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Brasil está longe do "tsunâmi" econômico, dizem especialistas

(Sandra Lambert)

TV Alterosa

Não há como negar que as demissões já atingiram o setor industrial brasileiro. Mas o país está mais longe de chegar a ter
uma crise de desemprego, segundo Marcelo Néri, economista da Fundação Getulio Vargas (FGV). “O mercado de
trabalho brasileiro ficou muito aquecido nos últimos cinco anos. Cresceu, em média, 1 milhão de empregos formais por
ano. Com isso, terá de percorrer um caminho mais longo para saltar de um extremo a outro”, compara. Ele lembra que,
até setembro, o país vivia situação inversa de apagão de mão-de-obra em alguns setores, com a falta de profissionais
especializados para ocupar as melhores vagas.

Na semana passada, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, deu uma prévia dos números do Cadastro Geral dos
Empregados e Desempregados (Caged), que serão divulgados amanhã. Segundo ele, o Brasil deve bater, em 2008, o
recorde de geração de 1,8 milhão a 2 milhões de empregos com carteira assinada, apesar de sofrer os efeitos da crise nos
dois últimos meses do ano, eliminando 600 mil vagas em dezembro. Nos Estados Unidos, o furacão foi suficiente para
arrasar com 4 milhões de postos de trabalho no mesmo período.

Néri compara a atual crise externa à crise asiática de 1997, que causou efeitos no mercado de trabalho brasileiro
exatamente na mesma data – entre a última semana de dezembro e a primeira de janeiro. Naquele ano, a taxa de
desemprego manteve-se 2,5 pontos percentuais acima da alta costumeira para o período, de 2 pontos percentuais.
Segundo o economista, os números do mercado de trabalho em 2008 a serem divulgados este mês tendem a repetir o
comportamento de janeiro de 1997. Naquela época, o desemprego continuou caindo até desembocar no grande
desemprego de 2003.

“O Brasil está mais protegido agora do que antes, mas a crise financeira também é mais forte. O país conta com
amortecedores como o programa de distribuição de renda Bolsa-Família”, diz. Outra saída é lançar mão de instrumentos
“inventados” durante os piores anos de desemprego. Entre as inovações, estão a suspensão de contratos de trabalho,
bancos de horas, condomínios de empregados rurais e extensão do seguro-desemprego. “Esses recursos estão sendo
usados como uma forma de poupar os trabalhadores da demissão. É uma solução intermediária, um mal menor”, avalia.

Estoques

Mário Rodarte, coordenador da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), observa que as demissões em Minas Gerais estão mais localizadas
nos setores extrativistas e siderúrgicos, como consequência direta da redução da demanda externa por esses produtos. No
Brasil, o último número divulgado do desemprego industrial já aponta redução de 0,6% em novembro, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Em alguns setores de maior turbulência, o uso da suspensão temporária dos contratos pode ser uma solução durante o
tempo de se eliminar os estoques para depois retomar as atividades normais. Mas isso deve ser pensado caso a caso,
pois, na maioria das vezes, as férias coletivas já seriam suficientes para resolver o problema”, aponta.

Para o economista, outra explicação para a onda de demissões é a acomodação de alguns setores e empresas, obrigados a
recuar dos planos de expansão traçados com a perspectiva de encontrar um mercado amplo em 2009. Um exemplo é o
setor automotivo. “A simples ideia da crise altera também os planos das pessoas que tinham projetos de trocar ou
comprar automóveis ou fazer financiamentos”, afirma.

Rodarte revela ainda que a taxa de participação no mercado de trabalho chegou ao pico em agosto em Belo Horizonte,
quando 61,4% da população economicamente ativa estava na força de trabalho. A partir do agravamento da crise, em
setembro, a taxa vem caindo para 61,2% em setembro, 60,9% em outubro e 60,3% em novembro, último dado da PED.


