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Brasil consolida ciclo de emprego e crescimento
16/05/2011

Em agosto de 2010, Marcos Adriano Dal Pont matutou por três dias e decidiu parar de seguir os passos dos pais, que
plantam tabaco em Criciúma – SC. Entrou para trabalhar na linha de produção de uma fábrica de revestimentos
cerâmicos, e, três meses depois, atingiu o primeiro objetivo: foi transferido para o escritório. Ali, passou a exercitar a
contabilidade que aprendia na faculdade nas contas de uma empresa de um setor aquecido, o de material para a
construção. “Esse ano eu me formo e depois eu vou fazer pós-graduação”, diz o ex-agricultor que sonha ser auditor.
Dal Pont é um dos mais de 2,5 milhões de brasileiros que conquistaram um emprego formal no país em 2010, segundo
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Esse ritmo recorde se
manteve no começo do ano. O saldo do primeiro trimestre de 2011 continuou positivo, com a abertura de 583.886
 vagas formais.
A taxa de desocupação em 2010 foi de 6,7% e 6,3%, no primeiro trimestre de 2011, segundo a Pesquisa Mensal de
Emprego (PME) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Quando você produz mais, a economia vai
bem, aumenta-se a demanda por trabalho e assim aumentam as oportunidades para os trabalhadores”, explica o
pesquisador do Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada (Ipea), Lauro Ramos (veja galeria de vídeo e áudios).
 “O crescimento de agora, embora não tão espetacular como na época do Milagre Econômico (entre 1969 e 1973), é
um crescimento inclusivo, com redução de desigualdade”, avalia o economista-chefe do centro de políticas sociais da
Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri. Para ele, não há um crescimento uniforme, da mesma forma que não foi
uniforme anteriormente. “Mas lá no Milagre a desigualdade aumentou e agora ela cai fortemente”, diz.
Neri vê outras três razões para o avanço em praticamente todos setores de produção. Em primeiro lugar, a educação:
“O trabalhador está mais educado, não só a educação formal como também a profissional”. Além disso, a conjuntura
macroeconômica está favorável aos países emergentes e o chamado espírito animal, a expectativa dos empresários, é
alta: “Como estão com confiança, eles acabam apostando futuro”.
Apesar dos recordes, especialistas são cautelosos quanto a afirmar se o Brasil está próximo de chegar ao pleno
emprego, quando só é desempregado quem não aceita o pagamento oferecido. “Ainda existem algumas mazelas,
como a diferença de salário entre homens e mulheres, daqueles que se consideram negros em relação aos brancos.
Isso mostra que ainda há muito caminho para ser percorrido”, aponta Cimar Azeredo, gerente da PME do IBGE.
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