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1. Apresentação

Com o presente número, o LAESER dá continuidade 
ao boletim eletrônico “Tempo em Curso”, nesta publi-
cação, completando sua 21ª edição. 

Os principais indicadores desta publicação são os micro-
dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), divulgados, 
mensalmente, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) em seu portal (www.ibge.gov.br), e tabulados 
pelo LAESER no banco de dados “Tempo em Curso”. 

A PME coleta informações sobre o mercado de tra-
balho das seis maiores Regiões Metropolitanas (RMs) 
brasileiras. Da mais ao Norte, para a mais ao Sul: Recife 
(PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro 
(RJ), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS).

A primeira seção deste número do “Tempo em Curso” 
será dedicada ao Ano Internacional dos Afrodescen-
dentes, tal como declarado pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) no corrente 2011. Neste momento, 
além de uma breve descrição do significado político 
desta ocasião, serão descritas algumas das instâncias 
dentro da ONU que tratam do tema do racismo e do 
combate à discriminação racial, especialmente contra 
as populações afrodescendentes. Parte desta seção 
foi elaborada por Pastor Murillo, membro da Comissão 
pela Discriminação Racial (CERD) das Nações Unidas; 
que gentilmente aceitou colaborar neste número do 
“Tempo em Curso” com preciosas informações sobre a 
presença da temática afrodescendente dentro da ONU. 
Porém, cabe salientar que todas as opiniões contidas 
nesta parte desta publicação sobre este assunto são 
de responsabilidade exclusiva da equipe do LAESER.

Neste número, além das habituais análises sobre a 
evolução do rendimento habitual médio e do desem-
prego nas seis maiores RMs brasileiras, também se 

dará continuidade à análise, que começou na edição 
anterior do “Tempo em Curso”, sobre a evolução das 
assimetrias de cor ou raça dentro de cada uma das 
seis RMs investigadas pela PME. Neste plano, objetiva-
se compreender a evolução das assimetrias de cor ou 
raça nas diversas metrópoles no intervalo de tempo 
compreendido entre maio de 2002 e maio de 2011.

2. Ano Internacional dos 
Afrodescendentes e a questão racial 
dentro do sistema das Nações Unidas

2.a. Histórico do Ano Internacional dos 
Afrodescendentes

No dia 18 de dezembro de 2009, mediante a Resolução 
nº 64 / 169, a Assembleia Geral da ONU proclamou 
2011 como o Ano Internacional dos Afrodescendentes: 
reconhecimento, justiça e desenvolvimento. No dia 10 
de dezembro de 2010, no plenário da ONU, foi, enfim, 
lançada publicamente a efeméride.

Segundo esta mesma Resolução, tal decisão visava 
fortalecer as ações tomadas no plano nacional e a co-
operação internacional em benefício dos afrodescen-
dentes em relação ao pleno usufruto de seus direitos 
econômicos, culturais, sociais, civis e políticos; sua 
participação e integração em todos os aspectos polí-
ticos, econômicos, sociais e culturais da sociedade e 
a promoção de um maior conhecimento a respeito de 
sua diversidade e herança cultural. 

Assim, aquela mesma Assembleia exortava os Estados 
membros do sistema ONU, seus próprios organismos 
(por exemplo, UNICEF, PNUD, UNFPA) e agências asso-
ciadas (UNESCO, OIT, etc.), bem como a sociedade civil 
de todo mundo, para que preparassem iniciativas que 
pudessem contribuir para o êxito deste momento.

Aquela resolução visava destacar os últimos dez anos 
(2001-2011) como a década da ONU para os afrodescen-
dentes. Cabe lembrar que no ano de 2001 foi realizada, 
na cidade sul-africana de Durban, a III Conferência Mun-
dial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Formas Correlatas de Intolerância (a este respeito ver box 
abaixo). Aquela proposta apresentada originalmente pelo 
governo colombiano foi co-patrocinada pelos diplomatas 
representantes de outros 16 países, incluindo o Brasil.
 
Para além daquelas iniciativas adotadas pela ONU, a 
Organização dos Estados Americanos (OEA) igualmente 
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adotou resoluções relativas ao Ano Internacional dos 
Afrodescendentes. Assim, a Seção Especial do Conse-
lho Permanente da OEA, realizada em março de 2011, 
foi dedicada ao tema. A efeméride igualmente será alvo 
de discussão na próxima reunião da cúpula de chefes 
de Estado, Secretaria Geral dos Estados Ibero-Ameri-
canos (SEGIB), que será realizada em novembro deste 
mesmo ano, em Salvador, no estado da Bahia. 

Diversas outras atividades de natureza artística, acadê-
mica e política serão realizadas ao longo do presente 
ano em diversos países, promovidas por governos, uni-
versidades e centros de pesquisa e entidades da socie-
dade civil. Esta agenda pode ser acessada no portal da 
própria ONU: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/IntlYearPeopleAfricanDescent.aspx.

2.b. Os afrodescendentes e o combate ao 
racismo dentro do sistema ONU

A criação da ONU, em 1945, em grande medida está 
fundamentada no eixo da defesa dos direitos huma-
nos, sobretudo os grupos historicamente discrimina-
dos e alvo de massacres e genocídios. Tal momento 
estava inserido no contexto da revelação e reflexão 
das atrocidades cometidas pelos regimes políticos na-
zifascistas contra minorias étnicas, raciais e religiosas, 
bem como das trágicas sequelas das ideologias que le-
gitimavam as discriminações por parte dos contingen-
tes hegemônicos, contra pessoas de origens, crenças, 
aparências física e afiliações culturais diferentes. 

No ano de 1948, forjou-se a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, marco no direito internacional acer-
ca dos princípios inalienáveis que deveriam ser perse-
guidos pelos regimes políticos de todo o mundo, em 
termos da proteção da integridade física e pessoal de 
qualquer indivíduo. Em 1966, se somaram dois outros 
pactos internacionais: dos Direitos Econômico, Social e 
Cultural; e a dos Direitos Civis e Políticos. 

A partir de meados da década de 1960, seriam constituí-
das diversas convenções no sistema das Nações Unidas 
englobando o tema dos direitos humanos: i) Convenção 
Internacional Sobre Todas as Formas de Discriminação 
Racial (1965); ii) Convenção Internacional Sobre Todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979); iii) 

Convenção Internacional Contra Tortura e outros Trata-
mentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
(1984); iv) Convenção Internacional Sobre os Direitos das 
Crianças (1989); v) Convenção Internacional para a Prote-
ção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 
Suas Famílias (1990); vi) Convenção Sobre os Direitos de 
Pessoas com Discapacidades (2006); vii) Convenção de 
Desaparecimento Forçado (2006).

A temática dos direitos das populações afrodescen-
dentes dentro do sistema ONU é desenvolvida princi-
palmente através do Conselho de Direitos Humanos 
e da Oficina do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos. 

A origem do Alto Comissariado está nos anos 1940, fun-
cionando enquanto uma pequena divisão da ONU. Nos 
anos 1980, este órgão passou a se chamar Centro para 
os Direitos Humanos. Finalmente, a partir da Conferência 
Mundial sobre os Direitos Humanos, realizado em Viena, 
Áustria, em dezembro de 1993, aquele Centro teve suas 
funções ampliadas e sua institucionalidade reforçada, as-
sim, se constituindo na atual Oficina do Alto Comissariado. 

O Conselho de Direitos Humanos da ONU foi estabele-
cido através da Resolução 60/251, de 2007. Este Conse-
lho, que substituiu a sexagenária Comissão de Direitos 
Humanos, é formado por 47 Estados-membros da ONU, 
que são eleitos pela Assembleia Geral por um período 
de três anos. Esta instância obedece a uma representa-
ção geográfica pré-definida: 13 países africanos; 13 asiá-
ticos, oito latino-americanos e caribenhos, seis do Leste 
Europeu e sete da Europa Ocidental e outros países. 
Este Conselho tem sede em Genebra, na Suíça, e deve 
realizar ao menos três sessões ordinárias por ano1.

Nos dias de hoje – seja incluído junto à problemática 
de outros grupos discriminados, seja em âmbito espe-
cífico – o sistema ONU abriga as seguintes instâncias 
que tratam do tema dos direitos sociais dos afrodes-
cendentes (por ordem alfabética):

l Comitê pela Eliminação da Discriminação 
Racial (CERD)2: O CERD foi criado em 1970, ten-
do por objetivo o monitoramento da aplicação da 
Convenção Internacional de Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial. Este Comitê está 

1. Estas informações foram obtidas em Nader, Lucia (2007) – O papel das ONGs no Conselho de Direitos Humanos da ONU. In SUR, Revista Internacional de Direi-
tos Humanos. nº 7, ano 4 (p.p. 6-25)
2. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm



4TEMPO EM CURSO 
Ano III; Vol. 3; nº 7, Julho, 2011

2. Ano Internacional dos Afrodescendentes  

e a questão racial dentro do sistema das Nações Unidas

subordinado ao Alto Comissariado das Nações Uni-
das para os Direitos Humanos, na verdade, fazendo 
parte dos dez comitês de monitoramento de con-
venções da ONU. No ano de 2008, dos 192 países 
que faziam parte das Nações Unidas, 171 ratifica-
vam esta Convenção3. Ao assinar esta Convenção, 
um determinado país assume o compromisso de 
implementar medidas que visem assegurar aos 
indivíduos pertencentes aos grupos discriminados 
o pleno exercício dos direitos humanos. O CERD é 
formado por 18 especialistas independentes. Estes 
devem proceder à análise dos relatórios sobre o 
tema apresentado pelos países que ratificam a Con-
venção. A ação dos especialistas do CERD também 
pode se dar mediante investigação de denúncia 
contra um Estado por prática ou conivência com 
práticas de discriminação racial em suas fronteiras. 
Estas reclamações podem ser feitas por um deter-
minado Estado contra outro determinado Estado, 
ou por indivíduos e grupos que se julgaram discrimi-
nados racialmente. O Comitê também publica sua 
interpretação do conteúdo das disposições sobre 
direitos humanos sob a forma de recomendações 
gerais, além de organizar debates temáticos como, 
por exemplo, o que ocorreu em março de 2011 
sobre os afrodescendentes. O CERD se reúne duas 
vezes por ano em reuniões de três semanas cada;
l Dia Internacional de Luta Pela Eliminação da 
Discriminação Racial – 21 de março: Em 1960, 
no bairro de Shaperville, na cidade de Johanesbur-
go, África do Sul, em plena vigência do Apartheid, 
cerca de 20 mil negros fizeram uma manifestação 
contra a lei do passe. Segundo esta lei, os negros 
deveriam obrigatoriamente portar um cartão de 
autorização por onde poderiam, ou não, circular. 
Apesar de pacífico, este protesto foi violentamente 
reprimido pelo exército sul-africano que vitimou 69 
pessoas e feriu outros 186 manifestantes. A ONU, 
em 1966, estabeleceu aquela data, posteriormente 
chamada de Massacre de Shaperville, justamente 
para relembrar este triste episódio.
l Especialista Independente em Assuntos das 
Minorias4: Instituído pelo Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Unidas, no ano de 2005, atra-
vés da Resolução 79. O mandato deste especialista 
consiste em ações em prol da implementação da 
Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes 

às Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas ou Lin-
guística. Isto consiste em identificar exemplos de 
padrões legais de proteção às minorias no plano de 
cada país, entre outras funções. Desde sua institui-
ção, esta função vinha sendo exercida pela advoga-
da norte-americana Gay MacDougall. Seu mandato, 
porém, se encerrou no final do ano passado.
l Fórum de Questões de Minorias5: Instituído 
pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações 
Unidas através da Resolução 6/15 de 2007. Seu 
objetivo é a promoção do diálogo e a cooperação 
em questões que digam respeito às minorias nacio-
nais, étnicas, religiosas e linguísticas, bem como a 
contribuição para o desenvolvimento do trabalho 
da Especialista Independente em Assuntos das Mi-
norias (vide acima). Assim, o Fórum deve identificar 
e analisar as boas práticas, desafios, oportunida-
des e iniciativas para a plena implementação da 
Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes 
às Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas ou 
Linguísticas. O Fórum se reúne anualmente, em 
um encontro de dois dias, para debate de um tema 
específico que, posteriormente, através da Especia-
lista Independente, será apresentado ao Conselho 
de Direitos Humanos da ONU. Entre 2008 e 2010, 
foram realizadas três edições deste Fórum, sendo o 
último dedicado ao tema: “Minorias e a efetiva par-
ticipação na vida econômica”.
l Grupo de Trabalho (GT) de Peritos Sobre 
Pessoas de Ascendência Africana: A origem 
deste GT reside no parágrafo 7 do Programa de 
Ação de Durban, que instava a Comissão de Di-
reitos Humanos à constituição de uma instância 
daquela natureza. Assim, este GT foi criado no ano 
de 2002, através da Resolução 68, tendo sido suas 
funções ampliadas através de resoluções posterio-
res, adotadas em 2003 e 2008. É formada por cinco 
especialistas, sendo um presidente e os demais 
originários de um continente específico, exceto a 
Oceania. Seus objetivos englobam o estudo dos 
problemas da discriminação racial sobre os afrodes-
cendentes, propostas de medidas para assegurar 
o efetivo acesso destes contingentes à justiça, ela-
boração de sugestões para a eliminação da discri-
minação racial contra os afrodescendentes, entre 
outras funções. Este GT se reúne anualmente, em 
uma seção temática de cinco dias, na sede da ONU 

3. http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2008/marco/onu-pede-que-estados-assinem-convencao-para-a-eliminacao-da-discriminacao-racial/
4. http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm
5. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/forum.htm
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em Genebra, Suíça. No ano de 2011, foi realizado 
seu décimo encontro.
l Grupo de Trabalho Intergovernamental 
para Efetiva Implementação da Declaração 
de Durban6: Este GT foi instituído pela Comissão 
de Direitos Humanos das Nações Unidas também 
através da Resolução 2002/68 e aprovado pelo 
Conselho Econômico e Social (ECOSOC) através 
da Resolução 270, de julho de 2002. Seu objetivo é 
apresentar recomendações àqueles organismos do 
sistema das Nações Unidas para a implementação 
das resoluções da Conferência de Durban, bem 
como preparar propostas de reforço dos instru-
mentos internacionais de combate ao racismo. Este 
GT é aberto a todos os Estados membros da ONU, 
às organizações intergovernamentais, ONGs com 
status consultivo no ECOSOC e ONGs credenciadas 
na Conferência de Durban. Em visita ao portal das 
Nações Unidas, foram identificadas cinco seções 
deste Grupo, realizadas entre 2003 e 2007.
l Grupo Independente de Eminentes e Especia-
listas7: Criado em março de 2002 (Resolução 56/266) 
e instituído em junho de 2003 pelo Secretário-Geral 
das Nações Unidas em cumprimento ao disposto no 
artigo 191(b) do Plano de Ação de Durban8. Formado 
por cinco pessoas eminentes: o príncipe da Jordânia, 
um ex-presidente da Finlândia, dois ex-primeiros mi-
nistros – da Polônia e da Tanzânia, e pela relatora da III 
Conferência Contra o Racismo, a psicóloga brasileira 
Edna Roland. A função deste grupo é o acompanha-
mento da implementação das recomendações da 
Conferência de Durban, em cooperação com o Alto 
Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Do 
mesmo modo, este Grupo deveria auxiliar o Alto Co-
missariado nas avaliações e elaboração dos informes 
dos avanços obtidos pelos países sobre os compro-
missos assumidos na III Conferência e que seriam 
apresentadas posteriormente na Assembleia Geral 
das Nações Unidas. Em informações prestadas no 
portal das Nações Unidas, este Grupo, até o momen-
to, realizou duas reuniões, em 2003 e 2005.
l Relator Especial Sobre Formas Contemporâ-
neas de Racismo, Discriminação Racial, Xeno-
fobia e Formas Correlatas de Intolerância9: Esta 
função é exercida por um especialista independente 
em direitos humanos, nomeado pelo Conselho de 

Direitos Humanos da ONU. Seu mandato foi criado 
em 1993 pela Comissão de Direitos Humanos e hoje 
se rege pela Resolução 7/34 de 2008, que estabe-
leceu o mandato do relator por três anos. O relator 
atual é o queniano Sr. Githu Muigai, tendo substituído 
o senegalês Sr. Doudou Diène (2002-2008) e Sr. Mau-
rice Glègle-Ahanhanzo, este nascido no Bênin. Sua 
função reside em acompanhar a questão do racismo 
nos países do sistema das Nações Unidas, fazer con-
sultas aos Estados acusados de praticarem ou tole-
rarem discriminação racial, induzir as autoridades à 
tomada de medidas contra tais práticas, fazer visitas 
aos países e submeter relatórios anuais das ativida-
des à Comissão de Direitos Humanos e à Assembleia 
Geral das Nações Unidas.
l Unidade Anti-Discriminação do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos10: Criada em 2002, pelo próprio Alto 
Comissariado, formada por um corpo técnico, tem 
por incumbência a compilação e a preparação dos 
informes anuais a serem enviados para a Comis-
são de Direitos Humanos e à Assembleia Geral e 
agências do sistema ONU; produção de publicação 
anual de análise dos progressos alcançados na im-
plementação da Declaração de Durban; suporte ao 
Grupo dos Especialistas Eminentes em suas ações; 
produção de uma base de dados de boas práticas 
no combate ao racismo, entre outras funções.

2.c. Considerações sobre a institucionalidade da 
questão afrodescendente dentro do sistema das 
Nações Unidas

A listagem acima demonstra existir diversos espaços 
dentro do sistema das Nações Unidas na qual a temática 
dos direitos sociais dos afrodescendentes é direta ou 
indiretamente tratada. Parece mesmo notório que o vetor 
que impulsionou esta variedade de espaços foi a III Con-
ferência Mundial Contra o Racismo, ponto de origem para 
a quase totalidade de iniciativas elencadas na subseção 
anterior. Por outro lado, deve-se apontar que a listagem 
acima é ainda incompleta. Isso porque não engloba as 
ações de diversas agências do Sistema ONU – como, por 
exemplo, PNUD, ONU-Mulher, UNICEF, UNFPA – que igual-
mente constituíram ou estão construindo espaços ou 
iniciativas específicas para os grupos afrodescendentes.

6. http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/implementation-5th.htm
7. http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/eminent-experts/index.htm
8. A este respeito ver Silva, Silvio (2008) – Combate ao racismo. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão.
9. http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/
10. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/65df9d2f0b2af43fc1256bd700533522?Opendocument
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De qualquer maneira, é preciso tomar extrema cautela 
ao se avaliar aquele conjunto de iniciativas e espaços 
que, talvez, não possa ser lido como sinônimo da efe-
tiva relevância que o tema dos afrodescendentes tem 
dentro do sistema ONU. Assim, o fato é que se aquelas 
informações fossem complementadas com outros da-
dos, como o orçamento destinado e quadro de pessoal 
(em termos absolutos e em termos relativos, vis-à-vis ao 
orçamento e quadro pessoal da ONU), participação efe-
tiva dos Estados-membro nas reuniões daqueles tantos 
grupos de trabalho, espaços existentes para outros gru-
pos igualmente discriminados, certamente se chegaria a 
um quadro menos otimista. 

Do mesmo modo, o que se pode extrair das informa-
ções compiladas é que aquele conjunto de instâncias 
parece ter pequeno poder de articulação interna den-
tro da própria ONU, sugerindo uma superposição de 
tarefas, falta global de planejamento de atividades, 
atribuições e iniciativas e, inevitavelmente, desperdí-
cios de preciosos recursos humanos e financeiros. 

Finalmente – sem deixar de reconhecer a notável atua-
ção da ONU e, especificamente, do CERD ao longo dos 
últimos 40 anos no combate à discriminação racial em 

diversas partes do mundo – parece evidente que foi a 
III Conferência do Racismo de 2001 que impulsionou 
a maior parte das ações e a criação de instâncias que 
atualmente tratam do tema da discriminação racial 
contra afrodescendentes dentro do sistema ONU. Tal 
constatação carrega consigo uma desconcertante hi-
pótese que diria respeito à insuficiente priorização na 
agenda das Nações Unidas, no decorrer de sua histó-
ria, do tema dos direitos sociais dos grupos de ascen-
dência africana, especialmente os residentes na região 
latino-americana, caribenha e europeia.

Talvez o grande desafio que se apresente no Ano 
Internacional dos Afrodescendentes seja, justamen-
te, a capacidade deste momento impulsionar, daqui 
para os próximos anos, uma maior priorização do 
tema relativo aos interesses destes grupos dentro 
do sistema das Nações Unidas, e das agências e 
fundos que lhe são vinculados. Com isso, se lograria 
não somente uma ampliação de recursos financeiros 
e quadro de pessoal, mas, também, um maior grau 
de articulação institucional dentro da própria ONU 
em prol dos direitos econômicos, sociais, culturais, 
civis, políticos e humanos dos afrodescendentes em 
todo o mundo.

O que foi a III Conferência Mundial Contra o Racismo de Durban?11

A III Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Into-
lerância foi realizada entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro de 2001, na cidade de Durban, na África 
do Sul. Desta atividade, foram produzidos dois documentos: uma declaração de princípios e um plano de 
ação contra o racismo.

Participaram da III Conferência cerca de 2.500 pessoas, provenientes de 170 países; incluindo 16 chefes 
de Estado, 58 Chanceleres ou Ministros de Relações Exteriores e outros 44 Ministros de outras pastas. 
Foram credenciados cerca de 4 mil representantes de ONGs e mais de 1,3 mil jornalistas.

No seu decorrer, fizeram uso da palavra oral nas seções plenárias pessoas provenientes de 146 países. A 
Conferência também contou com ativa presença do meio das Organizações Não Governamentais (ONGs). 
Assim, um total de 125 entidades discursou nas sessões plenárias, sendo que destes discursos, 60% fo-
ram proferidos por mulheres.

Apesar da importância da III Conferência – no mínimo tendo em vista o cenário da década de 1990, mar-
cada pela Guerra Civil da Bósnia-Herzegovina e de Ruanda, bem como pelo cenário de crescimento da 
violência racial, étnica e xenófoba em todo o mundo, especialmente na Europa – sua realização foi pre-
judicada por diversos dissensos, entre outros, o tema do reconhecimento do tráfico escravista entre os 
séculos XVI e XIX enquanto um crime contra a humanidade.

11. Este box está baseado em IRACI, Nilza & SANEMATSU, Sanematsu (2002) – Como a imprensa escrita brasileira cobriu a III Conferência Mundial Contra o 
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância. In, RAMOS, Sílvia – Mídia e racismo. Rio de Janeiro: Pallas (p.p. 122-151)
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3. Evolução do rendimento habitual 
médio do trabalho principal (tabela 1)

No mês de maio de 2011, o rendimento médio do tra-
balho principal habitualmente recebido pela População 
Economicamente Ativa (PEA) das seis maiores RMs foi 
igual a R$ 1.566,73. Este valor, comparativamente ao 
mês de abril de 2011, foi 1,2% superior. Na comparação 
com o mês de maio de 2010, ocorreu uma elevação, em 
termos reais, mais consistente daquele valor: em 4,0%.

No mês de maio de 2011, o rendimento habitual mé-
dio do trabalho principal da PEA branca de ambos os 
sexos foi de R$ 1.997,13. Já o da PEA preta & parda de 
ambos os sexos foi igual a R$ 1.049,66. 

Comparativamente ao mês de abril de 2011, o rendi-
mento habitual médio se elevou em 0,9%, no caso dos 
trabalhadores brancos de ambos os sexos, e em 0,7%, 
no caso dos trabalhadores pretos & pardos de ambos 
os sexos. Já na comparação com maio de 2010, a ele-
vação do indicador foi mais expressiva para ambos os 
grupos: brancos, 4,7%; pretos & pardos, 3,4%.

Na PEA branca do sexo masculino, o rendimento mé-
dio do trabalho principal, em maio de 2011, correspon-
deu a R$ 2.300,94. Na PEA branca do sexo feminino, o 
mesmo indicador foi igual a R$ 1.638,16. Entre os traba-
lhadores pretos & pardos do sexo masculino, o rendi-
mento do trabalho principal habitualmente recebido foi 
de R$ 1.192,43. Na PEA preta & parda do sexo feminino, 
o rendimento médio foi de R$ 868,91.

Na comparação entre os valores observados em abril e 
maio de 2011, ocorreu uma elevação no indicador para 
todos os grupos de cor ou raça e sexo, com exceção 
das trabalhadoras pretas & pardas. Assim, a elevação 
foi de 1,0%, para a PEA branca do sexo masculino; 

0,7%, para as trabalhadoras brancas, e 1,2%, para a 
PEA preta & parda do sexo masculino. Já os rendimen-
tos médios habituais das trabalhadoras pretas & par-
das se reduziram em 0,3%. 

Comparativamente ao mês de maio do ano anterior, 
percebeu-se um aumento mais expressivo nos ren-
dimentos de todos os grupos de cor ou raça e sexo. 
Em ordem decrescente, a elevação do indicador foi 
de 5,0%, no caso da PEA branca do sexo feminino; 
de 4,5%, no caso da PEA branca do sexo masculino; 
3,7%, no caso da PEA preta & parda do sexo femi-
nino; e 3,4%, no caso da PEA preta & parda do sexo 
masculino.

No mês de maio de 2011, nas seis maiores RMs brasi-
leiras, a diferença na remuneração habitual média da 
PEA branca de ambos os sexo, em relação à PEA preta 
& parda de ambos os sexo, foi de 90,3%. Tal diferença 
correspondeu a um aumento de 0,4 ponto percentual 
em relação ao mês de abril de 2011. Na comparação 
anual, ou seja, comparando-se ao quadro vigente em 
maio de 2010 (quando as desigualdades de cor ou raça 
foram de 87,8%), ocorreu uma elevação nas assimetrias 
de cor ou raça em 2,4 pontos percentuais.

Desta forma, em maio de 2011, as assimetrias de cor 
ou raça voltaram a apresentar um cenário de elevação, 
invertendo-se o movimento de queda verificado em 
abril de 2011. Cabe ressaltar que o aumento das assi-
metrias foi devido, essencialmente, à redução dos ren-
dimentos médios habituais das trabalhadoras pretas & 
pardas, em tendência contrária aos aumentos relativos 
dos indicadores dos outros grupos de cor ou raça e 
sexo. Quando se comparam os indicadores das desi-
gualdades de cor ou raça dos meses de janeiro e maio 
de 2011, observa-se que a diferença neste indicador se 
elevou em 5,3 pontos percentuais.

Desta forma, a Conferência não logrou obter consenso na comunidade internacional dos Estados. So-
mente 99 países acompanharam a sessão plenária final, sendo que destes, dez apresentaram restrições 
ao documento, que seriam incluídas no relatório final. Oito anos depois, entre 20 e 24 de abril de 2009, foi 
realizada na cidade de Genebra, na Suíça, uma Conferência de revisão da atividade de Durban, igualmen-
te marcada pela falta de consenso sobre diversos assuntos.

Malgrado os tantos limites, o documento final gerado pela III Conferência de Durban segue sendo um im-
portante marco no plano mundial, servindo como referência obrigatória para a ação contra o racismo e a 
discriminação étnico-racial em todo o planeta. 



Tabela 2. Taxa de desemprego da PEA residente nas seis maiores RMs, Brasil, mai / 10 – mai / 11 (em % da PEA)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maio Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Homens Brancos 8,9 9,0 8,4 6,7 6,9 6,7 5,6 6,7 4,7 4,5 4,3 4,4 4,0 4,1 3,8 3,5 4,4 4,6 4,4 4,3 4,2

Mulheres Brancas 12,6 13,6 13,5 10,3 10,6 10,5 8,4 9,3 7,4 7,2 7,1 6,8 6,5 6,4 5,8 5,5 5,9 6,4 6,8 6,9 6,8

Brancos 10,5 11,1 10,7 8,3 8,6 8,5 6,9 7,9 6,0 5,8 5,6 5,6 5,2 5,2 4,7 4,4 5,1 5,4 5,5 5,5 5,4

Homens Pretos & Pardos 11,8 12,9 11,5 9,7 10,1 10,1 6,9 8,0 6,6 6,2 6,6 6,0 5,6 5,3 4,9 4,7 5,2 5,7 5,7 5,8 5,8

Mulheres Pretas & Pardas 16,2 18,6 17,9 16,0 15,1 15,0 12,0 12,6 12,4 11,3 10,9 10,7 9,7 9,4 9,3 8,2 9,4 9,5 9,8 9,4 9,5

Pretos & Pardos 13,7 15,4 14,3 12,5 12,3 12,3 9,2 10,1 9,2 8,5 8,5 8,1 7,5 7,1 6,9 6,3 7,1 7,4 7,6 7,5 7,5

PEA Total 11,9 12,9 12,2 10,2 10,2 10,1 7,9 8,8 7,5 7,0 6,9 6,7 6,2 6,1 5,7 5,3 6,1 6,4 6,5 6,4 6,4

Nota: PEA total inclui amarelos, indígenas e cor ignorada
Fonte: IBGE, microdados PME. Tabulação LAESER (banco de dados Tempo em Curso)
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Tabela 1. Rendimento médio habitualmente recebido pela PEA ocupada residente nas seis maiores RMs, Brasil, mai / 10 – mai / 11 (em R$ - mai 11, INPC)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maio Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Homens 
Brancos  2.266,96  1.875,46  1.839,79  1.867,25  1.973,89  2.056,55  2.101,36  2.132,83  2.202,03  2.170,39  2.258,41  2.332,27  2.348,55  2.335,16  2.264,87  2.294,77  2.324,39  2.325,05  2.360,27  2.278,97  2.300,94 

Mulheres 
Brancas  1.477,21  1.285,01  1.303,61  1.280,77  1.390,18  1.463,74  1.452,89  1.536,73  1.559,64  1.581,11  1.601,37  1.583,15  1.628,54  1.660,44  1.668,12  1.606,61  1.620,00  1.619,50  1.634,20  1.626,32  1.638,16 

Brancos  1.927,75 1.620,74 1.604,88 1.604,92 1.718,39 1.789,33  1.810,11 1.861,56 1.906,74 1.899,03  
1.955,95  1.987,26 2.014,88 2.024,87 1.992,47  1.977,62  1.997,28 2.002,99 2.026,75 1.978,66  1.997,13 

Homens 
Pretos & 
Pardos

 1.045,79  899,37  885,96  889,89  972,33  1.015,83  1.062,49  1.103,25  1.153,50  1.167,92  1.173,98  1.194,99  1.212,15  1.220,06  1.233,84  1.227,48  1.224,25  1.221,95  1.201,00  1.178,77  1.192,43 

Mulheres 
Pretas & 
Pardas

 750,18  619,52  633,97  642,61  665,36  703,89  759,54  788,82  837,87  863,81  873,73  884,98  882,91  890,98  883,70  895,54  897,77  883,08  874,32  871,13  868,91 

Pretos & 
Pardos  922,67  791,17  780,74  784,25  841,52  883,14  930,40  967,37 1.015,06 1.034,42 1.041,39 1.058,33 1.066,25 1.073,98 1.078,58  1.079,96 1.080,03 1.072,91 1.055,81 1.041,93 1.049,66 

PEA Total 1.506,26 1.290,86 1.267,35 1.258,94 1.353,55 1.406,52 1.427,00 1.470,30 1.506,49 1.514,60  1.547,61  1.569,12 1.589,05  1.593,18 1.580,23 1.568,57 1.576,41  1.569,11  1.577,31 1.548,77  1.566,73 
Nota: PEA total inclui amarelos, indígenas e cor ignorada
Fonte: IBGE, microdados PME. Tabulação LAESER (banco de dados Tempo em Curso)
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4. Evolução da taxa de desemprego

Quando as assimetrias são lidas de forma decompos-
ta pelos grupos de sexo, verifica-se que, em maio de 
2011, a diferença entre o rendimento habitual médio 
dos homens brancos, em comparação ao dos homens 
pretos & pardos, foi de 93%, favoráveis aos primeiros. 
A comparação do mesmo indicador entre as mulheres 
brancas, de um lado, e pretas & pardas, de outro, re-
velou que as desigualdades foram de 88,5%, mais uma 
vez favoravelmente às primeiras.

Na comparação com o mês de maio de 2010, entre os 
homens, ocorreu uma elevação nas assimetrias de cor 
ou raça, em 2,1 pontos percentuais. No caso das mu-
lheres, também ocorreu uma elevação nas assimetrias, 
em 2,4 pontos percentuais. Já entre abril e maio de 
2011, as assimetrias nos rendimentos médios auferi-
dos pelos trabalhadores brancos e pretos & pardos se 
reduziram em 0,3 ponto percentual. Todavia, naquele 
mesmo período, no caso das trabalhadoras do sexo 
feminino, as assimetrias de cor ou raça se elevaram 
em 1,8 pontos percentuais. 

Coerentemente ao observado acima, em relação à PEA 
de ambos os sexos, entre o mês de janeiro e maio as 
assimetrias de cor ou raça entre brancos, de um lado, 
e pretos & pardos, de outro, cresceram 3,1 pontos per-
centuais entre os homens, e 8,1% entre as mulheres.

No mês de maio de 2011, a diferença entre a remune-
ração habitual média do trabalho principal dos homens 
brancos e das mulheres pretas & pardas foi de 164,8%, 
em benefício dos primeiros. Na comparação entre os ho-
mens pretos & pardos e as mulheres brancas, verificou-
se que a remuneração habitual do segundo grupo era 
37,4% superior à remuneração habitual dos primeiros.

Na comparação anual da série do mês de maio dos 
rendimentos médios habitualmente recebidos desde 
2002, vê-se que, tanto para a PEA metropolitana ocu-
pada no seu conjunto, como para cada um dos grupos 
de cor ou raça e sexo, o maior valor auferido encontra-
va-se justamente no ano de 2011. 

Assim, comparando-se maio de 2002 com maio de 
2011, a PEA ocupada residente nas seis maiores RMs 
obteve variação positiva no seu rendimento habitual 
médio em 4,0%. 

Na PEA branca de ambos os sexos, o rendimento habi-
tual médio do trabalho principal se elevou em 3,6%, em 
comparação com maio de 2002. No mesmo período, a 

elevação do indicador foi bem mais expressiva no caso 
da PEA preta & parda de ambos os sexos: 13,8%. Esta 
situação fez com que as assimetrias de cor ou raça de-
clinassem em 18,7 pontos percentuais, entre os meses 
de maio de 2002 e de 2011. 

Desagregando também pelos grupos de sexo, observa-
-se que entre maio de 2002 e maio de 2011, ocorreram 
variações reais positivas de 1,5%, para a PEA branca 
masculina, e de 14,0%, para a PEA preta & parda mas-
culina. Desta forma, no contingente dos trabalhadores 
do sexo masculino, as assimetrias de cor ou raça caí-
ram 23,8 pontos percentuais. 

Na comparação entre os meses de maio de 2002 e de 
maio de 2011, o rendimento habitual médio do trabalho 
principal da PEA branca feminina experimentou uma 
elevação real de 10,9%. Já a PEA feminina preta & par-
da, no mesmo intervalo, obteve um aumento real de 
seus rendimentos do trabalho mais expressivos: 15,8%. 
Assim, naquele período, as assimetrias de cor ou raça 
entre os rendimentos da PEA feminina declinaram 8,4 
pontos percentuais. 

4. Evolução da taxa de desemprego 
(tabela 2)

A taxa de desemprego aberto da PEA (número de pesso-
as desocupadas que estão procurando trabalho no mês 
de referência em proporção à PEA) das seis maiores RMs 
para o mês de maio de 2011 foi de 6,4%. Este foi o mes-
mo percentual verificado no mês de abril do mesmo ano. 
Na verdade, desde fevereiro de 2011, a taxa de desem-
prego vem se mantendo fundamentalmente no mesmo 
patamar. Em relação ao mês de maio de 2010, verifica-se 
que o indicador diminuiu em 1,1 pontos percentuais.

A taxa de desemprego da PEA branca de ambos os 
sexos no mês de maio de 2011 foi igual a 5,4%. Com-
parativamente a abril do mesmo ano, houve uma 
ligeira queda de 0,1 ponto percentual para o indicador. 
Enquanto isso, para a PEA preta & parda de ambos os 
sexos não houve qualquer variação da taxa de desem-
prego, que se manteve em 7,5%, mesmo percentual do 
mês de abril de 2011.

Já em relação a maio de 2010, foi observada diminui-
ção da taxa de desemprego para os dois grupos de cor 
ou raça de ambos os sexos: de 0,6 ponto percentual, 
para a PEA branca; e, de 1,7 pontos percentuais, para a 
PEA preta & parda.
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Desagregando aquelas informações acima pelos grupos 
de sexo, percebe-se que a taxa de desemprego do con-
tingente masculino da PEA branca para o mês de maio de 
2011 foi de 4,2%. O mesmo indicador para os trabalhado-
res do sexo masculino pretos & pardos era de 5,8%.

Relativamente ao mês de abril do mesmo ano, não houve 
qualquer variação da taxa de desemprego para os traba-
lhadores pretos & pardos do sexo masculino. Enquanto 
para o contingente branco da PEA masculina, houve uma 
pequena queda de 0,1 ponto percentual no indicador.

Comparativamente a maio de 2010, a PEA masculina 
de ambos os grupos de cor ou raça experimentou 
diminuição da taxa de desemprego. A variação nega-
tiva foi de 0,5 pontos percentuais, para o grupo dos 
homens brancos, e de 0,8 pontos percentuais, para o 
grupo dos homens pretos & pardos.

Na análise da taxa de desemprego da PEA feminina 
branca, nota-se que o indicador foi de 6,8%, sofrendo 
uma ligeira queda de 0,1 ponto percentual quando 
comparado ao mês de abril imediatamente anterior. Já 
a PEA feminina preta & parda aparece como o único 
contingente dentre os grupos de sexo e de cor ou raça 
que apresentou um ligeiro aumento na taxa de desem-
prego. Assim, no mês de maio de 2011, a taxa de de-
semprego das pretas & pardas foi de 9,5%, percentual 
0,1 ponto percentual mais elevado que a mesma taxa 
no mês de abril de 2011.

Comparando-se o mesmo indicador com o mês de 
maio do ano anterior, é possível notar queda da taxa 
de desemprego para a PEA feminina de ambos os gru-
pos de cor ou raça. Na PEA feminina branca a variação 
negativa do mesmo indicador foi de 0,6 ponto percen-
tual. No grupo das trabalhadoras pretas & pardas ocor-
reu uma diminuição mais expressiva no indicador: 2,9 
pontos percentuais.

Na análise da série anual das taxas de desemprego 
para o mês de maio desde 2002, percebe-se que o 
indicador de 2011 é o menor da série estudada, tanto 
para a PEA metropolitana no seu conjunto, como para 
todos os grupos de sexo e de cor ou raça e sexo. Desta 
forma, tomando como base maio de 2002, houve que-
da de 5,5 pontos percentuais na taxa de desemprego 
da PEA metropolitana.

Para a PEA branca de ambos os sexos, a diminuição na 
taxa de desemprego, entre os meses de maio de 2002 

a 2011, foi de 5,1 pontos percentuais, enquanto que, 
para a PEA preta & parda de ambos os sexos, a redu-
ção foi de 6,2 pontos percentuais.

Relativamente a maio de 2002, a PEA masculina bran-
ca experimentou diminuição de 4,7 pontos percentuais 
em sua taxa de desemprego, frente a uma variação 
negativa mais expressiva do indicador para os traba-
lhadores pretos & pardos: 6 pontos percentuais.

No grupo feminino da PEA, nota-se queda expressiva 
na taxa de desemprego das trabalhadoras de am-
bos os grupos de cor ou raça, tendo a mesma sido 
de maior magnitude para as trabalhadoras pretas & 
pardas. Comparativamente ao mês de maio de 2002, 
houve redução de 5,8 e de 6,7 pontos percentuais para 
o grupo das trabalhadoras brancas e das trabalhadoras 
pretas & pardas, respectivamente.

5. Evolução das desigualdades de cor 
ou raça no rendimento médio e na taxa 
de desemprego nas seis maiores RMs 
brasileiras (tabelas 3 e 4)

Na edição de junho do “Tempo em Curso” foi realizada 
uma análise sobre as assimetrias de cor ou raça den-
tro das seis RMs que compõem o universo da PME. 
Naquele momento, o estudo verteu-se sobre os indica-
dores de rendimento médio habitual e do desemprego 
nas seis RMS brasileiras, desagregados pelos grupos 
de cor ou raça e sexo, no último mês da série, no caso 
abril de 2011. O objetivo foi analisar os diferenciais no 
rendimento e desemprego nas seis RMs e o quadro 
das assimetrias de cor ou raça dentro de cada região. 

Nesta seção, será dada continuidade ao estudo, bus-
cando analisar a evolução daqueles mesmos indicado-
res nas seis RMs, no intervalo de tempo compreendido 
entre maio de 2002 e maio de 2011. Buscar-se-á enten-
der como o rendimento e a taxa de desemprego dos 
grupos de cor ou raça e sexo evoluíram ao longo dos 
últimos nove anos, e qual a repercussão sobre o pano-
rama de desigualdades de cor ou raça dentro de cada 
Região Metropolitana. 

Na comparação entre maio de 2002 e maio de 2011, 
o rendimento habitual médio do trabalho principal da 
PEA metropolitana de ambos os sexos se elevou em 
todas as RMs, com exceção das RMs de São Paulo e 
de Recife, onde foi registrada uma queda de 2,5 pontos 
percentuais e 0,1 ponto percentual, respectivamen-
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ou raça no rendimento médio e na taxa de desemprego nas seis maiores RMs brasileiras

te. Já nas outras RMs, a variação positiva foi de 18,0 
pontos percentuais, na RM de Salvador; 15,9 pontos 
percentuais, na RM de Belo Horizonte; 10,7 pontos 
percentuais, na RM de Rio de Janeiro e 10,8 pontos 
percentuais, na RM de Porto Alegre. 

No mesmo intervalo, a PEA metropolitana branca de 
ambos os sexos também experimentou redução no ren-
dimento médio na RM de Recife (4,9 pontos percentuais) 
e de São Paulo (0,6 ponto percentual). Já nas demais 
RMs ocorreram elevações no rendimento habitual mé-
dio, sendo a mais expressiva a verificada na RM de Belo 
Horizonte (18,5 pontos percentuais); seguida por Rio de 
Janeiro (10,2 pontos percentuais); Porto Alegre (10,9 pon-
tos percentuais) e Salvador (5,3 pontos percentuais).

Entre maio de 2002 e maio de 2011, o rendimento 
habitual médio da PEA metropolitana preta & parda 
de ambos os sexos se elevou em todas as RMs, com 
exceção da RM de Recife, onde foi registrada uma 
queda de 1,3 pontos percentuais. Já nas outras RMs, 
o indicador se ampliou em termos reais, e de forma 
expressiva: 20,5 pontos percentuais, na RM de Belo 
Horizonte; 19,9 pontos percentuais, na RM de Salva-
dor; 13,1 pontos percentuais, na RM de São Paulo; 
10,7 pontos percentuais, na RM de Rio de Janeiro; e 
10,3 pontos percentuais, na RM de Porto Alegre. 

Entre os trabalhadores brancos do sexo masculino, 
no mesmo intervalo considerado acima, a elevação 

mais expressiva dos rendimentos médios habituais 
foi observada na RM de Belo Horizonte (23,2 pontos 
percentuais); seguida pela RM de Salvador (14,7 pon-
tos percentuais); RM do Rio de Janeiro (6,3 pontos 
percentuais); e na RM de Porto Alegre (5,6 pontos per-
centuais). Na RM de Recife e de São Paulo o indicador 
sofreu uma queda de 3,8 e 3,0 pontos percentuais, 
respectivamente.

No mesmo intervalo de tempo, na PEA preta & parda 
do sexo masculino, a maior elevação do indicador 
foi também registrada na RM de Belo Horizonte (22,8 
pontos percentuais); seguida pela RM de Salvador 
(19,2 pontos percentuais); RM de São Paulo (15,4 pon-
tos percentuais); RM do Rio de Janeiro (10,4 pontos 
percentuais); e RM de Porto Alegre (9,7 pontos per-
centuais). Assim, como no caso da PEA masculina 
branca, também para este grupo de cor ou raça e 
sexo o indicador sofreu uma contração na RM de Re-
cife, em 5,7 pontos percentuais. 

Na PEA branca do sexo feminino, entre maio de 2002 e 
maio de 2011, a variação dos rendimentos habituais mé-
dios foi positiva nas RMs de Porto Alegre (25,6 pontos 
percentuais); RM do Rio de Janeiro (20,4 pontos percen-
tuais); RM de Belo Horizonte (14,0 pontos percentuais); 
e RM de São Paulo (7,3 pontos percentuais). Já nas duas 
RMs da região Nordeste ocorreram quedas no indicador 
para este contingente: em 7,0 pontos percentuais, em 
Salvador, e 3,8 pontos percentuais, no Recife.

Tabela 3. Rendimento médio habitualmente recebido pela PEA ocupada residente nas seis maiores 
RMs, Brasil, mai / 02 e mai / 11 (em R$ - mai / 11, INPC)

Recife Salvador
Belo 

Horizonte
Rio de 
Janeiro

São Paulo Porto Alegre

Maio 2002
Homens Brancos  1.826,16  2.591,15  2.042,70  2.405,19  2.368,65  1.703,17 
Mulheres Brancas  1.315,12  2.018,76  1.356,99  1.539,47  1.544,32  1.078,90 
Brancos  1.594,36  2.323,61  1.739,20  2.028,61  2.020,14  1.437,38 
Homens Pretos & Pardos  1.003,24  1.011,00  1.012,82  1.108,41  1.060,52  996,52 
Mulheres Pretas & Pardas  680,96  738,99  700,46  771,78  803,00  722,97 
Pretos & Pardos  874,53  892,12  880,58  964,44  958,19  876,29 
PEA Total  1.077,93  1.088,39  1.275,03  1.519,63  1.710,26  1.361,56 

  Maio 2011
Homens Brancos  1.755,87  2.971,26  2.516,18  2.557,61  2.296,67  1.799,02 
Mulheres Brancas  1.258,78  1.876,48  1.547,40  1.853,15  1.657,29  1.354,90 
Brancos  1.515,74  2.445,61  2.060,24  2.235,16  2.007,40  1.594,15 
Homens Pretos & Pardos  946,12  1.204,76  1.244,06  1.224,00  1.223,85  1.093,02 
Mulheres Pretas & Pardas  748,33  912,36  843,01  858,63  905,84  814,57 
Pretos & Pardos  862,79  1.069,32  1.060,79  1.067,82  1.083,76  966,96 
PEA Total  1.077,36  1.283,94  1.477,73  1.682,43  1.667,90  1.508,10 
Nota: PEA total inclui amarelos, indígenas e cor ignorada
Fonte: IBGE, microdados PME. Tabulação LAESER (banco de dados Tempo em Curso)
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Entre maio de 2002 e maio de 2011, o contingente das 
trabalhadoras pretas & pardas do sexo feminino foi o 
único que registrou variações positivas no rendimento 
habitual média em todas as seis RMs. A maior elevação 
se deu na RM de Salvador (23,5 pontos percentuais); 
seguida pela RM de Belo Horizonte (20,4 pontos per-
centuais); RM de São Paulo (12,8 pontos percentuais); 
RM de Porto Alegre (12,7 pontos percentuais); RM do 
Rio de Janeiro (11,3 pontos percentuais); e RM de Recife 
(9,9 pontos percentuais).

No que diz respeito à evolução das assimetrias de cor 
ou raça em termos do rendimento médio, no período 
compreendido entre maio de 2002 e maio de 2011, 
a RM onde foi registrada a queda das desigualdades 
mais expressiva, foi na RM de Salvador (31,8 pontos 
percentuais). Todavia, como foi visto na edição ante-
rior do “Tempo em Curso”, a metrópole soteropolitano 
continuava sendo, em 2011, também a mais desigual 
(assimetria de 128,7% entre brancos e pretos & pardos, 
em maio de 2011).

Naquele mesmo intervalo, a segunda redução mais 
expressiva nas assimetrias de cor ou raça se deu na 
RM de São Paulo (redução de 25,6 pontos percentu-
ais). Já nas outras RMs a queda das assimetrias foi 
mais contida: 6,6 pontos percentuais, na RM de Reci-
fe; 3,3 pontos percentuais, na RM de Belo Horizonte, 
e 1,0 ponto percentual, na RM do Rio de Janeiro. Já 

na RM de Porto Alegre foi registrado um movimento 
inverso, de elevação em 0,8 ponto percentual das 
desigualdades nos rendimentos habituais médios de 
brancos e pretos & pardos. 

No que tange à PEA metropolitana do sexo masculino, 
as assimetrias de cor ou raça se elevaram, entre maio 
de 2002 e maio de 2011, nas RMs de Recife (em 3,6 
pontos percentuais) e Belo Horizonte (em 0,6 pontos 
percentuais). Já nas outras RMs foi observada uma 
queda nas desigualdades entre os grupos de cor ou 
raça. A redução mais expressiva foi na RM de São Pau-
lo, em 35,7 pontos percentuais; seguida pela RM de 
Salvador (9,7 pontos percentuais); RM do Rio de Janeiro 
(8,0 pontos percentuais) e RM de Porto Alegre (6,3 pon-
tos percentuais). 

Na PEA de sexo feminino, a variação nas assimetrias 
do rendimento habitual entre brancas e pretas & par-
das apresentou um movimento nem sempre declinan-
te nas seis RMs. Assim, na RM de Salvador ocorreu a 
redução mais expressiva (igual a 67,5 pontos percen-
tuais) nas desigualdades de rendimento. Em segundo 
lugar, vinha a RM de Recife (24,9 pontos percentuais), 
seguida pela RM de Belo Horizonte (10,2 pontos per-
centuais) e RM de São Paulo (9,4 pontos percentuais). 
Contudo, nas RMs de Porto Alegre e Rio de Janeiro 
houve uma elevação nas assimetrias em 17,1 e 16,4 
pontos percentuais respectivamente. 

Tabela 4. Taxa de desemprego da PEA residente nas seis maiores RMs, Brasil,  
mai / 02 e mai/11  (em % da PEA)

Recife Salvador Belo 
Horizonte

Rio de 
Janeiro São Paulo Porto Alegre

Maio 2002
Homens Brancos 10,9 12,4 8,2 7,4 9,9 7,5
Mulheres Brancas 13,1 16,4 9,9 11,4 13,5 12,0
Brancos 11,9 14,3 9,0 9,2 11,5 9,5
Homens Pretos & Pardos 11,9 13,4 11,1 11,5 11,7 11,5
Mulheres Pretas & Pardas 14,3 20,0 14,4 14,6 17,3 15,7
Pretos & Pardos 12,9 16,4 12,5 12,8 14,0 13,4
PEA Total 12,6 16,2 10,9 11,0 12,2 10,0

Maio 2011
Homens Brancos 4,9 5,7 2,7 3,4 4,8 4,0
Mulheres Brancas 5,9 11,8 5,0 6,1 7,5 6,2
Brancos 5,4 8,8 3,8 4,7 6,0 5,0
Homens Pretos & Pardos 5,9 7,8 3,9 5,0 6,4 5,2
Mulheres Pretas & Pardas 9,6 14,0 6,9 7,6 10,1 6,6
Pretos & Pardos 7,5 10,8 5,3 6,1 8,0 5,8
PEA Total 6,8 10,5 4,7 5,4 6,7 5,1
Nota: PEA total inclui amarelos, indígenas e cor ignorada
Fonte: IBGE, microdados PME. Tabulação LAESER (banco de dados Tempo em Curso)
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Analisando-se as variações da taxa de desemprego da 
PEA total para as Regiões Metropolitanas entre os me-
ses de maio de 2002 e maio de 2011, nota-se queda do 
indicador para todas as seis RMs pesquisadas. 

A RM que apresentou maior redução foi Belo Horizonte, 
com uma redução de 6,2 pontos percentuais na taxa de 
desemprego, enquanto a RM de Porto Alegre aparece 
como aquela em que se nota a menor variação negativa 
da taxa de desemprego: 4,9 pontos percentuais. Nas 
RMs, as quedas do mesmo indicador foram todas bastan-
te próximas em termos relativos: 5,8 pontos percentuais, 
na RM de para Recife; 5,7 pontos percentuais, na RM de 
Salvador; 5,6 pontos percentuais, na RM do Rio de Janei-
ro; e, 5,4 pontos percentuais, na RM de São Paulo.

Na análise da PEA desagregada pelos os grupos de 
cor ou raça das RMs, vê-se que, para a PEA branca de 
ambos os sexos, a RM de Recife foi aquela em que se 
verificou maior redução da taxa de desemprego, tendo 
a mesma declinado em 6,6 pontos percentuais, entre 
maio de 2002 e maio de 2011. Já nas RMs do Rio de 
Janeiro e de Porto Alegre, notam-se as menores redu-
ções da taxa de desemprego para os trabalhadores de 
ambos os sexos deste grupo de cor ou raça: 4,5 pon-
tos percentuais para ambas metrópoles.

Nas demais RMs também houve redução do indicador 
para a PEA branca, tendo sido a queda de 5,6 pontos 
percentuais, na RM de Salvador; seguido da RM de São 
Paulo (5,5 pontos percentuais); e da RM de Belo Hori-
zonte (5,2 pontos percentuais).

Na PEA preta & parda de ambos os sexos, verifica-se 
que, entre maio de 2002 e maio de 2011, foi na RM de 
Porto Alegre onde ocorreu a maior redução na taxa de 
desemprego: 7,6 pontos percentuais. Já a RM de Recife 
foi aquela na qual se verificou o menor declínio da taxa 
de desemprego: 5,4 pontos percentuais. As reduções 
do indicador nas demais RMs para este mesmo grupo 
de cor ou raça foram de 7,2 pontos percentuais, na RM 
de Belo Horizonte; 6,7 pontos percentuais, na RM do 
Rio de Janeiro; 6,0 pontos percentuais, na RM de São 
Paulo; e 5,6 pontos percentuais, na RM de Salvador.

Decompondo ainda as informações pelos grupos de 
sexo, nota-se que a PEA masculina branca experimen-
tou maior queda da taxa de desemprego na RM de 
Salvador (6,6 pontos percentuais), enquanto que a me-
nor variação negativa para os homens deste grupo de 
cor ou raça ocorreu na RM de Porto Alegre (3,5 pontos 

percentuais). Nas outras RMs, as quedas foram de 6,0 
pontos percentuais, na metrópole pernambucana, e 
5,5 pontos percentuais, na metrópole mineira. A estas, 
se seguiram as reduções verificadas na RM de São 
Paulo (5,1 pontos percentuais) e RM do Rio de Janeiro 
(3,9 pontos percentuais).

Comparativamente a maio de 2002, em maio de 2011, 
a PEA masculina preta & parda sofreu maior queda na 
taxa de desemprego na RM de Belo Horizonte, onde o 
indicador se reduziu em 7,2 pontos percentuais. Já a 
RM de São Paulo foi aquela na qual os trabalhadores 
do sexo masculino deste grupo de cor ou raça expe-
rimentaram a menor queda da taxa de desemprego: 
5,3 pontos percentuais. Para as demais RMs, a queda 
da taxa de desemprego para a PEA masculina preta & 
parda para o mesmo período foi encabeçada pela RM 
do Rio de Janeiro (6,5 pontos percentuais); seguida pela 
RM de Porto Alegre (6,3 pontos percentuais); RM de 
Recife (6,0 pontos percentuais); e RM de Salvador (5,6 
pontos percentuais).

No contingente das trabalhadoras brancas, a RM de 
Recife foi o local onde ocorreu a mais expressiva que-
da na taxa de desemprego entre os dois períodos que 
vêm sendo comparados: 7,3 pontos percentuais. Nas 
demais RMs, igualmente ocorreram variações negati-
vas do indicador: RM de São Paulo (6,1 pontos percen-
tuais); RM de Porto Alegre (5,8 pontos percentuais); RM 
do Rio de Janeiro (5,3 pontos percentuais); RM de Belo 
Horizonte (4,9 pontos percentuais); e RM de Salvador, 
4,6 pontos percentuais.

Entre maio de 2002 e maio de 2011, a redução da taxa 
de desemprego mais acentuada para a PEA feminina 
preta & parda foi na RM de Porto Alegre: 9,1 pontos 
percentuais. Em seguida, vieram as quedas nas taxas 
de desemprego na RM de Belo Horizonte (7,4 pontos 
percentuais); RM de São Paulo (7,2 pontos percentuais); 
RM do Rio de Janeiro (6,9 pontos percentuais); RM de 
Salvador (6,0 pontos percentuais); e RM de Recife (4,7 
pontos percentuais). 

No que diz respeito à evolução das assimetrias de cor 
ou raça presentes na taxa de desemprego entre maio 
de 2002 e maio de 2011, nota-se queda das desigual-
dades no indicador para todas as RMs, com exceção 
da RM de Recife. 

A RM que apresentou redução mais expressiva nas 
assimetrias de cor ou raça para a taxa de desemprego 
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da PEAs de ambos os sexos foi a metrópole gaúcha. 
Isso ocorreu porque o indicador da PEA preta & parda 
caiu de forma mais expressiva (7,6 pontos percentuais) 
do que o ocorrido para a PEA branca (4,5 pontos per-
centuais). Assim, a diferença da taxa de desemprego 
entre um grupo e outro observou variação negativa de 
3,1 pontos percentuais. 

Por outro lado, comportamento inverso para o indi-
cador foi observado na RM de Recife. Desta forma, 
na metrópole pernambucana, entre maio de 2002 e 
maio de 2011, a taxa de desemprego da PEA branca 
de ambos os sexos declinou 6,6 pontos percentuais, 
ao passo que o mesmo indicador da PEA preta parda 
foi reduzido em 5,4 pontos percentuais. Deste modo, 
houve aumento das assimetrias entre os grupos de 
cor ou raça da PEA de ambos os sexos (em 1,2 pontos 
percentuais). 

Considerando que a taxa de desemprego dos homens 
brancos e pretos & pardos residentes na RM de Recife 
declinaram em igual magnitude, observa-se que o au-
mento na diferença ocorreu por conta dos diferentes 
ritmos de redução da taxa de desemprego da PEA 
feminina segundo os grupos de cor ou raça: 7,3%, para 
as brancas; e 5,4%, para as pretas & pardas. Com isso, 
a diferença na taxa de desemprego entre um grupo e 
outro cresceu em 2,6 pontos percentuais no período. 

Para todas as demais RMs, entre maio de 2002 e maio 
de 2011, houve declínio das assimetrias de cor ou raça 
no que tange à taxa de desemprego. Assim, estas ca-
íram 2,2 pontos percentuais, na RM do Rio de Janeiro; 
2,0 pontos percentuais, na RM de Belo Horizonte; 0,5 

ponto percentual na RM de São Paulo; e modesto 0,1 
ponto percentual, na RM de Salvador. 

De qualquer forma, é necessário frisar que em todas 
estas RMs as taxas de desemprego dos pretos & par-
dos de ambos os sexos mantiveram-se superiores às 
dos brancos de ambos os sexos. Este perfil se mantém 
o mesmo quando a evolução do indicador é decom-
posta pelos grupos de cor ou raça.

Relativamente ao contingente masculino da PEA, a maior 
redução nas diferenças entre as taxas de desemprego de 
pretos & pardos, de um lado, e brancos, de outro, ocor-
reu na RM de Porto Alegre (2,8 pontos percentuais). Em 
seguida, as maiores reduções foram observadas na RM 
do Rio de Janeiro (em 2,5 pontos percentuais); RM de Belo 
Horizonte (em 1,7 pontos percentuais); e RM de São Paulo 
(em 0,2 ponto percentual). Na RM de Recife não houve 
variação da assimetria de cor ou raça no que tange àque-
le mesmo indicador. Já a RM de Salvador foi a única a 
apresentar elevação da desigualdade de cor ou raça na 
taxa de desemprego, em 1,0 ponto percentual.

No que tange às desigualdades nas taxas de desem-
prego entre a PEA feminina preta & parda e branca, ob-
servou-se queda de 3,4 pontos percentuais, na RM de 
Porto Alegre; de 2,5 pontos percentuais, na RM de Belo 
Horizonte; de 1,6 pontos percentuais, na RM do Rio de 
Janeiro; de 1,4 pontos percentuais, na RM de Salvador; 
e de 1,1 pontos percentuais, na RM de São Paulo. Na 
RM de Recife, ocorreu elevação de 2,6 pontos percen-
tuais nas assimetrias de taxa de desemprego entre as 
trabalhadoras pretas & pardas, comparativamente às 
trabalhadoras brancas.
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