
Brasil tem mais domicílios ligados à internet, mais crianças na escola e mais mulheres 
no mercado de trabalho  

Em 2002, rendimento das mulheres ainda era inferior ao dos homens e quase 55% dos 
trabalhadores ainda não contribuíam para instituto de previdência 

Entre 2001 e 2002, aumentou em 15,1% o número de domicílios com microcomputadores e em 
23,5% o daqueles conectados à internet. No mesmo período, a população ocupada cresceu 3,6%, 
a maior taxa anual desde 1992. Além disso, desde este ano até 2002, o número de crianças de 7 
a 14 anos de idade fora da escola caiu de 13,4% para 3,1%.  

Estas e outras informações foram detectadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - 
PNAD de 2002, do IBGE, que investigou temas como migração, instrução, trabalho, rendimentos, 
fecundidade, famílias e domicílios. A PNAD também divulga que em 8,8% dos domicílios 
brasileiros havia somente telefones celulares em 2002.  

Em 2002, mais da metade (54,8%) das pessoas ocupadas não contribuíam para instituto de 
previdência, encontrando-se as menores proporções de contribuintes na atividade agrícola 
(10,2%), nos serviços domésticos (28,0%) e na construção (28,9%).  

A pesquisa revela que a presença das mulheres no mercado de trabalho vem se tornando cada 
vez maior. Por outro lado, em 2002, as mulheres continuavam com rendimento inferior ao dos 
homens, e ainda existiam 2,1 milhões de crianças de 5 a 14 anos - ou 6,5% das pessoas nesta 
faixa etária - trabalhando em 2002. Este percentual estava em 12,1% em 1992.  

Cresceu o número de domicílios com microcomputador  

O número de moradias com microcomputador cresceu 15,1%, de 2001 para 2002, e o de 
domicílios com computador ligado à internet teve crescimento ainda mais acentuado (23,5%). 
Entre os bens duráveis pesquisados, a taxa de crescimento das moradias com computador foi a 
que mais cresceu. Em 2001, primeiro ano em que se pesquisou a existência de microcomputador 
nas residências, 12,6% tinham esse bem. No ano seguinte, a proporção de domicílios com 
computador já era de 14,2% e a daqueles ligados à internet, 10,3%. Mais de 80% das residências 
com microcomputador tinham rendimento mensal domiciliar acima de cinco salários.  

Em 8,8% dos domicílios havia somente linha móvel celular  

A pesquisa constatou que os serviços de esgotamento sanitário, água, coleta de lixo, eletricidade 
e telefone continuaram ampliando a sua cobertura, sobretudo este último, que, em um ano 
cresceu 7,0%. De 1992 a 2002, o percentual de domicílios com linha telefônica passou de 19,0% 
para 61,6%. Em 8,8% das residências havia somente linha móvel celular em 2002.  

O serviço com maior cobertura continuou sendo o de iluminação elétrica, que cresceu 2,9% de 
2001 para 2002. Em dez anos, o percentual de habitações sem iluminação elétrica diminuiu de 
11,2% para 3,3%.  

Já o número de moradias que contavam com serviço de coleta de lixo aumentou 4,2% de um ano 
para o outro. Ao longo dos anos, a situação mudou bastante: em 1992, um terço das residências 
não eram atendidas por esse serviço e, em 2002, essa parcela ficou em 15,2%.  

Quanto às condições de saneamento básico, observa-se que em 2002, 18,0% dos domicílios não 
eram atendidos por rede geral de abastecimento de água e 31,9% não dispunham de 
esgotamento sanitário adequado. Em 1992, esses percentuais eram de 26,4% e 43,3%, 



respectivamente. Todas as regiões do País tiveram melhorias na abrangência dos serviços, mas 
ainda perduravam diferenças marcantes.  

Apesar do fim do racionamento, número de domicílios com freezer cresceu apenas 0,7%  

A pesquisa aponta algumas mudanças. Embora em 2002 não tenha havido racionamento de 
energia, como no ano anterior, permaneceu a tendência de desaceleração no crescimento dos 
domicílios que tinham freezer. Em relação a 2001, o aumento do número de domicílios com 
freezer foi de apenas 0,7%, enquanto o daqueles com geladeira cresceu 4,1%.  

68,7% dos domicílios eram próprios já quitados  

Do total de domicílios, 73,7% eram próprios e 68,7% próprios já quitados. Observa-se que a 
qualidade das moradias melhorou: a proporção de habitações rústicas, ou seja, construídas com 
material das paredes classificado como não-durável, diminuiu de 5,4% para 2,7% entre 1992 e 
2002. Apesar disso, o Nordeste ainda tem 7,0% de habitações rústicas, enquanto no Sudeste 
(0,8%), Sul (1,3%) e Centro-Oeste (1,8%) essas taxas são bem menores.  

A proporção de domicílios com apenas uma pessoa cresceu de 7,4% em 1992 para 9,7% em 2002 
e o número médio de pessoas por domicílio passou de 4,0 para 3,6, reflexo da progressiva 
diminuição no número médio de filhos por mulher.  

Nível de ocupação dos migrantes era superior ao dos não-migrantes  

Quanto aos movimentos migratórios, em 2002, as pessoas não-naturais do município de 
residência representavam 40,6% da população do País e as não-naturais da Unidade de 
Federação de moradia, 16,2%. Em 2002, a taxa de ocupação das pessoas não-naturais da 
Unidade da Federação era de 59,1%, superior a das naturais (54,9%).  

Taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais ficou em 10,9%  

Os resultados da PNAD 2002 confirmam a melhoria da situação educacional no País. No grupo de 
5 a 17 anos, a taxa de escolarização cresceu bastante. Em 1992, quase 1/4 das crianças nessa 
faixa etária não freqüentava a escola. Em 2002, esse percentual caiu para 9,7%. De 2001 para 
2002, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais caiu de 11,4% para 10,9%.  

Na faixa de 7 a 14 anos, quando as crianças deveriam freqüentar o ensino fundamental, os 
programas têm ajudado: entre 1992 e 2002, o percentual de crianças fora de escola caiu de 
13,4% para 3,1%, uma melhora significativa. A taxa de analfabetismo na faixa de 10 a 14 anos 
de idade passou de 12,4% em 1992 para 3,8% em 2002.  

Em relação ao gênero, na faixa de 10 a 14 anos de idade a taxa de analfabetismo dos homens 
(5,1%) era mais do que o dobro das mulheres (2,5%).  

A população com 10 anos ou mais de idade que tinha 11 anos ou mais de estudo, ou seja, com 
pelo menos o ensino médio completo, cresceu bastante em dez anos: de 14,1% em 1992 passou 
para 23,4% em 2002. Entre a população ocupada, também houve crescimento: de 18,4% para 
30,7%, com destaque para as mulheres, cujas taxas passaram de 22,4% para 36,8%. Já os 
homens ocupados que tinham 11 anos ou mais de estudo representavam 15,9% em 1992 e 
26,4% em 2002.  

Brasil tinha 5,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando  



Os indicadores do trabalho infantil revelam que, em 2002, 12,6% das crianças e adolescentes de 
5 a 17 anos de idade trabalhavam. Em 1992, esse percentual era de 19,6%. Em números 
absolutos, significa dizer que, em 2002, das 43,3 milhões pessoas de 5 a 17 anos de idade 
existentes, 5,4 milhões trabalhavam.  

Na faixa de 5 a 14 anos, o número de crianças ocupadas continuou caindo e, de 2001 para 2002, 
a redução foi de 3,8%. Assim, em um ano, a participação das crianças ocupadas no grupo de 5 a 
14 anos de idade passou de 6,8% para 6,5%, uma queda acentuada quando comparada a 1992 
(12,1%).  

Nesse mesmo grupo etário (5 a 14 anos), manteve-se a diferença entre os gêneros. De 1992 e 
2002, a proporção de meninos trabalhando passou de 16,2% para 8,7% e entre as meninas, caiu 
de 8,0% para 4,3%. Com essa redução, a pesquisa revelou que, em 2002, havia 1,5 milhões de 
meninos de 5 a 14 anos trabalhando contra 700 mil meninas.  

Quanto mais baixa a idade das crianças que trabalham, maior é a proporção das ocupadas em 
atividade agrícola. Em 2002, quase 60% das crianças de 5 a 14 anos ocupadas exerciam alguma 
atividade agrícola. No grupo de 5 a 9 anos, esse percentual foi de 75,6% e no de 10 a 14 anos, 
57,3%.  

54,8% das pessoas ocupadas não contribuíam para instituto de previdência  

De 2001 para 2002, o número de contribuintes de instituto de previdência, em qualquer trabalho, 
aumentou 2,4%, enquanto a população ocupada como um todo cresceu 3,6%. Portanto, a 
proporção de contribuintes caiu de 45,7% para 45,2% no mesmo período. Esse resultado ainda é 
superior ao máximo alcançado na década passada, quando em 1998 chegou a 44,0%.  

As menores proporções de contribuintes encontravam-se na atividade agrícola (10,2%), nos 
serviços domésticos (28,0%) e na construção (28,9%).  

Já a participação das pessoas sindicalizadas na população ocupada permaneceu estável de 2001 
(16,7%) para 2002 (16,8%). A pesquisa mostra que a sindicalização foi maior no grupamento da 
educação, saúde e serviços sociais (28,6%), que engloba tanto o setor público como privado, 
seguido da administração pública (26,1%). Por outro lado, as menores proporções de pessoas 
sindicalizadas estão nos grupamentos de serviços domésticos (1,3%) e construção (6,7%).  

Presença feminina no mercado de trabalho continua crescendo  

De 2001 para 2002, o número de pessoas ocupadas cresceu 3,6%, superando os aumentos 
anuais ocorridos de 1992 a 2001. No período, o nível de ocupação (percentual de pessoas 
ocupadas na população de 10 anos ou mais de idade) apresentou sensível redução em 1996 e 
melhorou em 2002, embora tenha ficado afastado do patamar em que se situava na primeira 
metade da década de 90.  

A análise dos níveis de ocupação por sexo do mesmo período mostra que o ingresso feminino no 
mercado de trabalho, acentuado na década de 80 e mantido em crescimento até 1995, retomou 
seu impulso. A tabela abaixo mostra que o nível da ocupação da população masculina manteve-se 
em queda, com nítida retração em 1996. Em 2002, chegou aos 67,8%, acima do ano anterior, 
mas bem abaixo de 1992. Já o nível de ocupação feminino também se retraiu em 1996, mas 
recuperou-se em 1999 e atingiu 44,5% em 2002, praticamente o mesmo nível de 1995, auge do 
período.  



 

Em 2002, cerca de dois terços das mulheres ocupadas concentravam-se em quatro grupamentos 
de atividade¹ (serviços domésticos; educação, saúde e serviços sociais; agrícola; e comércio e 
reparação), como mostra a tabela a seguir. Já na distribuição da população masculina, os quatro 
maiores grupamentos (agrícola; comércio e reparação; indústria; e construção) reuniam quase 
70% dos homens. Verificou-se percentual muito reduzido de mulheres no contingente ocupado na 
construção (2,6%), enquanto o dos serviços domésticos era 92,9%.  

 

De 2001 para 2002, a categoria de posição na ocupação que menos cresceu foi a dos 
trabalhadores domésticos (2,7%) e a que mais se expandiu foi a dos trabalhadores na produção 
para o próprio consumo (7,5%), ambas de predominância feminina.  

No mesmo período, a população ocupada em atividade agrícola cresceu menos que a não-
agrícola. Em ambas, a elevação no contingente feminino superou a masculina, sendo que, na 
atividade agrícola, o contingente masculino permaneceu praticamente inalterado.  

A participação das pessoas em atividade agrícola na população ocupada manteve a sua histórica 
tendência descendente: de 28,4% em 1992 para 20,6% em 2002. Entre 2001 e 2002, houve 
crescimento substancial entre os trabalhadores na produção para o próprio consumo (7,5%) e os 
trabalhadores não remunerados (4,0%). O crescimento do primeiro grupo deveu-se à sua parcela 
feminina, uma vez que a masculina diminuiu.  

De 2001 para 2002, no grupo dos empregados em atividade agrícola, o número de pessoas com 
carteira de trabalho assinada apresentou aumento insignificante e o de pessoas sem carteira de 



trabalho assinada, pequena queda. Já o número de trabalhadores por conta própria apresentou 
variação positiva inexpressiva.  

No grupo dos empregados em atividade não-agrícola, entre 2001 e 2002, houve aumentos 
relevantes tanto no número de pessoas com carteira de trabalho assinada (3,4%) quanto no das 
sem registro (5,1%). Entre os militares e funcionários públicos estatutários (a menor parcela dos 
empregados registrados), o aumento, reduzido, deveu-se ao crescimento na esfera municipal 
(11,2%). Na federal, a queda foi de 6,7%, e na dos funcionários públicos estaduais, 1,1%. Em 
dez anos, a parcela municipal na categoria dos militares e funcionários estatutários subiu de 
24,0% para 40,2%, enquanto a federal caiu de 16,0% para 11,1% e a estadual, de 53,5% para 
44,5%.  

Entre 2001 e 2002, nas atividades não-agrícolas, somente houve redução de pessoal no 
grupamento de alojamento e alimentação (-8,8%), e o grupamento que apresentou menor 
crescimento foi o da indústria (1,9%). Já o crescimento do grupamento da indústria de 
transformação (2,3%) pode ser creditado aos segmentos menos organizados: enquanto o 
contingente de empregados com carteira de trabalho assinada - fortemente concentrado em 
empreendimentos de maior porte - apresentou crescimento insignificante de 2001 para 2002, 
houve expansão no número de empregados não registrados e, também, das demais posições na 
ocupação desse grupamento.  

O grupamento da construção teve crescimento marcante (7,2%) de 2001 para 2002, tanto na 
categoria dos empregados com carteira assinada como na dos trabalhadores por conta própria. O 
primeiro aumento estaria ligado à expansão da atividade nos empreendimentos maiores, e o 
segundo indicaria expansão nas pequenas obras, reformas e instalações. No período também 
houve aumento substancial no pessoal ocupado no comércio e reparação (4,8%), mantendo a 
tendência de crescimento do grupamento, que deu-se tanto na categoria dos empregados com 
carteira assinada quanto na dos empregados não registrados, além dos trabalhadores por conta 
própria e empregadores.  

De 2001 para 2002, o contingente ocupado no grupamento dos serviços domésticos teve alta de 
2,7%. A sua maior parcela, formada por pessoas sem carteira assinada, apresentou aumento de 
3,1%, muito superior ao pequeno acréscimo (1,6%) constatado entre os trabalhadores com 
carteira assinada. Esta última taxa de crescimento do emprego registrado foi a menor desde 
1992. Até 2001, a proporção de pessoas com carteira de trabalho assinada no contingente de 
trabalhadores domésticos vinha em tendência de crescimento. Em 1992, esta proporção estava 
em 17,5% e alcançou 26,1% em 2001, tendo passado para 25,8% em 2002.  

O pessoal ocupado no conjunto dos demais grupamentos dos serviços apresentou aumento 
expressivo (4,2%) de 2001 para 2002, mantendo a sua trajetória ascendente.  

Regiões 

Considerando as atividades econômicas agrupadas em cinco segmentos e sem envolver as 
informações da Região Norte, os resultados de 2002 mostraram que os percentuais de pessoas 
ocupadas no segmento agrícola das regiões ficaram nitidamente afastados entre si. Eles variaram 
de 36,6% na Região Nordeste a 10,6% na Sudeste, como mostra a tabela a seguir: 



 

Rendimento cai 2,5% em relação a 2001  

A remuneração média real das pessoas com rendimento de trabalho apresentou baixa de 2,5% de 
2001 para 2002. Este rendimento de 2002 teve queda de 12,3% em relação ao de 1996, ano em 
que alcançou seu ponto máximo no período de 1992 a 2002.  

De 2001 para 2002, a perda real entre os 50% dos ocupados com as menores remunerações de 
trabalho foi de 1,7% e entre os 50% com os maiores rendimentos, de 2,6%. No período de 1992 
a 2002, o índice de Gini da distribuição dos rendimentos de trabalho atingiu o máximo (0,600) em 
1993 e o mínimo (0,563) em 2002.  

 

Os 10% dos ocupados com os maiores rendimentos detiveram 49,0% em 1993 e 46,1% em 
2002, enquanto os 10% dos ocupados com os menores rendimentos ficaram com 0,7% em 1993 
e 1,0% em 2002. O confronto regional mostrou que o grau de concentração dos rendimentos 
manteve-se maior no Nordeste e no Centro-Oeste. O Nordeste continuou detendo remunerações 
médias bem inferiores às das demais regiões.  

De 2001 para 2002, o sentido foi de queda nas remunerações em todas as categorias de posição 
na ocupação, sendo que a maior redução ocorreu no rendimento dos trabalhadores por conta 
própria (6,1%). Em 2002, na distribuição das pessoas ocupadas por faixas de rendimento mensal 
de trabalho, verificou-se que 27,1% ganhavam até 1 salário mínimo e 1,3% recebiam mais 20 
salários mínimos.  

Em termos do rendimento mensal domiciliar, que agrega os rendimentos de todas as fontes de 
seus moradores, a proporção de domicílios com rendimento de até 1 salário mínimo ficou em 



12,0% e a dos com mais de 20 salários mínimos, em 4,7%. Os maiores percentuais nesta última 
faixa foram os das Regiões Sudeste (6,1%) e Centro-Oeste (6,2%). Já na faixa com rendimento 
de até 1 salário mínimo, os mais baixos foram os das Regiões Sudeste e Sul, ambas com 7,2%.  

 

Mulheres ainda ganhavam menos 

Os resultados de 2002 mostraram que a defasagem entre os rendimentos dos homens e das 
mulheres continuou diminuindo, mas a remuneração média de trabalho das mulheres ainda era 
muito inferior à dos homens. Em 1992, o rendimento médio das mulheres com remuneração de 
trabalho representava 61,6% do recebido pelos homens e, em 2002, alcançou 70,2%. Em dez 
anos, a defasagem entre os rendimentos do trabalho principal dos homens e das mulheres 
mostrou tendência de redução em todas as posições na ocupação. A diferença entre as 
remunerações dos homens e das mulheres permaneceu maior na categoria dos trabalhadores por 
conta própria.  

 

Em 2002, os ajustes feitos em função da crise energética ocorrida no ano anterior ainda se 
refletiram na economia e a recuperação que começava a se delinear foi afetada pela turbulência 
na ordem econômica interna desencadeada no período eleitoral. Como conseqüência, a perda real 
nas remunerações foi mais evidente que a do ano anterior, sinalizando a continuação da tendência 
de queda.  

Em 2002 foi implantada na PNAD a Classificação Nacional de Atividades Domiciliar (CNAE-
Domiciliar), com diferenças marcantes em relação à utilizada até 2001. Buscou-se estabelecer 
uma compatibilização entre as duas classificações. Foi possível recompor, com boa aproximação, a 
composição dos grupamentos de atividade definidos para a divulgação dos resultados a partir de 
2002, para ser aplicada aos dados dos anos anteriores e possibilitar a comparação. 
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