
Globalização pressiona o mercado de trabalho 
Sabrina Lorenzi  
 
Indústrias frágeis à abertura comercial fecharam 250 mil vagas no País nos últimos quatro 
anos.  
 
A euforia com o aumento dos valores exportados e com os importados mais baratos silencia o 
impacto da globalização no mercado brasileiro de trabalho. As indústrias mais vulneráveis à 
abertura de mercado fecharam cerca de 250 mil vagas nos últimos cinco anos 
(desconsiderando as perdas em móveis, por falta de estatísticas oficiais). Enquanto isso, no 
mesmo período os ramos beneficiados diretamente pelo setor externo geraram apenas 47 mil 
empregos, segundo levantamento da Gazeta Mercantil a partir de dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).  
 
Trabalhadores do setor têxtil, de vestuário, calçados e de máquinas e equipamentos perderam 
a vaga em especial para chineses, indianos, argentinos e operários do Leste Europeu. O que 
ajuda a compor esse cenário é, além da atual taxa de câmbio no País, o fato de que, muitas 
vezes, por não haver limite de horas trabalhadas, 13 salário, aposentadoria e nem regras de 
segurança do trabalho, alguns países asiáticos conseguem oferecer mão-de-obra até quatro 
vezes mais barata que o Brasil. Num mundo em que as empresas têm várias opções de 
lugares para investir e de fornecedores, a competição por quem será o escolhido se acirra.  
 
Globalização pressiona o... 
 
A indústria de sapatos e roupas deixou 200 mil brasileiros na rua desde 2002, ano do início da 
série histórica da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salários (Pimes) do IBGE. 
Fabricantes de máquinas e equipamentos passaram a cortar vagas em 2006, afetados pelo 
salto de importações de bens de capital e, mais recentemente, pela migração de fábricas 
brasileiras para o exterior.  
 
O mesmo fenômeno abala empregos em vários outros setores que têm transferido produção 
para países vizinhos, como a Argentina e o Uruguai."Temos que tomar cuidado para exportar 
produtos e não empregos. Petróleo e minério não dão mão-de-obra", reclama o presidente da 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Paulo Tigre. Forte produtora de 
calçados, carnes e móveis, a indústria gaúcha é a mais afetada pela exportação de empregos. 
Perdeu 14,5% nos últimos dois anos, como calcula o IBGE. Nesse período, cinco dos dez 
estados pesquisados demitiram mais do que contrataram.  
 
Representantes da indústria, empresários e economistas ouvidos por este jornal apontam que 
os brasileiros desviaram investimentos que seriam feitos no País para a Argentina, Uruguai, 
China, Leste Europeu, Índia e México. Em vez de exportador de produtos, o País está se 
tornando exportador de empregos. "É lamentável ter que produzir lá fora, mas estamos 
fazendo experiência na Argentina. A moeda deles é mais favorável a exportações e o custo de 
produção do sapato é de 20% a 25% menor. Existe infelizmente a probalidade de crescermos 
lá em vez de aqui", conta Paulo Picaddily, diretor comercial da empresa de calçados que leva 
seu sobrenome. A empresa, até agora, não precisou demitir funcionários, mas deu férias 
coletivas neste mês.  
 
O executivo da Picadilly Calçados reclama da concorrência desleal dos chineses. "É tudo 'made 
in China'. Já teve importação de sapato por US$ 0,25, com trabalho praticamente escravo. Lá, 
eles trabalham 14, 15 horas por dia. Dormitórios onde se colocaria dois, tem oito", narra o 
empresário, que viajou ao país asiático para conhecer as fábricas de lá. Relatos parecidos com 
o do empresário mostram por que a pobreza continua aumentando num país que cresce a dois 
dígitos.  
 
O custo de um operário no Brasil equivale ao de dois na China, de acordo com levantamento 
da consultoria Mercer Mercer Human Resource. Por um brasileiro, têm-se quatro indianos, 
considerando salários, encargos e benefícios - que não existem na Ásia. O custo da mão-de-
obra não especializada na Argentina é em média 54% menor que a nossa. A Mercer mostra 



que quanto menos especializado, com menos instrução, maior a discrepância entre salários no 
mundo.  
 
"Não podemos pagar benefícios a nossos funcionários nesses países para não desequilibrar o 
mercado; não podemos mudar práticas deles", diz a gerente de Recursos Humanos da área 
internacional da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Maria Eudóxia Gurgel.  
 
Trabalhadores das economias asiáticas que mais crescem não contam com pagamento de 
abono de férias. Somente em Hong Kong há 13salário. Em compensação, o tigre asiático não 
exige pagamento de seguridade social. Japoneses só podem descansar de sete a 14 dias e 
meio por ano - o tempo de férias varia de acordo com a hierarquia do cargo, destaca a Mercer. 
Em Taiwan, o desencanso dura apenas 14 dias. Na China e no Japão são 18 dias de folga, em 
média.  
 
"Há inúmeras empresas que por necessidade estão se internacionalizando. O Brasil não está 
oferecendo proteção necessária para que elas fiquem aqui", disse o vice-presidente da 
Associação Brasileira de Exportadores (AEB), José Augusto de Castro. "A taxa de câmbio está 
criando cultura de investimentos no exterior", diz. O especialista destaca que problemas de 
logística e infra-estrutura também estão levando empresas médias a investir fora do País.  
 

 
Leia mais: 
 
"Juntos, os países da AL têm grandes possibilidades" 
Liliana Lavoratti 
 
Para sociólogo inglês, governos de esquerda na região reforçam movimento anti-globalização.  
 
O surgimento de movimentos transnacionais organizando uma crítica crescente aos aspectos 
dominantes da globalização é um dos mais importantes eventos da passagem do século vinte 
para o século 21. A opinião é do inglês William Outhwaite, 58 anos, professor titular de 
Sociologia da Universidade de Sussex, em Brighton (Inglaterra), e um dos mais influentes 
sociólogos mundiais.  
 
Nesses movimentos, o acadêmico inclui a onda de governos situados à esquerda, eleitos em 
vários países da América Latina, "acompanhados com muito interesse pela Europa". Embora 
não tenha uma opinião formada sobre a possibilidade desses governos significarem um futuro 
social, político e econômico muito diferente do atual, ele acredita que, "juntos, esses países 
têm grandes possibilidades".  
 
Em entrevista a este jornal, Outhwaite afirma que países com desigualdades sociais tão 
marcantes, como o Brasil, dificilmente conseguem mudanças estruturais expressivas com o 
aprofundamento de ações sociais e, ao mesmo tempo, adoção de uma política econômica 
neoliberal, como acontece no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Em países 
ricos, como a Suécia, é mais fácil, mas em nações pobres é mais difícil, embora não descarte 
totalmente essa hipótese", acrescenta.  
 
Autor de vários livros, entre eles um dos mais conceituados dicionários sobre o pensamento 
social do século XX, traduzido no Brasil pela Jorge Zahar Editores, Outhwaite também fala de 
outros temas abordados em suas obras mais recentes, especialmente "O futuro da sociedade" 
e "Teoria social e pós-comunismo", ambos publicados em 2006. Especialista em teoria social, 
sua obra é pouco conhecida no Brasil - exceto pelo "Dicionário do pensamento social no Século 
vinte", seus livros ainda não foram traduzidos para o português. Seguem os principais trechos 
da entrevista:  
 
Gazeta Mercantil - A América Latina vive hoje uma onda de governos situados à esquerda, 
eleitos em diversos países. Alguns analistas entendem que são claros sinais de novos arranjos 
sociais emergindo no continente, os quais são em alguma medida opostos à globalização e 



mesmo ao capitalismo. Na sua opinião, esses formatos sociais chamados de alternativos 
representam uma possibilidade real nos tempos atuais?  
 
William Outhwaite - Sim, são acontecimentos extremamente interessantes, na Venezuela e em 
outros países, e serão acompanhados de perto na Europa. O desenvolvimento de movimentos 
globalizados organizando uma crítica crescente aos aspectos dominantes da globalização é 
também um dos mais importantes eventos do final do século vinte e os primeiros anos do 
presente século.  
 
Gazeta Mercantil - A experiência de governos mais de esquerda, progressistas na América 
Latina pode significar também um futuro social, político e econômico muito diferente do que 
temos atualmente?  
 
W.O. - Os países da AL, se considerados conjuntamente, têm grandes possibilidades. É só 
olhar o tamanho do Brasil, os recursos de petróleo da Venezuela. Os diferentes países têm 
diferentes recursos e se existe uma ação numa direção comum, as coisas serão possíveis 
senão para um único país, mas para um conjunto de países.  
 
Gazeta Mercantil - O presidente venezuelano Hugo Chávez, ao tomar posse de seu terceiro 
mandato, berrou "pátria, socialismo ou morte". O socialismo é possível nos dias atuais?  
 
W.O. - É possível reverter as privatizações realizadas, como nós gostaríamos de reverter 
privatizações feitas na Inglaterra, em especial a privatização do sistema de transporte 
ferroviário. Se é possível criar o socialismo, francamente não sabemos, mas sempre vale a 
pena tentar. Em princípio, eu me sentiria estimulado a encorajar esse tipo de mudança. Existiu 
uma tendência nos anos 90 de achar que apenas o capitalismo era possível para o mundo 
avançado, mas o surgimento dos movimentos contrários à globalização começou a colocar o 
capitalismo sob julgamento, confrontar essa idéia. O que está acontecendo na AL hoje é algo 
semelhante a essa tendência. Portanto, existem outras possibilidades diferentes daquelas 
pensadas na última década do século passado. E isso em um momento em que apenas os 
regimes em que o Estado é muito forte, como a Coréia do Norte ou Cuba, pareciam sobreviver.  
 
Gazeta Mercantil - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, adota uma 
política econômica liberal e hegemônica no mundo, ao mesmo tempo que aprofunda uma 
política social. Qual a possibilidade de uma mudança estrutural que reduza as desigualdades 
nesse contexto de dualidade - políticas sociais que até transferem dinheiro para as famílias 
pobres, como o Bolsa-Família, e a manutenção de uma política macroeconômica 
concentradora?  
 
W.O. - Num país rico é mais fácil fazer essa mudança, como ocorreu nos países escandinavos. 
A Suécia, por exemplo, tem uma política social extremamente forte, um gasto expressivo com 
ações sociais e ao mesmo tempo pratica uma política econômica similar a outros países 
europeus. Nas condições do Brasil isso pode ser muito mais difícil, mas eu não descartaria essa 
possibilidade.  
 
Gazeta Mercantil - Isso não significa na prática perseguir uma típica orientação social-
democrata?  
 
W.O. - Sim, mas uma velha política social-democrata, sem nenhuma semelhança com o 
chamado novo trabalhismo praticado na Inglaterra nos últimos 14 anos, sob o comando do 
primeiro-ministro britânico Tony Blair.  
 
Gazeta Mercantil - O escritor peruano Mario Vargas Llosa, que foi também candidato anos 
atrás à presidência de seu país, lançou um livro onde escreve que não se sente estrangeiro na 
Europa. Não só porque participa da cultura ocidental -pela língua que fala, porque seus antigos 
ancestrais são espanhóis, porque a religião e as instituições peruanas são inspiradas quase 
todas da Europa -, mas porque a única maneira de ser hoje um homem moderno é assumindo 
boa parte da experiência européia. Você acha que ele aponta para o fato de que a formação 



das nações do continente europeu produziu instituições, valores e uma visão de mundo que 
contêm orientações universais para todas as sociedades?  
 
W.O. - Elementos cruciais do que chamamos de modernidade foram desenvolvidos na Europa 
e foram espalhados pelo mundo. Isso significa que na América Central ou do Sul, os modelos 
de Estado, economia, educação, transporte são essencialmente de origem européia, e ninguém 
tem uma alternativa a oferecer. O que não é claro é o que se segue a partir daí, quando os 
"modelos de exportação" institucionalizados na região suplantam as versões européias 
originais. Não faz sentido, por exemplo, afirmar que o automóvel foi originalmente europeu, 
quando a sua produção se torna predominantemente localizada nos Estados Unidos, ou quando 
depois os carros japoneses crescentemente superam os modelos norte-americanos. Mas eu 
também acredito que outros aspectos mais políticos e culturais da modernidade européia - 
individualismo, direitos, democracia e outros - contêm valores universais. O ponto mais 
relevante é saber se o conteúdo, e não as formas, da política e da cultura, permanecem 
singularmente européias, de tal sorte que a Europa, como uma região da modernidade, 
juntamente com outras, retém aspectos próprios de sua história. As relações culturais e 
históricas entre a Europa e a AL seriam, sem dúvida, uma parte importante desta análise.  
 
Gazeta Mercantil - Qual o espaço deixado para a Sociologia - a ciência que deve explicar as 
sociedades -, se as sociedades vivem cada vez mais um período de tendências imprevisíveis?  
 
W.O. - Sob diferentes caminhos eu acho que o papel da Sociologia, como a mais geral das 
ciências sociais, se torna mais importante quando as inter-relações dos processos políticos, 
econômicos e culturais se tornam mais complexos. Analogamente, não faz sentido criar 
distinções férreas entre a teoria social e a teoria cultural ou política. Precisamos, sem dúvida, 
repensar as relações entre o social e o político, mas não como o fez a velha teoria dos 
sistemas, isto é, subsistemas separados entre si.  
 
Gazeta Mercantil - No livro "O futuro da sociedade" (2006), o senhor critica "idéias 
generalizantes" sobre a sociedade civil. Na sua opinião, qual é o futuro político da sociedade 
civil, quando a impressão mais geral é que estamos nos aproximando de um período histórico 
onde prevalece o ápice da alienação social?  
 
W.O. - Sociedade civil, em seu sentido mais forte, para o bem ou para o mal, não veio a ter 
poder na Europa ou em outras regiões apenas nos anos 80 e 90. Formas políticas mais 
tradicionais substituíram as ditaduras socialistas de Estado e outros regimes autoritários. O 
que percebo é a conjunção de duas tendências opostas: primeiramente, em direção ao 
crescimento da sociedade civil e das esferas públicas, e em um grau limitado a sua extensão 
além das barreiras nacionais e lingüísticas nos fóruns sociais mundiais, no fórum social 
europeu e outros movimentos mais informais de opinião pública mundial. Por outro lado, em 
oposição, uma extensão da alienação social e política, mais degradação da política e da 
cooperação internacional, como o resultado da ação de Estados -vilões, como os EUA sob sua 
atual liderança - se esta é uma palavra apropriada.  
 
Gazeta Mercantil - E em relação à democracia - estamos condenados a viver em democracias 
meramente eleitorais, em sua estrutura política, que muitas vezes sustentam sociedades 
altamente desiguais, como no Brasil?  
 
W.O. - Sim, há uma clara ameaça que as formas aparentemente democráticas funcionem 
como cobertura para a injustiça e a exploração social, como foi o caso do parlamento imperial 
alemão, por exemplo. Mas, pelo menos onde as formas democráticas existem, podem ser 
acessadas e tornadas reais, como foi o caso da Europa Oriental, a partir de meados dos anos 
80. Mesmo nas democracias formais, onde normalmente se tem apenas a escolha entre duas 
alternativas partidárias, existem possibilidades de reivindicar em espaços parlamentares ou até 
mesmo estatais, e transformar situações formais em situações concretas. Por exemplo, na 
antiga Europa comunista nos anos 80, os movimentos dissidentes procuraram espaços 
constitucionais onde podiam reivindicar diretamente ao presidente, embora soubessem que o 
presidente era apenas um representante do partido, sem força própria. Ainda assim usaram 
esse mecanismo para criar força política.  



 
Gazeta Mercantil - Como explicar o surgimento do fervor religioso nos tempos atuais?  
 
W.O. - Esta tem sido uma surpresa. Parcialmente, é apenas o reavivamento de expressões 
religiosas nos países previamente comunistas, onde a religião era fora da lei ou oficialmente 
controlada e manipulada. O outro aspecto é proeminente no Oriente Médio, na África e, em 
algum grau, na Europa, mas também na antiga União Soviética, Índia e China: as religiões 
representam uma resposta hostil a alguns aspectos da modernidade. Pessoalmente, julgo que 
a secularização (processo pelo qual a religião deixa de ser o aspecto cultural agregador de uma 
sociedade) prevalecerá no longo prazo - se chegarmos até lá. Não acredito nas idéias sobre 
um "pós-secularismo", nem na tentativa de criar a idéia de uma "não crença religiosa" como 
apenas uma outra forma de crença.  
 
Gazeta Mercantil - No livro "Teoria social e pós-comunismo" (2006), o senhor e o outro autor, 
Larry Ray, sugerem que o colapso do comunismo fez o capitalismo se tornar o "único jogo 
existente". Qual o lugar deixado para o marxismo? É realmente correto afirmar que o 
marxismo se tornou uma simples utopia, no sentido de que somente pode ser justificado 
normativamente, mas não como uma necessidade histórica?  
 
W.O. - O marxismo permanece, creio, como uma importante opção teórica nas ciências sociais, 
e foi a primeira teoria crítica acerca do que agora chamamos de globalização. É também a 
fonte de programas políticos que merecem respeito, mesmo que sejamos céticos quanto aos 
seus resultados. Mas o que Friedrich Engels afirmou ser o desenvolvimento do socialismo, de 
uma utopia à ciência, seguiu claramente o inverso, ou seja, o socialismo precisa ser justificado 
como uma opção. Se for uma opção, como eu espero e acredito que seja, e não como algo 
previsto no desenvolvimento lógico da História. Acredito, como o falecido Tom Bottomore 
(autor do "Dicionário do pensamento marxista", publicado no Brasil pela Jorge Zahar Editores) 
costumava dizer, que as idéias e movimentos socialistas irão sobreviver como um contraponto 
ou uma contracultura ao capitalismo - enriquecidos, claro, pelo feminismo, movimentos anti-
racismo e outras correntes de opinião. Hoje estou menos preocupado em saber se existe uma 
alternativa realista ao capitalismo do que em saber se existem formas de frear as suas 
tendências mais destrutivas.  
 
Gazeta Mercantil - O que significa o enforcamento de Saddam Hussein no contexto de combate 
ao terrorismo?  
 
W.O. - O medo do terrorismo está sendo usado como uma justificativa. E depois da guerra do 
Iraque até mesmo o governo inglês está sendo forçado a reconhecer que os ataques 
injustificados ao Iraque não diminuíram o perigo do terrorrismo. Como podemos 
responsabilizar governos que realizam ações desse tipo? Temos as Nações Unidas, alguns 
grupos regionais. Eles revelam a sua relativa impotência em face da invasão do Iraque. É 
muito difícil organizar ações de oposição aos mais poderosos no mundo. Tivemos protestos de 
massa na Inglaterra e em outros países, mas sem maiores resultados. Ações individuais, como 
a do ex-ministro de Relações Exteriores, Robin Cook, da Inglaterra (falecido recentemente), 
que renunciou quando Tony Blair decidiu, junto com os Estados Unidos, invadir o Iraque. Se o 
Cook pudesse falar do seu túmulo, diria: Não consegui parar a Guerra do Iraque, mas forcei 
um debate parlamentar. Alguns dizem que se a Comunidade Européia se organizar em uma 
política externa unificada, poderia equilibrar a ação dos EUA. A alternativa será esperar o 
próximo governo norte-americano. Nenhum governo vai mudar de atitude se não tiver pressão 
social e hoje em dia as pressões sociais são menores se comparadas com o passado, anos 60 e 
70, quando a pressão social era mais forte. A saúde política dos movimentos sociais agora é 
melhor do que em meados dos anos 90. E surgiram os movimentos contrários à globalização, 
capazes de problematizar novamente a natureza do capitalismo. E há ainda a 
internacionalização do protesto. Nos anos 60 poucas pessoas se deslocavam de um país a 
outro. E a natureza dos movimentos era definida pelos contextos nacionais, enquanto os atuais 
movimentos são realmente mais globais no seu foco. Eles podem ser apenas centenas ou 
milhares, mas são muito significativos. E eles estão conformando uma nova política 
internacional.  
 



 
 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 fev. 2007. Internacional, p. A4,16. 
 


