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Brasil vive "apagão" de mão de obra qualificada  

(Juliana Gontijo)

Oferta não atende à demanda. 

Neri: apesar de estar longe do ideal, a qualificação melhorou nos últimos anos
Com a recuperação da economia e do mercado de trabalho, o Brasil vive um "apagão" de mão 
de obra qualificada, em especial nos setores com atividades mais intensas, como infraestrutura e
construção civil, segundo o chefe do Centro de Pesquisas Sociais da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), Marcelo Neri. "O cenário hoje é bem melhor do que o verificado há alguns anos, 
quando a geração de vagas era fraca. Antigamente, havia uma crise do emprego", disse.

Dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), da Fundação João Pinheiro (FJP), 
confirmam a análise de Neri. Em março deste ano, a taxa de desemprego total na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ficou em 10,2%. O percentual, que foi o mesmo do 
terceiro mês do ano passado, foi o mais baixo para o mês da série histórica do levantamento. 
Em fevereiro de 2004, por exemplo, a taxa chegou a 21% da PEA. O maior índice foi verificado
em março de 2003, com 21,3%, o que significou que de cada 100 pessoas economicamente 

ativas, 21 estavam sem emprego.

De acordo com o economista, o mercado de trabalho no Brasil ficou praticamente estagnado até 1997, 1998, devido a 
diversas crises. "O país já foi influenciado no passado recente pela crise asiática, da Rússia e da Argentina, num 
momento em que a economia brasileira era bem diferente da atual. Houve ainda o problema do apagão de energia", 
observou.

Além do incremento das vagas, Neri afirmou que a qualidade do emprego também vem melhorando, com o aumento das
vagas formais, o que também foi constatado pela FJP e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De 
acordo com a última Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, os empregados com carteira assinada no setor 
privado representaram 47,1% da população ocupada na RMBH, enquanto que os trabalhadores por conta própria 

            representavam 16%. Na comparação com o terceiro mês do ano passado, o contingente de empregados com carteira 
assinada aumentou 7,9%.

Neri ressaltou que a qualificação da mão de obra, apesar de estar longe do ideal, está melhor hoje do que há alguns 
anos. "O fato é que quanto mais qualificado for o profissional as chances de conseguir uma vaga no mercado de trabalho
aumentam", ressaltou.

Nível - Além das facilidades para conseguir um emprego, a melhora do nível educacional garante aumento da renda. 
"Uma pessoa que ganha em média R$ 700 por mês, pode chegar a ter uma renda de R$ 1,6 mil depois da conclusão do 
ensino médio. Um analfabeto tem mais dificuldade para conseguir emprego do que uma pessoa com graduação", disse.

Neri frisou que a cada ano de estudo a renda do profissional sofre um acréscimo de 15%. "O que demostra que estudar, 
procurar se aprimorar vale a pena, tem uma alta taxa de retorno. Aliás, o percentual no Brasil é mais elevado do que o 
verificado em outros países, como por exemplo, os Estados Unidos", observou.

De acordo com ele, boa parte da geração de empregos com carteira assinada apurados pelo Caged está na faixa de três 
salários mínimos. "Fora o aumento dos postos de trabalho, é importante lembrar que o salário mínimo teve um ganho 
além da inflação, não só em razão dos reajustes que acontecem todos os anos, mas também pela valorização do real 
frente ao dólar", analisou.

O economista afirmou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e os investimentos com o objetivo de 
viabilizar a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 estão ajudando a ampliar as vagas para os profissionais ligados à 
infraestrutura e construção pesada e civil, com destaque para engenheiros. "O aumento do consumo, fruto da expansão 
do emprego, irá movimentar o mercado de trabalho de trabalho do varejo, que vem passando por um momento marcado 
por fusões e aquisições", ressaltou.

Segundo ele, as carreiras médicas continuam tendo ganhos competitivos na comparação com as demais. "Entretanto, 
uma profissão importante, já que forma a mão de obra do país, que é o professor, ainda continua desvalorizada, mesmo 
com a melhora do quadro econômico", disse. (JG)




