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DESEMPREGO

A crise do emprego assume proporções assustadoras no mundo,
e, enquanto os números mostram que haverá cada vez menos
postos de trabalho para uma população que não pára de crescer, as
empresas encolhem, reduzindo custos e aumentando a produtividade

SITUAÇÃO DRAMÁTICA

O

mercado já não produz
postos de trabalho como
antigamente. Essa é a
única certeza que os tra-

balhadores estão tendo para
balizar a sua discussão sobre o
futuro que os aguarda. O vigoroso
discurso dos grandes líderes tra-
balhistas, antes recheado de rei-
vindicações, está agora mais
enxuto e com seu poder de corte
reduzido, diante da lâmina afia-
da da estatística, que expõe taxas
crescentes de desemprego nos
quatro cantos do mundo.

Acuados pela dimensão desses
percentuais e, ao mesmo tempo,
atônitos diante de um fenômeno
que costumava contaminar ape-
nas as economias de Terceiro
Mundo, os trabalhadores tentam
agora correr atrás do prejuízo.
Estão ocupados em decifrar o
teorema da globalização, que des-
venda a equação contemporânea
das relações econômicas, chegan-
do nas variáveis que afetam dire-
tamente o universo do trabalho.
A partir desse foco, buscam tra-
çar suas novas prioridades.

Enquanto isso, a epidemia do
desemprego se alastra e assume
as características de um mal de
fim de século. Para onde cmer que
se olhe, o quadro é gr e. Na

Patrícia Duarte
União Européia, a taxa média re-
gistrada em março de 1996 foi de
11%, superior à de igual período
do ano anterior, que ficou em
10,8%, e maior também que aque-
la anunciada para o mês de feve-
reiro, de 10,9%. Isto significa, se-
gundo a agência de estatística co-
munitária Eurostat, responsável
pela pesquisa, 18,3 milhões de
pessoas desempregadas nos 15
países do bloco comercial. A
Espanha é o país onde esses nú-
meros estão assumindo propor-
ções mais alarmantes, com um
total, no final de março, de 22,5%
da população economicamente
ativa (PEA) fora do mercado for-
mal de trabalho. Na Finlândia, o
índice foi de 16,7%, na Itália, de
12,5% e na França, de 11,6%.

O Japão e os Estados Unidos,
também modelos de economias
bem-sucedidas, estão se defron-
tando com essa mesma realidade.
Os números assustam não tanto
pela sua grandeza, mas pelo inu-
sitado de estarem atingindo uma
população acostumada com a es-
tabilidade de empregos quase vi-
talícios. Mesmo uma taxa peque-
na, se comparada às da Europa,
já preocupa. O Japão tenta admi-
nistrar um índice próximo de 3%,
e os Estados Unidos já apresen-

tam níveis de desemprego que
esbarram em 6%, deixando a ver
navios perto de 7,5 milhões de
americanos.

Nos países de economia emer-
gente ou catalogados no chamado
Terceiro Mundo, o problema é
ainda mais grave. O mercado ain-
da não foi capaz de absorver o
grosso da mão-de-obra disponí-
vel e já passa por uma redução
drástica do seu tamanho. O "em-
prego mínimo", que surge na es-
teira da globalização, é, nesses
países, efeito não só das mudan-
ças tecnológicas e das novas re-
gras que regem a política comer-
cial, mas também resultado de
programas de estabilização eco-
nômica que tomam a via recessiva
para conter a pressão de outro
indicador igualmente perverso, a
inflação.

Essas políticas, aliadas àque-
las que buscam garantir a inser-
ção desses países no mercado in-
ternacional, atingem de cheio o
mercado de trabalho, reduzindo
as chances de colocação, princi-
palmente, da população mais jo-
vem, sem experiência que a
avalize; dos profissionais alta-
mente especializados, mas sem
flexibilidade para se adaptar às
inovações que chegam quase dia-
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riamente à área de produção; e da
grande massa dos trabalhadores
sem qualificação. Um quadro ner-
voso, que caracteriza o momento
de transição que o mundo está
vivendo.
Era do desemprego - A Argen-
tina, que se destacava entre os
países da América Latina pelos
seus indicadores econômicos e
sociais, fechou o ano de 1995 com
uma taxa de desemprego próxi-
ma aos 18%, o que corresponde a
um contingente de 2,7 milhões de
pessoas que, diariamente, saem
às ruas em busca de novas opor-
tunidades de trabalho. Como uma

bomba de efeito retardado, o
sue ateamento da indústria argen-
tina estende seus efeitos destrui-
dores sobre a área social. Segun-
do o economista argentino
Guilhermo Mondino, da Funda-
ção Mediterrânea, 40% dos de-
sempregados do país estão na clas-
se baixa, e 60% já pertencem hoje
à classe média.

Em recente entrevista ao Jor-
nal do Brasil, o também econo-
mista Miguel Angel Broda, um
dos mais respeitados daquele país,
declarou que a Argentina levará
pelo menos dez anos para voltar
aos níveis de desemprego ante-

riores ao plano de estabilidade. A
taxa que amedronta essa ponta
do continente latino-americano só
foi superada pela do México, que
chegou a 25% no mesmo período.
Isso não quer dizer que a situação
não seja dramática nos demais
países vizinhos. O Uruguai tenta
administrar o patamar recorde
de 10,5%, e no Paraguai, onde a
economia informal dificulta a pre-
cisão das estatísticas, a taxa de
desemprego estava em torno de
9% no final de 1995.

O Brasil posa de bom mocinho
nessa história, apresentando no
mesmo período o menor índice
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per capita da região, de 5,5% da
sua população economicamente
ativa, estimada em 60 milhões de
trabalhadores. Os técnicos obser-
vam, no entanto, que é difícil com-
parar as estatísticas desses paí-
ses, porque, apesar de retrata-
rem a realidade com uma mar-
gem razoável de precisão, adotam
metodologias de apuração que
apresentam diferenças, algumas
até sutis, que as tornam incompa-
tíveis.

Os técnicos ressaltam ainda
que, no Brasil, foi a partir do
segundo semestre do ano passado
que a taxa de desemprego come-
çou a encorpar novamente. No
início de 1990, ela era de 3,5%,
chegou a 6% no início de 1993,
caiu para 4% em abril de 1995 e,
desde então, apresenta uma cur-
va ascendente, sem perspectivas
de reversão no curto prazo.

O próprio presidente Fernando
Henrique Cardoso, durante sua
visita à França, no final de maio,
admitiu ao repórter do jornal Lê
Figaro que, este ano, o desempre-
go no Brasil será maior que em
1995. "Nós tivemos uma taxa de
5% no ano passado e deveremos
ter um índice de 6% de desempre-
go neste ano" - disse ele. Isto
significa que mais 710 mil pes-
soas estarão batendo de porta em
porta, atrás de trabalho.

Essa é uma previsão otimista e
parte da crença de que, no segun-
do semestre, haverá uma reação
da economia, pois se o presidente
tomasse os dados do final de abril
último, esse contingente, medido
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) nas
seis principais regiões metropoli-
tanas do País, já representava
6,03% da população economica-
mente ativa. Houve, de fato, um
recuo em relação a março, que
registrou 6,38%, mas manteve-se
a tendência de alta em relação ao

ano anterior, que, no mesmo mês,
apontou o índice de 4,35%. Isto
significa que, de um ano para o
outro, o desemprego no Brasil
aumentou 38,62%.

Na indústria da transforma-
ção, a taxa média de desemprego
permaneceu estável em relação
ao mês de março, pontuando
7,84% nas regiões pesquisadas
pelo IBGE, mas significou um
acréscimo de 42,81% se compara-
da à de abril de 1995. A quantida-
de de ocupados com a atividade
industrial diminuiu 6,6%, o que
representou a saída de 213 mil
pessoas desse mercado de traba-
lho. Os números são dramáticos,
e o quadro social só não atingiu a
mesma temperatura porque o
mercado informal ainda tem con-
seguido absorver os excluídos da
formalidade.
Mercado paralelo - Os estudio-
sos da economia informal calcu-
lam que ela absorve hoje cerca de
30% dos trabalhadores brasilei-
ros, produzindo perto de R$ 200
bilhões por ano. Tal estimativa
começa a ser confirmada por nú-
meros oficiais. O IBGE divulgou,
no início de junho, os resultados
da sua primeira pesquisa sobre a
economia informal, mostrando
que, no Rio de Janeiro, a parcela
dos trabalhadores envolvida nela
é mesmo de 30%. Agora o institu-
to vai mapear outras 85 cidades
brasileiras, com mais de 200 mil
habitantes, para tentar
dimensionar com mais exatidão
esse universo.

De qualquer forma, o presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so, ainda da França, tentou con-
solar os sem-emprego, argumen-
tando que, se o Plano Real está
afetando o mercado de trabalho,
por outro lado, melhorou a vida
do pobre e trouxe, além da estabi-
lidade econômica, a "estabilidade
de espírito". E uma pesquisa feita

-

pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA, órgão liga-
do ao Ministério do Planejamen-
to, comprova as palavras do pre-
sidente, mas reforça, principal-
mente, a tese de alguns econo-
mistas sobre o papel do mercado
informal na absorção da massa de
desempregados das grandes ci-
dades.

O trabalho revela que o núme-
ro de pessoas que vivem abaixo da
linha da pobreza nas principais
capitais do País caiu de 16 mi-
lhões para 11 milhões de pessoas,
nos últimos dois anos. Se há mais
trabalhadores desempregados e,
ao mesmo tempo, a pobreza está
diminuindo, a conclusão óbvia é
que essas pessoas estão indo para
o mercado informal para garantir
o pão de c o dia.
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Essa constatação pode ser um
consolo no curto prazo, mas, defi-
nitivamente, não será uma solu-
ção para o médio prazo, que - o
presidente Fernando Henrique re-
conhece -, ainda será de muita
nebulosidade. Nos próximos dez
anos, admitia ele para o repórter
francês, a taxa de desemprego no
Brasil não deverá cair.
O monstro da globalização -
E isso deve ocorrer em função de
um movimento, já irreversível,
de inserção do Brasil no mercado
internacional, hoje moldado pe-
las regras da globalização. Ao
adotar esse modelo, o País incor-
pora tanto o que ele tem de bom
quanto o que tem de ruim. De um
lado, o Brasil importa os concei-
tos de qualidade e produtividade,
positivos para sua indústria e im-

prescindíveis para que ela garan-
ta seu lugar no trem da economia
mundial. Mas, de outro lado, tem
também de exportar qualidade e
produtividade, o que significa es-
truturas de produção mais mo-
dernas e enxutas, com redução
expressiva de custos, incluindo os
gastos com pessoal. Esse fenôme-
no já tem até um nome próprio,
que, para os trabalhadores, soa
quase como um palavrão:
downsizing, ou seja, o processo de
encolhimento das empresas.

A prova de que tal movimento
já foi deflagrado são os números
referentes ao período de 1993 a
1995. Nesses três anos, a econo-
mia brasileira cresceu 15%, mas o
número de empregos aumentou
apenas 2%. O dardo certeiro do
downsizing atingiu vários seto-

res. A indústria automobilística,
por exemplo, segmento que está
pulsando forte dentro da econo-
mia, com altas taxas de investi-
mento, empregava, seis anos
atrás, 117 mil trabalhadores para
produzir menos de 1 milhão de
unidades. Hoje, com menos 10
mil funcionários, está produzin-
do mais de 1,5 milhão de unida-
des/ano.

O reagente utilizado para pro-
vocar essa mudança foi a concor-
rência. Na área automobilística,
especificamente, os efeitos de tal
ingrediente, adicionado à econo-
mia brasileira, ainda podem ser
avaliados como positivos, pois
houve uma consolidação do setor,
mas esta é uma leitura que não se
estende a todos os ramos da in-
dústria. O setor têxtil, por exem-

REVISTA DO LEGISLATIVO	7



SITUAÇÃO DRAMÁTICA

pio, começou a definhar no início cotas para controlar a importa-
dos anos 90, com a redução da ção de tecidos e minimizar o im-

Roberto Araújo

alíquota de importação promovida
pelo governo Colior. Todos reco-
nhecem que seu parque tecnológico
estava defasado, exigindo urgen-
tes investimentos em moderniza-
ção para enfrentar a concorrência
dos asiáticos. Mas ninguém desco-
nhece também as incertezas que
marcaram a economia brasi-
leira nos últimos dez anos,
dificultando qualquer deci-
são dessa natureza.

A Associação Brasileira
da Indústria Têxtil
contabilizou, no ano passa-
do, o fechamento de 30% das
suas associadas, provocan-
do a dispensa de mais de 85
mil trabalhadores. O presi-
dente do Sindicato dos Te-
celões de Minas Gerais,
Roberto Ferreira de Araújo,
nem chora mais pelos em-
pregos perdidos; agora está
mais preocupado em preser-
var os que sobreviveram à
fúria dos importados.

Um dos setores mais tra-
dicionais da economia mi-
neira, a indústria têxtil eli-
minou, nos últimos seis
anos, segundo cálculos do
sindicalista, perto de 6 mil
500 postos de trabalho só na
Região Metropolitana de
Belo Horizonte. "Em Minas
Gerais - estima Roberto
Araújo - esse número está
próximo de 35 mil vagas, que sim-
plesmente desapareceram. Isso
significa uma redução de 60% no
número de empregos tradicional-
mente ofertados por essa indús-
tria no Estado.

Mas o que o preocupa é que até
mesmo as empresas que investi-
ram na modernização estão en-
frentando dificuldades, tanto que
o próprio governo reconheceu e
admitiu a adoção da política de

pacto da concorrência estrangei-
ra sobre o setor nacional. Em Mi-
nas, empresas foram fechadas,
como a Santa Eiizabeth e a Re-
nascença Industrial, e várias es-
tão no purgatório, carregando um
processo de concordata difícil de
ser superado.

Só três empresas estão conse-
guindo se sobressair no cenário
nacional e, assim mesmo, não es-
tão gerando novos empregos. São
as empresas do grupo Coteminas,
a Cedro Cachoeira e a Compa-
nhia de Fiação e Tecelagem
Santanense. Com a moderniza-
ção, a tendência é de redução dos
quadros, pois, enquanto um tear
convencional emprega 260 pes-
soa im tear eletrônico a jato,

que tende a substituir todas as
velhas máquinas e equipa as no-
vas plantas, como a da Coteminas,
na sua unidade recentemente
inaugurada em Montes Claros,
não ocupa mais do que 36 traba-
lhadores.

O complexo metal-mecânico,
que já chegou a representar mais
de 40% do Valor da Transforma-

ção Industrial do Estado, du-
rante a década de 80, tam-
bém passa por um processo
radical de enxu-gamento.
Em 1988,0 setor empregava
75 mil metalúr-gicos, mas,
até o último mês de abril,
esse número já tinha sido
reduzido para 45 mil. Em
1994, foram 4 mil 800 de-
missões; em 95, mais 10 mil
300, e, nos quatro primeiros
meses deste ano, foram dis-
pensados 2 mil 300.

"E o número de empregos
continua caindo. Ainda não
chegamos ao fundo do poço"
- reconhece Geraldo Valgas,
coordenador político do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de
Belo Horizonte/Contagem.
De qualquer forma, a pro-
dução do setor não é afetada
por esse encolhimento e con-
tinua crescendo, com ga-
nhos de produtividade. Um
exemplo é a Mannesmann,
que apenas numa seção,
antes operada por 300 tra-
balhadores, conseguiu bai-

xar esse quadro para dez funcio-
nários e, com a introdução de no-
vas tecnologias, melhorar a sua
produtividade.
Febre contagiosa - O setor de
serviços, que tem absorvido parte
da mão-de-obra dispensada na in-
dústria, também não ficou imune a
essa política de enxugamento de
pessoal. Em 1992, por exemplo, o
Bradesco tinha 80 mil 572 empre-
gados, distribuídos pela sua pulve-

"Quase 60% das vagas do setor
têxtil em Minas foram destruídas nos

últimos anos em função de políticas de
governo e da globalização da

economia"
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rizada rede de agências. Hoje tem
20 mil pessoas a menos, mantendo
o mesmo perfil de banco popular. O
Itaú empregava 50 mil bancários
em 1991. No final de 1995, já havia
cortado 36 mil vagas, mantendo a
mesma eficiência.

O presidente do Sindicato dos
Bancários de Minas Gerais, Eder
Meio, traça um quadro dramático
para o segmento. Em 1995, foram
demitidos no Brasil perto de 60
mil bancários, sendo 4 mil em
Minas Gerais, 2 mil 500 só na
Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte. A automação de vários
dos procedimentos contábeis na
área bancaria foi a primeira res-
ponsável por esse encolhimento
do mercado de trabalho. As enti-
dades sindicais do setor estimam
que dos seus 800 mil filiados em
1987 hoje restam apenas 486 mil,
sendo 60 mil em Minas, com uma
redução de 314 mil postos de tra-
balho em nove anos. E a previsão
para este ano, segundo Eder Meio,
é de que as demissões no setor
continuem, atingindo pelo menos
15% da categoria.

Os bancos estatais também
estão contribuindo para engros-
sar essas estatísticas. Só em 1995,
o Banco do Brasil demitiu 16 mil
trabalhadores e não suspendeu
seus planos de enxugamento. Pro-
cedimento semelhante será ado-
tado também pela Caixa Econô-
mica Federal. A política de
privatização é outro vetor que in-
flui nesse braço do setor financei -
ro. Em Minas, o Credireal, que já
empregou 10 mil funcionários,
hoje, preparando-se para ser
privatizado, não tem mais do que
2 mil empregados. A sua venda
ainda não foi deflagrada, mas o
governo já anuncia a inclusão do
próprio Banco do Estado de Mi-
nas Gerais (Bemge) nesse progra-
ma, levando o sindicato a prever
novas demissões no setor.

A redução do mercado de tra-
balho pode ser entendida, em par-
te, como efeito da política de
globalização da economia e, mais
precisamente, como resultado dos
planos de atualização tecnológica
e de implantação dos programas

:I	1 43
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de qualidade total. Ninguém dis-
corda disso, mas os sindicalistas
fazem questão de frisar que é a
política econômica do governo que
tem um peso maior na explicação
do agravamento desse fenômeno.

A política de juros altos e aper-

j

Trabalhador condena política
econômica do governo brasileiro
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to no crédito, desestimulando os
investimentos, é apontada como
causa fundamental desse proces-
so. E o comportamento da cons-
trução civil é termômetro eficien-
te que comprova essa tese. O pre-
sidente do Sindicato dos Traba-
lhadores da Indústria da Cons-
trução Civil em Minas, Osmir
Venuto da Silva, garante que es-
tão sendo homologados na enti-
dade perto de 150 rescisões
contratuais por dia. O setor, que
já empregou 152 mil trabalhado-
res na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, não tem hoje mais
do que 70 mil, e, destes, mais da
metade sem carteira assinada, o
que indica também uma queda na
qualidade dos postos mantidos.

Outra prova da deterioração
da qualidade do emprego é o nú-
mero de acidentes registrados no
setor. "Uma tarefa que emprega-
va perto de 100 trabalhadores não
mobiliza hoje mais do que 40, e
não em função de introdução de
novas tecnologias, mas da políti-
ca das empresas de cortar
pessoal a qualquer custo, au-
mentando assim a pressão
sobre os que ficam" - garan-
te o sindicalista, denuncian-
do que estão sendo regis-
trados perto de 100 aciden-
tes por dia. Em 1994,0 sindi-
cato foi notificado de nove
acidentes fatais no setor; em
1995 foram 19, e neste ano,
até o mês de abril, o número já era
de dez acidentes fatais. "Para não
perder o emprego - analisa Osmir
Venuto -' o trabalhador se sujeita
a fazer qualquer coisa, mesmo
arriscada."

E  medo sejustifica, pois quem
está na rua hoje tem muita difi-
culdade para voltar ao mercado.
A situação é a mesma em todos os
setores. A Pesquisa Emprego e
Desemprego (PED), coordenada
pela Fundação João Pinheiro e

pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), registrou em
março deste ano um total de 224
mil desempregados na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte, o
que corresponde a 13,5% da popu-
lação economicamente ativa, que
já soma 1,6 milhão de trabalha-
dores.

Os setores do comércio e da
construção civil foram os que mais
demitiram no período analisado.
O comércio extinguiu 4 mil postos
de trabalho, e a construção civil,
outros 3 mil. As mulheres foram
as mais prejudicadas nesse pro-
cesso. Para elas, o índice de de-
semprego passou de 14,1% em
fevereiro para 15,4% em março.
Entre os homens, o crescimento
foi de 11,7% para 12,1%.

Os técnicos da Fundação João
Pinheiro e do Dieese, ao anunciar
os resultados da pesquisa mensal,
comentam que não há novidades
nesses números. Desde que a pes-
quisa começou a ser feita, em de-

"Para não perder o emprego,
o trabalhador se sujeita a fazer

qualquer coisa, arriscando mesmo
a sua própria vida"

Osmir Venuto da Silva

zembro de 1995, a taxa de desem-
prego vem aumentando grada-
tivamente. As causas são as mais
diversas, mas a pesquisa está reve-
lando uma nova variável.

O índice de desemprego está
sendo bastante influenciado tam-
bém pelo aumento do número de
pessoas que saíram recentemen-
te da inatividade, talvez em fun-
ção mesmo do agravamento da
crise. Com o número de desem-
pregados aumentando, outros

membros da família, que esta-
vam fora do mercado, começam a
procurar trabalho para ajudar na
manutenção da casa, pressionan-
do o índice de desemprego. As-
sim, a população economicamen-
te ativa da RMBH, que estava em
1 milhão 642 mil trabalhadores
emjaneiro deste ano, passou para
1 milhão 661 mil em março, com o
ingresso de mais 19 mil pessoas
em três meses.
Números sob controle - O mi-
nistro do Trabalho, Paulo de Tarso
Almeida Paiva, reconhece o pro-
blema, mas procura minimizar
sua dimensão, garantindo que não
há nenhuma evidência no hori-
zonte que insinue uma possível
explosão das taxas de desempre-
go. "Nada, nada no Brasil se com-
para com o que aconteceu na
Espanha ou na Argentina" - sen-
tencia ele. Na sua leitura, o pro-
blema brasileiro é estrutural. Vai
continuar, mas não vai extrapolar
muito as taxas atuais. Em entre-
vista ao jornal Hoje em Dia, o

ministro observava que,
desde o final dos anos 80, o
emprego industrial no País
vem caindo rapidamente.

De 1980 até 1989, ha-
viam sido adicionados cer-
ca de 3,5 milhões de postos
de trabalho. De 1989 até
1994 foram reduzidos 1,6
milhão de postos. E, para
ele, isso tem a ver com o

fortalecimento da atividade
terciária, que passou a exercer
peso maior no conjunto do empre-
go que a atividade industrial. Tem
a ver com o processo de tercei-
rização. Tem a ver ainda com a
inflexibilidade da relação de tra-
balho e com o aumento do custo de
contratação, principalmente pela
rigidez do arcabouço da Consti-
tuição de 1988. E mais, tem a ver
r' m a redução dos índices infla-

'nários e com o peso relativo dos

10	R \H \ I( LI ISI \ 1 I\



SITUAÇÃO DRAMÁTICA

custos reais. A indústria não tem
mais como utilizar a inflação para
encobrir sua ineficiência.
Leitura alternativa - No mais,
para o ministro, a "projeção ca-
tastrófica" é uma transferência
que os economistas de oposição
estão fazendo, já que não podem
mais exercitar seu pessimismo
com as taxas da inflação, contro-
ladas desde o início do Plano
Real. O diretor do Centro de
Estudos Sindicais e de Eco-
nomia do Trabalho da Uni-
versidade de Campinas, o
economista Jorge Eduardo
Mattoso, rebate a versão ofi-
cial. Ele defende, primeiro,
que o desemprego não pode
ser entendido como ine-
xorável e inevitável, e, de-
pois, que a raiz desse pro-
blema no Brasil está no mo-
delo econômico adotado nos
últimos anos, que não esti-
mularia o aumento da pro-
dução.

Ao anunciar o lançamen-
to de uma coletânea patroci-
nada pelo Centro, intitulada
"Crise e trabalho no Brasil:
modernidade ou volta ao
passado?", o economista
listou algumas das causas
que considera mais relevan-
tes para explicar o desem-
prego no País. A primeira
delas é o modelo de inserção
no mercado internacional,
que não prevê políticas de-
fensivas para o setor industrial,
agrícola, ou para o emprego. A
segunda causa é a ausência de
quaisquer mecanismos de
regulação da concorrência e do
mercado de trabalho. A terceira é
a política econômica do Plano
Real, que se constitui sobre duas
âncoras nocivas à produção e ao
emprego: a super-valorização do
câmbio, que reduz a compe-
titividade das empresasnacionais

no mercado internacional, e as ta-
xas de juros elevadas, que dificul-
tam a produção interna.

Sobre o modelo adotado pelo
Brasil para entrar no mercado
internacional, Jorge Eduardo
Mattoso diz que "é um equívoco
pensar que só há uma maneira de
se inserir nessa nova ordem eco-
nômica". Uma alternativa, segun-

Eder Me

do ele, é preservar minimamente
os interesses nacionais, opção que
passa ao largo do modelo brasilei-
ro. O Brasil está incorporando, na
sua visão, uma forma que acen-
tua a concorrência, provocando a
substituição da ética da solida-
riedade pela ética da eficiência.

Nesse contexto, se não se
criam mecanismos de regulação
coletiva, os indivíduos priorizam
a busca de saídas particulares,

negando-se a participar de for-
mas mais socializadas e demo-
cráticas. Do ponto de vista das
empresas, acontece a mesma coi-
sa. Buscam só cortes de custos de
mão-de-obra. Para Mattoso, o ar-
gumento de que os custos traba-
lhistas no Brasil são muito altos e
desestimulam a manutenção e a
geração de empregos, usado por

alguns empresários e pelo
próprio governo para justi-
ficar esta tendência, é uma
falácia.

A leitura dos economis-
tas que assinam os 12 arti-
gos da coletânea, publicada
pela Editora Scritta, é de
que o mercado de trabalho
brasileiro é um dos mais fle-
xíveis do mundo. Isso é com-
provado pelas elevadas ta-
xas de rotatividade e pelo
extraordinário leque sala-

.	rial, ou seja, a diferença en-
-'	tre os maiores e os menores

salários. Alem disso, mui-
tos dos instrumentos legais
que protegem o emprego em
vários países, simplesmen-
te não existem aqui.

Mesmo tomando o custo
total de um trabalhador bra-
sileiro - salário, encargos
sociais e salário indireto -,
o economista calcula que,

lo	comparado a outros países,
isso representa para as em-
presas metade do que elas
teriam de pagar se estives-

sem em Taiwan ou na Coréia, e
muitas vezes menos do que se
atuassem no Japão, nos EUA ou
na Alemanha. Ainda que fosse
diferente, Mattoso garante que a
experiência internacional já mos-
trou que iniciativas que tornam
mais precárias as relações de tra-
balho, como o governo propõe ago-
ra, não têm efeito prático nem
impacto positivo sobre a geração
de novos empregos.

.1

"Os R$ 16 bilhões que o governo
utilizou para socorrer os banqueiros

dariam para assentar mais de 5
milhões de famílias"
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A voz dos desempregados -
Os trabalhadores afinaram um
discurso que bate na mesma te-
cla, quando questionados sobre
as possíveis soluções para ame-
nizar esse quadro. O Pró-Em-
prego, lançado recentemente
pelo governo federal, com a pro-
messa de gerar 3 milhões de
novas vagas até 1998 e a reci-
clagem de mais de 1,5 milhão de
trabalhadores, é bem recebido,
porque é melhor do que nada.
Mas todos criticam e concordam
que o programa é insuficiente
para resolver o problema.

"Precisamos de políticas mais
consistentes, como a reforma
agrária" - defende o presidente
do Sindicato da Construção Civil,
Osmir Venuto da Silva, apoiado
pelas demais lideranças dos tra-
balhadores. "Os R$ 16 bilhões
que o governo utilizou recente-
mente para socorrer os banquei-
ros dariam para assentar mais
de 5 milhões de famílias" - ga-
rante o presidente do Sindicato
dos Bancários, Eder Melo, argu-
mentando que essa medida te-
ria a vantagem ainda de abrir
novas vagas de trabalho e redu-
zir o índice de violência nos gran-
des centros urbanos.

O coordenador político do Sin-
dicato dos Metalúrgicos, Geraldo
Valgas, vai além, defendendo a
combinação de um programa de
reforma agrária com um de habi-
tação popular, duas medidas que,
além do forte impacto positivo
sobre o emprego, demonstrariam
o interesse do governo pela solu-
ção de dois problemas crônicos do
País: terra e moradia.

Os especialistas em empre-
go, reunidos recentemente em
Belo Horizonte, no seminário
"Emprego - o grande desafio do
século XXI", promovido pela As-
sociação Mineira de Recursos
Humanos, listaram mais algu-

mas providências que conside-
ram imprescindíveis para, ao
menos, reduzir a gravidade des-
se quadro. Superando suas di-
vergências, empresá-rios, sindi-
calistas e estudiosos prio-
rizaram cinco medidas: estímu-
lo à agroindústria, que tem po-
tencial para criar de 400 mil a
800 mil empregos no médio pra-
zo; investimentos nos setores in-
tensivos de mão-de-obra, como
construção civil e micro e peque-
nas empresas; redução do chama-
do "Custo Brasil", com a deso-
neração tributária das atividades
produtivas e mais investimentos
na infra-estrutura; redução das
taxas de juros para estimular o
capital produtivo; e gastos com
qualificação de pessoal.
Solução exigirá criatividade -
Tudo o que puder ser feito é bem-
vindo, mas está claro que qual-
quer coisa que seja feita não con-
seguirá mudar, significativamen-
te, uma tendência que está dese-
nhada para um futuro já quase
presente. A era dos empregos lon-
ga-vida chegou ao fim. Do chão da
fábrica até os postos mais altos,
ocupados por executivos mi-
lionários, o trabalhador terá de se
adaptar ao novo perfil do funcio-
nário exemplar, traçado pelas em-
presas.

Esse super-homem não pode
se deixar acomodar nem investir
exageradamente na especializa-
ção. Tem de saber um pouco de
tudo e ser capaz de assimilar ra-
pidamente as novidades que che-
gam incessantemente ao merca-
do. Tem de ser participativo,
assertivo e engajado nos objeti-
vos da empresa. Pois, nesta era, o
emprego está sendo substituído
pela "empregabilidade", ou seja,
o conjunto de competências e ha-
bilidades capaz de manter um
profissional de: itO ou fora do mer-
cado.

A consultora e diretora da Fun-
dação Dom Cabral, Betânia
Tanure de Barros observa que
essa tendência, somada a outros
problemas da economia mundial,
tem provocado o crescimento do
desemprego, levando muitos paí-
ses a controlar o ritmo das mu-
danças, através de políticas pro-
tecionistas. No Japão, por exem-
plo, a tarefa do ascensorista é
mantida apenas para preservar
empregos, pois tecnologicamente
é uma função já superada. Mas
todos apostam que essa mudança
é inevitável e, por isso, estão mo-
bilizados na busca de novos ca-
minhos.

Betânia Tanure observa que,
mesmo que os países concordas-
sem com uma nova ordem econô-
mica, priorizando a geração de
novas vagas no mercado de traba-
lho, ainda assim o desemprego
permaneceria como uma ameaça,
exigindo soluções mais criativas.
"Existe um problema que é mate-
mático" - afirma a consultora.
Nos próximos 30 anos, a popula-
ção mundial deverá chegar a 10,5
bilhões de habitantes. "Destes -
projeta Betânia Tanure -' 6,3 bi-
lhões vão estar em faixas etárias
economicamente mobilizáveis. Ou
seja, vamos mais que dobrar o
número de empregados, hoje cal-
culado em 2,6 bilhões."

A geração de um emprego pro-
dutivo, ainda segundo a consulto-
ra, requer investimentos em tor-
no de US$ 50 mil, o que significa
que, nos próximos 30 anos, o mun-
do terá de investir nesse campo
US$ 185 trilhões. Isso é o mesmo
que dizer que o PIB estará au-
mentando 24% só para investi-
mento. "Uma cifra que não é facil-
mente alcançável" - arremata ela,
ensejando que a solução do pro-
blema exigirá mais fosfato e ima-
ginação do que supõem as vãs
teorias econômicas.
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