
- AMÉRICA LATINA -
A Cada Dia Diminui a Oferta de Trabalho	-

Ao traçar um perfil do trabalhador latino-americano, o noticiário
mensal, edição de setembro, do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) afirma que cresce a participação de pessoal instruído e
urbano trabalhando no setor de serviços. Entretanto, assinala que en-
quanto a população economicamente ativa cresce, diminui a oferta de
empregos, com elevado índice de desemprego aberto. Na Europa e
América do Norte, a força de trabalho chegou ao atual estágio de
evolução, após muitas gerações e na América Latina, as mudanças
ocorreram em poucos anos.

Hoje, os homens e mulheres que procuram empregos têm nível de
instrução muito mais alto, menos filhos e, graças à exploração das co-
municações, mais consciência das complexidades da sua própria socie-
dade e do mundo em geral do que tinham seus pais na década de 50. A
maioria vive em sociedades predominantemente urbanas, mais identifi-
cadas com as dos países desenvolvidos do que com as dos seus pró-
prios países há apenas uma geração.

Documentam no artigo quatro das grandes transformações ocor-
ridas: o papel da mulher, a evasão de braços da agricultura, a elevação
dos níveis de instrução e o declínio gradual da taxa de ingresso no
mercado de trabalho.

A mais importante mudança ocorrida na composição da popula-
ção economicamente ativa nos últimos 20 anos foi o crescimento do
número de mulheres. Nas três décadas anteriores a 1980, a taxa de in-
gresso de mulheres no mercado de trabalho foi superior à de homens.
Com isso, a parcela de mão-de-obra correspondente à mulher cresceu
de pouco menos de 18% em 1950 para 26% em 1980. As projeções indi-
cam um crescimento mais lento dessa taxa a partir de então.

Em termos absolutos, o número de mulheres integrantes da força
de trabalho foi mais do que triplicado, de 9,8 milhões para 30,9 mi-
lhões entre 1950 e 1980. No mesmo período, quase duplicou o número
de homens.

Os aumentos mais marcantes da proporção de mulheres na força
de trabalho total durante o período de 1950-80 - equivalentes a pelo
menos 10 pontos percentuais - ocorreram no Brasil e rio México, se-
guindo-se Chile, El Salvador, Jamaica, Nicarágua, Panamá, Uruguai e
Venezuela. O que ocorreu no México e na Venezuela na década de 70
foi realmente extraordinário: o contigente trabalhador feminino da
Venezuela duplicou em apenas 10 anos, e do México acusou um sur-
preendente aumento de 2,3 vezes.
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Nunca é demais acentuar a importância do aumento da taxa de
participação feminina na massa trabalhadora. Está crescendo o número
de mulheres que ocupa postos em todos os níveis do mercado de tra-
balho, e isso a taxas nunca antes imaginadas.

Com o amadurecimento da economia, os principais setores de
emprego e as principais fontes do produto interno bruto passam da
agricultura para a indústria e os serviços.

A reestruturação em grande escala da população da América La-
tina em 30 anos, pela migração do campo para as cidades, reflete-se
em uma mudança também em grande escala na filiação setorial de
mão-de-obra, que se transladou da agricultura para a indústria e os
serviços. Somente o grupo dos países mais desenvolvidos se encontra
à frente da Amérida Latina na magnitude dessa mudança. Efetivamen-
te, a proporção correspondente à agricultura em 1980 era igual à dos
países mais desenvolvidos em meados da década de 50.

A mão-de-obra e a produção na América Latina aumentaram em
todos os setores, entre 1950 e 1980, embora em ritmos diferentes. Tan-
to o setor industrial quanto o de serviços multiplicaram a sua produ-
ção cerca de seis vezes, mas a mão-de-obra ocupada em serviços ex-
pandiu-se mais rapidamente do que na indústria (3,4 vezes contra 2,9
vezes).

Durante os mesmos 30 anos, a produção agrícola triplicou, mas o
alimento do contigente emprego foi inferior a 30%, com uma perceptí-
vel retração na década de 70. Esta redução da parcela da mão-de-obra
dedicada ao setor primário ocorreu em todos os países, embora com
diferentes graus de intensidade. As reduções mais acentuadas, da or-
dem de 25 pontos percentuais no período 1950-80, registraram-se no
Brasil, na Costa Rica, no Equador, na República Dominicana e na Ve-
nezuela.

A redistribuição da parcela proveniente da agricultura, porém,
não ocorreu dentro de um padrão comum. Na maioria dos países, cres-
ceram os setores secundários e terciários, mas em três deles (Barba-
dos, Chile e Jamaica) a parcela ocupada no setor industrial sofreu de-
clínio constante entre 1950 e 1980.

O crescimento da absorção de trabalhadores pelos setores de
serviços não acusou exceções e a tendência de se redistribuir a parcela
perdida pela agricultura mais para os serviços do que a indústria só
não se observou em Honduras e no México. Efetivamente, em 1980,
correspondeu aos setores de serviços e principalmente parcela da
mão-de-obra na maior parte dos países.

A absorção setorial de mão-de-obra é totalmente diferente entre
homens e mulheres. Para o conjunto da região, durante todo o perío-
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do, a agricultura registrou o maior contingente trabalhador masculino
e os setores de serviços, o maior contingente feminino.

Além das alterações determinadas pela distribuição setorial e pela
participação da mulher, ocorreu importante mudança na composição
da mão-de-obra, decorrente do nível de instrução.

Desde 1950, registrou-se enorme incremento das matrículas es-
colares em todos os países latino americanos, com crescimento no ní-
vel secundário ainda mais rápido do que no nível primário. Conside-
rando-se ambos os níveis para toda a América Latina, as matrículas
mais do que duplicaram entre 1950 e 1960 - de 13,2 milhões de estu-
dantes para 28,5 milhões - e quase voltaram a duplicar na década de
60. Depois disso, porém, a taxa de crescimento entrou em declínio que
parece persistir ainda nesta década.

Considerado noutro contexto, o total de matrículas nos dois pri-
meiros níveis aumentou 6,8 vezes entre 1950 e 1985 - de 13 milhões pa-
ra 89 milhões de alunos - , e a população na faixa etária de 6 a 18 anos
aumentou de 46 milhões para 117 milhões de indivíduos. Por conse-
guinte, as matrículas representam 28% da população de 6-18 anos em
1950 e 76% em 1985. Isto é, subiram de pouco mais de um quarto para
mais de três quartos em 35 anos.

Esse aumento de quase sete vezes das matrículas nos primeiros
dois níveis foi ultrapassado pela expansão das matrículas no ensino
pós-secundário, que subiram de menos de 250 mil em 1950 para apro-
ximadamente 5,6 milhões em 1985.

Essa enorme escala atingida na cobertura educacional reflete-se
no aumento do corpo docente em todos os níveis. O número de pro-
fessores do primeiro e segundo grau aumentou de 623.000 em 1950 pa-
ra mais de 3,6 milhões em 1983. O número de professores no nível pós-
secundário aumentou mais de 16 vezes, atingindo 466.000 em 1983,
chegando mesmo a ultrapassar o dos professores primários em 1950.

Houve também importante aumento relativo do número de alu-
nas. Conquanto a proporção de mulheres matriculadas no primeiro ní-
vel tenha-se mantido mais ou menos constante desde 1950, em apro-
ximadamente metade do total, a sua participação no nível secundário
igualou-se à de homens. No nível pós-secundário, houve crescimento
acentuado: de menos de um quarto do total de matrícula em 1950, para
45% em 1983.

Os níveis de matrícula, porém, não contam toda a história. Seria
agora o caso de dar atenção ao aprimoramento do ensino e à moderni-
zação dos currículos.

Fenômenos como os descritos até aqui não acontecem da noite
para o dia. Ao contrário, levam anos para generalizar-se e captar as
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atenções dos estudiosos, das autoridades públicas, do empresariado e
do público em geral. O desenvolvimento sócio-econômico futuro da
região dependerá não apenas do tamanho da mão-de-obra, mas tam-
bém da mudança das suas características.

A necessidade de criar oportunidades de trabalho na América La-
tina até o fim deste século deverá moderar-se em termos relativos,
mas, em termos absolutos, continuará havendo consideráveis acrésci-
mos ao número de pessoas à procura de trabalho. Assim, não se pode
esperar, no futuro próximo, uma queda dos altos níveis de desempre-
go, salvo se forem tomadas medidas para criar novos empregos.

. . .
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