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O brasileiro é obrigado a trabalhar cada vez mais para compensar a queda na renda. 
Pressionados pelo aumento dos gastos, mais de 29,3 milhões de trabalhadores fazem 
horas extras e outros 6 milhões de aposentados e pensionistas continuam na ativa. 
Para piorar o quadro, 3,8 milhões de pessoas têm dois ou mais empregos. 
Os números são de um levantamento feito pelo secretário de Desenvolvimento, 
Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo, Márcio Pochmann, com base em 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2003. "Vivemos um período que aponta 
para um padrão asiático do emprego no País", diz Pochmann. "O emprego é de baixo 
salário, com jornada mais longa e grande instabilidade." 
 
O levantamento mostra que desde 1996, quando a remuneração do trabalho no País 
apresentou o nível mais alto do Plano Real, o rendimento médio dos ocupados teve 
queda de 18,8%, passando de R$ 844, naquele ano, para R$ 685, em 2003, já 
descontada a inflação. Nesse período, o desemprego aumentou 68,1%, atingindo 8,5 
milhões de pessoas no ano passado - 3,4 milhões a mais do que em 1996. 
 
Mesmo assim, 11,2 milhões de postos de trabalho foram abertos no País, quantidade 
insuficiente para atender a demanda. A maior parte das novas vagas concentrou-se 
em ocupações mais simples e de baixos salários. Enquanto eram criadas 17,5 milhões 
de ocupações de até 3 salários mínimos (R$ 780), 6,3 milhões de vagas que pagavam 
salários mais altos eram fechadas. "O resultado é que hoje oito em cada dez 
trabalhadores no Brasil têm remuneração inferior a três mínimos", observa o 
economista. 
 
Nessas circunstâncias, o brasileiro tem de se desdobrar para garantir o atendimento 
das suas necessidades básicas. Aposentado desde outubro de 1998, o metalúrgico 
Antônio Hipólito Ferreira, de 54 anos, continua trabalhando como operador 
multifuncional na Panex, fabricante de panelas em São Bernardo do Campo, no ABC 
paulista. Pai de dois filhos e separado, Ferreira recebe R$ 770 do INSS e mais que o 
dobro na Panex (R$ 1.800). "Eu não teria como manter o meu padrão de vida com o 
que recebo de aposentadoria. Por isso, tenho de continuar trabalhando." diz. 
 
O número de trabalhadores na mesma situação que Ferreira cresceu de 4,9 milhões, 
em 1996, para 6 milhões, no ano passado, um salto de 22%, equivalente a 2,1 
milhões de novos aposentados que continuam trabalhando. Esse grupo foi engrossado 
por 811 mil profissionais que passaram a ter dupla ou até tripla jornada nesse período. 
 
Também metalúrgico, Francisco Gomes de Lima, de 43 anos, casado e pai de 2 filhos, 
é um dos que precisam suar a camisa para garantir o sustento da família. Durante o 
dia, ele trabalha na metalúrgica Celco, que faz usinagem de peças automotivas. Com 
graduação em História, depois do expediente de 8 horas na metalúrgica, Lima leciona 
numa escola estadual de ensino fundamental e médio. No fim do mês, ele tira R$ 1 mil 
como professor e R$ 3 mil como metalúrgico. "Se pudesse escolher, eu preferiria ser 
professor apenas, mas não conseguiria sobreviver." 
 
A renda de quem tem duas ocupações chega a ser mais de duas vezes a de um 
trabalhador com um só emprego - R$ 1.334, ante R$ 576, em média. Mas à custa de 
muito sacrifício. 
 



O técnico de enfermagem César Aparecido Leite, de 42 anos, é um bom 
exemplo.Plantonista do turno da madrugada no Pronto Socorro Municipal de Araras, no 
interior paulista, Leite aproveita as folgas, que são intercaladas, dia sim, dia não, para 
dar expediente de madrugada na Santa Casa de Limeira, distante 25 quilômetros. Com 
essa maratona, ele recebe R$ 1,4 mil por mês. 
 
Além disso, Leite está concluindo o penúltimo ano do curso universitário de enfermeiro 
padrão. "Agora que a faculdade é só meio período, estou conseguindo dormir três 
horas por dia, o que eu complemento com alguns cochilos nos plantões mais tranqüilos 
de madrugada." 
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