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A indústria cresce, mas o mercado de trabalho patina. Fruto das importações e da insegurança 
das empresas nacionais. 
  
Há um evidente descompasso entre o crescimento da produção industrial brasileira e o 
aumento do emprego. O número de vagas criadas no setor cresceu 0,2% em agosto, ante 
julho, e 1,6% no acumulado do ano. Já a produção registrou alta de 5,3% nos primeiros oito 
meses em 2007. Os dados foram anunciados, na segunda-feira 15, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Entre 1,6% e 5,3%, há uma diferença considerável.  
 
Dois fatos explicam essa distorção. Em primeiro lugar, a produção brasileira aumenta de forma 
muito pouco harmônica. Três setores tiveram resultados bastante positivos ao longo do ano, 
no quesito emprego: alimentos e bebidas (+ 4,4%), meios de transporte (+ 5,8%) e produtos 
de metal (+ 6,3%). Já os segmentos que sofrem a concorrência direta dos produtos 
importados mostraram variação negativa, caso de calçados e artigos de couro (– 6,5%), 
vestuário (– 4,8%) e madeira (– 5,9%). 
 
Mas mesmo os segmentos bem-sucedidos têm forte coeficiente de produtos importados, diz 
Daví José Nardy Antunes, do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit) da 
Unicamp. Também por isso, o efeito sobre a criação de vagas de trabalho é muito pequeno, 
explica. Em razão do câmbio valorizado, o crescimento das importações tem sido 
“avassalador”, afirma Antunes. De janeiro a setembro, houve um salto de 28,3%, nas 
importações, para 85,6 bilhões de dólares, ante um aumento bem menor, de 15,5% para 
116,6 bilhões de dólares, nas exportações brasileiras. 
 
O segundo fato que esclarece o descompasso entre a produção e o emprego é a folha de 
pagamento real (descontada a inflação). Cresceu 4,8% no acumulado de 2007, o que significa 
que os setores em expansão lançam mão de terceiros turnos, ou horas extras, para fazer 
frente ao aumento do consumo das famílias. Escaldados com vôos de galinha do passado, os 
empresários aguardam sinais mais firmes para efetuar contratações. 
 
O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) lembra que há uma clássica 
defasagem entre o crescimento industrial e o emprego. Em 2004, por exemplo, a produção 
avançou 8,4% e as vagas aumentaram apenas 1,8%. O efeito posterior de abertura de postos 
de trabalho não se concretizou, porque o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciou um 
processo violento de aceleração da taxa básica de juro em outubro daquele ano, que subiu de 
16,25% para 19,75% em maio de 2005. E o Produto Interno Bruto (PIB) naquele ano cresceu 
apenas 2,3%. 
 
Por isso, gerou muita apreensão o encontro do comitê na quarta-feira 17. Surpreendeu grande 
parte do mercado financeiro o fato de o BC ter mantido a taxa básica de juro (Selic) estável, 
em 11,25% ao ano, quando a aposta de muitos era de uma nova queda de 0,25 ponto 
porcentual. Mesmo porque não houve motivos objetivos para tal cautela. Uma pesquisa feita 
pelo próprio BC e divulgada na segunda-feira 15 indicou que, na média, cerca de cem 
instituições financeiras e consultorias esperam uma inflação, medida pelo IPCA, de 3,91% 
neste ano e de 4,10% em 2008. Ambas, bom lembrar, abaixo da meta de 4,5%. 
 
No mais, não combina com o discurso otimista do presidente Lula e do ministro da Fazenda, 
Guido Mantega. Ambos insistem em afirmar que, apesar da crise imobiliária americana, o 
Brasil não vai sofrer reveses, por conta de “fundamentos sólidos”. “Passada a turbulência, os 
capitais vão procurar fazer investimentos mais seguros nos países sólidos e, certamente, hoje 
o Brasil está entre eles”, afirmou Mantega recentemente. “Talvez até faça com que o 
investment grade (grau de investimento atribuído por agências de classificação de riscos) 
chegue mais rapidamente.” 
 
 



A decisão dos dirigentes do BC também deve ter jogado um balde de água fria no otimismo do 
ministro do Trabalho, Carlos Lupi. Na mesma segunda-feira 15, ele anunciou a criação de 
251,2 mil novas vagas em setembro. Lupi estima que 2007 possa encerrar com a criação de 
1,6 milhão de empregos, superando o recorde de 1,523 milhão de 2004. “Se puxarmos o freio 
de mão agora, o carro pode capotar”, alertou o ministro, a respeito da taxa básica de juro. 
O recorde é reconhecido por Antunes, da Unicamp, que, no entanto, o considera modesto e 
fruto de esforços outros que não o crescimento do País. “Inegavelmente, houve um aumento 
da formalização dos postos de trabalho no governo Lula, porque a fiscalização nas empresas é 
mais rigorosa e o Ministério Público tem atuado ativamente na denúncia de irregularidades”, 
diz o economista. 
 
O capotamento do carro econômico nativo, provocado pela ortodoxia do BC, ocorreria em um 
ambiente nada satisfatório. A começar pelo fato de que, sazonalmente, o segundo semestre é 
o melhor período para a indústria, por causa da necessidade de aumentar os estoques para as 
sazonais festas de fim de ano. Além disso, o nível de desemprego brasileiro é de 9,5% da 
População Economicamente Ativa (PEA), composta de 23,3 milhões de cidadãos. Elevado. O 
salário médio dos empregados com e sem carteira assinada é de 1.109 reais ao mês. 
 
A solução seria o País crescer mais aceleradamente, diz Antunes. E ele faz questão de frisar a 
importância da participação do Estado no processo. “É preciso superar a visão de que gasto de 
governo não é investimento. Há um papel importante na geração de empregos públicos, como 
médicos e professores, que também formariam uma mão-de-obra mais qualificada”, diz.  
 
O fato é que o desemprego no País deu um salto de 6% em 1995, atingiu 10%, em 1999, e 
hoje patina na casa dos 9%, diz Lena Lavinas, do Instituto de Economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Por isso, a especialista vê com bons olhos os efeitos 
multiplicadores que terão as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
sobretudo nos municípios. 
 
“Mas é um perfil de trabalho eminentemente masculino, por ter como eixo a construção civil, e 
remunerações de até dois salários mínimos”, afirma. Ainda assim, ela acredita que o plano terá 
um impacto direto tanto no mercado formal quanto no informal, a favorecer as camadas mais 
pobres da população. São exemplos simples, mas que fazem a diferença: os operários usam os 
serviços dos perueiros e consomem os sanduíches dos ambulantes, exemplifica. No entanto, 
lamenta, “o desenho das demais políticas macroeconômicas não permite que o ciclo de 
estagnação do emprego transite para uma fase de resultados positivos”.  
 
Os números oficiais não captam o chamado bico, que não é pequeno. A economia informal 
corresponde a 45% do total dos empregos do País, conforme estudo do Iedi com base em 
informações da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para 
um crescimento mais robusto e de qualidade, Lena insiste na tecla de Antunes. O real 
sobrevalorizado não permite que haja um ciclo em direção a um crescimento de qualidade no 
País. Ainda mais depois da reunião do BC, que divulgou um pálido e incompreensível 
comunicado: “Avaliando a conjuntura macroeconômica, o Copom decidiu, por unanimidade, 
fazer uma pausa no processo de flexibilização da política monetária e manter a taxa Selic em 
11,25% ao ano, sem viés” 
 
Fonte: Carta Capital, ano. 13, n. 467, p. 32-33, 24 out. 2007. 
 


