
Atividade informal domina a criação de novos empregos, aponta o IBGE 

Uma nova onda de crescimento da informalidade no mercado de trabalho brasileiro foi 
constatada pelo Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE de março. Segundo a 
PME, dos 1 milhão de novos empregos criados no período que vai de março de 2003 
ante março de 2002, 55% foram ocupações sem carteira e por conta própria. 

Os novos empregos surgiram no setor de intermediação financeira, atividade 
imobiliária, aluguéis e serviços prestados a empresas (terceirização) e comércio, que 
são em grande parte nichos de trabalho informal. 

O levantamento do IBGE surpreendeu economistas como João Sabóia, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ao computar um aumento de 6% na ocupação nos 
últimos doze meses. Só a ocupação formal, dos trabalhadores com carteira, cresceu 
3,5% . A ocupação dos sem carteira, 9,3% e , dos conta própria, 7%.  

Na análise de João Sabóia, economista e professor da UFRJ, este comportamento da 
ocupação é inusitado, pois o ritmo da economia nos últimos anos não superou os 2%. 
"É um ritmo de crescimento muito pequeno e pelos dados da PNAD dos últimos 10 
anos a elasticidade é de 0,5% neste caso, ou seja, quando o PIB cresce 1% a 
ocupação cresce 0,5% para todo o Brasil. Se fôssemos levar isto ao pé da letra era 
para a ocupação ter crescido apenas 1%". 

Para ele, se a pesquisa de março for verdadeira - "não vou dizer que o IBGE está 
errando, eles são muito cuidadosos"- o que está aumentando é o informal, ou seja o 
mercado de trabalho está cada vez pior", constatou. Ele concorda com Eduardo Rios, 
do Cedeplar, de que o emprego precário absorve mais a mão-de-obra jovem, incluindo 
aí as mulheres. O contingente mais atingido pela informalidade é o de 15 a 19 anos. 
De um total de 18,5 milhões de jovens que figuram na PEA, quase metade trabalha em 
ocupações precárias. A qualidade do emprego é outro problema que o governo terá de 
enfrentar.  

Em março, o desemprego atingiu 12,1% da PEA, ante 11,6% em fevereiro. Apesar do 
aumento da taxa, o IBGE afirma que o desemprego ficou "estável".  

Outro número ruim divulgado pela PME foi o referente ao rendimento real do trabalho, 
que caiu 2% ante fevereiro. O rendimento médio real recebido pelas pessoas ocupadas 
em março foi de R$ 842,90 ante R$ 857,40 em fevereiro. Este valor, por sua vez, ficou 
3,6% abaixo do de janeiro, o que confirma a tendência de continuidade de perda do 
poder aquisitivo dos trabalhadores brasileiros este ano. (VSD)  
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