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O Brasil deve fechar o ano de 2010
com geração em torno de 2,5 mi-
lhões de vagas formais no merca-
do de trabalho e uma taxa de de-
socupação abaixo de 7%, segun-
do projeções médias do mercado.
Os números são recorde na histó-
ria do mercado de trabalho brasi-
leiro, impõem riscos reais à infla-
ção e, para o longo prazo, trazem
embutidos desafios já colocados
há tempos: melhoria de qualida-
de na educação formal, capacita-
ção profissional e agregação de
elementos de inovação e desen-
volvimento tecnológico nos pro-
cessos de trabalho.

O cenário para o emprego no
Brasil tem evoluído ao longo dos
anos. Basta olhar para a última
taxa de desocupação do IBGE:
6,7% em agosto, cinco pontos
percentuais abaixo da taxa de
11,7% observada em agosto de
2002, início da série histórica. A
se considerar fatores como pa-

drões internacionais para a taxa
de desemprego de longo prazo —
no patamar de 7% —, as movi-
mentações constantes de troca
de trabalho e o percentual de
pessoas que não se integra ao
mercado por falta de capacita-
ção, as quedas serão menores da-
qui em diante. “Esses fatores nos
levam a pensar que a taxa de de-
semprego não vai cair muito mais
e deve permanecer estável, osci-
lando entre 5% e 7%, nos próxi-
mos anos”, diz a economista do
Santander, Luiza Rodrigues.

É fato que a melhora no mer-
cado de trabalho, especialmente
para as camadas que ganham
menos, foi fundamental para a
melhoria nas desigualdades so-
ciais vista no país recentemente,
mas é preciso dizer que a passos
lentos. Basta olhar para o índice
de Gini de 0,56 (que mede a dis-
tribuição de renda, e quanto
mais próximo de 1 pior é essa re-
lação), segundo relatório do
Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud),

que coloca o Brasil na descon-
fortável posição de terceiro pior
país do mundo em desigualdade.

De qualquer maneira, a forte
demanda doméstica se refletiu
na geração de vagas e melhora de
renda. E trouxe de volta o risco
inflacionário, observa o econo-
mista-chefe da MB Associados,
Sergio Vale, que projeta taxa de
desemprego de 6,8% em 2010 e
alta da massa real de renda de
6,9%. “Uma taxa de desemprego
na casa dos 6%, como temos
agora, sinaliza demanda muito
forte de mão de obra. Tende a
haver mais disputa, consequente
aumento de renda e, no limite,
leva a pressão nos preços.”

Desafio
Mesmo que em menor velocida-
de, a perspectiva é que a gera-
ção de vagas continue em alta
em 2011. E os bons números
vindos do mercado de trabalho
agora — 1.954.531 vagas formais
criadas no acumulado do ano,
segundo o Caged — podem

ofuscar os desafios pendentes
da qualificação profissional e
mesmo da qualidade da educa-
ção formal no país. “O trabalho
é a chave para a realização de
uma sociedade menos desigual.
Mas o avanço está ligado a uma
estratégia de agregação de valor
na economia, que passa por
questões de inovação e cresci-
mento da produtividade e, em
última instância, está ligada ao
fator educação”, aponta o dire-
tor técnico do Departamento
Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Diee-
se), Clemente Ganz.

Para o curto prazo, Ganz indi-
ca o caminho da mobilização en-
tre governo e sociedade para a
execução de um plano que res-
ponda aos gargalos que o sistema
não consegue responder hoje.
“Pode ser via incentivo para que
as empresas façam treinamentos,
ou usar profissionais altamente
qualificados, mesmo que não te-
nham licenciatura, para a capa-
citação de profissionais.” ■

Desemprego cairá em ritmo
menor nos próximos anos

Renzo Gostoli/Bloomberg

A construção civil está entre
os setores mais aquecidos

do país na geração de vagas

“Uma taxa de desemprego
na casa dos 6% sinaliza
demanda muito forte de
mão de obra. Tende a haver
mais disputa, consequente
aumento de renda e, no limite,
leva à pressão nos preços”

Sergio Vale
Economista-chefe
da MB Associados

Henrique Manreza

Competição por mão de obra qualificada, aliada ao esgotamento de profissionais em alguns setores
estratégicos, faz aumentar as pressões de custos no curto prazo para a atividade produtiva no país

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 8.
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