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Enquanto emprego e renda estiverem crescendo, tendência é a demanda por serviços 
continuar forte, diz presidente do Ipea 
 
Nos últimos 12 meses encerrados em abril, o IPCA geral subiu 5%, contra um aumento de 
7,4% nos preços dos serviços pessoais  
 
A costureira Antônia, 62, vai viajar de avião pela primeira vez. O carpinteiro Edvaldo, 57, 
começou a cursar faculdade de Geografia. A babá Ana Lúcia, 42, procura um apartamento para 
comprar. A massagista Maria Cecília, 59, não tem mais horário para atender novos clientes. A 
doméstica Cleuza, 32, comprou um terreno e poupa para construir uma casa maior. A auxiliar 
de enfermagem Maria, 44, conseguiu realizar o sonho de casar e fazer uma festa para 200 
pessoas. 
 
O crescimento da renda e do emprego no país resultou no aumento da demanda pelos serviços 
desse grupo de profissionais que vive um dos seus melhores momentos, segundo 
levantamento feito pela Folha com dez sindicatos e federações de trabalhadores. 
 
"Os ganhos desses profissionais, principalmente os que prestam serviços pessoais, dependem 
do nível de renda das famílias. Enquanto emprego e renda estiverem crescendo, a tendência é 
continuar forte a demanda por esses serviços", diz Marcio Pochmann, presidente do Ipea. 
 
A melhora na economia brasileira teve reflexo na vida da costureira Antônia Bezerra, que 
conseguiu comprar no ano passado seu primeiro carro, um Gol ano 2001. Registrada como 
costureira-piloto, executa uma das funções mais bem pagas na sua profissão e ganha R$ 830 
mensais mais comissões para ajustar roupas de clientes de uma loja de vestidos de noivas. 
Desde junho do ano passado, recebe ainda uma aposentadoria de R$ 1.900 mensais. Somados 
os rendimentos, os planos já foram feitos: "No final do ano, vai dar para ir de avião ao Ceará." 
 
Com maior poder aquisitivo, o consumidor vai mais ao cabeleireiro, à costureira, ao 
massagista, anda mais de táxi. Indicador de que esses serviços profissionais estão mais 
demandados é que eles estão mais caros. 
 
Nos últimos 12 meses encerrados em abril, o IPCA geral subiu 5%, enquanto os preços dos 
serviços pessoais aumentaram 7,4%. "Esses profissionais ganham mais com o aumento da 
demanda e também consomem mais", afirma Fábio Romão, economista da LCA. 
 
É o que ocorreu com o carpinteiro Edvaldo Ângelo dos Santos. "A minha prioridade era 
comprar a cesta básica. Agora já consigo incluir mais carne, danone e frios nas compras do 
mês." Há pouco mais de um ano, o operário realizou um sonho de 40 anos, quando saiu do 
Piauí: estudar. "Tive de abandonar o curso de história, em 2004, porque não conseguia pagar. 
Com o salário um pouco melhor, consegui retomar os estudos e pagar a mensalidade de R$ 
350 para cursar a faculdade de Geografia." 
 
Após consultar 8.200 domicílios no país em 2007, o estudo "Mais consumo, maior condição de 
vida", da LatinPanel, mostrou que houve alta de: 9% nos gastos com habitação, 28% com 
seguro de imóveis, 19% com material de construção, 14% com condomínio, 8% com saúde, 
11% com vestuário, 8% com alimentação fora de casa e 7% com lazer. 
 
Doméstica há dez anos, Cleuza dos Santos conseguiu comprar um terreno de cerca de R$ 20 
mil na praia José Menino, em Santos, e poupa cada "centavo" dos R$ 810 que recebe por mês 
em dois empregos para reformar a casa. "Minha casa é pequena e tem umidade. Já consegui 
poupar R$ 5.000 e vou guardar mais para a obra." 
 
A melhora no padrão de vida dessas categorias profissionais começou há cerca de três anos, 
na avaliação de Caio Megale, economista da consultoria Mauá. "A economia brasileira cresceu 
entre 1% e 2% ao ano por 20 anos. Agora o crescimento mudou de patamar e está entre 4% 



e 4,5% ao ano. Isso provocou uma sensação de mais segurança, o que faz com que o 
consumidor gaste mais e melhore seu padrão de vida." 
 
Pesquisa da Ipsos mostra que parte da população que pertencia às classes de consumo mais 
baixas migrou para a classe média. Em 2006, 36% da população pertencia à classe C. No ano 
passado, eram 46%. 
 
O que favorece também os ganhos desses profissionais, segundo avalia Anselmo Luís dos 
Santos, professor da Unicamp, é que eles atuam em um setor que não sofre concorrência 
internacional e fazem jornadas longas para atender a demanda e garantir renda maior. 
 
Com ponto no aeroporto de Congonhas, o taxista Walter S. Lopes diz que é um trabalhador de 
classe média. Após viajar para quatro Estados e três países (Argentina, Uruguai e Bolívia), tem 
planos para o próximo destino. "Quero conhecer Fernando de Noronha neste ano." 
 

 
Leia mais: 
 
Salário mínimo é referência para reajustes 
 
O aumento real que o salário mínimo vem conquistando desde 2003 serve de referência nas 
negociações salariais de categorias menos organizadas. 
 
Esse fato, somado ao aumento de demanda por prestadores de serviços, em conseqüência da 
expansão do emprego e da renda, tem resultado em ganhos reais para trabalhadores que 
antes não conseguiam sequer recuperar as perdas da inflação no contracheque. 
 
"A doméstica recebe reajuste toda vez que o salário mínimo aumenta. Ele serve de parâmetro 
para nossa categoria. Nas regiões em que existe o mínimo regional, como São Paulo e Rio, por 
exemplo, os reajustes são ainda melhores", diz Creuza Maria Oliveira, presidente da Federação 
Nacional dos Trabalhadores Domésticos. 
 
"Mas é bom lembrar que ainda há problemas gravíssimos na categoria, como a baixa 
escolaridade, a falta de registro e até mesmo o trabalho quase escravo em regiões como o 
Nordeste", diz a sindicalista. No país, existem cerca de 8 milhões de empregados domésticos, 
segundo o IBGE. 
 
A média salarial de uma costureira em São Paulo e Osasco é de R$ 850 -25% maior do que a 
do ano passado (R$ 650), segundo o sindicato da categoria. 
 
Esse aumento ocorreu porque no ano passado o sindicato conseguiu criar a função de 
costureira-piloto -profissional capaz de desenhar, moldar, cortar e costurar uma peça. 
 
"Conseguimos negociar em R$ 732 o piso mínimo para a costureira-piloto. Por isso, o salário 
médio da categoria subiu mais que a inflação [INPC, índice mais usado nas negociações 
salariais]", diz Eunice Cabral, presidente do sindicato. 
 
Na capital paulista e em Osasco são 80 mil costureiras com carteira assinada. A sindicalista 
estima que outras 180 mil trabalhem na informalidade. A data-base da categoria é em julho. 
"O nosso pedido é de reajuste de 15% neste ano e temos boas chances de conseguir esse 
aumento", diz. 
 
Os trabalhadores nas indústrias de calçados de Franca têm obtido aumento real de salário 
desde 2000, segundo Paulo Afonso Ribeiro, presidente do sindicato da categoria. O piso 
salarial é de R$ 520 e o salário médio, de R$ 660. Em fevereiro, data-base da categoria, o 
reajuste salarial dos sapateiros na região foi de 7%. 
 
"O setor calçadista não está mais em crise. Em 1997, a indústria de calçados de Franca 
empregava 14 mil pessoas e hoje emprega 23 mil. As empresas se adaptaram a um novo 



modelo de produção, inclusive estabelecendo novos nichos de mercado. Há cinco anos, o setor 
exportava para 35 países. Hoje são mais de 80", diz. (FF e CR)  
 

 
Leia mais: 
 
Babá vê avanço com estabilidade econômica e valorização da profissão  
 
O reconhecimento da profissão combinado à estabilidade da economia são os dois fatores que 
explicam, na opinião da babá carioca Ana Lúcia Barroso Pereira, 42, por que sua vida melhorou 
nos últimos dois anos. 
 
"A nossa profissão é mais valorizada. Trabalhamos com carteira assinada e benefícios que até 
pouco tempo não existiam. O trabalho era resultado de um acordo verbal. Hoje, as regras são 
claras para os dois lados, patrão e empregado", diz. 
 
Há um ano trabalhando na casa dos atores Renata Castro, 35, e Bruno Mazzeo, 31, ela dedica 
hoje cinco dias da semana para cuidar do filho do casal, João, 3, neto do comediante Chico 
Anysio, pai de Bruno. A jornada no apartamento do casal lhe rende um salário mensal entre R$ 
1.000 e R$ 1.500 -ela prefere não precisar o valor. Aos sábados e domingos, a babá é 
substituída por uma "folguista" (trabalha cobrindo a folga da outra profissional). 
 
"No dia-a-dia sinto que minha vida está melhor. Acho que a inflação menor, muito diferente do 
que já assistimos no passado, ajuda em parte o trabalhador", diz. 
 
Após adquirir um Fiesta 2003, que ela faz questão de dizer que "já está quitado", guarda as 
economias para comprar um apartamento de dois quartos. "Nada que esteja fora do meu 
alcance. Pretendo investir entre R$ 40 mil e R$ 50 mil." Os custos serão divididos entre ela e a 
irmã, com quem também divide a tarefa de cuidar da mãe de 84 anos. (CR e FF)  
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 8 jun. 2008, Dinheiro, p. B9. 


