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ALTERNATIVA –Paraa fonoaudiólogaThaís, feiras são ‘bico’ atéconseguir umemprego

Inflaçãoargentina sob suspeita

Para S&P,tímida expansão do PIB
não favorece grau de investimento

Número temprazodevalidade

ROBSON FERNANDJES/AE

Resultadomedíocre
adiaupgradedoPaís

Metade
dossem
emprego
éjovem

Àesperadeumachance, saída
éencararotrabalhotemporário
Emeventos, recepcionistapodeganharR$150pordia
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TRABALHO

IPCA-15recuapara0,46%eacumula2,91%em12meses

PIBde2006saihoje.Mercadoesperaexpansãode2,7%

Número de desempregados de
15 a 24 anos duplicou em 10 anos

MariannaAragão
SÃOPAULO

Apesar do aumento das mensalidades escolares, taxa foi menor do que a de janeiro, quando chegou a 0,52%

Se previsão se confirmar, desempenho no governo Lula terá sido igual ao do 1.º mandato de Fernando Henrique

A
biólogaSabrina
Muñoz, de 25
anos, já partici-
pou de duas im-
portantes feiras

de negócios emSão Paulo
desde julho do ano passado,
quando terminou a faculda-
de.Mas nenhumdos even-
tos era da área biológica.
Sabrina trabalhou como re-
cepcionista nos estandes
das feiras. Foi uma alternati-
va de trabalho temporário,
enquanto busca emprego na
área de sua formação. “Man-
dei currículos para institu-
tos, laboratórios e zoológi-
cos,mas ainda esbarro na
falta de experiência.”
A oferta de dinheiro rápi-

do dos empregos temporários
atrai jovens comoSabrina. Em
feiras grandes, as recepcionis-
tas podem receber até R$ 150
por dia de trabalho. “É uma
oportunidade de remuneração
que não dá para deixar pas-
sar”, afirma a bióloga.Mas,
mesmo como retorno financei-
ro rápido, ela se sente frustra-
da. “Sou apaixonada pela natu-
reza, estudei para trabalhar
com isso e não consigo.”
NaSemana Internacional
da Indústria Têxtil, que ocorre
nesta semana emSão Paulo,
cerca de 2mil pessoas foram
contratadas emcaráter tempo-
rário. De acordo comos organi-
zadores da feira,muitos desses
trabalhadores são jovens uni-

versitários ou comensino supe-
rior completo. É o caso da psi-
cóloga Camila dosAnjos, de 22
anos, que se formou há dois e
nunca atuou na área. “Durante
a faculdade precisei trabalhar
para pagar os estudos.” Cami-
la sonha em trabalhar compsi-
cologia organizacional, mas
acredita que não poderá aban-
donar tão cedo as feiras. “Sei
que não dá futuro,mas é o que
me sustenta.”
A falta de experiência tam-
bém foi umproblema para a
fonoaudiólogaThaís Padilha,
de 22 anos, encontrar umacolo-
cação nomercado. “Meu curso
era integral e não pude fazer
estágio na área”, explica. Com
o diploma namão desde o final

do ano passado,mas sem em-
prego, ela viu nas feiras uma
possibilidade de renda. Partici-
pa de até duas pormês, onde
recebeR$ 600 por quatro dias

de trabalho. A rotina é desgas-
tante: dez horas por dia de pé,
sorrindo e orientando os visi-
tantes. Até o final do ano, ga-
rante, pretende abandonar o

dia-a-dia nos eventos. “É um
trabalhomuito incerto.”

PREÇOS

JacquelineFarid
RIO

Apesarda fortepressãodorea-
juste das mensalidades escola-
res, a inflação medida pelo IP-
CA-15recuoupara0,46%emfe-
vereiro, ante 0,52% em janeiro,
segundo divulgou ontem o IB-
GE. O reajuste dos cursos for-
mais contribuiu, sozinho, com
quase metade (0,20 ponto por-
centual) da inflação domês. Os
alimentos continuam pressio-
nados pela chuva, que compro-
mete aprodução de hortaliças.
O IPCA-15 é uma espécie de

préviado IPCA, índicequeére-
ferência para a meta de infla-
ção do governo, de 4,5% para
2007. Os dois índices diferem
apenas no período de coleta. O
resultadodefevereiroveioden-
tro das previsões dos analistas

domercadofinanceiro,que iam
de 0,41% a 0,55%. Em 12meses,
o IPCA-15 acumula alta de
2,91%.
O grupo educação registrou

aumentode3,48%, sob impacto
doreajustede4,26%noscursos
formais.OIBGEcaptaoreajus-
te das mensalidades escolares
integralmente em fevereiro.
Nasmensalidadesdecursosdi-
versos, comoosde idiomase in-
formática, por exemplo, a alta
atingiu 3,55%.
Já o grupo transportes, que

havia pressionado o índice de
janeiro, com 1,03%de variação,
porcausadoreajustedeônibus
urbanosemalgumasregiões,te-
ve a taxa reduzida para 0,11%
em fevereiro.
Segundo o documentode di-

vulgação do IBGE – os técnicos
do instituto não concedem en-

trevista sobre o IPCA-15 – hou-
ve queda significativa nos pre-
ços da gasolina (-1,53%). O ál-

cool, por outro lado, continuou
aumentando e ficou 3,14%mais
caroem fevereiro, acumulando

6,79%de aumento em2007.No
grupoAlimentaçãoeBebidas,a
variaçãode0,73%em fevereiro

foimuitopróximaade0,74%de
janeiro. ● COLABORARAM FRANCIS-

COCARLOSDEASSISEFLÁVIOLEONEL

Apesardasexpectativaspo-
sitivas decorrentes do au-
mento da reservas interna-
cionais do Brasil, a diretora
de ratings soberanos da
Standard & Poor’s, Lisa
Schineller, observou que o
tímido crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) se
soma a muitos outros fato-
res que dificultam o País na
obtenção da classificação
de “ grau de investimento”.
“Um País que tem um
crescimento mais elevado
doPIBpodeacelerararedu-
ção de sua dívida”, disse
Schineller, em entrevista
para a Dow Jones Newswi-
res. “Contudo, uma expan-
são mais tímida do PIB po-
desercompensadaporuma
política monetária e fiscal
correta.”
Lisa acrescentou que a
melhora na classificação de
risco do Brasil depende de
atitudesdogoverno, comoa
independência operacional
do Banco Central (BC) para
controlar a inflação de for-
ma livre, sinais positivos so-
bre as contas fiscais e con-
troledasdespesasdogover-
no”.
O PIB do Brasil, maior
economia da América Lati-
na, cresceu 3,2%no terceiro
trimestre do ano passado e
muitos economistas acredi-
tam que a expansão do ano
de 2006 foi ainda menor. O
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE)
divulgahojeoPIBdoquarto
trimestre e do ano de 2006.

PASSOS
Ocontínuocrescimentodas
reservas internacionais do
Brasil provavelmente terão
um efeito positivo na pers-
pectiva sobre os ratings so-
beranosdoPaís, afirmouLi-
sa. “A expansão das reser-

vas internacionais brasileiras
contribui para a perspectiva
de crédito dos ratings do
País”,disse. “Contudo, émuito
difícil dizer se poderá acelerar
uma melhora porque (este) é
calculado considerando mui-
tas variáveis.”
As reservas internacionais
do Brasil alcançaram o nível
recordedeUS$99,7bilhõesno
dia 27, deacordo comdadosdo
Banco Central brasileiro. A
S&P classifica o Brasil como
grau especulativo “BB”, com
perspectiva positiva.
OBrasiléoúnicopaísdogru-
po de economias emergentes
chamadoBRIC(queincluiRús-
sia, Índia e China) que ainda
não alcançou o status de grau

de investimento. A classifica-
ção “BB” está duas escalas
abaixo do grau de investimen-
to.
“A construção de reservas
tem um impacto positivo so-
breasexpectativasporqueau-
menta a credibilidade da na-
ção aos olhos do investidor”,
disse Lisa Schineller.
O Brasil começou a aumen-
tar consistentemente suas re-
servasdepoisqueoBancoCen-
tral passou a realizar freqüen-
tes leilões de compra de dólar
nomercado à vista, a partir de
outubro de 2005. No final des-
se ano, o saldo das reservas
era de US$ 53,779 bilhões
Desde então, o volume das
reservas vem crescendo num
ritmo impressionante. Até se-
gunda-feira, o nível das reser-
vas já estava em US$ 99,716
bilhões. ●

ATIVIDADEECONÔMICA

NilsonBrandãoJunior
RIO

Projeçõesdeconsultoriase ins-
tituições de mercado indicam
crescimentode2,7%paraoPro-
duto Interno Bruto (PIB) em
2006. O dado oficial será divul-
gado hoje pelo IBGE. Caso con-
firmada a estimativa, o desem-
penhomédiodaeconomianogo-
verno Lula será idêntico ao do
primeiro mandato de Fernan-
do Henrique Cardoso (2,6% ao
ano) e abaixo da média de 3,3%
doperíodode 1980, iníciodadé-
cada perdida, até 2002.
A comparação foi feita pelo

economista Sérgio Valle, da
MB Associados. Entre 1902 e
1980, o crescimento médio do
País foi de 5,5%. “A questão fis-

cal não foi resolvida. Por isso,
não se consegue ter um cresci-
mento maior”, disse ele. Na
comparação mundial, o País fi-
ca atrás de países emergentes
(6,5%) e latinos (5%), diz o coor-
denadordoGrupodeConjuntu-
ra do Instituto de Economia
(IE) daUFRJ, Antonio Licha.
“Crescer menos da metade

do que crescem os emergentes
significa graves problemas. O
País está perdendo a oportuni-
dadedecrescermais, numcon-
texto internacional favorável.
Vaisermuitofrustrante”,dizLi-
cha, lembrando que China, Ín-
dia e Argentina crescem a ta-
xas ainda maiores. Em 2005, o
PIB brasileiro havia crescido
2,3%, depois do avanço de 4,9%
em2004 e de 0,5% em 2003.

Pesquisa da Agência Esta-
do mostra que 9 das 11 proje-
çõesdebancosparaaexpansão
do PIB em 2006 ficaram entre
2,6% e 2,8%, numa média de
2,69%. Apenas duas previsões
foram de extremos: uma de
2,5% e outra, de 3,3%.
De forma geral, os investi-

mentos e o consumo das famí-
lias puxaram o crescimento do
PIB. As projeções de aumento
do investimento, que recebe a
rubrica de Formação Bruta de
CapitalFixo (FBCF)noPIB, es-
tão perto dos 6% ou pouco aci-
ma disso, motivadas pela cons-
trução civil e pelo aumento da
importaçãodemáquinasparaa
renovaçãoeaumentodaprodu-
tividade do parque fabril.
Espera-se que o peso dos in-

vestimentos no PIB possa ter
crescidodos 19,9%em2005pa-
ra 20,5% ano passado. Esse da-
do será conhecido, contudo, no
dia 28demarço.Hoje, o institu-
toapresentaráapenasasvaria-
ções porcentuais do PIB e seus
componentes.
Jáoconsumodasfamíliasde-

ve ter crescido na casa dos 3%,
segundo consultorias. Apesar
damenor variação, esse consu-
mo deverá contribuir mais pa-
ra o resultado, já que os gastos
das famílias equivale a cercade
55% do PIB. O crescimento da
massa de rendimentos e o
maioracessoaocréditoamplia-
ramosgastos familiares.Oeco-
nomista da LCA, Bráulio Bor-
ges,estimaqueessecrescimen-
to pode chegar a 3,8%. ●

MarceloRehder

Umemcadadoisbrasileirosde-
sempregados tem de 15 a 24
anos. Pressionado pelo baixo
crescimento econômico, o nú-
mero de jovens desocupados
mais que dobrou em dez anos,
saltandode 2,1milhõespara 4,4
milhões de pessoas. Nomesmo
período, a participação desse
segmentonototaldedesempre-
gados passou de de 47,6% para
49,6%, indicando que a escas-
sezdenovospostosde trabalho
afetou muito mais os jovens do
que as demais faixas etárias.
Osnúmerossãodeumlevan-

tamento feito pelo economista
Márcio Pochmann, do Centro
deEstudos de Economia Sindi-
cal e do Trabalho, da Universi-
dade Estadual de Campinas
(Unicamp), combase emdados
daPesquisaNacionalporAmos-
tragem de Domicílios (PNAD),
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafiaeEstatística(IBGE),refe-
rentes a 1995 e 2005.

Dos 8,9 milhões de desem-
pregadosqueexistiamem2005
(últimodadodisponível),4,5mi-
lhõestinhammenosde15anose
mais de 24 anos. Em1995, eram
2,4 milhões em um total de 4,5
milhõesdepessoas semempre-
go no País.
De 1995 para 2005, a taxa de

desempregodos jovensaumen-
toude11,4%para19,4%daPopu-
lação Economicamente Ativa
(PEA)–umsaltode70,2%.Apo-
pulação jovem somava 35,1 mi-
lhões em 2005.
Para as demais faixas etá-

rias, a desocupação cresceu
44,3%, passando de 4,3% para
6,2%.Nogeral,ataxadedesem-
prego nacional aumentou
52,4% – de 6,1% para 9,3% da
PEA.
“Asituaçãodojovemnomer-

cado de trabalho se agravou
nosúltimosanos,apesardoses-
forços do governo para melho-
rar as condições de ingresso no
primeiro emprego”, diz Poch-
mann.
Oproblema, segundo ele, é o

baixocrescimentodoPaís, insu-

ficiente para a abertura de
vagasparatodosqueentram
nomercado de trabalho. En-
tre1995e2005,oProdutoIn-
terno Bruto (PIB, a soma de
todas as riquezas produzi-
das noPaís) teve crescimen-
tomédio de 2,6% ao ano.
Nesse período, houve in-

gressode 2,2milhões de pes-
soas, em média, por ano no
mercado de trabalho a cada
ano. Desse total, 414 mil ti-
nham entre 15 e 24 anos de
idade.
“Normalmente, o jovem

já enfrenta dificuldade para
encontrar uma ocupação”,
afirma o economista daUni-
camp. “Numa situação em
quenão há empregopara to-
dos, há umestrangulamento
naentradado jovemnomer-
cado de trabalho.”
Pochmann ressalta que

até mesmo vagas que tradi-
cionalmente são ocupadas
por jovens passam a ser dis-
putadasporprofissionaisex-
perientes que se encontram
desempregados.“Existe
uma legião de desemprega-
dos dispostos a aceitar qual-
quer condição para ter uma
nova ocupação.”
Apenas 10,4% das vagas

criadas entre 1995 e 2005 fo-
ram ocupadas por jovens.
Nesse período, foram aber-
tos 17,5milhões de postos de
trabalhoemtodooPaís.Des-
se total, 1,8milhão forampa-
ra pessoas de 15 a 24 anos de
idade. Nesse mesmo perío-
do,4,1milhõesde jovenspas-
saram a disputar uma vaga
nomercado de trabalho.
“Acada100jovensqueen-

traramnessemercadonope-
ríododereferência, somente
45 encontraram algum tipo
de ocupação, enquanto 55 fi-
caramdesempregados.”
O levantamento mostra

queataxadedesempregoen-
treos jovenssubiumaispara
as mulheres do que para os
homensnoperíodopesquisa-
do. A alta foi de 77,3% para o
sexo femininoede57,7%,pa-
ra omasculino.
A pesquisa revelou tam-

bém que houve aumento de
14,4% na taxa de jovens que
estudam. Em 1995, apenas
40,9% dos jovens ocupados
ou desempregados estuda-
vam. Em 2005, essa taxa su-
biu para 65,3%. ●

●●● Ainflaçãonossupermercados
argentinosemjaneiro foiduas
vezesmaiorqueainflaçãodomes-
momêsdivulgadapelogoverno,o
quereforçaassuspeitasdemani-
pulaçãodosnúmerosdoIndec,o
IBGEargentino.Osaumentosnos
supermercadosatingiram2,14%,
amaioraltaem15meses.Onúme-
rocolocaemxequeopolêmico
1,1%deaumentodo ÍndicedePre-
çosaoConsumidor(IPC).Para
analistas,essecontrasteaumenta
asdúvidassobrea inflaçãooficial
de janeiro.

Asestatísticasestãosoba lupa
dosanalistasdesdeo finalde ja-
neiro,quandoadiretoraresponsá-
velpelacompilaçãodosdadosda
inflaçãofoidemitida.Naocasião,
osanalistasesperavaminflação
entre1,7%e2%.Diasdepois,o
númerooficialapresentadofoide
1,1%.Agora,aatençãoestávolta-
daparaospróximos índices.Ode
desempregode2006teria fecha-
doentre9%e9,8%,segundoesti-
mativasdosanalistas.Masogo-
vernojáadiantouqueacifraseria
de8,7%. ● MARINAGUIMARÃES

No final de 2005,
o saldo das
reservas era de
US$ 53,779 bilhões

●●● OsresultadosdoPIBqueoIB-
GEdivulgahoje terãoprazode
validade:30dias. Issoporqueno
dia28seráapresentadoumnovo
PIBparaoPaís, relativoaoano
passado,combaseemmudanças
metodológicas.Onovoresultado
seráconsideradoooficialenão
estãodescartadasmudançasem
resultadosnosanosanteriores.

Naprática,ocálculodoPIB,
quetinhacomoreferênciaoúlti-
mocensoeconômicode1985,
passaráaagregarpesquisasmais
recentesdoIBGE.Dadosdedecla-
raçãodoIRdasempresasserão
usadosdeformacomplementar.

APesquisadeOrçamentoFami-
liarmais recente,de2002,vai
servirdereferênciaparaoconsu-
mofamiliar,no lugardaanterior,
quenãoincluía telefoniacelular.

Napartedaadministraçãopú-
blica,outros fatoresvãoser leva-
dosemconta,eo IBGEvaiesti-
marosgastosdaadministração
pública.Atéentão,erampondera-
dosapenasocrescimentodapo-
pulação,asmatrículasescolares
nosensinosbásicoemédioeos
númerosdeinternaçõesnoSiste-
maÚnicodeSaúde(SUS)para
mediraproduçãodaadministra-
çãopública.●
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2,2milhões de
pessoas entram
por anonomercado
de trabalho
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2007. Economia, p. B12.




