
País só cria vagas de baixa remuneração 
Carlos Giffoni  
 
De janeiro a setembro, país fechou 140 mil empregos com salários acima de dois salários 
mínimos. 
 
O crescimento do mercado de trabalho brasileiro ocorre principalmente entre os empregos que 
pagam até dois salários mínimos. O saldo entre admitidos e demitidos só é positivo até essa 
faixa salarial, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged). Acima dessa faixa, demite-se mais do que se contrata. O avanço do salário mínimo, 
cujo poder de compra vem crescendo, "empurra" uma parte desses trabalhadores para a base 
da pirâmide salarial, compondo uma forte concentração nos postos de trabalho com salários 
menores. 
  
Para especialistas em mercado de trabalho ouvidos pelo Valor, a concentração das novas 
vagas em baixo salários é um sinal de que não existe, de forma generalizada, um apagão de 
mão de obra qualificada. 
  
Dados do Caged mostram que entre janeiro e setembro deste ano o saldo de empregos foi 
positivo em 1,78 milhão, com a criação de 1,92 milhão de vagas na faixa que paga até dois 
salários mínimos e o fechamento de cerca de 140 mil entre as faixas que pagam acima desse 
valor. As vagas criadas para pagar "baixos salários" foram 7,44% maiores que o saldo total de 
vagas. Nesse mesmo período em 2010, a relação era menos significativa, de 5,35% - 2,29 
milhões de empregos que pagavam até dois salários mínimos foram criados, contra o saldo de 
2,18 milhões de vagas criadas. 
 

 
 
Esse movimento indica que as empresas estão demitindo pessoas que ocupam cargos com 
salários maiores e pagando menos na hora de contratar. "Há um 'empacotamento' da 
estrutura de remuneração no salário mínimo. As empresas demitem quem recebe mais e 
contratam pagando valores indexados ao mínimo", afirma Claudio Dedecca, professor de 
economia da Unicamp. 
  
A concentração nessa faixa mais baixa também ocorre porque o salário mínimo tem avançado 
significativamente e o seu poder de compra, aumentado. "No ano que vem, quando o salário 
mínimo crescer ainda mais, essa concentração vai aparecer com ainda mais intensidade", 
explica João Saboia, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-
UFRJ). Os cálculos do Ministério do Planejamento para o reajuste do mínimo em 2012 chegam 
a 14,26% e o valor, por enquanto, está fixado em R$ 622,73. 
  
O tipo de emprego criado no país é determinante na hierarquização dos salários. No Brasil, é o 
setor de serviços que está recebendo boa parte dos cerca de 2 milhões de trabalhadores que 
estão entrando no mercado de trabalho neste ano. "A realidade brasileira é explicada pela 
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nossa estrutura ocupacional, que gera empregos sobretudo no setor de serviços, e mais 
recentemente na construção civil. Em serviços, muitos jovens têm o seu primeiro emprego. O 
telemarketing é um bom exemplo. E essas vagas pagam salários baixos", diz Sérgio 
Mendonça, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 
  
A desaceleração da economia e a inflação maior produziram aumentos reais menores em 
2011, o que corroeu o rendimento dos trabalhadores e manteve o condicionamento de grande 
parte dos salários ao valor do mínimo. Foram raros os casos em que as negociações coletivas 
trouxeram aumentos reais maiores que 2%. 
  
Além disso, a evolução do rendimento médio da população ocupada está desacelerando. Em 
setembro, na comparação com o mesmo mês de 2010, o avanço foi de 0,01%. Na comparação 
entre os meses de agosto de 2010 e 2011, o crescimento tinha sido de 3,15%. Ao mesmo 
tempo, a Pesquisa Mensal de Emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PME / 
IBGE), realizada em seis regiões metropolitanas, mostra que o desemprego está caindo 
constantemente e atingiu recorde de baixa em setembro, com 6,0%. 
  
"Não existe apagão de mão de obra qualificada. Nem sobra. Se sobrasse, o mercado não teria 
como absorvê-los. Em algumas situações bem específicas, faltam profissionais mais 
qualificados, como na construção civil, mas essa parcela representa muito pouco no conjunto 
de 2 milhões de empregos que estão sendo gerados nos últimos anos", afirma Mendonça. "E 
também não adianta ter oferta de profissionais cada vez mais escolarizados se as vagas que 
estão sendo criadas são para ficar atrás de um balcão no comércio." 
 
  
A capacidade do mercado de trabalho no Brasil absorver tantos profissionais com ensino 
superior também é questionada por Saboia. "Há muitas escolas de baixíssimo nível formando 
pessoas mal preparadas, que acabam sendo dispensadas pelo mercado e ocupando vagas que 
exigem qualificação menor. Talvez seja o momento de formar menos universitários e mais 
pessoas em cursos técnicos", sugere o professor da UFRJ. 
  
Esse apagão de mão de obra, contudo, pode chegar, e em pouco tempo, segundo Mendonça, 
do Dieese. Ele explica que o crescimento da população economicamente ativa está 
sedesacelerando no país, reflexo do processo de envelhecimento pelo qual a sociedade 
brasileira começa a passar, o que deve apertar o abastecimento de mão de obra caso se 
confirme um ritmo de crescimento em torno de 4% nos próximos anos. "Se esse cenário 
vingar, teremos um problema de força de trabalho, a não ser que se invista em tecnologia 
para mecanizar alguns setores ou se importe mão de obra", explica. 
 
Barbosa prevê 'reaceleração' no trimestre 
João Villaverde  
 
O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi nulo entre o segundo e o terceiro trimestres, 
mas deverá se acelerar nos últimos três meses do ano, encerrando 2011 em 3,8%, marcando 
4% em 2012. Essa é a avaliação de Nelson Barbosa, secretário-executivo do Ministério da 
Fazenda, para quem essa "reaceleração" da economia no ano que vem ocorrerá mesmo com o 
cumprimento de uma política fiscal rigorosa e com o "enfraquecimento" da inflação.  
 
"Teremos [em 2012] o aumento do salário mínimo, a entrada em vigor das desonerações 
fiscais do Super Simples, que devem injetar R$ 8 bilhões na economia, as medidas de 
incentivo à indústria do programa Brasil Maior e o efeito defasado dos cortes na Selic 
implementados neste ano", disse Barbosa, para quem esses fatores servirão para garantir um 
avanço no PIB de "pelo menos 4%". 
  
Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), disse Barbosa, passará por forte 
desaceleração. Segundo ele, a simples revisão da Pesquisa Orçamentária Familiar (POF), por 
parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano que vem, deve reduzir o 
IPCA em até 0,3 ponto percentual. Ele afirmou também que os preços das commodities ficarão 
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estáveis ou mesmo em queda em relação ao atual nível e que pressões como o "choque 
idiossincrático" no preço dos combustíveis não se repetirão em 2012. 
 
Novo mínimo eleva renda em 3% com reflexo no PIB 
Arícia Martins, Carlos Giffoni e Marcos de Moura e Souza  
 
O já contratado reajuste de 14% do salário mínimo em janeiro de 2012 terá um impacto 
adicional de cerca de três pontos percentuais na massa de rendimentos do trabalho, que exclui 
os ganhos com a Previdência. A estimativa do Banco Central, publicada ontem no Boletim 
Regional, foi feita com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do 
IBGE, cuja amostragem é maior que a da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do mesmo 
instituto. 
  
Em um box dentro do boletim, o BC calcula diferentes impactos do aumento do mínimo, 
dependendo da indexação do reajuste sobre faixas salariais que vão até dois mínimos. Caso 
ele alcançasse todos os trabalhadores com rendimentos até dois salários mínimos, a massa de 
rendimentos poderia crescer até 4,5% em 2012, somente como efeito do reajuste. Mas o 
estudo do BC, com base no que aconteceu em outros anos, conclui que o impacto deve ser de 
3%. 
 

 
 
O diretor de política econômica do BC, Carlos Hamilton Araújo, avalia que o reajuste deve 
provocar um aquecimento da demanda no ano que vem. "Certamente o aumento do salário 
mínimo, na medida que aumenta a massa de rendimentos, terá um impacto sobre a demanda 
agregada. Mas em termos de inflação, esse impacto já está contemplado no nosso cenário [de 
evolução dos preços]", disse durante apresentação do Boletim Regional em Belo Horizonte. 
  
Economistas ouvidos pelo Valor consideram forte o efeito do mínimo na massa de rendimentos 
projetado pelo BC e, consequentemente, na atividade econômica em 2012. A estimativa da 
autoridade monetária, no entanto, não provocou alteração das projeções feitas para o ano que 
vem, já que o fôlego extra dado pelo mínimo à economia já estava quantificado. 
  
Em um momento de recrudescimento do cenário global, o aumento do mínimo ajudará a 
mitigar uma desaceleração forte da renda dos trabalhadores e também dos aposentados cujos 
rendimentos são reajustados pelo mínimo, jogando a favor da economia junto com o ciclo de 
afrouxamento monetário e com a reversão das medidas macroprudenciais. E o impacto não é 
apenas para os empregos privados. Há categorias no setor público cujos salários são 
calculados em múltiplos do mínimo. 
  
"A impressão que se tinha é que o impacto do salário mínimo era apenas fiscal, mas esse 
aumento de 3% na massa projetado pelo BC mostra sua relevância no mercado de trabalho", 
avalia o economista-chefe da corretora Convenção Tullett Prebon, Fernando Montero. "Se 
considerarmos um ano com crescimento da economia em torno de 3,5%, esse impacto é muito 
grande", diz. 
  
Segundo os cálculos de Fernanda Consorte, economista do Santander, esse impacto na massa 
de rendimentos do trabalho deve representar 0,5 ponto percentual do crescimento de 3,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) projetado pelo Santander para 2012. "Cerca de 40% do PIB é 
referente aos salários. Considerando os reajustes para o próximo ano e os dissídios, chegamos 
a 0,5 ponto, o que é bem alto", afirma. 
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O economista Fabio Romão, da LCA Consultores, também considera o impacto no PIB, mas 
calcula que ele será um pouco menor. A consultoria estima que a economia crescerá 3,1% em 
2012, apresentando ligeira aceleração em relação a 2011, quando a expansão deve ser de 
2,8%. "Sem o mínimo, o PIB também iria crescer 2,8% no ano que vem", calcula. 
  
Romão afirma que não projetaria um aumento da renda real dos trabalhadores parecido com o 
deste ano para 2012 sem o impulso extra do mínimo. Com base em dados da PNAD, o 
economista espera que, descontada a inflação, o crescimento médio real da renda será de 3% 
em 2012, diante de 2,6% em 2011. Ele lembra que o cálculo do BC não leva em conta a renda 
dos aposentados, que representam nada menos do que 21,4% da massa total de rendimentos 
do país. "Dois terços dos aposentados ganham um salário mínimo e terão seu benefício 
reajustado em 14%. É mais um impulso de renda e consumo", diz. 
  
Segundo Rafael Bacciotti, da Tendências Consultoria, o reajuste do mínimo terá importante 
influência no consumo das famílias, que crescerá mais em 2012 do que em 2011. Para um PIB 
de 3,7% no ano que vem, Bacciotti projeta que a demanda das famílias crescerá 4,4%, frente 
a um avanço de 4,2% neste ano, com PIB de 3,3%. "Ainda que o investimento sofra com o 
cenário global, a renda e o consumo domésticos parecem estar contratados", diz Montero. 
  
Fernanda, do Santander, também considera uma pressão inflacionária. "Considerando esse 
impulso adicional sobre a renda para o ano que vem, acredito que a inflação fique em torno de 
6,0%, acima do centro da meta." Na contramão, o economista da LCA diz que seus cálculos já 
previam o impacto do mínimo. "Já era sabido que o aumento real do mínimo no ano que vem 
seria de 7,5%. Essa nova conta do BC só vem confirmar nossas estimativas. Minha projeção de 
inflação está em 5,2% para 2012, já quantificando o efeito do aumento de 14% do salário 
mínimo", diz Romão. 
 
Em reunião com Mantega, empresários relatam dificuldades  
Sergio Lamucci e Tainara Machado  
 
Num momento em que a desaceleração da economia se acentua e aumentam as incertezas no 
cenário externo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, encontrou-se na segunda-feira com 
um grupo de empresários para ouvir relatos sobre a situação de vários setores da indústria e 
do comércio e para enfatizar o esforço do governo em impedir uma queda forte do ritmo de 
atividade. Segundo participantes da reunião, realizada na sede da Fazenda em São Paulo, 
Mantega recebeu sugestões no sentido de ampliar o crédito, baixar os juros, reduzir a carga 
tributária e diminuir a burocracia, mostrando-se receptivo a elas, mas sem se comprometer 
com a adoção de nenhuma medida no curto prazo.  
 
O presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Humberto 
Barbato, disse ter exposto ao ministro as dificuldades das empresas filiadas à entidade, 
especialmente dos setores de telecomunicações e geração, distribuição e transmissão de 
energia elétrica. Com a forte concorrência do importado, as companhias têm perdido espaço 
para o produto estrangeiro. Segundo Barbato, o setor de geração, transmissão e distribuição 
de energia viu seu faturamento crescer 10% no primeiro semestre. "As importações, porém, 
crescem muito mais. De janeiro a outubro, aumentaram 68,5%." Barbato disse que ficou 
acertado que ele terá contatos com o secretário de Política Econômica, Márcio Holland, 
presente à reunião, para discutirem os números e eventualmente elaborarem propostas para 
ajudar os segmentos que mais sofrem.  
 
Segundo o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção 
(Anamaco), Claudio Conz, as sugestões dos empresários se concentraram em temas como a 
diminuição da carga tributária, aumento do crédito e queda dos juros. Ele também fez um 
relato sobre a situação do setor que, de janeiro a outubro, viu o faturamento crescer 5%, 
abaixo dos 10% a 11% esperados no começo do ano. A piora nas condições de crédito 
contribuiu para esse desempenho mais fraco, disse ele. A reversão já anunciada pelo Banco 
Central de algumas das medidas de restrição ao crédito, porém, já é uma boa notícia, segundo 
Conz.  
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Tiaraju Pires, superintendente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), traçou ao 
ministro um quadro positivo sobre o setor. A combinação entre desemprego em nível 
historicamente baixo e aumento da renda real ainda proporciona crescimento relevante para o 
segmento. Para o ano, a expansão esperado pelo setor é de 4%. "Para a Abras, o nível de 
consumo que temos hoje proporciona um ambiente muito favorável."  
 
Estiveram no encontro Enéas Pestana, diretor-presidente do grupo Pão de Açúcar, Armando 
Ennes do Vale Junior, da Whirlpool, Luiza Trajano, presidente da Magazine Luiza, Fernando de 
Castro, presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Lourival Kiçula, da 
Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) e Walter Cover, da 
Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção (Abramat). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A4. 
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