de Produção 

Capitalista seu entendimento deve considerar a relação entre capital e trabalho, 

permeada pela intensificação da exploração da mais-valia de forma a potencializar o 

processo de acumulação. O conflito entre os detentores do capital e o indivíduo 

detentor apenas da força de trabalho se mostrou assimétrica, com larga vantagem 

ao capital e originando tensões e formas de organização de ambas as partes. 

Neste contexto, o Estado passa a se posicionar como mediador entre as 

partes, de forma a intervir nas relações de trabalho através do estabelecimento de 

normatização. No Brasil, as relações de trabalho são normatizadas pelo Estado, 

desde a década de 1940, por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Embora tenha passado por inúmeras mudanças e adequações e que nos últimos 

anos tenha adquirido características neoliberais, a CLT ainda se coloca como 

elemento capaz de estabelecer certa segurança jurídica na relação entre capital e 

trabalho. 

A quantidade de postos de trabalho (empregos), as formas de remuneração, 

as modalidades de relação e os regimes de trabalho têm sido utilizados como 

indicadores da atividade econômica e, adicionalmente, indicam a intensidade da 

ação do capital na transformação do espaço.  

Os dados acerca das relações formais de trabalho no Brasil, embora não 

alcancem a totalidade dos trabalhadores, se mostram como indicativos da dinâmica 

econômica e, por consequência, do processo de construção espacial. 

Secundariamente, estes dados podem ser relacionados à dinâmica migratória 

devido a mobilidade de trabalhadores que se dirigem para centros de produção mais 

dinâmicos em detrimento de locais com menor atividade econômica. 
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OBJETIVOS 

O presente projeto1 tem como objetivo central realizar o acompanhamento do 

mercado de trabalho formal na Microrregião Sudoeste de Goiás a partir de dados do 

Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho - Ministério do Trabalho e 

Emprego (PDET/MTE) e publicar análises e informações sobre as variações deste 

mercado. Especificamente, busca-se realizar análises setoriais, ocupacionais e 

regionais do emprego formal no recorte. As informações geradas permitirão a 

interface com diversos aspectos do processo de construção espacial, tais como a 

realização de investimentos, a atração ou a repulsão de trabalhadores, a ascensão 

ou a decadência de atividades produtivas ou de espaços de concentração de 

produção. 

 

METODOLOGIA 

A atividade realizada se pauta, inicialmente, na obtenção e análise de 

informações acerca do mercado de trabalho formal disponibilizados pelo Programa 

de Disseminação de Estatísticas do Trabalho (PDET), periodicamente divulgados 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por meio da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED). O recorte espacial avaliado corresponde à Microrregião Sudoeste de 

Goiás, formada por dezoito municípios e considerada um dos principais polos do 

agronegócio no estado, com destaque para a pecuária bovina, a criação de suínos e 

aves, o cultivo de grãos e, recentemente, o cultivo de cana-de-açúcar (SILVA, 2015). 

Os primeiros números deste Boletim mensal serão dedicados a demonstrar o 

perfil do mercado de trabalho da Microrregião Sudoeste de Goiás considerando o 

registro da Classificação das Atividades Econômicas (CNAE 2.0), capaz de indicar 

as atividades principais dos empregadores. Desta forma, será possível identificar as 

atividades com maior destaque quanto a participação no mercado de trabalho 

formal, bem como as variações ocorridas no intervalo avaliado. Este Boletim tem a 

                                                           
1
 Este informe constitui o primeiro número de uma publicação que tem por objetivo divulgar e discutir dados 

acerca do mercado de trabalho na Microrregião Sudoeste de Goiás. Trata-se da execução do Projeto de 
Extensão e Cultura PJ184-2018 - Boletim do Trabalho no Sudoeste de Goiás, vinculado à Unidade Acadêmica 
Especial de Estudos Geográficos, UFG/REJ. 
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pretensão de se tornar uma fonte confiável de informações, com uso de linguajar 

acessível2 e disponibilizado aos diferentes segmentos interessados pela temática. 

 

O estado de Goiás e a Microrregião Sudoeste de Goiás (MRSWGO) 

A participação de Goiás no mercado de trabalho formal do Brasil se 

apresenta, historicamente, vinculada ao perfil de produção agropecuária que 

acompanhou o processo de ocupação dos espaços desta unidade da federação. 

Com exceção do breve ciclo de mineração, desde o processo inicial de ocupação as 

atividades de criação de animais e cultivo se colocaram como elementos capazes de 

interferir na dinâmica econômica e definir formas e processos espaciais 

característicos. 

O fato de estar baseado em atividades primárias realizadas de forma 

extensiva com pequena demanda por mão-de-obra a participação de Goiás no 

efetivo de trabalhadores formais no Brasil não ocupa posição de destaque. No ano 

de 2008, o efetivo de trabalhadores formais em Goiás era de 1,13 milhão, o que 

equivalia a 2,88% do total nacional. Seguindo a tendência nacional, a quantidade de 

trabalhadores formais em Goiás cresceu nos anos seguintes, alcançando o valor 

máximo de 1,51 milhão de trabalhadores em 2014, para sofrer reduções nos dois 

anos seguintes e uma pequena recuperação no último ano avaliado (Fig. 2). 

Figura 2 - Emprego Formal em Goiás 2008/2017 

 

Fonte: MTE (2018). Org.: SILVA (2018) 

Embora a curva observada em Goiás acompanhe o comportamento 

observado na escala nacional, uma comparação mais apurada dos valores 

demonstra que no intervalo avaliado o crescimento do mercado formal de empregos 
                                                           
2
 Por se tratar do Boletim que inaugura o Projeto, este número traz informações necessárias à 

contextualização, à teoria e metodologia que embasam sua construção. Os números seguintes tratarão, 
especificamente, da divulgação e discussão das informações referentes ao mercado de trabalho formal. 
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em Goiás foi proporcionalmente superior ao do Brasil. Se comparados os anos de 

2008 e 2017, a ampliação na quantidade de postos formais de empego no plano 

nacional foi de 17,3%, enquanto que em Goiás a ampliação foi de 33,5%. O fato de 

ter apresentado crescimento superior a média nacional fez com que a participação 

do estado no conjunto dos empregos formais no país alcançasse 3,27%. 

O estado de Goiás conta com 246 municípios agrupados em 18 microrregiões 

(Fig. 3). A concentração populacional e de postos de trabalho se apresenta bastante 

desigual entre as microrregiões por questões ligadas ao processo de ocupação dos 

espaços, pela dinâmica econômica, pelas características naturais, especialmente as 

edafoclimáticas, pela disponibilidade de sistemas logísticos e de infraestrutura e por 

ações políticas, dentre outros fatores. 

Figura 3 - Estado de Goiás - Microrregiões e Municípios (2018) 

 

Fonte: MTE (2018), SIEG (2017). Org.: SILVA (2018) 
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A Microrregião Sudoeste de Goiás (MRSWGO) se destaca por ser um dos 

principais polos do agronegócio no estado, sendo ocupada pela produção de grãos, 

carnes, leite, cana e seus derivados, etc.. Esta microrregião é o foco principal dos 

levantamentos de dados divulgados por este projeto. Levantamentos do perfil geral e 

de segmentos específicos do mercado de trabalho formal na Microrregião serão 

mesclados a comparações entre esta e o estado ou mesmo a outras regiões e ao 

recorte nacional.  

Uma comparação inicial entre a MRSWGO e os recortes estadual e nacional 

permite verificar aspectos desta MR. Quando se compara a quantidade de empregos 

formais ao total de habitantes na MRSWGO, no estado de Goiás e no Brasil nos 

anos de 2008 e 2017, os números são reveladores de um movimento geral de 

ampliação do emprego formal em relação a quantidade de habitantes. Nos três 

recortes espaciais avaliados ocorreu a ampliação da proporção de empregos formais 

em relação a quantidade de habitantes, sendo que duas condições se destacam. A 

primeira é quanto ao recorte estadual, no qual a participação se apresentava 

significativamente abaixo da média nacional em 2008 e se recuperou de forma a 

praticamente se equiparar a média nacional. A segunda, quanto à MRSWGO, 

permite identificar que ela é bastante superior às médias nacional e estadual nos 

anos avaliados.  

Figura 4 - Relação entre empregos formais e população total (%) 

 

Fonte: MTE (2018). Org.: SILVA (2018) 
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Preliminarmente, os dados permitem afirmar que no intervalo avaliado houve 

avanço do emprego formal em Goiás de forma mais acentuada que no recorte 

nacional. Permite também, afirmar que a MRSWGO manteve taxas superiores à 

média de Goiás, embora tenha ocorrido movimento de ampliação de forma mais 

lenta que no contexto estadual. 
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