
ção Seade, ligada à Secretaria de Economia e Planejamento
do Estado de São Paulo, é muito caro manter as pesquisas
fora das regiões metropolitanas. Veiga também se opõe à
maneira como a taxa de desemprego Seade/Diesse é divul-
gada, razão, aliás, do seu pedido de demissão do cargo de
diretor-executivo: a taxa apresentada ao público é a soma
de três diferentes taxas apuradas - a de desemprego aberto,
que mostra o percentual de pessoas economicamente ati-
vas em busca de uma vaga; a de desemprego oculto, que
mostra a parcela que faz trabalhos instáveis e sem continui-
dade; e a taxa de desalento, que é a dos que não têm traba-
lho e desistiram de buscar emprego. Isso, segundo ele, pas-
sa uma falsa impressão - com ranço sindicalista -, pois boa
parte dos que fazem bicos está à procura de colocação, mas
não de qualquer coisa que apareça, como seria o caso de
um verdadeiro desempregado.

professor José Eli da Veiga, da Universidade
de São Paulo (USP), diz que os índices de de-
semprego do Brasil não refletem a realidade
do mercado de trabalho nacional. Ele afirma
que, se as áreas não-metropolitanas fossem
incluídas nas estatísticas, o nível apontado de
pessoal desocupado seria menor. Infelizmen-
te, acrescenta o especialista na área, que até o
final do mês era diretor-executivo da Funda-
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nhor defende que o programa de
emprego do Governo deveria come-
çar pelos chefes de família e não pe-
los filhos. Porque?
JOSÉ ELI DA VEIGA Sempre ha
mais jovens do que adultos de-
sempregados. Em qualquer país e
em qualquer conjuntura económi-
ca. Isso se deve a razões estrutu-
rais: a população jovem é bem
maior do que a adulta e é comum
que os jovens não aceitem os em-
pregos que aparecem enquanto
têm onde dormir, comida na mesa
e roupa lavada... O argumento de
que há mais jovens desemprega-
dos do que adultos é, por tanto ,
ilusório.

O senhor, então, é um crítico do
programa Primeiro Emprego?
- Programas do tipo Primeiro Em-
prego, como o que acaba de ser
lançado pelo Governo, podem ser
ótimos quando já se fez tudo o que
seria possível fazer para ampliar as
oportunidades de emprego aos
chefes de domicílio, que são os res-
ponsáveis, em última instância, pe-
lo bem estar dos mais jovens.

E atenção: chefe de domicílio
não é sinônimo de chefe de famí-
lia. Primeiro, porque é extrema-
mente comum entre os mais po-
bres que haja mais de uma família
por domicílio. Segundo, porque
muitas vezes o chefe de domicílio

pode ser o filho mais velho de uma
família de pai ausente (ou morto) e
mãe que cuida da casa. Aliás, se
não me engano, foi a história da fa-
mília de Lula quando ele chegou a
São Paulo.

Por outro lado, o presidente argu-
menta que a criminalidade cresce
entre os jovens e esta seria também
uma ação antiviolência. Como de-
veria ser a orientação do Governo
neste sentido?

A ideia de um bolsa-escola que
também possa atender adolescen-
tes e mesmo jovens até uns 25
anos é muito melhor do que a
ideia de subsidiar as empresas pa-
ra que elas absorvam essas pes-
soas que deveriam estar estudan-
do. E se estudarem, terão muito
mais chance de enfrentar o merca-
do de trabalho.

Existe uma forma eficaz de redução
do desemprego que não seja via
crescimento económico, já que a
aceleração do PIB não deve ser sa-
tisfatória este ano e, talvez, nem no
ano que vem?
- Há estilos de crescimento que
criam muito pouco emprego, mes-
mo que as taxas de expansão da
economia sejam altas. Por isso, é
imprescindível que se tenha polí-
ticas ativas de combate ao desem-
prego. Até mais: políticas capazes
de alavancar um crescimento pu-
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xado pelo emprego. Infelizmente,
o Governo Lula está muito longe
de entender estas coisas. Fala do
"espetáculo do crescimento" co-
mo se fosse uma panaceia contra o
desemprego.

Recentemente, o senhor disse que
os índices de desemprego reforçam
a fracassomania do brasileiro. O seu
argumento é que as pesquisas não
refletem a taxa real de desemprego
do Brasil, já que a medição é feita
em regiões metropolitanas, onde
há mais pessoas procurando traba-
lho. Mas no campo, em geral, os
empregos são informais e as condi-
ções são piores...Que distorções de-
vem ser eliminadas? Qual seria a
medição ideal de desemprego?
- As regiões metropolitanas já ab-
sorveram a maior parte dos exce-
dentes de mão-de-obra do resto

do Brasil. Esse "resto" corresponde
a 99,8% do território e a dois ter-
ços da população. Além disso, as
12 regiões metropolitanas perde-
ram dinamismo nos anos 90, en-
quanto ocorria o contrário com as
38 aglomerações urbanas não-me-
tropoltanas, com os 77 centros ur-
banos, com parte dos 567 municí-
pios ambivalentes, e até com cerca
de um quarto dos 4.500 municí-
pios rurais (que não devem ser
confundidos com isso que cha-
mam de "campo"). Se o desempre-
go (dito aberto) está próximo de
13% nas regiões metropolitanas, é
possível deduzir que ele é bem in-
ferior a 10% no conjunto do País.
Infelizmente ficaria muito caro
manter pesquisas mensais de de-
semprego que não ficassem restri-
tas a meia dúzia de regiões metro-
politanas. Mas isto não quer dizer

que se possa tomar o resultado co
mo se ele também fosse válido pa-
ra o resto do Brasil.

Outro aspecto do desemprego é o
subemprego ou aquele que suba-
proveita a capacitação pessoal do
empregado. O que se pode fazer pa-
ra resolver essa questão?
-As características mais recentes
dos mercados de trabalho, resul-
tantes do intenso enxugamento in-
dustrial, com paralela expansão do
setor terciário - e principalmente
dos serviços - indicam que o su-
bemprego, ou semiemprego, e o
autoemprego é que se tornaram o
padrão. Emprego regular, de 40 a
48 horas semanais, estável, e com
salário mensal, está deixando de
ser o padrão.

O que o senhor acha do sistema
de cotas para o acesso à universida-
de? Esta é uma forma justa e eficaz
de reduzir a desigualdade social?
-Acho que o ingresso na universi-
dade deve se dar antes de tudo pelo
mérito. Políticas de combate à de-
sigualdade social devem se con-
centrar antes do ingresso. E a uni-
versidade pública só deve ser gra-
tuita para os mais pobres. Os alu-
nos de famílias ricas e de classe
média devem pagar anuidades pa-
ra universidade usar esse dinheiro
para dar bolsas aos seus alunos
mais pobres.
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