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Mark Cooper começou, numa manhã recente, seu dia de trabalho limpando as maçanetas da 
porta de um prédio de escritórios com um pano, esfregando vigorosamente o tapete numa 
entrada nos fundos e empurrando o esfregão pelo corredor.  
 
Há nove meses Cooper perdeu seu emprego como gestor de ações para o Oeste dos Estados 
Unidos para de uma empresa listada entre as que 500 maiores do país, de acordo com a 
revista Fortune. Lá, supervisionava um orçamento de US$ 1,2 milhão, ganhando perto de US$ 
70 mil por ano. Agora ele agradece pelo salário de US$ 12 por hora que ganha, no que é 
conhecido no círculo do desemprego como um "emprego de sobrevivência", numa empresa de 
serviços de limpeza e conservação de edifícios de um amigo. Mas isso não torna o trabalho 
mais fácil. "Nós lutamos contra o desespero, o desânimo, a depressão todos os dias", diz.  
 
Trabalhando cinco dias por semana, das 9 horas às 18 horas, Cooper não é contado pelas 
medidas tradicionais das vítimas da recessão. Mas o tempo que ele teve em sua vida financeira 
está entre os aspectos mais inquietantes e, muitas vezes, oculto do declínio econômico.  
 
Não se sabe quantos profissionais como Cooper assumiram esses tipos de empregos de baixo 
salário - os quais, aliás, estão difíceis de encontrar. Muitos profissionais estão dando o melhor 
de si para se manterem com os benefícios de desemprego e economias enquanto ainda 
procuram um trabalho.  
 
Perto de 1,7 milhão de pessoas, no entanto, trabalhavam meio período em janeiro porque não 
conseguiram encontrar trabalho de período integral, um salto de 40% desde dezembro de 
2007, quando a recessão começou, conforme dados fornecidos pela Bureau of Labor Statistics. 
Os especialistas concordam que enquanto o declínio econômico continuar e o número de 
pessoas que exaurem seus benefícios de desemprego aumentar, situações como a de Cooper 
continuarão comuns.  
 
As entrevistas com mais de duas dúzias de profissionais demitidos pelo país - como arquitetos, 
ex-gerentes de vendas e executivos que aceitaram empregos temporários de baixos salários 
para ajudar a pagar as contas - concluíram que eles estavam trabalhando para lugares como o 
serviço de transporte de encomendas UPS, o call center da Verizon e lojas de bebidas. Para 
muitos, o ajuste psicológico foi tão difícil quanto o financeiro, com os sentidos de identidade e 
auto-estima destruídos.  
 
"Tem sido como descascar uma cebola podre", diz Ame Arlt, de 53 anos, que recentemente 
aceitou uma posição como representante de serviço ao consumidor de uma empresa de 
encaminhamento de seguros de Franklin, no Tenneessee, depois de trabalhar por 20 anos em 
funções executivas. "Com cada camada que se tira, descobrimos algo mais sobre nós mesmos. 
Temos de fazer um ajuste."  
 
Algumas pessoas exauriram seus benefícios de desemprego, ou não estavam aptas a recebê-
los. Outras ainda disseram que era impossível para elas se manter só com os cheques de 
desemprego, ou disseram que foi por uma questão de orgulho, ou sanidade, que as levaram a 
procurar um emprego - qualquer emprego.  
 
Numa amostra da procura por trabalhos que pagam baixos salários, um porta-voz da UPS 
disse que a empresa viu o número de candidatos, nessa última temporada de feriados de fim 
de ano, para funções como selecionar e entregar pacotes, quase triplicar para 1.4 milhão, ante 
os 500 mil candidatos que normalmente recebe.  
 
Quando Arlt solicitou o emprego, ela enviou um currículo resumido que omitiu seus 20 anos de 
carreira em empresas de mídia nacionais, durante os quais foi promovida para vice-presidente 
de desenvolvimento de marca na On Command Video Corporation e ganhava US$ 165 mil por 
ano. Ela decidiu fundar seu próprio negócio em 2001, abrindo uma loja equestre e depois 



fundando uma revista dedicada ao esporte. Mas com a economia desaquecida, ela foi forçada a 
fechar os dois negócios em junho do ano passado.  
 
Depois de se candidatar para mais de 100 empregos, a maior parte no nível de diretoria para 
cima - em marketing e desenvolvimento de percepção de marca - e conseguindo só duas 
entrevistas, Arlt diz que compreendeu, no quarto trimestre do ano passado, que tinha de fazer 
algo para "fechar a hemorragia financeira mensal". Seu novo emprego na HometownQuotes 
paga de US$ 10 a US$ 15 por hora e tem envolvido, sobretudo, entrada de dados. Apesar de 
ter se afastado de alguns amigos por não estar mais na classe social deles, Arlt diz que está 
contente por ficar mais em casa pensando: "De quem não recebi notícias hoje?"  
 
Seu novo cheque-salário cobre sua hipoteca, mas não suas outras despesas. Recentemente, 
ela sacou o que restava da sua aposentadoria, perto de US$ 17 mil. "Tem sido a coisa mais 
difícil de minha vida", observa. "Mais do que o divórcio. Mais do que a morte de minha mãe".  
 
Quase todos os entrevistados dizem que consideram suas situações temporárias e planejam 
retomar suas carreiras de onde saíram quando a economia melhorar. Mas há pessoas como 
John Eller, de 51 anos, da Lee’s Summit, que dão uma ideia de como será difícil voltar a ser 
como antes. Ele era diretor sênior da Sprint, ganhava US$ 150 mil por ano e supervisionava 7 
mil funcionários em 13 call centers, antes de ser demitido em 2002 em meio à contração 
econômica que se seguiu aos ataques terroristas de 11 de setembro.  
 
Um ano mais tarde, Eller encontrou uma nova colocação, que pagava a metade do salário pela 
gerência de um call center em New Jersey. Depois que perdeu o emprego dois anos mais tarde 
num programa de redução de pessoal, ele se viu sem trabalho por mais um ano antes de ser 
contratado para gerenciar dois call centers em Kansas e Illinois, ganhando salário de perto de 
seis dígitos.  
 
Mas depois que o trabalho acabou um ano mais tarde, ele não conseguiu encontrar outro por 
vários meses. Em julho de 2007, aceitou o que acreditava ser um emprego temporário de US$ 
10 por hora como padeiro num supermercado. Ele foi demitido novamente em outubro.Eller 
rapidamente conseguiu um novo emprego de sobrevivência, trabalhando como supervisor 
noturno de uma empresa que processa solicitações de imigração para o governo federal por 
um salário de US$ 34 mil por ano. Mas com oito crianças e uma esposa para sustentar, ele diz 
que está ainda "abaixo do nível de pobreza". A família não tem sido capaz de efetuar os 
pagamentos da hipoteca há cinco meses e está perto de ter a hipoteca executada. "Estou 
penando para voltar ao meu nível de vida anterior", lamenta.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


