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A economia dos países ricos
continua naufragando e isso
mostra que não há indicação
seguradequeacrisefinancei-

ra de 2008 esteja sendo superada.
Nesse último fim de semana, depois

de manifestaçõesde milhões de jovens
e adultos nas praças da Espanha, con-
vocados pela internet para protestar
contra as condições econômicas do
país, o Partido Socialista Operário Es-
panhol, liderado pelo primeiro-minis-
tro José Luis Rodriguez Zapatero, so-
freu a maior derrota eleitoral dos últi-
mos 20 anos.

Ontem, a agência de classificação de
risco Standard & Poor's cortou a pers-
pectivadadívidadaItália deestávelpa-
ranegativa.Ouseja,advertiuqueaqua-
lidade dos títulos do Tesouro italiano
está sob a iminência de rebaixamento.
É a consequência de uma prolongada

estagnação e do enfraquecimento políti-
co do governo do primeiro-ministro Sil-
vio Berlusconi. A deterioração da saúde
econômicadopaístendeaempurrar mais
um I para dentro da sigla maldita PIG
(Portugal, Irlanda e Grécia).

Ontemmesmo,outra agênciadeclassi-
ficação de risco, a Fitch, avisou que a dívi-
da da Bélgica também está sendo coloca-
daemperspectiva negativa,parapróximo
rebaixamento.

No mais, a Grécia, que, em 2010, só se
manteve à tona d’água porque recebeu
um balão de oxigênio de 110 bilhões de
euros, ainda não decretou o calote mes-
mo depois de o Conselho dos Ministros
de Finanças da Área do Euro (Ecofin) re-
conhecer que alguma reestruturação da
dívida passou a ser inevitável. Na semana
passada, o primeiro-ministro da Grécia,
Georges Papandreou, recusou qualquer
passo no sentido do calote, pois sabe que

essa é uma medida que fecharia as portas
do mercado financeiro por anos e anos.
Também ontem, o governo de Atenas foi
constrangido a divulgar um déficit orça-
mentário maior do que o projetado.

Portugal e Irlanda são o que já se sabe.
Ontem, tomaram corpo as informações
de que a Comissão Europeia autorizará a
primeira emissão de dívida do bloco do
euro com base nas regras do Fundo Euro-
peu de Estabilidade Financeira, visando a
financiar a ajuda a Portugal e Irlanda.

No mais, a economia americana segue
prostrada. A atividade econômica até que
mostra algum alento e poderá crescer
pouco acima de 2,5% neste ano.Seu preço
é alto: juros básicos ao redor de zero há
maisde dois anos euma injeção de moeda
emitida do nada que ascende a US$ 1,9
trilhão. Mas o desemprego se mantém ao
redor dos 9%e o déficit orçamentário não
cede. O governo Obama está batalhando
paraarrancar do Congresso a autorização
paraqueadívida públicaamericanapossa
saltar para além dos US$ 14,3 bilhões.

Tudosepassacomoseaenorme opera-
ção de expansão dos gastos públicos por
parte dos governos dos países industriali-
zados esteja socializando as perdas do se-
tor privado e adiando inexoravelmente a
recuperação.

Porenquanto,oprincipalfocodasauto-
ridades do G-8 continua sendo circuns-
crever a epidemia. Mas os resultados se-
guem fracos e incertos. Às vezes parecem
recomendar a transferência de boa parte
da conta da crise para os credores. Mas,
quando parecem dispostos a aceitar esse
desfecho,voltamatrás,portemeremuma
quebra em cadeia dos grandes bancos.

TRABALHO
Greve de advertência
para Eletrobrás
Funcionários da Eletrobrás fize-
ram ontem uma greve de adver-
tência de 24 horas com o objeti-
vo de alertar os diretores da es-
tatal sobre a necessidade de
uma proposta salarial. Segundo
o diretor do Sindicato dos Ele-
tricitários do Rio de Janeiro,
Emanuel Mendes Torres, a gre-
ve se deve à falta de uma contra-
proposta ao pedido de aumento

de 11,2% da categoria. A direção
se reúne com os sindicalistas na
quinta-feira, em Brasília.

MERCOSUL
Economistas veem ‘pior
momento’ do bloco
Ao completar 20 anos, o Merco-
sul “passa por um de seus pio-
res momentos”, avaliam econo-
mistas da consultoria argentina
Ecolatina. “Nunca houve repre-
sália comercial tão forte do Bra-
sil contra a Argentina”, observa

a consultoria em relatório sema-
nal distribuído à imprensa, refe-
rindo-se à imposição pelo gover-
no brasileiro de licenças não
automáticas para a importação
de veículos.

CHINA
País é o maior mercado
de moedas de ouro
A China superou a Índia como o
maior mercado de moedas e
lingotes de ouro no mundo. O
metal tem sido visto por muitos

como um índice de inflação. Na
sexta-feira, dados do Ministério
de Indústria e Informatização
mostraram que a produção de
ouro chinesa no primeiro tri-
mestre cresceu 4,63% em rela-
ção ao mesmo período de 2010.

Os dados do co-
mércio varejista
ampliado do pri-
meiro trimestre
mostram um cres-
cimento de 10,3%,
em relação ao mes-
mo período de
2010 – sinal da ro-

bustez do consumo doméstico, que
leva os economistas a pensarem que o
Banco Central (BC) terá dificuldade
em reverter o rumo do consumo nos
próximos meses, apesar das medidas
macroprudenciais.

É provável que abril acuse um pe-
queno recuo, em razão apenas, talvez,
da necessidade das famílias de econo-
mizarem um pouco para o Dia das
Mães. Quando se examinam as pers-
pectivas para o atual exercício, a con-
clusão é de que será difícil conter o
crescimento do consumo doméstico.

Certamente, a elevação dos preços
é um fator de limitação do consumo.
Porém, tudo indica que chegamos a
um patamar em que os preços ten-
dem a se estabilizar em razão da que-
dadascotaçõesdascommodities, des-
de queo governo mantenha suaauste-
ridade nos gastos públicos, o que não
dá muita tranquilidade.

Existe, todavia, uma série de fato-
res que levam a prever que a renda das
famílias não vai diminuir, isto é, que a
melhora do poder aquisitivo conti-
nuará a fazer pressões sobre a deman-
da interna.

Parece existir um consenso de que
este anoserá marcado por um aumen-
todos investimentos privados, embo-
rasejadeesperar queos dosetorpúbli-
conãoterão o mesmo ritmo.Osinves-
timentos privados virão principal-
mente do aporte dos capitais estran-
geiros, cujo nível parece estar particu-
larmente alto este ano. Por definição,
investimentos são caracterizados co-
mo despesas imediatas, enquanto o
aumento da oferta de bens ou servi-
çosaparece somente depois dealguns
meses.

Essa situação se percebe pelo au-
mento da mão de obra empregada,
embora a produção industrial pareça
estável. A esse aporte de capital, que
deverá surtir efeito no ano inteiro, te-
mos de somar os efeitos dos reajustes
salariais, que deverão ser efetivos no
segundo semestre do ano e que serão
negociados num clima de alta de pre-
ços em relação ao ano anterior.

A tentativa do governo de conse-
guir uma desvalorização do real até
agora não teve grande efeito, o que
significa que os produtos importados
continuarão com preços atrativos.

A redução do crédito parece ter sur-
tido efeito nas vendas a prestações,
porém,além dousodos cartões decré-
dito, registrou-se uma elevação do
uso do cheque (inclusive cheque pré-
datado), que procura amenizar as res-
trições impostas pelo BC.

Somente uma redução da massa sa-
larial poderia afetar a economia.

P ara muitos, a profissão de em-
pregadas domésticas está em
extinção. Os dados não dizem
isso,mashámuitatransforma-

çãoemandamento.Segundoinformam
as Pesquisas Nacionais por Amostra de
Domicílios (Pnads), em 2002 havia 6,2
milhões de servidores domésticos. Em
2009 eram 7,2 milhões. Mas a propor-
ção se manteve praticamente a mesma
– em torno de 7,7% da força de trabalho.
Ou seja, a categoria cresceu devagar.

Muitas moças optaram por outros
empregos. Por outro lado, a demanda
aumentou muito. Nos dias de hoje, pra-
ticamente 50% das mulheres saem de
casaparatrabalhareababáeaemprega-
da doméstica são apoios essenciais.

O salário médio real das empregadas
registradas subiu de R$ 414 mensais, em
2002, para R$ 586, em 2009, ou seja, um
aumento de 41,5%. Isso foi quase três
vezes mais do que o aumento dos em-
pregados registrados em empresas,
cujosaláriomédiorealpassoude R$947
para R$ 1.104, ou seja, 16,5% a mais.

A disparada dos salários se deve tam-
bém à melhoria da qualificação desses
profissionais. Em 2002 os empregados
domésticos tinham, em média, 5,1 anos
de escola; em 2009, 6 anos – um avanço
de 20%, bem superior ao que ocorreu
com o restante da força de trabalho,

cujas médias subiram de 7,4 anos para
8,4 anos, ou seja, 13,5%.

Embora a maioria dos empregados
domésticosaindatenhaumaescolariza-
ção limitada, há avanços expressivos.
Entre2002e2009,onúmerodedomés-
ticas com ensino médio completo do-
brou,passandode cercade 600 milpara
1,2 milhão. Os diplomados em faculda-
des passaram de cerca de 5 mil para 68
mil – um aumento de 11 vezes!

Apesar de a categoria sofrer de 70%
de informalidade, o número de empre-
gadas devidamente registradas tam-
bém avançou. Em 2002 eram apenas 1,5
milhão; em 2009 chegaram a quase 2
milhões–umaumentode33%.Osinfor-
mais também aumentaram, é verdade,
mas isso não passou de 13%.

Apesar de a maioria trabalhar sem re-
gistro em carteira (muitas vezes como
diaristas), há 640 mil empregadas que
desfrutam de proteções previdenciá-
rias por contribuírem facultativamente
ao INSS (dados da Previdência Social).

As famílias de classe média estão sen-
tindo na pele as dificuldades para con-
tratar uma empregada doméstica nos
diasatuais.Játemgenteimportandoba-
bás do Paraguai e da Bolívia. Isso por-
que, além do salário alto, as exigências
aumentaram muito. Poucas aceitam
“dormirnoemprego”outrabalharànoi-
te e nos fins de semana.

Vários projetos de lei tramitam no
Congresso Nacional com vistas a acele-
rar a formalização das empregadas do-
mésticas. O Projeto de Lei do Senado
Federal (PLS) 161 reduz a contribuição
previdenciária dos empregadores de

12% para 6%. O PLS 447/2009 concede
uma anistia aos empregadores que ain-
damantêmasempregadasnainformali-
dade, para então formalizá-las. O PLS
159/2009aumentaovalordamultapara
os que insistirem na informalidade. O
PLS175/2009mantémoFGTScomoop-
cional (como é hoje), mas libera os em-
pregadoresdopagamentodos40%refe-
rentes à indenização de dispensa. O
PLS 194/2009 dá um incentivo tributá-
rio aos empregadores que fizerem pla-
nos de saúde para as suas empregadas.

AOITpôsas empregadasdomésticas
no centro da pauta da 99.ª Conferência
Internacional do Trabalho, que ocorre-
ráemjunhoemGenebra.Busca-seapro-
var uma convenção internacional para
regular as condições de trabalho dessa
profissão em todo o mundo.

O Brasil caminha para a situação dos
países avançados onde as empregadas
domésticas são raras e caras. Isso terá
forte impacto nas famílias brasileiras,
paraasquaishaveráumaumentodotra-
balho doméstico e uma nova divisão do
trabalho: o homem terá de ajudar a mu-
lher cotidianamente nos afazeres da ca-
sa. Entre nós, os maridos trabalham em
casa não mais do que 4 horas por sema-
na. Os homens da Escandinávia traba-
lham 18. Na falta de empregada, para as
moças, um bom negócio é casar com
um dinamarquês...
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RAIO-X DOS PAÍSES RICOS

QILAI SHEN/EFE

GUIDO MANTEGA
MINISTRO DA FAZENDA

“Gostaríamosde mais tempopara amadure-
cer a sucessão (no FMI). O candidato deve
conversar com os países de peso maior.”

FONTE: FMI
* Em porcentagem do PIB

OLLI REHN
COMISSÁRIO EUROPEU

“A Grécia tem de reforçar as economias
orçamentárias e as reformas econômicas
antes que novo passo possa ser dado.”

“Eu nego veementemente
as possíveis alegações
que enfrento agora; ey
estou confiante de que a
verdade vai aparecer e eu
serei inocentado.”

Dominique Staruss-Kahn
EX-DIRETOR-GERENTE DO FMI EM

E-MAIL AOS FUNCIONÁRIOS DA

INSTITUIÇÃO AO REDOR DO MUNDO

● Menos calote
Fim do período de grandes
pagamentos reduz quantidade
de cheques devolvidos em abril

PAULO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA FORÇA SINDICAL

“O Brasil está virando um país de apertado-
res de parafuso, ante o avanço dos
produtos importados.”

2,0%
do total dos cheques compensa-
do no País em abril foi devolvido
por falta de fundos, segundo
pesquisa Serasa Experian

2,13%
foi a fatia devolvida em março

No contexto atual, redução
do consumo é improvável

celso.ming@grupoestado.com.br

CONFIRA

Editorial econômico

Continua ruim

● Chuva demais
O leitor Jair Freire (assim.soja@
gmail.com) adverte que outro fator
importante está puxando os preços
das commodities agrícolas. É o gran-
de atraso no plantio das safras de
verão no Hemisfério Norte, em con-
sequência das fortes chuvas desta
primavera. É um fator que, além de
reduzir a área de plantio do milho,
deverá reduzir a produtividade.

● Realismo no JBS
Pergunta do leitor Aloysio Quintão
Bello de Oliveira (aloysiobello@uol.
com.br): “O BNDES injeta outros R$
3,48 bilhões no JBS. Seu presidente,
Luciano Coutinho, exige meta “realis-
ta” da Petrobrás. Está ele cobrando
“realismo” também do JBS?

● Barcelona
A revista ‘The Economist’ desta se-
mana traça um perfil do Barcelona.
Na temporada 2009/10, o clube es-
panhol teve receitas de US$ 488 mi-
lhões, o dobro de quatro anos atrás.
Em 2010, assinou um contrato míni-
mo de US$ 231 milhões com a Qatar
Foundation. É o primeiro patrocínio
na camisa em 111 anos de história.

●✽
JOSÉ
PASTORE

Domésticas – profissão em extinção?
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Alemanha -2,8 76,5 7,1
Áustria -3,7 72,3 4,2
Bélgica -2,9 103,1 8,4
Espanha -5,3 70,2 19,3
EUA -9,6 99,3 9,5
França -3,7 87,5 9,7
Grécia -5,3 139,3 14,6
Holanda -4,8 69,3 4,4
Irlanda -6,7 101,6 13,0
Itália -2,8 119,6 8,6
Japão -7,1 234,1 4,9
Portugal -4,0 87,0 10,8

Panorama Econômico
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