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Setor público continua a
pagar melhores salários

Alana Martins
Allana Meirelles
ESPECIAL PARA O ESTADO

O Instituto Mises, organização
de divulgação dos ideais libe-
rais, e o Movimento Endireita
Brasil fizeram ontem a quinta
edição do Dia da Liberdade de
Impostos, no qual 5 mil litros de

gasolina foram vendidos a R$
1,267 por litro em um posto da
Rede Ipiranga na Avenida Suma-
ré, em São Paulo.

O objetivo do evento, segun-
do o presidente do Instituto Mi-
ses, Hélio Mises, é “conscienti-
zar as pessoas que acham que
não pagam impostos, por não
saberem do valor dos tributos
embutidos nos produtos. Que-
remos mostrar a fortuna paga
em impostos no Brasil”.

A data escolhida é o último
dia do ano em que o brasileiro
trabalharia apenas para pagar
impostos. A gasolina tem carga
tributária de cerca de 53%, mas,

para Beltrão, essa porcentagem
está subestimada, já que o Insti-
tuto Brasileiro de Planejamen-
to Tributário (IBPT) não conta-
biliza o valor embutido pelos in-
termediários, como distribuido-
res e postos. “De qualquer for-
ma, a gasolina é representativa
da carga cobrada no Brasil e foi
escolhida por ser um produto
que impacta a todos.”

Segundo a gerente do posto
escolhido para a ação, Patrícia
Kulaif, cerca de 200 veículos, en-
tre carros e motos, passaram pe-
lo posto entre 9h e 13h, quando
os 5 mil litros se esgotaram. Ca-
da motorista podia abastecer

no máximo 30 litros e a fila che-
gou a ter duas horas de espera.

Para Ricardo Salles, fundador
do Endireita Brasil, o número
de veículos ficou dentro do es-
perado, com dois tipos de públi-
cos. “Tem aquela pessoa que
vai apenas para economizar,
mas também tem muitas que es-
tão cansadas de pagar impostos
e participam como protesto.”

O Dia da Liberdade de Impos-
tos surgiu em 2003, em Porto
Alegre, inspirado no movimen-
to americano Tax Freedom
Day, e se espalhou por outras
capitais. Em São Paulo, a ação
começou em 2009 e, neste ano,
foi realizada em 14 cidades,
além das capitais Rio de Janei-
ro, Vitória, Brasília, Recife, Belo
Horizonte e Porto Alegre.

Motoristas pagam R$ 1,26 por litro de gasolina em SP
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Comércio é o
maior empregador
do Brasil
Dados do IBGE mostram também que o salário de quem fez faculdade é
220% maior que a média e que funcionários públicos são mais bem pagos

Vinicius Neder / RIO

O comércio é o maior empre-
gador do País, segundo da-
dos de 2011 divulgados on-
tem pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Outro dado da pes-
quisa mostra que o mercado
continua pagando melhor a
profissionais com nível supe-
rior, homens e funcionários
públicos.

O salário médio em 2011 era
de R$ 1.792,61, 2,4% acima do
de 2010 – mas o trabalhador
que cursou uma faculdade ga-
nhou, em média, 220% mais. A
renda do pessoal ocupado (assa-
lariados e sócios ou proprietá-
rios) atingiu R$ 1,041 trilhão, al-
ta de 8%.

A consolidação do comércio
como maior empregador se deu
em detrimento da indústria de
transformação. O Cadastro
Central de Empresas (Cem-
pre), do IBGE, mostra 52,173 mi-
lhões de pessoas ocupadas em
2011, sendo 45,184 milhões assa-
lariados. Do total de assalaria-
dos, 8,525 milhões (18,9%) tra-
balhavam no comércio, contra
8,220 milhões na indústria de
transformação (18,2%).

“O comércio sempre liderou
em ocupação total (incluindo
sócios e proprietários). Mas,

desde 2010, passou a liderar
também em pessoal assalaria-
do”, disse a gerente de análise
do Cempre, Denise Guichard
Freire, destacando que esse mo-
vimento se consolidou em 2011.

Em 2010, o comércio supe-
rou as indústrias de transforma-
ção em pouco mais de 10 mil
trabalhadores. Em 2011, a dife-
rença cresceu para quase 300
mil empregados. Enquanto o
número de assalariados no co-
mércio cresceu 6,2% de 2010 pa-
ra 2011, o de empregados das in-
dústrias de transformação avan-
çou bem menos: 2,6%.

“Isso é esperado por causa do
aumento da renda do brasileiro
ao longo dos anos”, comentou
Rodrigo Leandro de Moura, pes-
quisador do Instituto Brasilei-
ro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV).

Paralelamente, houve perda
de participação da indústria de
transformação na economia. Se-
gundo o IBGE, a participação
foi de 17,2% do PIB, em 2000, a
13,3%, em 2012.

O problema é que os salários
pagos no comércio são meno-
res. “O comércio está gerando
empregos, mas paga salários
abaixo da média”, disse Denise,
do IBGE.

Enquanto a média de salários
no País é quase R$ 1,8 mil, o se-
tor de alojamento e alimenta-
ção pagava R$ 858,92 em 2011.
Empresas de atividades admi-
nistrativas e serviços comple-
mentares – como serviços de vi-
gilância, limpeza e telemarke-
ting – pagavam R$ 1.110,16.

Produtividade. Outro proble-
ma destacado por Moura, do
Ibre/FGV, é que a produtivida-
de do setor de serviços, incluin-
do o comércio, é inferior à da
indústria. “No curto prazo, a
produtividade total da econo-
mia como um todo cai.”

Os maiores salários vão para
quem tem nível superior com-
pleto. Na média de 2011, o salá-
rio era de R$ 4.135,06, ante R$
1.294,70, para trabalhadores
sem faculdade. A enorme dife-
rença, de 219,4%, recuou – em
2009, a diferença de salário en-

tre trabalhadores com e sem
curso superior era de 225%.

Segundo os dados do IBGE,
os homens continuam ganhan-
do mais do que as mulheres: a
diferença da média salarial fi-

cou em 25,7% – R$ 1.962,97, pa-
ra os trabalhadores, ante R$
1.561,12, para trabalhadoras.
Dessa forma, o “machismo” fi-
cou mais forte no mercado de
trabalho – em 2009, homens ga-

nhavam 24,1% mais. “O salário
real tem crescido em atividades
com predomínio dos homens,
como construção civil e indús-
tria extrativa”, completou Deni-
se, do IBGE.

Avanço. Comércio já emprega 300 mil pessoas a mais que a indústria no Brasil

Espera. Carros chegaram a ficar até duas horas na fila

RIO

A administração pública conti-
nua pagando os melhores salá-
rios. Por isso, o salário médio de
Brasília é o maior do País, com
R$ 3.417,68, segundo dados de
2011 do Cadastro Central de
Empresas (Cempre), divulga-

dos ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O dado surpreendente
é do Amapá, que se mantém co-
mo quarto no ranking: o salário
médio do Estado ficou em R$
2.053,86, também por causa do
funcionalismo público.

Na média do Brasil, o salário

do setor público em 2011 foi de
R$ 2.478,21, ante R$ 1.592,19 em
entidades empresariais e R$
1.691,09 em entidades sem fins
lucrativos. A média salarial de
2011 ficou em R$ 1.792,61.

Segundo o IBGE, o Brasil tem
5,129 milhões de empresas e ou-
tras organizações formais. Des-
se total, 89,9% são empresas
(“entidades empresariais”),
9,7% são entidades sem fins lu-
crativos e apenas 0,4% são da
administração pública.

Segundo Denise Guichard

Freire, gerente de análise do
Cempre, embora o número de
entidades da administração pú-
blica seja pequeno, as organiza-
ções são grandes, ocupam mui-
ta mão de obra e pagam melho-
res salários. “Apesar do predo-
mínio das empresas, elas ainda
pagam salários mais baixos.”

Nos casos de Brasília e do
Amapá, a remuneração dos fun-
cionários públicos puxa a mé-
dia salarial para cima porque a
administração pública respon-
de por grande parte dos empre-

gos. “O Norte e Nordeste são as
regiões que normalmente têm a
administração pública como
principal atividade empregado-
ra”, afirmou Kátia Medeiros de
Carvalho, técnica do Cempre.

Ainda assim, o salário médio
do funcionário público do Ama-
pá chama a atenção. Em Brasí-
lia, capital federal e onde estão
os mais bem pagos servidores
federais, o salário médio da ad-
ministração pública é de R$
5.877,68 pelos valores de 2011. A
segunda maior média é do Ama-

pá, com R$ 3.102,11. Em São Pau-
lo a média foi de R$ 2.557,88. No
Rio, de R$ 2.884,42.

Rodrigo Leandro de Moura,
pesquisador do Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre/FGV), des-
taca que o setor público sempre
pagou mais. Mas isso pode criar
dificuldade num cenário de bai-
xo desemprego e falta de profis-
sionais qualificados. “É ruim pa-
ra o setor privado, porque con-
corre de forma desleal com o se-
tor público.” / V. N.

● Nova realidade

Cerca de 200 veículos
foram beneficiados
com 5 mil litros do
combustível no Dia da
Liberdade de Impostos

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA sobre os negócios em São Paulo.

Conheça um novo olhar
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� Comércio concentra maior contingente de mão de obra

MERCADO DE TRABALHO

Maiores empregadores
EM MILHÕES DE PESSOAS
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Divisão

Salário médio

TRABALHADORES 
ASSALARIADOS

PESSOAL
OCUPADO
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2010
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49,7

43,0

45,2

52,2

EM REAIS

1.793

1.751

2,34%

“O comércio sempre liderou
em ocupação total. Mas,
desde 2010, passou a liderar
também em assalariados.”

“O comércio está gerando
empregos, mas paga
salários abaixo da média.”
Denise Guichard Freire
GERENTE DE ANÁLISE DO CEMPRE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2013, Economia & Negócios, p. B8.




