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Rendaémenorqueade1998
Desigualdade segue em queda, mas cai mais devagar

SérgioBesserman: ex-presidente do IBGE

‘Nuncavi tantaofertadetrabalho’

Entrevista

População ocupada aumentou 2,8% em um ano, o que
significa 2,5 milhões de brasileiros a mais com emprego

NADP
Crescimentodo
empregoformalé
omaiordesde2001

●●● Em12 anos de trabalho na construção civil, omes-
tre de obras José Ferreira daSilva, conhecido como
Índio, de 38 anos, nunca viu tanta oferta de emprego
comonos últimos quatro anos. Natural da tribo indí-

genaXucuru,município dePesqueira, emPernambu-
co, Silva chegou aSãoPaulo em 1997.Hoje comanda
umaequipe de 100 operários na construção
de umcondomínio com3prédios de 16 andares.

Irany Tereza
RIO

Ex-presidente do IBGE, o eco-
nomista e ambientalista Sér-
gio Besserman destacou omer-
cado de trabalho formal como
o ponto alto da Pnad 2008,
mas salientou que a mostra,
mais uma vez, evidenciou “a
nossa horrorosa distribuição
de renda”. Analisando os resul-
tados, Besserman, que hoje
preside a Câmara Técnica de

Desenvolvimento Sustentável
e de Governança Metropolita-
na do Rio, afirma que é real-
mente lento o combate à desi-
gualdade, que poderá ser obti-
domais rapidamente com uma
política de distribuição do co-
nhecimento.

Oagravamentodacrise tornaesse
retrato daPnad semefeito?
Essa Pnad não capta ocasio-
nais efeitos dos impactos da
crise econômica no Brasil, que
têm de ser acompanhados pe-
las pesquisas conjunturais, co-
mo a de emprego, industrial.
No entanto, não creio que esse
ano de crise tenha tido a capa-
cidade de alterar muito as in-
formações da Pnad, exceto no

que diz respeito ao mercado
de trabalho.

O ritmo lento dos ganhos sociais,
como índicedeGini e taxadeanal-
fabetismo, é coerente?
Combater a desigualdade é
muito difícil, envolve mudan-
ças estruturais. O combate à
desigualdade não comporta de-
magogias ou factóides, nem po-
líticas superficiais. Os indica-
dores citados (índice de Gini e
analfabetismo) são indicado-
res de estoque. Distribuição de
renda não se muda estalando
os dedos, só se muda quando
se distribui ativos. Por exem-
plo: o Bolsa-Família, um pro-
grama bem-sucedido de com-
bate à pobreza. Alguns acham

que é um instrumento tam-
bém de combate à desigualda-
de. Não é. Ele realmente ajuda
a tirar famílias do limiar da po-
breza, mas para se conseguir
avanços verdadeiros é preciso
distribuir ativos, fatores capa-
zes de gerar renda.

Eo quepoderia acelerar?
Adistribuição de terras, no ca-
so de uma reforma agrária,
coisa que sou contra. Na Bolí-

via, em 1952, distribuíram o
rebanho para toda a popula-
ção. Seis meses depois, todos
tinham comido a sua vaca e o
rebanho bovino acabou. Pode-
riam ser usados outros ati-
vos, tipo fábricas, como se
faz em períodos revolucioná-
rios. Mas, como estamos no
século 21, a desigualdade po-
de ser combatida com distri-
buição do conhecimento, por-
que esse é o principal ativo
mundial e não se precisa ex-
propriar ninguém. Não te-
mos ainda no Brasil políticas
públicas ou dinâmica social
que permitam dizer que esta-
mos no caminho de modificar
a nossa horrorosa distribui-
ção de renda.

E a estagnação da taxa de analfa-
betismo?
É um índice de estoque e, por-
tanto, caminha devagar, mes-
mo. Isso é normal, não acho
preocupante. Mas, quando falo
em distribuição do conheci-
mento, não estou me referindo
a alfabetizar, mas à escolariza-
ção – que aumentou –, à quali-
dade do ensino, cultura, valori-
zação do conhecimento. Isso
não é só inovação tecnológica
na ponta, nos laboratórios das
universidades de elite. O co-
nhecimento é o garçom, o mo-
torista de táxi, todo o mundo.
E nós valorizamos muito pou-
co o conhecimento. É mais fá-
cil a gente acreditar em duen-
des. ●

‘Bolsa-Famíliadistribuirenda,masnãoreduzdesigualdade’

RIO

A renda continuou a subir e a
desigualdade a cair em 2008,
masorendimentomédiodotra-
balho, que ficou emR$ 1.041 em
2008 (na série sem a região ru-
ral do Norte, e que é compará-
vel com anos anteriores a
2004),aindaéinferiorade1998,
que foi de R$ 1.074.
Em2008, houve tambémum

descompasso entre os rendi-
mentosdo trabalho e dos domi-
cílios.Enquantoasmelhorasno
ganho do trabalhador mostra-
ram uma desaceleração ante
2007, os avanços na renda das
famílias continuaram aproxi-
madamente nomesmo ritmo.
Pesquisadores explicam que

a diferença entre o desempe-
nho da renda dos domicílios e
do trabalho é possível, já que a
primeiraincluitodososbrasilei-
ros,econtabilizatambémtrans-
ferências,aluguéis,aposentado-
riaseaplicações financeiras. Já
renda do trabalho representa o
grupodaspessoasqueestãoem-
pregadas.
“A renda do domicílio capta

melhor a melhora social dos
maispobres”,dizMarceloNeri,
diretor do Centro de Políticas
Sociais (CPS) da FundaçãoGe-
túlio Vargas (FGV) noRio.
O rendimento médio dos do-

micíliosfoideR$1.968em2008,
comumcrescimentode2,8%an-
teosR$ 1.915de 2007.Oavanço
foi maior do que o da Pnad de
2007, que registrou alta de
1,4%,masfoi inferioraodaspes-

quisasde2005e2006,de4,9%e
7,6%.
Na distribuição de renda, o

índicedeGini (quevariadezero
aum,numaordemcrescentede
desigualdade) do rendimento
médio do trabalho foi de 0,521,
caindo 0,007 ponto porcentual
ante o indicador de 0,528 de
2007. Esta queda foi inferior à
daPnadde2007,de0,013ponto
porcentual. Já na renda média
dos domicílios, a queda do Gini
em2008foi de0,006pontopor-
centual,de0,521para0,515,pra-
ticamente igual ao recuo de
0,007 na Pnad de 2007.
Apesardomenorritmodare-

dução da desigualdade em
2008 na renda do trabalho, o
ano passado é mais um numa
longa série de melhoras conse-
cutivas.O índicedeGini do ren-
dimentomédiodotrabalhocaiu
0,042 ponto porcentual desde
2002, quando atingiu o pico
mais recente, de 0,572. O Gini
do rendimento domiciliar, por
sua vez, recuou do pico recente
de 0,567, em 1998, para o nível

de 0,515 de 2008, numa melho-
ra de 0,052 ponto porcentual.
A proporção dos 50% mais

pobres na renda total subiu de
14%, em 1998, para 17,6% em
2008, enquanto a dos 10%mais
ricos recuounomesmoperíodo
de 46,5% para 42,7%.
A elevação do rendimento

médio real do trabalho em
2008, de acordo com a Pnad,
ocorreuemtodosos segmentos
da pirâmide de rendimentos. A
tendência geral, porém, foi a de
osmaispobresteremaumentos
proporcionalmente maiores do
que os mais ricos. Assim, en-
quantoos 10%maispobres tive-
ram um aumento da rendamé-
dia real do trabalho de 4,3%,
saindo de R$ 117 para R$ 122, o
avançodos10%maisricos foide
0,4%,deR$4.429paraR$4.446.
Em termos regionais, o Cen-

tro-Oeste teveem2008amaior
rendamédiadotrabalhodoBra-
sil, de R$ 1.261, enquanto a me-
nor foi a do Nordeste, com R$
685. A renda média do Centro-
Oeste é bastante influenciada
peloaltoníveldeganhosnoDis-
trito Federal, cuja rendamédia
em 2008, de R$ 2.117, é o dobro
da nacional, de R$ 1.036.
Nasregiões comospiores ín-

dices de Gini, o Nordeste e o
Centro-Oeste, a desigualdade
da renda do trabalho parou de
cair. No primeiro caso, o Gini
teve uma queda de apenas
0,001 ponto porcentual, de
0,547 para 0,546; e, no Centro-
Oeste, o índice permaneceu no
mesmo0,552 de 2007. ● F.D.

Fernando Dantas
RIO

O maior aumento desde pelo
menos 2001 dos empregos com
carteira assinada, com alta de
7,1%, ou de 2,1 milhões de pes-
soas, e amais baixa taxa de de-
sempregodesde 1996sãoosda-
dos mais impressionantes do
mercadodetrabalhodaPesqui-
saNacionalporAmostradeDo-
micílios (Pnad) de 2008.
“Em 2008, a carteira de tra-

balho foi o grande diferencial, o
quetemavercomocenárioeco-
nômico e o aperto paulatino da
fiscalização desde 2004”, co-
mentouCimarAzeredo, geren-
te da Pesquisa Mensal de Em-
prego(PME)doInstitutoBrasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Odesemprego naPnad 2008

ficou em 7,2% (na série compa-
rável com anos anteriores a
2004, e que exclui a zona rural
daRegião Norte, que só entrou
na pesquisa naquele ano), ante
7% em 1996, omenor da série, e
com uma queda de um ponto
porcentual em relação ao nível
de8,2%daPnadde2007.Acom-
paraçãonão inclui 2000, anode
Censo Demográfico, no qual
não foi realizada a Pnad. Na sé-
riequeincluiazonaruraldaRe-
gião Norte, que só existe a par-
tir de 2004, o desemprego na
Pnad2008foide7,1%.Porques-
tões técnicas, não há números
perfeitamente comparáveis de
aumento de carteiras assina-
das antes de 2001.
A Pnad 2008 também regis-

trouumgrandeaumentodapo-
pulação ocupada, de 2,5 mi-
lhões, ou 2,8%, o que a levou pa-
ra 92,4 milhões. Esse aumento
foimaiordoqueodapopulação
em idade ativa (PIA), que cres-
ceu 1,7%, para 160,6 milhões. O
crescimento da população ocu-
padasuperioraodaPIAsignifi-
caquehouveumaampliaçãoda
participaçãonomercadodetra-
balho (nível de ocupação), de
57% em 2007 para 57,5% em
2008.
Com o aumento de 2,1 mi-

lhõesnonúmerodecarteirasas-
sinadas (que exclui emprega-
dos domésticos), o total desse
grupo subiu para o recorde his-
tórico de 34,5% da força de tra-
balho, com um avanço de 1,4

ponto porcentual em relação
aos 33,1% de 2007.
Azeredo notou que o aumen-

to das carteiras assinadas che-
ga perto do crescimento da po-
pulação ocupada. Embora nem
todanovacarteiraassinadacor-
responda a um novo emprego,
já que pode se tratar simples-
mente da formalização de um
posto já existente, a proximida-
de dos dois aumentos indica
que omercado de trabalho for-
maldeuatônicadaexpansãodo
mercado de trabalho registra-
da pela Pnad 2008.
Jáonúmerodepostosdetra-

balho sem carteira assinada ou
porcontaprópriacaiu,respecti-
vamente, de 21% para 20% do
total, e de 17,3% para 17,2%, en-
tre asPnads de 2007 e de 2008.
Emoutramostrado lentoegra-

dual aumento da formalização
nomercadode trabalho, os tra-
balhadores sem carteira e por
conta própria registram queda
na sua participação desde
2004, quando representavam
respectivamente22,3%e 18,4%.
No trabalho doméstico, porém,
a Pnad 2008 revelou um recuo,
com o número de trabalhado-
ressemcarteiranessesegmen-
to subindo de 72,7%, em 2007,
para 73,1% no ano. Em 2001,
eles eram 73,9%do total.
Entre os setores da econo-

mia, a Pnad 2008 revelou uma
queda de umponto porcentual,
de 18,4%para 17,4%, nos postos
de trabalho agrícolas. A indús-
tria ficoupraticamenteestável,
em 15,1%, e os serviços subiram

de41,5%para42,3%.Umdes-
taque da Pnad 2008 foi o se-
tor da construção, no qual o
número de trabalhadores
passou de 6,7% do total da
economia para 7,5%. Esse
crescimento,de14,1%,signifi-
cou a criação de 900 mil no-
vos postos de trabalho.
Outro dado positivo da

Pnad 2008 foi o crescimento
do grupo de pessoas ocupa-
das com 11 anos ou mais de
estudo (ensino médio com-
pletopara cima), quepassou
de39%dototalem2007para
41,2% em 2008, chegando a
38,1milhõesdepessoas.Nor-
te e Nordeste – que, entre as
regiões, têm o menor núme-
ro de trabalhadores no gru-
pocom11 anosoumaisde es-
tudo – registraram o maior
aumento desse contingente
na Pnad 2008. No total dos
ocupados, 8,4% eram sem
instrução oucomapenasum
ano de estudo, 9,3% tinham
de um a três anos de estudo,
23,6% de quatro a sete, e
17,3%de oito a dez.

RENDA
Arenda continuou a crescer
em 2008, mas os rendimen-
tos do trabalho, que tiveram
expansãomenordoquearen-
da domiciliar, ainda estão
abaixo do nível de 1998.
Em setembro do ano pas-

sado,mêsemqueaPnadfoia
campo, o rendimento médio
mensalde todosostrabalhos
das pessoas ocupadas e com
renda, de dez anos ou mais,
atingiuR$ 1.036, comumau-
mento de 1,7% ante 2007,
quandofoideR$1.019,00.Na
série que exclui a zona rural
daRegiãoNorte,arendamé-
dia do trabalho em 2008 foi
de R$ 1.041, ainda inferior
aosR$ 1.074 de 1998. ●

POR
KEINYANDRADE/AE

NÚMEROS

DesigualdadeSocial

Aumento de postos
formais dá a tônica
da expansão do
mercado de trabalho

����������������	�
	���������������

�����������	�����������	���������������������������	�������������

�	�
���	�����������

�������� !� " #$�%&#"'$(!�

)**+ )*** ���) ���� ���, ���- ���. ���/ ���0 ���+

���

�����
��./� ��..+ ��..,

��.-.

��.,.
��.,� ��.�+

��.�)

�

�����

���������	��

���������
����������	�
��������� �
	����������

���������	��

���������
����������	�
��������� �
	���!���

$�� �"'������" "�1!%"!������!�)

R$ 1.968 foi
o rendimentomédiomensal dos
domícilios brasileiros em2008,
umcrescimento de 2,8%ante os
R$ 1.915 de 2007

1,4% havia sido
o crescimento da renda
domiciliar em2007

‘Para se conseguir
avanços verdadeiros
é preciso
distribuir ativos’

H2 ESPECIAL SÁBADO, 19 DE SETEMBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 set. 2009, PNAD, online.




