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Hélio Zylbertajn:
economista e
professor daUSP

Andrea Vialli

Estudioso do mercado de tra-
balho no Brasil, Hélio Zylbers-
tajn afirma que a redução da
taxa de desemprego e a redu-
ção da desigualdade são frutos
do aumento da escolarização
da população. “Essa Pnadmos-
tra que mesmo os trabalhado-
res menos qualificados estão
sendo incluídos no mercado de
trabalho”, diz o Zylberstajn.
Veja os principais trechos da
entrevista ao Estado.

Caiu o desemprego, porém a ren-
da média está crescendo em um
ritmomenosacelerado.Oque isso
significa?
É uma boa notícia. É sinal de
que as pessoas que estão en-
trando no mercado de traba-
lho estão depreciando a média.
Isso quer dizer que a base da
pirâmide social, as pessoas
com menor qualificação estão
sendo incluídas, pois o merca-
do está se expandindo. Então,
as pessoas que não tinham
chance estão sendo incluídas.
A renda média diminui porque
as pessoas que antes não ti-
nham emprego estão conse-
guindo uma colocação. Mesmo
que o salário seja baixo. Outra
boa notícia é o crescimento de
quase 3% na força de trabalho.
É uma coisa muito boa. Gran-
de parte desse crescimento é
de emprego com carteira assi-
nada.

Esses dados são decorrentes do
bommomento da economia antes
da crise?
Isso já vinha de alguns anos,
mas 2008 até setembro foi um
ano incrível. Essa Pnad não pe-
ga a crise. A redução da desi-
gualdade, medida pelo índice
de Gini, vem de dez anos para
cá. Isso é resultado de políti-
cas de vários governos.

Esses resultados remontam ao
controle da inflação?
Exatamente. A inflação era o
elemento perverso na distribui-
ção de renda, que corroía a
renda dos mais pobres. De-
pois, o salário mínimo come-
çou a ter ganhos reais. Mas a
grande mudança mesmo foi o
crescimento extraordinário do
nível de escolaridade da popu-
lação, que se refletiu no salário
do trabalhador. A educação é
o grande fator por trás da que-
da nas desigualdades sociais. ●
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O número de contribuintes da
Previdência no Brasil subiu
5,9% em 2008 ante o ano ante-
rior, segundo a Pnad 2008. De
acordocomapesquisa,das92,4
milhões de pessoas de 10 anos
ou mais de idade ocupadas no
País no ano passado, 48,1 mi-

lhões, ou 52,1%, eram contri-
buintes.
Segundo os técnicos do IB-

GE, o aumento do número de
contribuintes foi impulsionado
pelo crescimento do emprego
comcarteiraassinada,quepas-
sou (sem incluir empregados
domésticos) de 33,5% em 2007
para 34,9% em2008.
Regionalmente,oSudestere-

gistrou o maior porcentual de
contribuintes(62,9%dototalde
ocupados) no ano passado, en-
quantooNordesteobteveome-
nor porcentual (33,9%). A Re-
gião Norte teve o maior cresci-
mento proporcional de contri-
buintes para a Previdência em
2008, saindo de 36,8% em 2007

para 39,7% (um aumento de
2,4 milhões para 2,7 milhões
de pessoas).

SINDICATOS
A Pnad revelou também um
aumento no número de tra-
balhadores associados a sin-
dicatos no ano passado, que
representaram 18,2% do to-
tal de pessoas ocupadas no
País no período, somando
16,8 milhões de sindicaliza-
dos. Em 2007, os associados
a sindicatos representavam
17,7% dos ocupados e soma-
vam15,9milhõesdetrabalha-
dores.
Omaiorporcentualdetra-

balhadores sindicalizados
foi registrado na Região Sul,
onde eles chegaram a 21,7%
do contingente empregado,
num total de 3,2 milhões de
pessoas.JánasRegiõesNor-
desteeSudeste, aproporção
desindicalizadosatingiures-
pectivamente 19,6% (4,8 mi-
lhões)e17,1%(6,7milhões).O
aumento da sindicalização
ocorreu emtodas as regiões,
lideradaspelaNorte, comal-
ta de 14,8%. ●

367mil
crianças
deixaramde
trabalhar

Empregoemalta
ajudaaPrevidência

Queda do indicador é relacionada a
programas como o Bolsa-Família

‘Maisempregoe
rendasãofrutos
doaumentoda
escolarização’

Número de contribuições cresce, e
sindicatos ganhammais filiados

Wilson Tosta
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Mais de 300mil crianças e ado-
lescentes deixaram o trabalho
infantil em 2008 na compara-
ção com 2007, segundo a Pnad
2008.Asondagemapontouque
4,452 milhões de brasileiros
comidadesde5a 17anos traba-
lhavam no ano passado, ante
4,819milhões no anterior – me-
nos 367 mil jovens. Mas, na fai-
xa de 5 a 13 anos, ainda havia
993mil trabalhadores.
Pesquisadores do Instituto

Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) relacionam o re-
cuo no trabalho infantil ao au-
mento nas matrículas escola-
res,programassociaisdogover-
no federal, como o Bolsa-Famí-
lia e o Pró-Jovem, e àmelhoria,
antes da crise econômica, da
renda e do emprego, que alivia-
ram a situação financeira das
famíliasmais pobres.
Em2006,onúmerodemeno-

res de idade que trabalhavam
chegou a 5,1 milhões. Desde en-
tão, temcaído, ressaltam técni-
cos do instituto de pesquisas.
“Eradeseesperarqueavelo-

cidade de queda fosse maior”,
disse o presidente do IBGE,
Eduardo Pereira Nunes. “Em
regiõescujonívelderendaéme-
nor, a possibilidade de contar
com alternativas para essas
crianças ainda é muito peque-
na. Mas, se olharmos a Região
Nordeste, é justamente lá onde
mais aumenta a entrada de
crianças na escola”, observou.
Para o gerente da Pesquisa

Mensal deEmprego (PME),Ci-
marAzeredo,ascondicionalida-
des do Programa Bolsa-Famí-
lia, queexigea frequência esco-
lar de crianças para ser pago,
“semdúvida” contribuírampa-
ra a redução o indicador, além
do cenário econômico bom, an-
terior à crise.
“A queda no trabalho infan-

til tem sido gradual ao longo do
tempo, é persistente”, afirmou.
Em termos nacionais, a que-

da do trabalho infantil ocorreu
em todas as faixas etárias pes-
quisadas. De 5 a 13 anos, foi de
4% para 3,3%; de 5 a 9, de 1%
para 0,9%; de 10 a 13, de 7,5%
para 6,1%. Nesses grupos, a lei
proíbe totalmente o trabalho.
De 14 a 17, passou de 26,3%

para25%;nade14ou15anos,de
18,1%para16,5%;enade16ou17
anos, foi de 34,7% para 33,6%.
Nesses casos, a legislação per-
miteotrabalho.Paraquemtem
14 e 15 anos completos, o traba-
lhoépermitidodesdequetenha
caráterdeaprendizagemeseja
conjugado ao ensino de uma
profissão; com16e 17anos, está
liberado se não envolver situa-
ção penosa nem perigosa, nem
atividade noturna.
Nosdoiscasos,ajornadamá-

xima é de 20 horas semanais –
mas em 2008, o número médio
de horas de trabalho por sema-
na foi de 24,2 para quem tinha
14 ou 15 anos, e de 32,7 para os
jovens de 16 e 17 anos.

Para a professora Rosana
Morgado, da Escola de Serviço
SocialdaUniversidadeFederal
do Rio de Janeiro (UFRJ), em-
bora tenha havido redução em
termosnacionais,orecuoprati-
camente não ocorreu entre os
mais jovens, na faixa de 5 a 9
anos. “O que é importante é de-
sagregar (o indicador) por fai-
xas etárias e por regiões onde
hámais incidênciaouondecaiu
menos”, afirma ela, que defen-
deaadoçãodepolíticasespecífi-
cas para reduzir o trabalho in-
fantil dosmais jovens.
“É preciso pensar estraté-

gias que possibilitem acelerar
esse investimento na redução
(do trabalho infantil). Deveria
haverumolharmaisdirigidopa-
ra a faixa de 5 a 9 anos.”

FORA DA CURVA
Aexceçãona tendência de que-
da no trabalho infantil ocorreu
naRegiãoCentro-Oeste,ondeo
problema subiu de 9,7% para
10,2%detrabalhadoresde5a17
anosem2008.Deumanoparao
outro, o contingente de meno-

res trabalhandonaárea forma-
daporGoiás,MatoGrosso,Ma-
to Grosso do Sul, Rondônia e
Distrito Federal cresceu de 311
mil para 329 mil pessoas, mais
18 mil. Nas demais, porém, a
proporção de jovens no traba-
lho caiu – mesmo nas pobres
Norte (de 11,2%para 10,3%,me-
nos0,9pontoporcentual)eNor-
deste (13,4% para 12,3%, menos
1,1 ponto porcentual).
O rico Sudeste brasileiro fi-

cou estável no indicador, pas-
sandode8%para7,9%.Amaior

quedadotrabalho infantil foino
Sul,de13,6%para11,9%,1,7pon-
toporcentualmenos.Mesmoas-
sim, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná ainda ti-
nham a segundamaior propor-
ção de jovens no trabalho. Para
o IBGE, trata-se de uma ques-
tão cultural: pais que trabalha-
ram quando jovens e conside-
ramimportantequeosfilhosfa-
çamomesmoagora, sobretudo
ajudandosuasfamíliasnotraba-
lho no campo.
O IBGE também apurou

que, em2008, 35,5%daspes-
soas de 5 a 17 anos trabalha-
vam em atividades agríco-
las,e51,6%,eramtrabalhado-
res domésticos ou emprega-
dos.Amédia de trabalho era
26,8 horas semanais.
Na faixa de 5 a 13 anos,

60,9%nãotinhamremunera-
ção. Só 9,7% dos emprega-
dosoutrabalhadoresdomés-
ticosde 14a 17anos –quando
menorespodemtrabalharle-
galmente – tinham carteira
de trabalho assinada. ●
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Sindicalização
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Trabalho infantil

ASSOCIADOS–MetalúrgicosdoABC:noPaíshámais sindicalizados

SERGIO NEVES/AE

TRABALHONASRUAS-EmavenidadeSãoPaulo, adolescenteC.O.S., 15,quenãosabe ler, nemescrever, limpavidroparaganhardinheiro
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Região Nordeste
se destacou pelo
aumento de
crianças na escola

KEINY ANDRADE/AE

H4 ESPECIAL SÁBADO, 19 DE SETEMBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 set. 2009, PNAD, online.




