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S CONSEQUÊNCIAS POSITIVAS DO C R E S C I M E N TO ECONÔMICO SÃO VÁRIAS para uma socie-

dade. Entre elas, porém, é provável que nenhuma tenha um alcance social tão grande
quanto a possibilidade de gerar empregos
formais. O Brasil está perto de alcançar,
no final de 2010, o contingente de 34 milhões de trabalhadores formalmente
registrados nas empresas. Dez anos atrás, eles eram pouco mais de 20 milhões.
Por trás da diferença entre os dois números está uma parcela do país que passa
a viver sem a necessidade de bolsas-auxílio — instrumentos que podem ser eficientes no combate à miséria, mas que perdem seu significado na medida em que
se perpetuam e se transformam em plataformas políticas. Por trás das novas
estatísticas de emprego está também um movimento de gradual formalização da
economia brasileira, que coloca pessoas e empresas em pé de igualdade no ce-

nário de competição e ajuda a equilibrar os gastos com a Previdência, um
problema cada vez mais sério em todo
o mundo. Com base na arrecadação dos
cinco primeiros meses do ano, o Ministério da Previdência Social reduziu a
estimativa de déficit nas contas do Instituto Nacional do Seguro Social em
2010, de 50 bilhões para algo entre 45
bilhões e 47 bilhões de reais.
O avanço no emprego no Brasil se
dá após um período em que os indicadores balançaram devido ao tremor
mundial. Lá fora, com a crise finan-

Foto

ceira, as vendas em queda, estoques
cada vez maiores e sem perspectivas
de retomada, muitas das grandes empresas nos Estados Unidos e na Europa se viram obrigadas a reduzir drasticamente o pessoal. A edição mais
recente da revista Fortune com o
ranking das 500 maiores empresas
dos Estados Unidos mostrou que elas,
em conjunto, fecharam mais de
800 000 postos de trabalho no ano
passado. Foi a maior queda anual já
registrada pela tradicional publicação
desde 1955, quando passou a acompa-
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nhar o desempenho das principais
companhias americanas. Passado o
momento mais crítico, a expectativa
lá é de uma retomada lenta. Segundo
o Departamento de Comércio americano, o produto interno bruto dos
Estados Unidos cresceu, numa taxa
anualizada, 2,7% de janeiro a março
deste ano, menos que os 3% que haviam sido estimados para o período.
Na maioria dos países europeus, a situação continua a ser pior que isso.
No Brasil, o panorama é diferente.
O início do ano de 2009 foi marcado,
sobretudo, pelo medo do desemprego.
Ficou evidente, para os economistas,
que a queda no emprego levaria imediatamente à redução do consumo, ao
aumento da inadimplência e à piora

nos resultados das empresas e do país.
Houve, de fato, demissões — uma situação dramática para os trabalhadores atingidos. Mas elas foram localizadas, sobretudo em alguns setores da
indústria e do agronegócio dependentes do mercado externo. Um exemplo
contundente é o da Embraer, cuja dependência do mercado externo chega
a superar os 95% das vendas conforme
o ano. Abalada por uma queda vertiginosa no número de pedidos de jatos, a
companhia cortou 4 656 postos de trabalho em 2009, uma redução de 22,5%
no quadro. Em outro setor, o de açúcar
e etanol, o recuo do mercado mundial
coincidiu com uma quebra da safra
doméstica, levando muitas usinas ao
prejuízo e a demissões.

O saldo geral da economia brasileira,
no entanto, foi positivo. De acordo com
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do
Trabalho, o país fechou o ano com
saldo positivo de quase 1 milhão de
empregos formais. Os números de
MELHORES E MAIORES 2010 mostram que as grandes empresas brasileiras, em sua maioria, conseguiram superar a crise com relativa tranquilidade. O bloco das 500 maiores companhias do país aumentou seus quadros
em quase 2% em 2009, fazendo com
que o total de funcionários ultrapassasse 2,7 milhões. Empresas dos setores da
construção, como a OAS e a Queiroz
Galvão, do varejo, como o Carrefour e
o Walmart, e de serviços, como a Júlio
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Simões e a Dasa, todas com atividades
voltadas predominantemente para o
mercado interno, reforçaram os times.
Entre as avaliadas nesta edição de
MELHORES E MAIORES, a construtora baiana OAS destaca-se pela incorporação de 14 473 funcionários (aumento de 39% no quadro), o que a
torna a campeã do emprego em 2009.
"Nosso crescimento está diretamente
ligado aos fortes investimentos em infraestrutura e às obras relacionadas aos

setores de petróleo e gás que estão
ocorrendo no país", afirma Cecília
Magnavita, diretora de recursos humanos da OAS. "Tivemos um número expressivo de obras contratadas no ano
passado, o que exigiu a ampliação de
mão de obra em todos os níveis, de operários a executivos." Entre os maiores
projetos sob a responsabilidade da OAS
estão a hidrelétrica de Estreito, no Maranhão, o gasoduto Pilar-Ipojuca, entre
Alagoas e Pernambuco, a moderniza-

ção da refinaria Getúlio Vargas (também conhecida como Repar), no Paraná, e a transposição do rio São Francisco, com canteiros espalhados por vários estados do Nordeste. "São obras
complexas, que demandam milhares
de funcionários cada uma", diz Cecília.
Em 2010, o ritmo forte de contratações
deve ser mantido. A volta da confiança
na economia brasileira fez com que
muitos projetos finalmente saíssem do
papel. A previsão da OAS no início do
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ano era de um aumento próximo de
10% no quadro de funcionários, o que
significaria criar algo em torno de
5 000 postos de trabalho. Porém, apenas entre janeiro e maio deste ano, a
OAS já havia contratado cerca de
15 000 pessoas, número que deve aumentar significativamente até dezembro. Uma das principais obras previstas
para começar em breve está ligada à
preparação para a Copa do Mundo de
2014. O velho estádio da Fonte Nova,
em Salvador, já começou a ser demolido. Em seu lugar, a OAS deve erguer
— em parceria com a Odebrecht — uma
moderna arena multiúso que abrigará
jogos do mundial. Outro estádio também deve começar a sair do papel até
o fim do ano: a Arena Grêmio, em Porto Alegre. Juntos, os dois projetos devem gerar, num primeiro momento,
mais 4 000 empregos diretos e outros
20 000 indiretos.
Com a criação de 2 milhões a 2,5 milhões de postos formais no ano, uma
questão se torna cada vez mais crítica
para as empresas: encontrar gente capacitada ou pelo menos com uma base
educacional suficiente para aprender
o que é preciso no ambiente de trabalho. A expansão dos negócios e, por

extensão, o crescimento econômico do
país só serão sustentados com mais
mão de obra à altura da crescente sofisticação tecnológica. Rapidamente,
com a reação da economia, ficou evidente a carência de profissionais em
diversos setores. De açougueiros, padeiros, carpinteiros e pedreiros a engenheiros e geólogos, existem milhares
de vagas disponíveis. Como preenchêlas? "O Brasil precisa fazer o mesmo
que a Coreia do Sul fez na década de
60: acelerar a formação técnica", afirma Juan Quiróz, vice-presidente da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo. No próximo presidente recairá a responsabilidade de tomar medidas para elevar o nível da educação
e ampliar a formação de técnicos, engenheiros e outros profissionais gabaritados para atender à demanda cada
vez maior das empresas brasileiras. Ao
lado de tantos outros gargalos, a falta
de mão de obra qualificada pode rapidamente colocar um limite baixo à
velocidade de crescimento do país.
Continuaremos, então, a viver o paradoxo do emprego: de um lado, milhões
de vagas abertas; de outro, trabalhadores em busca de trabalho mas sem condições de ter um emprego.

Fonte: Exame Especial: Melhores e Maiores, São Paulo, p. 112-118, jul. 2010.

