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N o basta crescer para aplacar o desemprego
José Eli da Veiga
[Longe de ser apenas cíclico, o desemprego tem um robusto componente estrutural que resiste até às
melhores fases de recuperação econômica.]
Valo , Quarta 06/08/03

O espetáculo do crescimento econômico frustrará muita gente ao dar resposta muito
parcial à tragédia do desemprego. Garantirá somente fração das indispensáveis
ocupações geradoras de renda. Longe de ser apenas cíclico, o desemprego tem um
robusto componente estrutural que resiste até às melhores fases de recuperação da
atividade econômica. E não se trata aqui apenas daquela velha tese cepalina . Esta foi a
principal conclusão de pesquisas realizadas ao longo de 15 anos por uma das mais
ortodoxas organizações internacionais, sob o rótulo The OCDE Jobs Stud . Todos
os relatórios ressaltaram a baixa capacidade de reação das economias nacionais às
drásticas mudanças contemporâneas. E confirmaram que a chave da geração de
empregos é a flexibilidade adaptativa a três fatores essenciais: novas tecnologias, novas
formas de comércio internacional e intensificação da concorrência.
Os estudiosos brasileiros da questão do emprego também não acreditam que o
crescimento econômico por si só possa gerar postos de trabalho suficientes para que
esta sociedade tenha bom desenvolvimento. Atribuem igual importância a duas outras
variáveis: formação profissional e instituições eficientes. E não deixam de lamentar a
tímida ação governamental em qualificação da mão-de-obra e modernização das regras
trabalhistas. Todavia, uma simples comparação dos estudos da OCDE aos desses
especialistas realça uma diferença básica: a negligência dos brasileiros pela dimensão
territorial do problema.
Ao perceber que as disparidades infranacionais do desemprego eram muito
significativas, chegando a ultrapassar 60% da média nacional em certos países
membros, os pesquisadores a OCDE passaram a prestar muita atenção à evolução
espacial dos mercados de trabalho. O oposto do que ocorre no Brasil, onde taxas de
desemprego de meia dúzia de regiões metropolitanas são mensalmente extrapoladas
para os outros 80% da nação. E até para os 2/3 que vivem e trabalham fora das 12
congestionadérrimas aglomerações desse tipo. Depois de terem atraído grande parte
dos excedentes populacionais, as metropolitanas tornaram-se regiões das mais
extenuadas. Em flagrante contraste com o ímpeto interiorano, como já foi ilustrado
neste espaço (em 17/6, por exemplo).
www. eeli.pro.br/old_site/artigos_valor/020_2003_08_06.htm

1/3

24/01/12

[01]

Para fazer comparações territoriais sobre a evolução dos mercados de trabalho, os
estudiosos da OCDE separaram três tipos básicos de regiões: as predominantemente
urbanas, as significativamente rurais, e as predominantemente rurais. Descobriram que o
desemprego era superior nas regiões predominantemente urbanas da maioria dos países
para os quais as estatísticas permitiam comparações. E em boa parte deles as situações
mais favoráveis não ocorriam apenas em regiões do tipo intermediário, mas inclusive em
predominantemente rurais. Foi surpreendente constatar que algumas regiões rurais
estavam entre as mais inovativas e dinâmicas, tendo mais sucesso em gerar novas
oportunidades de emprego. (“Territorial Indicators of Emplo ment”, Paris:
OCDE:1996).
Nada de comparável pode ser dito sobre o Brasil por falta de estatísticas abrangentes
que mostrem as disparidades espaciais na criação de novas ocupações geradoras de
renda. Todavia, alguns resultados da amostra do Censo Demográfico de 2000
processados pela Fundação Seade permitem saber, pelo menos, quais são as variações
municipais do desemprego no Estado de São Paulo. É óbvio que ele tende a ser bem
inferior em municípios rurais, abandonados há muito pela mão-de-obra excedente.
Todavia, também é possível identificar focos urbanos com mercados de trabalho bem
menos desequilibrados que os metropolitanos. Destacam-se justamente as
microrregiões que abrigam os mais conhecidos APL (arranjos produtivos locais, como
vêm sendo chamados os clusters).
É principalmente o caso da região de Franca, um dos mais antigos APL paulistas, onde
as taxas de desemprego são baixíssimas em todos os 17 municípios que a formam.
Cerca de um terço das que prevalecem no “corredor leste” do Estado (formado pelas
regiões metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista, pelas aglomerações de São
José dos Campos e de Sorocaba, e por alguns outros municípios litorâneos). Baixo
desemprego também ocorre em outras cinco microrregiões: a) na área de influência de
Birigui e Penápolis, abrangendo 20 dos 31 municípios da região de Araçatuba; b) em 12
dos 16 municípios da região de Bragança Paulista, entre os quais se destacam Atibaia e
Amparo, mas também Socorro, Serra Negra e guas de Lindóia; c) nos 16 municípios
polarizados pelo triângulo formado por São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo
e Mococa; d) nos 14 municípios da região de Marília, que incluem Garça e Pompéia; e)
e na área que é polarizada por Jaú, formada por 10 municípios.
O desemprego também é bem inferior em outros 50 municípios com população
superior a 10 mil habitantes, nos quais outros APL já existem ou se insinuam. E o que já
se sabe sobre alguns desses arranjos sugere a hipótese de que os mercados de trabalho
tendem a ter menor desequilíbrio lá onde a oferta - além de diversificada - favorece
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simultaneamente pluriatividade das famílias e vínculos urbano-rurais. Os casos mais
óbvios são os de ind strias de calçados, de vestuário, ou de brinquedos, que
demandam trabalho a domicílio de sitiantes, chacareiros, ou mesmo caseiros.
Aumentam a renda monetária de famílias com custo de vida bem mais baixo do que o
de trabalhadores que precisam pagar pela moradia e pela alimentação, atenuando,
portanto, a migração rural-urbana.
Outra forte sugestão decorrente dessas comparações territoriais de mercados de
trabalho é que o encaminhamento do problema do desemprego exigirá um firme
engajamento governamental, mesmo que tardio, na desprezada dinamização econômica
do interior. Bem intencionados programas de combate ao desemprego cíclico, feitos
sob medida para as regiões metropolitanas, tendem a se revelar tão eficazes quanto
enxugar gelo. Em vez disso, promover inovações institucionais que façam brotar novos
APL pelo interior será a melhor estratégia para enfrentar o componente estrutural do
desemprego. Será preciso apostar mais no potencial de regiões significativamente ou
predominantemente rurais. E parar, é claro, de tomar regiões metropolitanas como se
fossem estatisticamente representativas.
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