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Primeira empresa em lugar de primeiro emprego.  
 
Falar na crise do emprego e usar estatísticas alarmantes como indicativo do aumento da recessão 
já se tornou um lugar-comum aborrecido. Afinal de contas, quando fala nesse tema a maioria das 
pessoas está se referindo à falta de trabalho com carteira assinada, e ponto final. O que, 
convenhamos, é no mínimo uma visão anacrônica e equivocada do que seja emprego. Minha 
experiência profissional me legitima a afirmar que o os índices apurados e publicados 
mensalmente pelo governo não retrata o que modernamente acontece no universo da relação 
capital/trabalho. Sei que minha posição pode chocar alguns, mas explico: emprego é um conceito 
amplo. Empregado é todo aquele que está em atividade, com sua capacidade "empregada" 
produtivamente. Assim como trabalhador é quem trabalha. Quem se dedica a qualquer atividade 
econômica está produzindo e, portanto, empregado.  
 
Uma derivação da forma arcaica de definir emprego é a maneira como é calculado o nível de 
desemprego no Brasil. O índice é apurado com base no número de rescisões e contratações feitas 
pelas empresas nas principais regiões metropolitanas: Pernambuco, Salvador, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e Porto Alegre. Esses números são comunicados ao Ministério do Trabalho e Emprego, 
que calcula a média e a toma como parâmetro nacional. Vê-se, portanto, a inconsistência do 
índice. Até porque na Grande São Paulo, para ficar somente num único exemplo, muitas empresas 
de regiões tradicionalmente industriais estão se transferindo para o interior e demitindo 
trabalhadores na antiga sede para contratar outros na nova, num processo de "desestruturação 
organizada". Mas no cálculo do ministério entram apenas as demissões, já que os outros 
municípios não são pesquisados.  
 
Outro fenômeno, que não tem nada de novo e está sendo desconsiderado, é a evolução da 
terceirização no universo empresarial e sua mudança de concepção, atualmente avançando em 
áreas vitais e estratégicas das grandes corporações. Milhões de "desempregados" são hoje 
consultores, autônomos, donos de suas próprias empresas, em muitos casos prestadores de 
serviços para seus antigos patrões. Ganham mais, têm mais autonomia, geram mais renda e até 
novos postos de trabalho. Mesmo assim, para o governo, que confunde rescisão de contrato de 
trabalho com desemprego, eles simplesmente não existem, pois estão fora das estatísticas de 
emprego e desemprego. São marginais. Assim como toda uma geração de profissionais que estão 
entrando no mercado como prestadores de serviços.  
 
É urgente repensarmos o conceito de emprego e de desemprego, pois o vínculo empregatício 
tradicional a que estamos acostumados está gradual e evolutivamente entrando em processo de 
extinção. Várias são as justificativas para o fenômeno. Desde a mais simplista e recorrente, como 
o fato de Brasil deter o título de campeão mundial dos encargos sociais e do elevado custo para 
gerar novas oportunidades de emprego, até a mais complexa e estrutural, uma vez que o único 
dono do emprego é o empregador. E este cada vez mais investe em qualidade tecnológica e 
racionalização de processos em políticas de RH.  
 
É mais efetivo para a solução do problema, como política de governo, investir num plano nacional 
de incentivo da "primeira empresa", desonerando encargos tributários/previdenciários, eliminado 
burocracia cartorial e criando o "Simples trabalhista" para o primeiro período de funcionamento. 
Assim a nova empresa irá conseguir atingir bem mais rapidamente padrões de mercado, além de 
eliminar a competição desleal com as atividades informais.  
 
Somando-se ao perfil empreendedor dos brasileiros, estaremos gerando novas oportunidades de 
renda e trabalho pela criação de pequenas e médias empresas. Especialmente na área de 
serviços, setor que mais emprega no mundo todo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14, 15 e 16 abr. 2006, Opinião, p. A-3. 
 


