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0CASAL MINEIRO Mar
cio Silva, operário da 
construção civil, e Lu
zia, doméstica, deixou 
o Brasil em 2000, can
sado de procurar em
prego. Foi tentar ser fe
liz em Lisboa. E conse
guiu. Na Portugal ba

fejada pelo ingresso na União Europeia, 
sobravam investimentos públicos, espe
rança e oportunidades. A vida boa durou 
até o ano passado, quando a crise que as
sola o continente desde 2008 tornou im
possível para Silva achar vaga em uma 
obra. Com o marido triste, ferido no or
gulho pelo fato de só a mulher ainda con
seguir trabalho, Luzia começou a pensar 
em cruzar o Atlântico no sentido inver
so. "Todo brasileiro ia para lá e dizia que 
o Brasil estava bem. A gente também via 
pela tevê, pela Record Internacional, no
tícia de que o Brasil estava bem de empre
go. Se a gente não voltasse, perdia tudo 
o que ganhou lá", diz ela. Foi difícil, mas 
eles marcaram o retorno: dezembro últi
mo. Um mês depois, Marcio, de 45 anos, 
e Luzia, de 42, estabeleciam-se em Vali-
nhos, no interior de São Paulo. E como na 
chegada a Portugal no início do século, 
não têm do que reclamar. 

A história do casal teve um final feliz 
por uma grande razão: no período em 
que estiveram fora, o mercado de tra
balho brasileiro sofreu uma verdadeira 
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revolução. Na última década foram cria
dos 19 milhões de empregos formais, com 
carteira assinada, entre postos fixos, 
temporários e na administração pública. 
O contingente equivale a toda a popula
ção de Minas Gerais, segundo maior es
tado do País. Por causa da expansão, o nú
mero de trabalhadores formalizados 
atingiu o recorde histórico de 48 mi
lhões. Seus efeitos, da venda de carros à 
comercialização de imóveis, estão àvista. 

Essa extraordinária oferta de 
oportunidades, rara na his
tória nacional, é o principal 
sustentáculo do otimismo da 
maioria da população em re
lação ao seu futuro, de seus fi
lhos e do País. Um otimis

mo que até o momento resiste aos pouco 
confortáveis indicadores gerais da eco
nomia. Nos últimos dois anos, o cresci
mento do PIB minguou e a inflação, em
bora não alarmante, permanece bem 
acima do desejável. O ativismo da equi
pe econômica, que praticamente lan
ça um pacote por mês de incentivos lo
calizados à produção, parece demons
trar uma escolha equivocada por ações 
táticas e não estratégicas. O cenário de-
sestimula os empresários e alimenta o 
discurso pessimista da oposição parti
dária e midiática, mas encontra escas
so apoio na maioria silenciosa. As pes
quisas de opinião continuam a captar o 
otimismo dos consumidores. A aprova
ção ao governo atinge níveis históricos, 
e Dilma Rousseff, a esta altura dos even
tos, desponta como favorita absoluta 
para as eleições de 2014, embora seja ce
do para avaliações mais precisas. 

Não se pode dizer que a oferta de em
prego tenha favorecido um público ou 
região específicos. Ela tem sido genera
lizada por ramo de atividade e geografi
camente, ainda que algumas situações 
chamem mais a atenção. O setor de ser
viços (7 milhões de postos novos), o co
mércio (4 milhões) e a indústria (3 mi
lhões) lideram o ranking de contratações 

em termos absolutos. Nessa ordem se
guem como os maiores patrões. A cons
trução civil e o extrativismo foram, po
rém, os campeões de geração de emprego 
em termos proporcionais (altas de 170% 
e 100%, respectivamente). Nenhum dos 
oito setores catalogados pelo Ministério 
do Trabalho registrou redução de vagas 
nos últimos dez anos. 

Houve uma leve alteração no ranking 
entre as cinco regiões brasileiras. O Nor
deste, que em 2003 perdia do Sul, gerou 
500 mil postos a mais e passou a ocupar 
o segundo lugar em geração de empre
gos. O Sudeste, responsável por metade 
dos postos de trabalho formais do País, 
continua na ponta. Em termos relativos, 
o melhor desempenho deu-se no Nor
te, que dobrou sua quantidade de vagas. 
Juntos, o Nordeste, o Norte e o Centro-
-Oeste avançaram de 30% para 32% no 
estoque de empregos com carteira. 

Com a expansão do mercado de traba
lho, a taxa de desemprego caiu pela meta
de em dez anos e ronda mínimas históri
cas, entre 5% e 6%. A renda média dos as
salariados subiu perto de 25%. A partici
pação dos salários na economia, que ha
via recuado nos anos 1990, fermentou e 
chegou a 44% em 2009, último dado ofi
cial disponível. 

As mudanças ocorreram con
tra a maré reinante nos paí
ses ricos. Nos Estados Uni
dos e na Europa, as oportu
nidades desapareceram e o 
desemprego só fez crescer 
em uma década. A situação 

ficou dramática depois da crise financei
ra que varreu o mundo desenvolvido em 
2008. Portugal, que tão bem acolhera a 
família Silva, exibe hoje desemprego de 
17%, a terceira pior taxa europeia. Mais 
de 200 milhões de indivíduos perambu
lam atrás de ocupação pelo planeta. E, 
entre 2013 e 2014, serão mais 8 milhões, 
nas pessimistas previsões da Organiza
ção Internacional do Trabalho. E, pior, 
ele é grave entre os mais jovens. Em al
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gumas nações europeias, dois em três ha
bitantes com menos de 25 anos não en
contraram trabalho. No mesmo período, 
constata o Fundo Monetário Internacio
nal, o Brasil tornou-se o campeão mun
dial na redução do desemprego. 

A profunda transformação no merca
do de trabalho nacional tem impactos di
retos e potenciais em uma série de áreas 
distintas, e não apenas na economia, on
de são perceptíveis e até polêmicos - há 
quem defenda o aumento do desemprego 
para conter a inflação. O brasileiro sente-
-se confiante e otimista, já não se assusta 
com o risco de demissão como em outros 
tempos, revela outras preocupações e -
paradoxo? - pode até ficar mais saudável. 

No início dos anos 2000, as pesquisas 
de opinião apontavam a falta de empre
go como a primeira ou a segunda maior 
dor de cabeça dos brasileiros, ao lado da 
segurança pública. Nada parecido com 
a atualidade. Entre os paulistanos, só 
5% temem o desemprego, o que coloca 
o tema no quinto lugar entre os princi
pais problemas, atrás de drogas, assal
to em casa, assalto na rua e inflação, se
gundo pesquisa Datafolha divulgada no 
Dia do Trabalho. Em abril, levantamen
to do Ibope, em parceria com um orga
nismo internacional, indicara resultado 
semelhante. O desemprego era o sexto 
problema nacional, com 4% de respos
tas, enquanto drogas e criminalidade l i 
deravam. O temor global com a perda de 
emprego era três vezes superior. 

"A sociedade brasileira parece pa
cificada com relação ao acesso ao em
prego. A discussão de direitos agora es
tá em primeiro plano. Isso é fantástico", 
afirma a socióloga Nadya Araújo Gui
marães, da Universidade de São Paulo 
(USP) e do Centro Brasileiro de Análi
se e Planejamento (Cebrap). Autora de 
livros e estudos sobre mercado de tra
balho, ela acredita que a mudança tor
nou o cidadão-trabalhador mais exigen
te com o Estado e os patrões. Não por 
acaso, portanto, o Congresso acaba de 
estender às domésticas os benefícios da 

carteira assinada. Ou que os sindicatos 
pressionem os parlamentares por uma 
redução da jornada de trabalho. 

O desejo de exercer um direito mo
tivou o gerente-comercial paulista
no Regis Dias, de 33 anos, na busca por 
uma vida nova e, enfim, um registro em 
carteira. Durante 12 anos, entre 1998 e 
2010, ele viveu de trabalhos precários 
na indústria de embalagens plásticas. 
"Se tirei férias duas vezes nesse perío
do, foi muito", lembra. 

Há três anos, resolveu arris
car. Entrou numa facul
dade de Engenharia Me
cânica, alistou-se em uma 
empresa de recrutamen
to virtual e logo foi cha
mado para ser vendedor 

em uma loja de sistemas de áudio e ví
deo para residências. Em dezembro de 
2012, tornou-se o chefe de vendas de 
uma das unidades, um shopping em 
São Paulo. E até recusou uma oferta de 
salário melhor feita pela concorrência. 
Em julho, vai sair de férias e viajar com 
o filho para os Estados Unidos. 

O turismo é uma das três áreas que 
mais lucram com a expansão do merca
do de trabalho formal, segundo pesqui
sas do Data Popular, instituto especiali
zado na demanda dos emergentes brasi
leiros, as classes C, D e E. O motivo é sim
ples. Quem tem carteira assinada traba
lha 11 meses, mas recebe 13 contrache
ques, sem contar o adicional de férias. 

Quem também se beneficia são os 
negócios em educação e a indústria 
da beleza. No primeiro caso, pelo fa
to de uma qualificação melhor engor
dara renda mensal. A cada ano extra de 
aprendizado, apurou o Data Popular, o 
salário sobe 15%. Se todos os trabalha
dores formais tivessem um ano a mais 
de formação, a massa salarial cresceria 
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109 bilhões de dólares. Já o setor de cos
méticos tira proveito da ampliação fe
minina no mundo da CLT, a lei que com
pletou 70 anos na quarta-feira 1o. Boa 
parte das carreiras das mulheres é de 
relacionamento com o público, o que as 
estimula a caprichar na aparência. 

Oexército feminino ocupa hoje 
cerca de 20 milhões de pos
tos de trabalho, quase 42% 
do total de empregos formais 
existentes. No fim de 2002, 
a participação era de 40%. 
No contracheque, a histórica 

disparidade em relação aos homens man
teve-se praticamente igual. Desde 2003, 
o rendimento de ambos os sexos cresceu 
quase na mesma proporção, 25%. A dife
rença entre a média, que era de 21%, bai
xou para pouco mais de 20%. 

A paranaense Simone Girotto, de 29 
anos, é uma entre os 8 milhões de mu
lheres formalmente empregadas nos úl
timos dez anos. Em certa medida, ela se 
beneficia da própria melhora de vida das 
trabalhadoras. Desde fevereiro, ela é esti
lista em uma indústria de lingerie no mu
nicípio de Marechal Cândido Rondon, no 
Paraná. Um caso parecido com aquele da 
família Silva de alguém que reencontrou 
o futuro na terra natal antes abandonada 
por falta de perspectivas. 

Natural de Umuarama, também no 
Paraná, Simone mudara-se nos anos 
2000 para São Paulo, a fim de tentar a car
reira de modelo. Em 2008, concluiu o cur
so universitário de "negócios da moda" e 
passou a trabalhar em pequenas e gran
des confecções. No ano passado, foi demi
tida após pedir aumento. Segurou-se um 
tempo com a indenização até que, por in
dicação de uma amiga, foi parar em Cân
dido Rondon. Apesar do choque de trocar 
uma das maiores cidades do mundo por 
uma de 47 mil habitantes, sente-se satis
feita. E não só pelo salário. "Jamais imagi
nei que pudesse ser tão feliz trabalhando 
com lingerie, esse segmento é totalmente 
novo para mim, estou gostando muito." 

Especialista em políticas sociais, o 
economista Marcelo Neri assumiu, em 
setembro de 2012, a presidência do Ins
tituto de Pesquisa Econômica Aplica
da, órgão do governo, e uma das pri
meiras tarefas que coordenou foi uma 
pesquisa sobre o progresso do País no 
ano passado. O levantamento, que in
cluiu a subjetividade como uma das 
quatro dimensões analisadas, revelou 
uma sociedade mais contente. Os 3,8 
mil brasileiros ouvidos atribuíram no

ta média de 7,1 para a própria felicida
de. Se o Brasil usasse essa nota no tradi
cional ranking mundial da felicidade do 
instituto Gallup, saltaria seis posições e 
se colocaria no posto de número 16. 

Segundo Neri, o bolso expli
ca a alegria. Em dez anos, a 
renda cresceu acima do rit
mo da economia, situação 
acentuada em 2012. E, ape
sar de os programas sociais 
como o Bolsa Família se

rem responsáveis por parte importan
te da melhora da renda, o motor princi
pal foram os contracheques. "O símbo
lo da nova classe média é a carteira de 
trabalho", diz o economista, que des
de março acumula interinamente o co
mando da Secretaria de Assuntos Es
tratégicos da Presidência da República. 

O trabalho proporciona satisfação por 
ter adquirido um papel central na vida 
dos indivíduos nas sociedades moder
nas. Quando dois estranhos se encon
tram em uma ocasião social, por exem
plo, é comum que comecem a conversa 
por assuntos profissionais e que se de
finam um para o outro a partir das ati
vidades que exercem. A própria ima
gem de nós mesmos está quase sempre 
associada à carreira. Por isso, ter uma 
ocupação faz bem para a cabeça. 

Professor na Universidade Católica 
de Brasília, o psicólogo Celso Aleixo de 
Barros, especializado em psicologia do 
trabalho e organizacional, conduziu em 
2009 uma pesquisa com 204 trabalha
dores desempregados ao menos há seis 
meses. O objetivo era medir e entender o 
impacto da desocupação na saúde men
tal. Conclusão: desemprego produz bai
xa autoestima, estado de ânimo e humor 
reduzidos, estresse, ansiedade, vergo
nha, humilhação e distúrbios do sono. 
"Trabalho por si só não garante felicida
de, é preciso ter espaço para a criativida
de. Mas no nosso tipo de sociedade não 
tem saída: não dá para ser feliz sem tra
balho", afirma o psicólogo. 
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Não se trata de uma peculiaridade 
brasileira. O sociólogo português Pe
dro Araújo, da Universidade de Coim
bra, fez uma pesquisa, em 2005, com 
sete ex-trabalhadores de uma fábrica 
de cerâmica falida e chegou a conclu
sões parecidas sobre os efeitos psíqui
cos deletérios da desocupação. "A cons
ciência de que uma experiência de tra
balho adquirida ao longo da vida se po
de tornar subitamente inútil é uma ex
periência dolorosa", afirma. 

Morador de Nova Gló
ria, município de 8,5 
mil habitantes no in
terior de Goiás, o cam
ponês Nelson dos Reis 
da Cunha, de 63 anos, 
é um caso de quem re

siste à ideia de abrir mão da experiência 
de uma vida. Apesar de ter se aposenta
do em 2010, ainda trabalha na colheita 
de cana-de-açúcar para uma agropecuá
ria de Nova Glória. Em 2002, a empresa 
parou de recorrer a Cunha, a quem paga
va, mas não registrava em carteira. Ele se 
virou com serviços esporádicos até 2008, 
quando o antigo patrão passou a requisi
tá-lo de novo a cada safra, agora de ma
neira formal, como trabalhador tempo
rário. O agricultor anda ansioso, pois ain
da não foi chamado para a colheita que 
em tese começaria em abril. "Sou pessoa 
inquieta, gosto de trabalhar." 

E se esporte é vida, trabalho também 
seria. Em novembro de 2008, o Ministé
rio da Saúde da Inglaterra encomendou 
ao médico Michael Marmot, professor 
de Saúde Pública na University College 
London, um estudo com propostas para 
o governo reduzir as iniquidades em 
saúde a partir de 2010. Durante o traba
lho, chamaram a atenção de Marmot 
estatísticas intrigantes: no início dos 
anos 1980, a mortalidade entre os de
sempregados ingleses havia sido maior 
do que entre os ocupados. Era a época do 
governo de Margaret Thatcher, a inimi
ga dos sindicatos e do Estado de Bem-

-Estar Social. No relatório final, o médi
co indicou seis objetivos que o governo 
deveria perseguir para melhorar a saúde 
pública, e o terceiro deles era gerar mais 
e melhores empregos. 

Para José Gomes Temporão, ex-mi
nistro da Saúde, o trabalho, sobretu
do quando formalizado, é um estímulo 
graças à sensação de utilidade à socie
dade, além da segurança financeira pa
ra comer e se cuidar de forma mais ade
quada. Por outro lado, ressalta, "depen
dendo do tipo de trabalho, pode haver 
impacto negativo por estresse, aciden
tes e doenças profissionais". 

A revolução no mercado de trabalho 
tem influência em áreas distintas, e uma 
das grandes questões é se terá - ou conti
nuará a ter - na política. Ou seja, se na elei
ção presidencial do próximo ano pesará 
a favor do governo federal e da presiden
ta Dilma Rousseff. Com base em pesqui
sas de seu instituto, o sócio-diretor do Da
ta Popular, Renato Meirelles, avalia que a 
percepção do eleitorado está em mutação. 

Segundo ele, o trabalhador reconhe
ce o ex-presidente Lula como responsá
vel pelo emprego, e isso teria assegurado 
sua reeleição em 2006 e a vitória em 2010 
da candidata escolhida por ele. Esse mes
mo trabalhador não se apavora mais com 
a hipótese de ser mandado embora, topa 
pedir demissão para buscar uma opor
tunidade melhor, e agora quer saber co
mo vai progredir mais depressa. "As duas 
últimas eleições foram sobre legado. A de 
2014 vai ser sobre futuro." 

Recém-chegada ao Brasil, a família 
Silva ainda curte o presente como nos 
bons tempos de imigrantes em Lisboa, 
mas não deixa de pensar no futuro. E 
torce para que este não traga arrepen
dimentos. "Viemos embora porque Por
tugal e a Europa toda estão em crise, en
quanto o Brasil evoluiu, as pessoas que 
deixei para trás estão melhores, têm ca
sa, carro", diz Luzia. "Se naquele tempo 
o Brasil estivesse bem como hoje, eu não 
saía. E enquanto estiver bem, não vou 
voltar a sair." 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 747, p. 30-35, 8 maio 2013. 




