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DESTAQUE CRESCIMENTO ECONÔMICO

Nivaldo Souza
nsouza@brasileconomico.com.br

É pela cozinha, onde a mobília
evidencia o pouco tempo de uso,
que se entra na casa do taxista An-
tônio Marcos da Silva, de 37 anos.
Mas é na sala da residência que
está o móvel mais importante de
Marcão, como o chamam no pon-
to de táxi no qual trabalha, na re-
gião da Avenida Engenheiro Luís
Carlos Berrini, corredor-símbolo
do neocapitalismo paulistano. No
cômodo, com cerca de quatro
metros quadrados, o taxista as-
siste a DVDs reproduzidos em
sua televisão de plasma de 52
polegadas, comprada há seis
meses para acompanhar a Copa.
“Eu sempre fui fanático por te-
levisão e tinha o sonho de ter
uma dessas grandonas”, conta.

A aquisição do bem de mais de
R$ 3 mil era impensável há pou-
co mais de um ano. E só foi pos-
sível depois que a vida econômi-
ca de Marcão ganhou rodas.

Antes de assumir o volante de
um Zafira 2006, ele trabalhava
como segurança de condomínios
no entorno da Praça General
Enéias Martins Nogue, região da
Berrini. Foram nove anos exer-
cendo a profissão após ter traba-
lhado como metalúrgico em uma
fábrica de conectores de alta ten-
são. “Foi meu primeiro emprego.
Antes eu trabalhava com meu pai,
que é carpinteiro naval. Mas a em-
presa faliu e eu tive de me virar.”

O ramo da segurança foi a so-
lução encontrada pelo ex-meta-

Um ano de mudanças
na vida do brasileiro
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O taxista e ex-metalúrgico Antônio Marcos da Silva é ícone do país em metamorfose
econômica, que realiza o sonho do empreendedorismo e do crescimento da renda

lúrgico para garantir renda men-
sal de R$ 700 para sustentar sua
primeira filha, que não mora
com ele. “Eu estava de seguran-
ça, mas não estava satisfeito.”

O relacionamento com taxis-
tas da praça foi visto por Marcão
como uma oportunidade. “Nesse
meio tempo, eu fiz o curso de ta-
xista”, conta. Preparação impor-
tante quando surgiu a proposta
do dono da Zafira, que queria se
aposentar e perguntou se ele to-
pava assumir o táxi por um alu-
guel mensal de R$ 2,8 mil. Mar-
cão aceitou. Trabalhava 12 horas
como segurança e, nas 36 horas
seguintes de folga, dirigia. Em
dois meses de volante conseguiu
fazer um acordo com a empresa
de segurança para se desligar da
função. “Com cinco meses com
o táxi, o dono perguntou se eu
queria comprá-lo. Eu disse que
interesse eu tinha, só não sabia
se tinha condições”, lembra.

Na época, Marcão contava com
R$ 14 mil no bolso para comprar o
veículo de R$ 32 mil. O jeito foi
rodar mais um tempo até juntar
mais R$ 12 mil. O dinheiro foi re-
passado ao proprietário da Zafira,
que reduziu o valor do carro para
R$ 30 mil. Em contrapartida,
Marcão assumia o custo fixo de
R$ 1,1 mil pelo aluguel do alvará
do veículo e do ponto de táxi.

Há exatamente um ano, Mar-
cão pilota a própria ferramenta
de trabalho. Mais do que uma
mudança de profissão, ele expe-
rimenta um impulso econômico
que se reflete, agora, em um au-

mento radical de renda. “Está so-
brando alguma coisa para o meu
caixa dois”, brinca.

Aniversário no bufê
O taxista dirige em média 15 ho-
ras diárias para atingir renda
bruta entre R$ 5 mil e R$ 6 mil.
Ele gasta cerca de R$ 2 mil com
combustível e alimentação. A
renda líquida no final do mês
chega a R$ 3 mil. Valor responsá-
vel por imprimir um novo ritmo
de vida para ele, sua esposa Ân-
gela e a filha Stefany. Como a
transferência para uma casa com
sala, cozinha e dois quartos no
bairro do Parque América, re-
gião sul de São Paulo, próximo
ao autódromo de Interlagos.
“Antes eu morava num quarto-
e-sala e banheiro”, diz o taxista.

A esposa comemora a mu-
dança. “Nossa vida melhorou
muito”, afirma Ângela, babá em
casarão do Morumbi. “Hoje, eu
até posso viajar com a minha
esposa”, diz o paulistano Mar-
cão, planejando tirar 20 dias de
férias para visitar a família da
mulher em Minas Gerais.

A pequenina Stefany, de 1 ano
e 2 meses, parece entender a
mudança. Seu primeiro aniver-
sário, comemorado dia 5 de se-
tembro em um bufê, teve direito
a bolo e palhaçadas. “Eu nunca
poderia fazer uma festa para ela
num bufê (com o salário de
R$ 700, como segurança). Gastei
R$ 4 mil. Antes, dava no máxi-
mo para fazer um churrasco de
R$ 400”, brinca o pai. ■

BONS VENTOS DA ECONOMIA

Últimos 12 meses consolidaram ciclo de crescimento com reflexos positivos inclusive nos índices sociais
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“Antes, dava no
máximo para fazer
um churrasco
de R$ 400. Eu nunca
poderia fazer uma
festa para a minha
filha num bufê

Eu sempre fui fanático
por televisão. Tinha
o sonho de ter uma
dessas grandonas

Hoje eu até posso
viajar com a
minha esposa

Antônio Marcos da Silva,
taxista
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LEIA MAIS O Brasil deve fechar 2010
com geração em torno de

2,5 milhões de vagas formais
e taxa de desemprego abaixo de
7%, números que são recorde na
história do mercado de trabalho.

A diferença de salários
entre homens e mulheres

diminui, a inclusão digital e a
formalização aumentam, mas o
IBGE ainda mostra precariedades
no mundo do trabalho.

Especialistas dizem que
houve aumento no número

de doutores titulados no Brasil,
mas alertam que eles se
concentram em humanas e não
são absorvidos pelas empresas.
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O país que o BRASIL ECONÔMICO retratou neste seu pri-
meiro ano de circulação atravessa o melhor momento
de sua história. Com a democracia consolidada, ele
vive a sexta eleição livre e direta desde que o povo re-
cuperou o direito de votar para presidente da Repúbli-
ca. Diante desse cenário virtuoso, acontece um inten-
so crescimento econômico, que tem plenas condições
de se estender por muitos anos. O(a) novo(a) presi-
dente da República, que será escolhido(a) no próximo
dia 31 de outubro, governará um país em alta. A previ-
são do ministro da Fazenda, Guido Mantega, publica-
da na edição de ontem, é de uma expansão de 8% este
ano. O FMI e o Banco Central falam em 7,5%.

Praticamente todos os indicadores econômicos
melhoraram ao longo desses 12 meses e deverão
continuar assim pelos próximos anos. Vamos aos
números. A quantidade de trabalhadores com car-
teira assinada, para iniciar com um bom exemplo,
aumentou em quase 2,8 milhões ao longo do perío-
do de vida deste jornal. O PIB, estimado em R$ 3,06
trilhões em outubro de 2009, gira agora em torno
de R$ 3,43 trilhões. As reservas cambiais pularam
de US$ 224 bilhões para US$ 278 bilhões. E os juros
só não estão mais baixos porque, diante da ameaça
inflacionária, o Copom tomou a medida sensata de
utilizá-los como barreira de contenção do consu-
mo. Essa circunstância parece ter sido feita sob
medida para um jornal que nasceu com propósitos
claros e manteve-se fiel a eles ao longo de seu pri-
meiro ano. Não custa recordá-los.

O BRASIL ECONÔMICO se assumiu desde o primeiro
dia como uma publicação abertamente compro-
metida com os negócios e com as pessoas que os
realizam. O jornal considera que o empreendedor,
pelas oportunidades que oferece ao criar empre-
sas, exerce um papel social que nunca foi tão va-
lorizado como nos últimos anos. Empreender si-
gnifica gerar riqueza, oferecer oportunidades de
trabalho e pagar os impostos que o Estado utiliza-
rá para cumprir suas obrigações, promover a jus-
tiça social e reduzir a desigualdade entre os brasi-
leiros (isso sem falar nos recursos crescentes que
os próprios empreendedores investem em ações
de responsabilidade social).

No nosso ponto de vista, toda a ação empreen-
dedora, para merecer esse nome, precisa ser feita
em obediência à lei e aos fundamentos do Estado
de Direito. Isso significa, portanto, que a solução
dos problemas que afetam as companhias (como a
carga tributária elevada, por exemplo) só tem sen-
tido sob regras que valham para todas e permitam
que a competição entre as empresas se dê de forma
justa. Pressionar pela redução da carga tributária é
legítimo. Buscar soluções individuais por meio da
sonegação é crime e deve ser punido na forma da
lei. Também foi dito, naquela ocasião, que o BRASIL
ECONÔMICO é um jornal brasileiro, feito por brasilei-
ros para brasileiros. E é exatamente assim que ele
permanecerá nos próximos anos: independente,
apartidário, crítico, informativo, analítico e cada
vez mais próximo do leitor. ■

Democracia e riqueza

A quantidade de trabalhadores com
carteira assinada aumentou em
2,8 milhões desde outubro de 2009

Ricardo Galuppo
rgaluppo@brasileconomico.com.br
Diretor de Redação
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OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO

Família Silva: carro
próprio, férias em Minas

Gerais e festa de R$ 4
mil para a filha menor

Murillo Constantino

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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