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Segundo IBGE, metade da
população ocupada ainda está
na informalidade, enquanto
inclusão digital aumenta

Pessoas com mais de 50 anos
avançam no mercado de traba-
lho, a diferença de salários entre
homens e mulheres diminui, a
inclusão digital e a formalização
aumentam. O cenário é perce-
bido na trajetória da Pesquisa
Mensal de Emprego (PME) do
IBGE que teve início em 2002 e
mostra alguns avanços, mas
também precariedades persis-
tentes nas relações de trabalho.
Mesmo com a formalização do
emprego em alta no país, dados
do estudo mostram que, de 22,1
milhões de pessoas ocupadas
em agosto, pouco menos da
metade (10,2 milhões) era o
contingente de trabalhadores
com carteira assinada.

Segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostragem de
Domicílios (Pnad), as mulheres
recebiam em 2002 52,6% do va-
lor recebido pelos homens, pa-
tamar que subiu para 71,6% em
2009. “Houve avanços, mas as

mulheres ainda são maioria en-
tre os desocupados e minoria no
número de ocupados”, diz o ge-
rente da PME, Cimar Azeredo.

A Pnad 2009 também mostra
dados ruins sobre trabalho in-
fantil: são 908 mil crianças tra-
balhando com menos de 14 anos,
em condições precárias em car-
voarias, lixões, sinais de trânsito,
como camelôs ou em serviço do-
méstico. “Como tendência geral
vemos ganhos de renda, melho-
ria na qualidade do trabalho e di-
minuição das mazelas, mas há
um caminho a seguir. O Brasil é
um país novo, com histórico de
pessoas que não estudaram, e
isso se reflete no trabalho”, pon-
dera o gerente da PME.

A inclusão digital no país tem
contribuído para melhorar a vida
do trabalhador. Em 2005, 20,9%
da população tinha acesso à in-
ternet, taxa que subiu para
41,7% em 2009. O acesso à tele-
fonia celular também melhorou:
36,6% da população tinha celu-
lar em 2005, patamar que subiu
para 51,7% em 2009. “Em quatro
anos, 38 milhões de pessoas pas-
saram a ter celular, que é um ins-
trumento de trabalho importan-
te para funções como taxista e
faxineira”, diz Azeredo.

A importância da tecnologia
da informação ganhou tanto
peso nos últimos anos que o
IBGE incluiu o item no corpo
básico da pesquisa de domicí-
lios. “O processo de inovação
tecnológica é um aliado para a
inserção no mercado de traba-
lho hoje. Se a pessoa tem a for-
mação básica mas não abraça a
tecnologia da informação, isso
pode ser uma barreira impor-
tante para a inserção.”

Com avanços e desafios a se-
rem transpostos, o fato é que a
crise de 2008 fez o Brasil melho-
rar de posição aos olhos do
mundo. Antes da crise, o Brasil
registrava a segunda maior taxa
de desocupação entre as maiores
economias do mundo — só per-
dia para a Espanha. Hoje, o Bra-
sil tem a décima taxa de desocu-
pação, segundo dados da OCDE
com base no nível de desempre-
go de 2009. Com uma taxa de
8,1%, ficamos melhores que Es-
panha (18%), Irlanda (11,8%),
Chile (10,8%), Portugal (9,5%),
Grécia (9.5%), EUA (9,3%),
França (9,1%), Rússia (8,4%) e
Canadá (8,3%). Considerando a
melhora local e a piora global, o
Brasil já deve ter galgado algu-
mas posições nesse ranking. ■

“Se a pessoa tem
a formação básica
mas não abraça a
tecnologia da
informação, isso pode
ser uma barreira
importante para
a inserção no
mercado de trabalho

Cimar Azeredo,
gerente da PME

● De um total de 22,1 milhões
de pessoas ocupadas no mês de
agosto, apenas 10,2 milhões era
o contingente de trabalhadores
com carteira assinada.

● Segundo a Pnad, as mulheres
recebiam em 2002 52,6%
do valor ganho pelos homens,
patamar que subiu para
71,6% em 2009.

● Em 2005, 20,9% da população
tinha acesso à internet, taxa
que subiu para 41,7% em 2009.
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Inclusão digital: inserção
com mais qualidade
no mercado de trabalho

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


	B1 - 2-24
	P_02
	P_03
	B1 - 4-24

	B2
	B3
	Out
	O1
	Outlook 0_53-Plano 32--1

	O2
	Outlook 0_53-Plano 32--13





