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INTRODUÇÃO

o trabalho que deu origem à esta tese é resultado de experiências distintas, a

começar pelo meu curso de Mestrado na CoppelUFRJ (Guedes, 1983), onde algumas questões

de economia do trabalho despertaram minha curiosidade acadêmica por aquela área de

pesquisa.

Inicialmente voltado para o processo de trabalho como tema de investigação,

acabei por me interessar em questões ligadas ao mercado de trabalho, ao perceber que aí

residiam problemas de teoria e política econômica que me pareciam mau formulados, parciais

ou insuficientemente abordados, se mantidos no âmbito da discussão convencional de

economia.

Como se poderá perceber pela estrutura do trabalho, não se fez aqui um

tratamento exaustivo de temas específicos do mercado de trabalho em economias atrasadas,

até porque, não há como tematisar questões tão ricas, sem recorrer a aspectos teóricos e

institucionais que não se restringem ao caso particular das economias atrasadas.

A tentativa levada à cabo nesta dissertação foi a de trazer questões que

permitissem pensar o mercado de trabalho em economias atrasadas, particularmente o caso

brasileiro.

o capítulo I, consta de uma breve revisão bibliográfica na perspectiva da

História do Pensamento Econômico, onde procuramos mostrar como o mercado de trabalho

foi se construindo como tema de investigação teórica nos autores Clássicos, em Marx e nos

N eoc1ássicos.
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No capítulo 11, procuramos abordar parte da problemática presente nos

mercados de trabalho em economias capitalistas plenamente constituídas, sublinhando alguns

aspectos de natureza teórica. Ali, faz-se referência às Teoria do Capital Humano e da

Segmentação do Mercado de Trabalho. Dá-se ênfase aos trabalhos de Claus Offe, notadamente

às condições de oferta e procura da mão de obra e sua singularidade como mercadoria.

Estuda-se também os desafios postos à pratica sindical e suas frentes de luta, considerando-se

os diferenciais primários e secundários de poder.

Num denominador mais alto, o mercado de trabalho em economias atrasadas

também sofre boa parte das determinações discutidas no capítulo 11, só que um tanto

desfigurado, devido à problemas "anteriores" ligados à sua conformação.

No capítulo 111,encontra-se o cerne da pesquisa. Partimos daperspectiva de '\..

Kalecki, quanto às diferenças entre as economias desenvolvidas e subdesenvolvidas, mostrando

que a implementação de qualquer política econômica em economias desenvolvidas, tem a seu

favor a existência de uma economia estruturada, que tende a responder favoravelmente à

implementação de "truques financeiros" via déficit público, para manter a demanda efeti:va em

níveis satisfatórios.

No caso das econorruas subdesenvolvidas, as respostas vem sempre

acompanhadas de desequilíbrios macroeconômicos e distributivos, em razão da capacidade

produtiva estar precária e desigualmente instalada. Não se ~xclui a possibilidade de que exista. "
capacidade ociosa em alguns setores. No caso brasileiro, esta virtualida,~e é perfeitamente

constatável. . ' ." .
-,..

.,
A hipótese que procuramos comprovar é que o processo de crescimento em

economias atrasadas, tem como obstáculo a falta de capacidade produtiva em bens de

consumo e de produção, gerando impasses que se traduzem na inviabilidade dos esquemas de
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financiamento e em desequilíbrios macroeconômicos e distributivos. Nosso entendimento, é de

que o padrão salarial pervertido - que será discutido ao longo da dissertação -, guarda uma

relação direta com essas vicissitudes.

Kalecki aponta para a necessidade de algumas reformas, que teriam

obstáculos de natureza política para a sua realização. Colocamos a anatomia dos mercados de

trabalho em economias atrasadas na perspectiva de Kalecki, e entendemos assim que a base de

seus problemas, não está ligada simplesmente à questões localizadas de política econômica ou

social, que resultam insuficientes. Trata-se, isto sim, da implementação de algumas reformas

que tornem possível um jogo de soma positiva, elevando o nível de emprego, a taxa e a massa

salarial. Ainda no capítulo Ill, discutimos a trajetória do salário mínimo e as controvérsias

sobre geração de emprego no Brasil.

No capítulo IV, discutimos os limites e as possibilidades das políticas sociais

no Brasil. Tratamos do lugar das políticas sociais num quadro maior, que é o quadro das

políticas levadas à cabo pelo Estado, assinalando sua gênese e, no caso brasileiro, seu padrão,

as formas de financiamento e a desarticulação destas políticas.

Conclui-se que, mesmo levando em conta uma melhora possível e necessária

no padrão de políticas sociais vigente no Brasil, os recursos serão insuficientes no combate às

carências, em função dos dados de salário, distribuição de renda e estrutura ocupacional na

economia brasileira.

No capítulo V, ilustramos algumas observações feitas ao longo' da

dissertação, no que se relaciona com o padrão salarial e à crítica à concepção da integração do

mercado de trabalho no Brasil, onde tem predominado uma perspectiva otimista.
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Para tanto, recorremos as estatísticas mais recentes publicadas na RAIS e na

PNAD, onde são examinados o grau de formalidade nos vínculos empregatícios e os

diferenciais de rendimento por posição na ocupação, nas diferentes regiões.

Finalmente, no capítulo VI, num esforço conclusivo, procuramos articular as

questões mais relevantes apresentadas ao longo de toda a dissertação.



CAPÍTULO I

o Mercado de Trabalho na Teoria Econômica

A existência do mercado de trabalho como um fenômeno econômico, assim

como questão de teoria econômica, tem data histórica bastante recente. Quando estudamos os

trabalhos basilares da economia clássica inglesa em perspectiva, podemos observar que as

incursões neste campo não lhe conferem ainda uma identidade própria com a densidade de

alguns conceitos.

Em que pese a questão de fundo da teoria do valor tendo por base a

quantidade de trabalho incorporada às mercadorias; o nexo entre a divisão do trabalho e o

tamanho do mercado; as considerações sobre os salários de base gravitando sobre o nível de

subsistência, ou mesmo a brilhante análise de Ricardo sobre o desemprego tecnológico,

predomina nos trabalhos de Smith e Ricardo um conjunto de dificuldades que se originam de

duas questões distintas.O)

A primeira questão, de natureza histórica, está presa ao fato de que estes

autores foram testemunhas históricas da emergência da revolução industrial onde o mercado

de trabalho ou, mais particularmente, o trabalhador fabril, era pouco mais que uma ficção.

Quando Smith discute a divisão do trabalho e apresenta o conhecido

exemplo do trabalhador na manufatura de alfinetes, toda a sua explanação está eivada de u~a..•.

visão projetiva do que viria a ser a base material e social do desenvolvimento capitalista.

A segunda questão, de natureza teórica, está ligada aos impasses da

economia clássica que são, em grandes linhas, os impasses destes autores. Smith, depois de

elaborar uma teoria do valor onde o trabalho é o elemento definidor, passa a trabalhar com.
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duas teorias do valor e termina por afirmar que sua idéia inicial só seria válida para um estágio

mais "rude e primitivo" da sociedade.

Ricardo, que reafirma e dá novo desenvolvimento à teoria do valor

originariamente desenvolvida por Smith, dedica seus esforços finais na busca de um padrão

invariável, substituindo o trabalho como medida de valor, pelo trigo, numa elaboração teórica

onde fica patente o caráter instrumental do trabalho, conforme ficou claramente elucidado por

Pierro Sraffa (2).

As breves referências feitas acima tem por objetivo apontar para o fato de

que, mesmo no núcleo da Teoria Clássica, onde a medida e a origem do valor é atribuída ao

trabalho, não há um desdobramento teórico que busque algo próximo à constituição ou à

dinâmica e funcionamento do mercado de trabalho. Se por um lado são lançadas as bases da

Economia Política ou da Teoria Econômica (3), não há ainda uma reflexão mais amadurecida

sobre o mercado de trabalho como uma questão teórica. Este movimento será realizado

quando da constituição da perspectiva de Marx e dos autores neoclássicos que, de maneira

distinta e não por acaso, vão buscar nos clássicos seus fundamentos.

Cabe ressaltar ainda que, na segunda metade do século XIX, mesmo tendo

em conta que a maior parte dos contingentes populacionais não está sujeita à dinâmica do

mercado de trabalho, algumas tendências em curso vão conformando o que podemos conceber

como a constituição de um mercado de trabalho capitalista. Ou seja, começa a se generalizar a

relação entre os compradores e vendedores de força de trabalho, onde o salário é a expressão

desta última.
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1.1 A Oferta e Demanda de Mão de Obra em um Ambiente de Escolhas Individuais

Na década de 1870, surgem três obras que podemos considerar como a base

fundadora do pensamento neoclássico, (Jevons, 1983; Menger, 1983; Walras, 1983).

Não é nosso objetivo deslindar todo o sistema teórico da Escola Neoclássica,

nem tampouco assinalar as diferenças entre estes e outros autores neoclássicos que se

seguiram. Queremos tão somente sublinhar o que há de comum nestes autores em sua busca

por uma reformulação da teoria econômica, recorrendo à matemática e apoiando-se no

princípio marginal.

Para que se possa perceber todo o alcance e o significado da teorização

neoclássica, não basta assinalar o avanço do capitalismo e a hegemonia da burguesia industrial.

Deve ser registrado que, no campo das idéias, foi criado um caldo de cultura que preparou o

terreno para a construção desta perspectiva no pensamento econômico.

Ainda no campo da Economia Política Clássica, os anos que se seguiram à

morte de Ricardo (1823), estiveram marcados por uma intensa crítica ao pensamento

ricardiano (Meek, 1971: 711100).

Desta forma, para além das controvérsias econômicas, deve-se lembrar

também a importância decisiva da doutrina positivista de Augusto Comte (1798-1857); o

utilitarismo de 1. Bentham (1748-1832) e a sociologia de Herbert Spencer (1820-1903) (4).

Embora a Escola Neoclássica tenha nascido, e foi efetivamente, como uma formulação distinta(....,
• ,,,,I

do pensamento clássico inglês, seus autores esforçaram-se em reafirmar, por outros caminhos,

algumas das conclusões da Escola Clássica, notadamente quanto as vantagens do liberalismo

7
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econômico. Neste sentido, a "mão invisível" do famoso aforismo smithiano, vai estar presente,

assim como os mecanismos de mercado e seus efeitos favoráveis.

Excetuando este aspecto mais geral, o que predomina é uma teoria do valor

e da distribuição radicalmente distinta da tradição da Economia Clássica Inglesa, já que agora

não haverá mais lugar para as controvérsias sobre acumulação, crescimento e repartição de

renda, questões tão caras para os economistas clássicos.

A economia capitalista, na formulação neoclássica original, passa a ser um

organismo que tem vida e as analogias com as reações físico-químicas são reveladoras. Não há

lugar para movimentos de natureza contraditória ou antagônica. Este organismo funciona

numa lógica confluente, onde cada parte opera segundo mecanismos naturais e quantificáveis.

Toda a trama se desenvolve no mercado, onde os bens, os serviços e os

fatores produtivos se encontram. É neste último mercado -- o de serviço dos fatores

produtivos -- que os organizadores da produção contratam os serviços do fator trabalho.

A explicação para o quantum de salário ser pago, vai ser buscada na

discussão de Ricardo sobre a renda diferencial da terra. É ai que Ricardo desenvolve a análise

do princípio marginal, quando aborda a incorporação de terras mais distantes e/ou menos

férteis, considerando que nestas últimas não haveria pagamento de renda. Como na Inglaterra

de sua época, vigorava a Lei dos Cereais que obrigava a sociedade inglesa a consumir todo o

trigo produzido em seu país, Ricardo saca daí a conclusão de que a renda da terra teria um

efeito depressivo sobre os lucros e os salários, o que levaria virtualmente ao estado

estacionário da economia.

Foi então, a partir deste princípio formulado na Inglaterra sob a vigência da

lei dos cereais (extinta em 1848), que se generalizou a análise marginal aplicada às preferências
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individuais; à teoria da produção, enfim, a toda a análise econômica levada à cabo pela escola

neoclássica.

No que diz respeito aos salários, sua magnitude é determinada pela

produtividade marginal. Nesta ótica, o nível de emprego é determinado pela igualdade entre a

produtividade marginal do trabalho e o nível de salários. O desemprego era a resultante da

exigência de salários superiores à produtividade marginal, portanto era um desemprego

voluntário. Isto significa que cada trabalhador ingressante na atividade econômica teria como

pagamento um valor correspondente ao .incremento no produto originado de sua atividade

produtiva.

Bastava que os trabalhadores aceitassem aquele rendimento determinado por

mecanismos estritamente econômicos e estaria garantido o pleno emprego, não só da mão de

obra, mas de todos os recursos econômicos. Os problemas que poderiam surgir turvando esse

mundo harmonioso, teriam sua origem em mecanismos extra-econômicos, ou seja, a ação do

governo ou dos sindicatos fixando pisos salariais, trariam impactos desestabilizadores que

impediriam o pleno funcionamento da economia e seus mecanismos de auto-regulação via

mercado.

Subjacente a esta teoria está a lei de Say, com a assertiva de que a oferta

gera a sua própria procura, garantindo assim o melhor dos mundos.

Estas considerações que vimos de expor, correspondem à fase inicial do

pensamento neoclássico. No século XX, surgem uma série de controvérsias neste campo,

buscando dotá-lo de maior capacidade analítica já que, com o quadro teórico original

dominado pela lei de Say e pelos dogmas quanto ao funcionamento do mercado, ela teria cada

vez menos a dizer.
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Para o tema de nossa tese, o que interessa mais diretamente é o debate

realizado em Cambridge ao longo dos anos vinte e trinta, onde a figura de maior destaque é J.

M. Keynes (1883 -1946) (5).

Ao abrir sua obra mais conhecida (Keynes, 1970) com um ataque frontal à lei

de Say, Keynes estava sacrificando um dos principais pontos de apoio da Teoria Neoc1ássica,

já que em sua perspectiva a racionalidade individual dos capitalistas e dos poupadores não só

era insuficiente para garantir o pleno emprego, como poderia levar a economia ao caos. O

Estado, antes execrado na teoria, passa agora a estar no centro da análise que busca

mecanismos corretivos visando restaurar o nível da atividade econômica.

A necessidade de um Banco Central forte para combater a alta da taxa de

juros; a teorização sobre arrecadação e gasto dentro de certos limites e, por fim, a condenação

aos rentistas, são algumas questões postas a par com o alargamento das funções do governo,

que supõem a tarefa de ajustar a propensão a consumir com o encitamento para investir.

A demanda efetiva, esta sim, é a variável decisiva da qual depende o nível de

emprego, a renda, e o produto da economia, ao contrário do que pregava a Teoria Neoc1ássica

tradicional, na qual o desemprego é resultado da falta de flexibilidade da taxa de salários, ou da

ausência de preços formados em regime de concorrência pura. Na perspectiva de Keynes, em

presença de uma demanda efetiva deficiente, o que predominava era o desperdício, "o jogo de

azar infestado de zeros" (Keynes, 1970:358).

É importante assinalar que, ao mesmo tempo em que traz elementos

importantes para o entendimento da dinâmica do mercado de trabalho -- notadamente a

primazia teórica da demanda efetiva sobre o nível de emprego e produção -- Keynes mantém,

por outro lado, uma série de princípios prisioneiros da concepção neoc1ássica, especialmente

os pressupostos de custos marginais crescentes e concorrência perfeita.
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Desta forma, permanecem as hipóteses à nível microeconômico, onde as

empresas atuam segundo normas que levam a igualar o valor da produtividade marginal do

trabalho com a taxa de salários nominal, embora aí seja introduzida uma importante distinção

entre os salários reais e nominais, sendo estes últimos definidos no momento de sua

negociação e os salários reais um resultado a posteriori.

Não cabe aqui um detalhamento das controvérsias à respeito de emprego,
,

preços e salários em que Keynes esteve envolvido (6). Para os fins de nosso estudo, desejamos

apenas sublinhar os aspectos centrais da .perspectiva neoclássica e a crítica keynesiana,

apontando para a questão da demanda efetiva-e sua primazia sobre o nível de emprego.

Embora construída numa perspectiva de curto prazo, onde a técnica, a população, etc., não se

alteram, a contribuição de Keynes foi decisiva e transformou-se em referencial obrigatório não

só no meio acadêmico, mas também e principalmente na elaboração de política econômica nos

países capitalistas no pós-guerra. A distinção dos efeitos destas políticas quando levadas a

cabo em economias desenvolvidas ou subdesenvolvidas, será abordada no capítulo IH.

1.2 As Bases da Concepção de Marx

Ao contrário da concepção neoclássica, que elabora as categorias

econômicas desprovidas de seu conteúdo histórico e social, a concepção de Marx (1818-1883)

coloca estas dimensões em primeiro plano.

Nesta perspectiva, Marx elabora o conceito de excedente econômico como

algo comum a diversas formas de sociedade, identificando este excedente como o valor gerado

pelo o trabalho sobrante (7). Na sociedade capitalista, a forma particular assumida pela extração

deste excedente é a mais-valia, representada pelas horas de trabalho não pago dentro da

jornada de trabalho.
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Seguindo as pistas deixadas pela teoria ricardiana do valor, Marx concebe a

determinação dos salários pelo custo de reprodução da força de trabalho, ou seja, o valor pago

em forma de salário correspondendo a um conjunto de meios de subsistência que constituem a

"cesta" de consumo, permitindo a reprodução do trabalhador e de sua família.

Entretanto, algumas diferenças são significativas. Primeiramente devemos

destacar que Marx, ao contrário de Ricardo,enfatiza a natureza histórica do custo de

reprodução da força de trabalho, desdobrando o seu significado para os bens e serviços que

vão além de necessidades estritamente ligadas à subsistência fisica do trabalhador e de sua

família. Neste sentido, a composição da "cesta" tende a variar ao longo do tempo, pois sua

constituição está sujeita a fatores como o nível cultural do país e, principalmente, às condições,

hábitos e exigências ligadas à formação da classe dos trabalhadores livres (Marx, 1975).

Assim, o custo de reprodução da força de trabalho seria formado por fatores "naturais" e

"históricos".

Outra diferença significativa com relação a teoria ricardiana no que diz

respeito aos salários, é que o autor dos "Princípios" atribui ao jogo de mercado - oferta e

demanda de mão de obra -, a existência de um preço de mercado (aquilo que é efetivamente

pago), e um preço natural (correspondente ao custo de reprodução da força de trabalho).

Nessa perspectiva, o desvio entre os preços, do mesmo modo que no mercado de qualquer

mercadoria, tenderia; no longo prazo, a uma adequação do preço de mercado ao preço natural.

Esta adequação, estaria garantida pelo princípio da lei malthusiana do crescimento da

população. (8)

Para Marx, não era concebível uma lei de dinâmica populacional que

subordinasse a acumulação à seus desígnios. O próprio desenvolvimento do capitalismo, se

encarregaria de criar "excedentes" de mão de obra, através do aumento da composição

orgânica do capital e pela extração de mais-valia relativa.
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A tendência do capitalismo seria então a negação do trabalho vivo (força de

trabalho), em favor de trabalho morto (máquinas, equipamentos, instalações). Esta discussão

está presente no Capital (Marx, 1975) de forma mais esquemática, mas é nos Grundisse (Marx,

1977), que se encontra uma discussão mais rica à este respeito, onde é vislumbrado o

surgimento de um "sociedade automatizada", na qual a força de trabalho se desligaria

progressivamente da produção material para assumir as funções de vigilância e controle da

produção.

Ainda com relação à questão dos salários em Marx, devemos ressaltar um

outro desenvolvimento teórico distinto da sua determinação pelo custo de reprodução da força

de trabalho. Trata-se da teoria dos dois limites para fixação dos salários. Tal teoria,

crescentemente aceita e desenvolvida por economistas não-neoclássicos (notadamente os

vinculados à escola de Cambridge), tem em Marx seu ponto de partida:

A concepção é de que haveria um limite mínimo para o nível médio dos

salários, ligado à definição do valor da força de trabalho, e um limite máximo acima do qual o

ritmo da acumulação diminuiria, levando a crises nas quais seria reposto o exército industrial

de reserva a um nível adequado. (Souza, 1980:27/47)

Voltando à discussão inicial desta seção, podemos afirmar que, quando Marx

fala de salário, mais-valia, composição orgânica do capital e todo um conjunto de conceitos

que constitui seu sistema teórico de Crítica à Economia Política (subtítulo do Capital), ele está

explicitamente tratando de uma sociedade que foi gestada como produto de um

desenvolvimento histórico com marcos bem definidos. Dentre estes marcos que caracterizam a

emergência da sociedade capitalista, deve ser destacada a constituição de uma base material

que confere singularidade à sua dinâmica, ou seja, a constituição de forças produtivas

capitalistas. (9)
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Cabe aqui um parênteses para descartar de nossas considerações a busca de

um receituário que desvende todos os caminhos percorridos pelas diferentes experiências

históricas de industrialização e seus desdobramentos a partir da teorização de Marx. Alguns

aforismos de Marx, tomados fora de seu contexto e, principalmente, os famosos manuais de

vulgarização, já criaram confusão demais neste sentido ao transformar em dogma e conclusão

algumas categorias que são ponto de partida para a reflexão. É neste sentido que estamos

tratando da constituição de forças produtivas capitalistas.

Portanto, ao alargar o quadro de nossa análise para questões que vão além

da determinação dos salários, vamos observar que Marx chama atenção para o fato de que

enquanto o capital ainda se apresenta sob suas formas elementares - mercadoria e dinheiro -,

estes não são, em si mesmos, capital. Da mesma forma, a eventual remuneração por um

trabalho prestado, ou então, a existência do mercado, não configuram isoladamente um

circuito de produção capitalista.

Para Marx, determinadas condições tem de ser cumpridas para que o capital

exerça sua função verdadeira e específica, que é a produção de mais-valia, a produção de

trabalho excedente ou apropriação de trabalho não pago, que se objetiva como mais-valia.

(Marx, 1978:6/51)

Quando, portanto, o processo de trabalho converte-se em base do processo

de valorização do capital - produção de mais-valia -, Marx distingue uma forma particular do

processo capitalista de produção que é própria do modo de produção especificamente

capitalista desenvolvido. É neste ponto que se estabelece a disjuntiva entre subsunção

formal/real do trabalho ao capital.

o traço distintivo é que, na subsunção formal, já caracterizada pela direta

subordinação do processo de trabalho ao capital, só é possível a produção de mais-valia pelo
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produção especificamente capitalista, embora não se exclua a possibilidade anterior, existem

outras formas que produzem mais-valia relativa.

"Com a subsunção real do trabalho ao capital, dá-se uma revolução
total (que prossegue e se repete continuamente) no próprio modo de
produção, na produtividade do trabalho e na relação entre o capitalista
e o operário." (Marx, 1978:66)

A nosso juízo é importante que não percamos de vista o entendimento do

processo de trabalho subordinado ao processo de valorização do capital. Caso contrário, a

dimensão "tecnológica" da discussão pode trazer confusões, assim como o debate sobre

trabalho produtivo/improdutivo, pode ficar preso a um viés fisiocrático, que define a natureza

do trabalho pelo tipo de bem (produção material ou serviços) que é produzido.

"É produtivo o trabalhador que executa trabalho produtivo e é
produtivo o trabalho que gera diretamente mais-valia, isto é, que
valoriza o capital", (Marx, 1978:71)

Portanto, é nesses dois cenários que Marx pensa as possibilidades de um

mercado de trabalho capitalista.

Observadas brevemente estas notas sobre alguns elementos centrais do

mercado de trabalho na concepção de Marx, queremos sublinhar que a evolução do

capitalismo levou à necessidades de atualizações que serão estudadas mais adiante. Pensamos,

como Agner Heller, que não podemos tratar destas questões simplesmente com as categorias

criadas no capitalismo clássico.

"Mas não devemos perder a inspiração da crítica da economia
política( ...) pois é necessário demonstrar a ligação entre essas
categorias e as hierarquias sociais, entre elas e todas as formas de
exploração e opressão. Caso contrário, permanecemos apegados à
sociologia pura". (Heller, 1982:59)

15



A originalidade da análise de Marx, que se diferencia da problemática dos

clássicos, está em rechaçar a questão do valor como algo instrumental ou uma essência da

naturalidade da sociedade. Nessa perspectiva, o indivíduo só existiria como produtor de valor

de troca, levando ao que Marx discute como processo de reificação. Esse é o ethos do

mercado de trabalho na perspectiva de Marx .

••Depois da análise de Marx, não é mais possível ignorar o papel do
aspecto social da produção, isto é, sua forma social. Se alguém não
concorda com as conclusões de Marx, tudo que resta é separar o
aspecto social, atribuir-lhe um campo separado". (Rubin, 1980:65)
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Notas do Capítulo I

(I) _Naturalmente, o debate na economia clássica vai além de Smith e Ricardo, havendo outros

autores importantes ligados ao tema que estamos tratando (Malthus, 1983; Rodgskain, 1983).

A limitação de nossas referências aos dois autores, se deve ao fato da reconhecida

proeminência na construção da Teoria Clássica (Ricardo, 1982; Smith, 1982).

(2) _ À respeito da importância da História do Pensamento Econômico para a compreensão de

fenômenos atuais e sobre a noção de progresso em Teoria Econômica, ver respectivamente,

Tolipan, (1989) e Hagge, (1989).

(3) _ Até o início da formulação neoclássica, a denominação de Economia Política, englobava

toda a teoria. Só mais tarde, a denominação de Economia Política será identificada com a

perspectiva de Marx., na medida em que se consolidava o pensamento marginalista e este

passava a fazer "Teoria Econômica" ou "Ciência Econômica" (Lange, 1963).

(4) _ O que se quer destacar aqui é que o positivismo; o utilitarismo; e as aplicações dos

princípios de Darwin à sociologia, levados à cabo, respectivamente pelos autores citados, criou

um outro referencial teórico e ideológico para se pensar a sociedade, a economia e o próprio

conhecimento. Nesta perspectiva, o neoc1assicismo é derivado do positivismo lógico.

Algumas obras de história do pensamento econômico estudam a visão desses autores e sua

importância decisiva para a consolidação do pensamento neoclássico (Dennis, 1974).

(5) _ Como é sabido, a teoria da demanda efetiva, baseada nos determinantes do investimento e

do consumo, foi elaborada simultânea e independentemente por Keynes e Kalecki, em que pese

algumas diferenças. Os comentários à relacionados à obra de Kalecki serão feitos mais à frentJ,

quando tratarmos das economias atrasadas. Para a discussão da Lei de Say e Demanda Efetiva,

veja-se Miglioli,(1981).
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(6) _ À respeito da relação entre preços e salários, veja-se Baltar, (1985).

(7) _ Na obra de Marx, as principais discussões sobre o excedente econômico em sociedades

pré-capitalistas estão em Marx, (1977) e (1975). Veja-se também MandeI, (1977: capítulo 1).

(8) _ Ver Malthus, (1982).

(9) _ Ver Barbosa de Oliveira, (1980).

18



CAPÍTULO 11

Formação e Desenvolvimento do Mercado de Trabalho: Aspectos Teóricos
Contemporâneos.

A atividade produtiva das sociedades humanas, como um fator básico,

estruturador de sua existência, passou por diversas formas desde a comunidade primitiva até os

dias de hoje. A produção para autoconsumo, o trabalho escravo e a servidão em suas inúmeras

possibilidades concretas, vão atravessar séculos até que a força de trabalho assuma, ela mesma,

o caráter de mercadoria.

Este dado histórico e conceitual, que define a existência da forma capitalista,

transformou-se significativamente desde seu início até assumir a complexa teia de relações que

apresenta hoje.

Neste capítulo, vamos abordar a questão do mercado de trabalho em

economias capitalistas já desenvolvidas, buscando sublinhar a problemática que configura seu

campo.

Antes porém, vamos resenhar duas perspectivas teóricas de conceber o

mercado de trabalho, que tem tido muita aceitação, inclusive no Brasil. Trata-se da teoria do

capital humano e da segmentação do mercado de trabalho.

Contemporaneamente, um dos poucos traços comuns -- talvez o único

significativo --, às análises inspiradas em diferentes escolas de pensamento, é o que diz respeito

à constatação da heterogeneidade do mercado. de trabalho ou, por outras palavras, à uma certa

19



diferenciação da mercadoria força de trabalho (I). Como esta tem sido a "ponta" mais visível do

debate, é daí que vamos partir.

2.1 A Teoria do Capital Humano

Inspirada na tradição neoclássica, que busca nas forças de mercado e nas

escolhas individuais a lógica de suas análises, a teoria do capital humano tem como pilares de

sua concepção, as diferenças em investimento de educação formal e treinamento no trabalho,

como fatores explicativos dos diferenciais de salário e dos desequilíbrios do mercado de

trabalho. (Schultz, 1964; 1975)

Nesta perspectiva, as forças impessoais de mercado ganhariam ainda mais em

sua justiça e eficiência alocativa já que, dentre os trabalhadores de qualificação semelhante, os

mais qualificados obtém acréscimo de renda real.

Para o conjunto da economia, o resultado seria o aumento da produtividade

do trabalho, em razão desses investimentos, e uma superior habilidade dos agentes econômicos

em realocar recursos de maneira mais eficiente.

É interessante observar que esta visão, além de fazer uma apologia da

sociedade capitalista em termos de uma mobilidade ascendente que parte das decisões

individuais em busca do investimento em capital humano, traz também uma explicação fácil

para a desigualdade.

Resumidamente, a idéia é de que o processo de crescimento implica em

freqüentes desequilíbrios, com o aparecimento de novas oportunidades de investimento,

criadas por uma combinação de fatores onde se destacam a incorporação de recursos naturais

e inovações tecnológicas.
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Nesse sentido, a disparidade das taxas de crescimento nos diferentes

segmentos, em confronto com a inelasticidade da oferta de trabalho, ligada a diferenciais de

qualificação, é o ponto de partida para que se produza a desigualdade nos salários.

Decisivo neste entendimento, é a concepção de um mercado de trabalho

aberto para todos, mas que produziria desigualdade de renda e emprego em função dos

investimentos em capital humano, levados a cabo pelos agentes econômicos.

Tenta-se assim explicar a desigualdade pelo próprio comportamento do

mercado de trabalho e as escolhas individuais, não havendo lugar para fatores estruturais,

geradores de desigualdade e exclusão.

No Brasil, a teoria do capital humano serviu de base para uma vasta

literatura que procurou justificar, ou até mesmo negar que tivesse havido concentração de

renda nos anos iniciais do regime militar, particularmente no chamado "milagre econômico".

(Almeida, 1974; Castello Branco, 1979; Langoni, 1973; 1974; Senna, 1975)

As controvérsias sobre geração de emprego e integração do mercado de

trabalho no Brasil, estão colocadas no capítulo seguinte.

2.2- Teoria da Segmentação do Mercado de Trabalho.

Formulada ao final dos anos sessenta nos EUA, em oposição à teoria do

capital humano, o enunciado desta teoria parte da constatação de que o mercado de trabalho é

heterogêneo, não havendo lugar para a perspectiva de um espaço aberto igualmente para

todos, em termos do acesso ao emprego e a renda (2).
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o centro da análise, busca nos condicionantes da mobilidade ocupacional,

uma maneira alternativa de abordar a questão do acesso aos diferentes postos de trabalho.

A formulação da hipótese de segmentação, surgiu no bojo de um esforço que

visava organizar uma série de conhecimentos empíricos, ligados ao funcionamento dos

mercados de trabalho urbanos de baixa renda.

o questionamento do mito liberal de uma sociedade aberta para a mobilidade

ascendente dos indivíduos, implicou no estudo dos aspectos técnicos e institucionais que, com

relação às empresas; o volume de emprego; condições de trabalho; remuneração e avanço

ocupacional, limitavam as possibilidades de desenvolvimento individual.

Desta forma, o papel decisivo da escolha dos indivíduos entre ocupações e

dos seus esforços em obter as qualificações necessárias, que constituem o cerne da teoria do

capital humano, deixavam de ter importância. (Baltar, 1985)

Um dos principais aspectos derivados das hipóteses de segmentação do

mercado de trabalho, é a distinção entre os segmentos primário e secundário, representando,

respectivamente, os mercados estruturados e desestruturados.

o segmento primário seria constituído de diferentes mercados de trabalho,

enquanto o segmento secundário séria um resíduo, composto de todos aqueles excluídos dos

mercados de trabalho estruturados.

Ainda com relação ao segmento primário, foi desenvolvida a concepção de

heterogeneidade destes mercados, sendo enfatizado o conceito de mercado interno de trabalho.
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A questão dos mercados internos de trabalho é verificável em algumas

grandes empresas (privadas e estatais) que sancionam normas próprias ao criar postos de

trabalho onde o conteúdo profissional reside no desempenho de tarefas rotineiras, que tem de

ser consolidadas e , por isso, são valorizadas pelos empregadores. O recrutamento realizado

entre os trabalhadores da própria empresa e o leque salarial vigente, pouca relação teriam com

o quadro mais geral do mercado de trabalho.

A prática sindical, por sua vez, seria mais um elemento de reforço na criação

destas condições que definem os mercados internos de trabalho.

James O'Connor, embora não utilize explicitamente as hipóteses de

segmentação do mercado de trabalho, nem de mercado interno de trabalho, empreende uma

rica análise do mercado de trabalho e do sindicalismo norte-americano (O'Connor, 1977), ao

estabelecer uma disjuntiva entre os setores competitivo, monopolista e estatal. Fica claro em

sua pesquisa como o crescimento dos setores monopolista e estatal são um único processo, e

como isso se reflete no padrão de negociação trabalhista aí vigente, que se diferencia

sobremaneira em relação ao setor competitivo. Entendemos que a referência a esta obra se

justifica, na medida em que ela parece se ocupar da base que sustenta a possibilidade da

existência dos mercados internos de trabalho.

A teoria da segmentação do mercado de trabalho possui, em sua

tematização, alguns pontos de contato com a análise que vamos empreender a seguir.

2.3- Uma Economia Política do Mercado de Trabalho.

O desenvolvimento do capitalismo trouxe consigo novos desafios para todos

os que estão situados-no campo do pensamento crítico. Ao contrário do pensamento analítico,

derivado do positivismo lógico, onde a descrição dos fenômenos é o resultado da pesquisa, faz
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parte de nosso trabalho a elaboração de algumas indagações que nos remetem à natureza dos

fenômenos e sua problemática. Hoje a teoria crítica do capitalismo está em crise, enquanto a

teoria analítica aparece com uma estrutura forte e rígida.

Entretanto, o dilema da ciência econômica está nela mesma, em suas

questões mais primitivas. O dilema está contido na pretensão de "explicar" a sociedade. Mais

particularmente, no paradoxo de uma sociedade anárquica, que produz uma certa ordem e na

questão de como esta ordem produz desigualdades. Aliás, o estudo do mercado de trabalho é

um tema privilegiado para que estas indagações ganhem vida.

Assim é que, no campo de nossa temática houve, a partir dos anos sessenta,

um esforço de atualização que, além de levar em conta algumas tendências em curso no

capitalismo contemporâneo, incorporou em suas análises contribuições originais e heréticas do

pensamento social. Para além de firulas acadêmicas e políticas, o que há de comum nestas

análises (queiram ou não seus autores), é a inspiração humanista, que identifica o mercado de

trabalho como uma relação coercitiva e excludente.

Para a elaboração das seções que compõem o restante deste capítulo, os

autores mais significativos para nosso referencial foram Gorz (1982), Offe (1989a, 1989b) e

Polanyi (1981). Com enfoques distintos, todos elaboram uma atualização de teses clássicas, de

forma não dogmática, voltados para a crise do mercado de trabalho e seus desdobramentos na

sociedade capitalista contemporânea.

2.3.1 O Trabalho como Mercadoria Fictícia e o Mercado de Trabalho como Princípio

Distributivo Fracassado.

Para a compreensão das hipóteses de Claus Offe, é fundamental o

entendimento de algumas teses de Polanyi (1980). Este autor, pouco estudado pelos
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economistas brasileiros, estabelece a distinção entre mercadorias "genuínas" e "fictícias", entre

as quais figuram o trabalho, a terra e a moeda.

A percepção que o autor tem dessas três mercadorias é, resumidamente, a

seguinte: o trabalho, entendido como a atividade humana que acompanha a própria vida; a

terra, sendo apenas um outro nome para a natureza, e a moeda, como um símbolo-de poder de

compra que não é produzido, mas adquire vida através do mecanismo dos bancos e das

finanças públicas.

"Nenhum deles é produzido para a venda. A descrição do trabalho, da
terra e do dinheiro como mercadorias é inteiramente fictícia. Permitir
que o mecanismo de mercado seja o único dirigente do destino dos
seres humanos e do seu ambiente natural, e até mesmo o árbitro da
quantidade e do uso do poder de compra, resultaria no
desmoronamento da sociedade." (Polanyi, 1981: 85)

Baseado na perspectiva de Polanyi que vimos de expor, Offe aponta para

fatores inerentes ao sistema social e ao próprio mercado de trabalho, ao rechaçar a visão que o

adequa a um modelo competitivo, onde a taxa de salários constituiria a variável de ajuste pela

qual oferta e demanda de força de trabalho são equilibradas. Portanto, este modelo não seria

sequer uma representação aproximada da realidade, nem resolveria eficientemente e/ou

justamente o duplo problema de alocação.

o problema da alocação a que Offe se refere, diz respeito a toda sociedade

que tem de resolver uma dupla tarefa: a distribuição da força de trabalho entre os processos e

atividades concretas de produção e a distribuição dos frutos deste trabalho entre os

.empregados e os "legitimamente" não-empregados. No capitalismo, o problema seria

"solucionado" pela instituição de um "mercado" para a "mercadoria" trabalho. (Offe,

1980:71/73)

A tese proposta pelo autor é de que o mercado de trabalho, como

mecanismo de alocação, tem tido um êxito limitado e que dificilmente chegará a uma posição
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de se sustentar como princípio dominante, numa visão dinâmica do desenvolvimento

econômico, social e tecnológico. Sendo válido este argumento, isto implicaria na substituição,

ou melhor, numa complementação do mercado de trabalho, enquanto princípio alocativo

dominante.

Os fatores indicados quanto à ..irrealidade do modelo convencional são os

seguintes: em primeiro lugar, as características especificas da natureza da mercadoria

transacionada no mercado de trabalho (cf. Polanyi). O mercado de trabalho não poderia

funcionar sem uma implementação coercitiva da ficção de que a força de trabalho é uma

mercadoria.

Em segundo lugar, as estratégias levadas à cabo pelos agentes no mercado

de trabalho (empresários e trabalhadores), e pelo Estado, que levam a um "fechamento" do

mercado de trabalho. Offe refere-se aqui às ações estratégicas empreendidas por parte das

empresas (monopolização e segmentação do mercado de trabalho), e dos trabalhadores

(formação de sindicatos e aquisição de habilidades e qualificação), que transf9rma~ o mercado

de uma relação aberta, para uma relação social mais ou menos fechada (Offe, 1?89a;81), onde~., ..,.

a concorrência não se impõem plenamente. Como o autor assinala, o .conceito de estratégia se

deriva da teoria dos jogos e é inconciliável com a competição plena.

Por fim, mudanças acumuladas historicamente nos parâmetros econômicos,

políticos e culturais da "sociedade centrada no trabalho", que se evidenciaram desde meados

da década de setenta. Os debates sobre mercado de trabalho e política social, põem cada vez

mais em questão a garantia de que os mecanismos de mercado distribuam .a força d,e trabalho e

que, assim, satisfaçam as necessidades dos indivíduos com base nos salários derivados do

emprego.
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Estes distúrbios funcionais no mercado de trabalho são recentes e estão

delineados pelo fim do keynesianismo (3), os limites ao crescimento e a desagregação ética do

trabalho. Houve, por outro lado, a emergência de uma política em sentido contrário ao

keynesianismo, onde a problemática, em termos de política econômica, passou para o lado da

oferta. O cerne político destas questões estaria vinculado ao desligamento do Estado quanto

ao compromisso com o pleno emprego.

A conclusão apresentada por Offe, é de que se pode esperar a desagregação

dos fundamentos culturais e mesmo a aceitação do mercado de trabalho como padrão

dominante da alocação de força de trabalho, assim como da distribuição de renda.

Antes de avançarmos nestas questões, vamos tratar da comparação dos

contratos de trabalho com contratos vigentes em outros mercados e dos diferenciais de poder.

2.3.2 O Mercado de Trabalho e Outros Mercados - Contrato de Trabalho e Diferenciais

de Poder.

Observando as estatísticas do trabalho em diversos países, podemos dizer

que, do total da população, um percentual em torno da metade, faz parte da população

economicamente ativa. Nesta parcela da população, estão incluídos todos aqueles que tem

algum tipo de ocupação, não importando se trabalham com ou sem registro ou algum tipo de

cobertura legal. Queremos sublinhar inicialmente que, quando se fala em contrato de trabalho e

negociações coletivas, trata-se do mercado formal de trabalho.

Para usar os termos convencionais, vamos dizer que se encontram no

mercado de trabalho os vendedores e compradores de força de trabalho. Na sociedade
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capitalista, o problema da alocação, a que fizemos referência anteriormente, se resolve neste

mercado.

Offe assinala que, como em qualquer mercado, os dois lados estão ligados a

adaptações estratégicas contínuas e complementares e que, o princípio comum a essas

estratégias é a diminuição da intensidade da concorrência em seu próprio "campo" com relação

ao nível da concorrência do outro. (Offe, 1989a;50)

o que deve ser destacado aí, é a posição singularmente desvantajosa da

"mercadoria" força de trabalho em termos de mercado, na medida em que sua oferta não

ingressa nos mercados da mesma forma que outras mercadorias. Além disso, este fluxo de

oferta não tem como controlar sua própria quantidade de maneira estratégica. Como lembra

Offe, a força de trabalho é uma mercadoria que tem sua oferta aumentada, simultaneamente à

queda de seu preço.

Na ausência de um sistema de seguro-desemprego, não cabe esperar dos

vendedores de força de trabalho uma estratégia que implique em "segurar" sua mercadoria.

Mesmo com baixos níveis salariais ou, além disso, como no caso brasileiro, incorrendo em

significativas perdas em razão da inflação, não cabe a idéia de adiar a oferta ou "mudar de

ramo", como se coloca para os empresários. Em resumo, as necessidades são irrecorríveis

quando comparadas com as necessidades recíprocas dos empregadores.

A única variável pela qual os vendedores da força de trabalho tem

possibilidade de melhorar sua posição estratégica, sem ajuda estatal, é pela dimensão espacial,

ou seja, pelas migrações que se constituem assim em estratégias autônomas contra o lado da

demanda. (Offe, 1989 a: 51)
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Em suma, haveria então no mercado de trabalho um desnível estrutural entre

o lado da oferta e o lado da demanda, que só poderia ser parcialmente compensado pela

intervenção política do Estado de Bem Estar.

Quanto aos contratos de trabalho e sua comparação aos contratos

comerciais, Offe (1989a;52) destaca que o elemento diferenciador está em que, os contratos de

trabalho, ao contrário dos contratos de compra e venda, não fixam a totalidade das relações

realizadas entre os contratantes. Ou seja, não há uma clara disjunção social onde fique

nitidamente definido que, aquilo que estava à disposição jurídica e material de alguém, passe

agora para o outro. No direito de propriedade e comercial, é inequívoco que uma mercadoria

pertença ou não a uma pessoa.

Nos contratos de trabalho, não há esse elemento definitivo, prevalecendo

uma indeterminação contratual das atividades concretas de trabalho. O que o empregador

compra, não é uma coisa com determinado valor, mas uma força de trabalho "viva", sobre a

qual seu controle é limitado. Em outro texto, Offe (1989b;35) assinala que o conceito marxista

fundamental de força de trabalho "viva", se refere a esta problemática.

Assim é que, considerando os contingentes populacionais, temos um quadro

onde as condições mais gerais do mercado de trabalho resultam de dois fatores combinados.

(Otfe, 1989a;66)

Em primeiro lugar, um desnível global e médio de poder, entre os lados da

oferta e demanda de força de trabalho, representando um diferencial "primário" de poder.

Em segundo lugar, um diferencial "secundário" de poder, originado das

diferenças entre as oportunidades de cada grupo particular da força de trabalho que, apesar das
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determinações ligadas ao diferencial "primário" de poder, empreende e pode conseguir êxitos

em suas estratégias de adaptação.

Teríamos então diferentes situações na inserção dos contingentes de força de

trabalho onde, por um lado, estariam os trabalhadores com uma posição favorável na oferta e,

um outro grupo com posição desvantajosa, constituído daqueles trabalhadores indefesos, aos

quais resta a aceitação de relações de emprego instáveis, baixos salários, más condições de

trabalho, etc ...

Não vamos desenvolver todos os aspectos da análise de Offe, mas adiantar

os pontos conclusivos que mais interessam a nossa tese, que são os seguintes: primeiramente, a

concepção de que os riscos do mercado de trabalho são distribuídos desigualmente, o que fica

patente com o surgimento de "grupos vulneráveis", como foi apontado anteriormente.

Em segundo lugar, considerando as estratégias da oferta e demanda no

mercado de trabalho, a percepção de que existem condições diferenciadas de inserção da força

de trabalho, levando à existência de duas frentes de luta (diferencial "primário" e "secundário"

de poder), o que traz uma complexidade reveladora e de dificil solução para o movimento

sindical.

"Considerando-se tais mecanismos, chega-se a decepcionante
conclusão de que a frente de batalha das coligações na oferta da força
de trabalho não se constitui primordialmente no front de classes, entre
oferta e demanda no mercado de trabalho, ou seja, da linha de frente
do diferencial de poder, mas sim do campo de luta em torno do
diferencial "secundário" de poder, no qual decide-se a distribuição de
renda, das condições de trabalho, das chances de emprego entre a
totalidade dos trabalhadores". (Offe, 1989a;65)

As considerações feitas anteriormente, dão margem a uma rica discussão que

põem a ação dos sindicatos no centro do debate. No Brasil, por exemplo, seria o caso de

indagarmos se não tem predominado uma postura reativa do movimento sindical, que reage e
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luta por questões particulares de cada categoria em função de perdas salariais e melhores
/

contratos de trabalho, deixando de lado, ou abandonando até, a busca de um balizamento de

política econômica e social.

Quando estudamos as estatísticas sobre emprego formal (capítulo V), que é a

base dos trabalhadores sindicalizáveis, observamos que, para o Brasil, apenas na região

Sudeste os empregados com vínculo formal de emprego constituem mais da metade da PEA,

atingindo 53,1 % . Este percentual leva em conta também os empregados estatutários do setor

público e os militares. Para o Nordeste, este percentual é de apenas 25,4 % . Estes números

são um complicador para o movimento sindical, pois além da divisão entre os que estão acima

ou abaixo na pirâmide salarial, há também a diferença nos postos de trabalho entre aqueles que

"estão dentro" ou "estão fora" do sistema previdenciário. Estas diferenças, nada desprezíveis,

são freqüentemente utilizadas pelo discurso patronal como um freio às reivindicações dos

trabalhadores do setor formal e a prática sindical freqüentemente reforça esta perspectiva, ao

se manter no particularismo do horizonte de cada categoria profissional. Nos termos postos

por Claus Offe, por se manter na luta do diferencial secundário de poder.

-_ .. _- . __ _-_ ---- -------- ._-_ ..•.. -._-'-

Nesta perspectiva, o impacto democratizante do movimento sindical deveria

ter como veículo, não só seu horizonte e suas formas de luta particulares, mas também seu

relacionamento com o Estado e a sociedade, incluindo aí os empresários.

Não está sendo ignorada a resistência que as elites em nosso país sempre

apresentaram, quando a prática democrática inclui as relações de trabalho. Concordamos com

a assertiva de dois ilustres liberais brasileiros, Afonso Arinos e San Thiago Dantas, de que o

problema no Brasil são as elites, e não o povo. Por isso mesmo, a iniciativa na busca de um

padrão democrático que inclua as relações de trabalho, dificilmente partirá das elites. A

iniciativa e a implementação desta estratégia, depende dos trabalhadores.
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2.3.3 O Mercado de Trabalho em Perspectiva.

Foi dito anteriormente que o mercado de trabalho, como mecamsmo de

alocação, tem tido um êxito limitado e que dificilmente chegará a uma posição de se sustentar

como princípio dominante, necessitando assim de uma complementação.

Com esta consideração, não estamos apenas nos referindo ao fato de que as

cnses econômicas, ou a pulsação cíclica do capitalismo, tem levado ao desemprego e ao

subemprego como fenômenos de massa. Este é um dado constatável, que faz parte da história

do capitalismo e acompanha todas as crises.

o que há de novo, portanto, é estarmos diante de dois efeitos combinados.

Em primeiro lugar, o esgotamento do keynesianismo, que implicou na elevação do consumo

dos assalariados como base para expansão das economias centrais. Encerrada esta fase, com a

crise fiscal do Estado,o dominó caminhaàs avessas.

Em segundo lugar, há o aprofundamento de uma tendência secular do

capitalismo, que é a questão da inovação tecnológica tornar-se fonte indutora do desemprego.

A reconversão da base tecnológica e produtiva (microeletrônica, biotecnologia, novos

materiais), se por um lado eleva o potencial de acumulação, determina também uma série de

ajustes na estrutura do emprego, via eliminação de postos de trabalho e esvaziamento de

conteúdo profissional. (4)

Estes dois efeitos foram acompanhados de uma certa "erosão da ética

protestante" (Offe, 1989a;93) e de uma reorientação da ação do Estado, cujo cerne político é a

desobrigação da responsabilidade com o pleno emprego, antes assumida por razões políticas.

Offe discute estas tendências, alertando para o fato de que:
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"isto não é motivo para sentimentos triunfalistas, inspirados em uma
teoria das crises: não está delineada nenhuma lógica alternativa para o
uso e alimentação da capacidade social de trabalho, pelo contrário,
predomina algo como uma perplexidade estrutural." (Offe, 1989a;95)

A partir daí, Offe retoma ao plano empírico e procura identificar na

discussão de política econômica e social os diferentes tipos de estratégias de superação da

atual crise no mercado de trabalho. Basicamente, trata de referências "individuais" e

"institucionais", tendo em vista objetivos de "incorporação" no, ou "exclusão" do mercado de

trabalho.

Ainda na mesma linha de preocupações, outra possibilidade apontada é a

"formalização do setor informal", mesmo levando em conta sua grande variação do "quase

domiciliar" ao "quase empresarial".

Offe assinala que nenhuma das possibilidades propostas deve ser entendida

como um "remédio milagroso", nem como prognóstico à respeito do mercado de trabalho.

"O que poderia ser dito sobre o "futuro do mercado de trabalho"
resume-se, quando muito, à tese negativa de que ele dificilmente
poderia ser imaginado como continuidade dos desenvolvimentos usuais
das décadas do pós-guerra e dos mecanismos de controle então
suficientes. Em termos positivos, daí se conclui apenas que o problema
sócio-econômico fundamental da "alocação de mecanismos de
alocação" volta a ser atual, e que por isso temos que aperfeiçoar e
complementar urgentemente nosso repertório de tais mecanismos de
alocação, acrescentando-lhe a acima discutida institucionalização de
formas "informais" de atividades úteis." (Offe, 1989a; 110)

Com alguns pontos de contato; André Gorz percebe uma série de impasses

presentes no mercado de trabalho (Gorz, 1982), e elabora numa visão projetiva, uma

alternativa em consonância com o subtítulo do livro ("Para além do socialismo").
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Gorz parte da crítica à alguns postulados de Marx, quanto à virtual

potencialidade transformadora e portadora do futuro, atribuída aos trabalhadores, tentando

mostrar que, contemporaneamente, existem outras determinações.

liA fraqueza e ao mesmo tempo a força do
proletariado pós-industrial estão em que ele não tem concepção de
conjunto da sociedade que virá. Nenhum messianismo, nenhuma teoria
global garantem a sua coesão e a continuidade de sua ação. Ele é
apenas uma nebulosa de indivíduos mutantes para os quais o grande
negócio não está em tomar o poder para construir um mundo, mas em
cada um retomar o poder sobre sua própria vida, subtraindo-a à
racionalidade produtivista e mercantil.

E não pode ser de outro modo. A reconstrução de
uma sociedade não é feita por decreto, e uma concepção global não
tem significado nem alcance se não prolonga um desenvolvimento em
curso. Ora, a crise dos sistemas industriais não anuncia nenhum mundo
novo. Nenhuma superação salvadora nela está inscrita. O presente não
recebe nenhum sentido do futuro. Esse silêncio da História devolve os
indivíduos a si mesmos. Remetidos à sua subjetividade, cabe-lhes
tomar a palavra, apenas em seu nome. Nenhuma sociedade futura fala
por sua boca porque a sociedade que se decompõem diante de nossos
olhos não está grávida de nenhuma outra. (Gorz, 1982:94)

Com o desenvolvimento da discussão, Gorz constrói a possibilidade de uma

sociedade dualista, onde haveria lugar para uma esfera da autonomia e da heteronomia, onde

esta deveria estar submetida àquela.

Num tom conclusivo, podemos dizer que, com toda a variação de

diagnósticos e de propostas construídas, o debate contemporâneo sobre mercado de trabalho,

tem indicado novos impasses e novas tendências em curso. As economias subdesenvolvidas,

sem deixar de estarem ligadas a estas questões, padecem de problemas básicos, digamos assim,

anteriores, que tem sua natureza originada da conformação de seus mercados de trabalho e

suas estruturas de rendimento. O objetivo do próximo capítulo é tematizar o mercado de

trabalho em economias subdesenvolvidas, tendo por base o caso brasileiro.
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Notas do Capítulo n

(1) _ As diferentes versões teóricas, procuram elaborar perspectivas em sintonia com seus

respectivos marcos teóricos, dando conta da evidência de que a força de trabalho não é uma

mercadoria homogênea. Nas análises macroeconômicas, quando se discute o emprego, não é

comum que essas discussões sejam mencionadas.

(2) _ Para um estudo da segmentação do mercado de trabalho, ver Cunha,( 1979).

(3) _ Para um balanço de diversos aspectos dos cinqüenta anos da Teoria Geral, veja-se

Swaelen,( 1989).

(4) _ Evidentemente, este movimento é mais complexo. Quando se trata da reconversão da base

tecnológica e sua relação como emprego 'e'o tipodeqüalificaçãõ, lmpórtasóbretudóobservar"

o saldo das mudanças, E este saldo tem sido negativo para o emprego, principalmente para os

países que estão mais atrasados no processo de inovação, pois além de não criarem novos

postos de trabalho, sofrem os impactos da inovação nos países centrais.
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CAPÍTULO IH

As Bases da Precariedade e da Exclusão no Mercado de Trabalho em Economias

Atrasadas - O Caso Brasileiro

Porque, no Brasil, os níveis de salário são tão baixos e, mais ainda, porque

predomina a baixa remuneração do trabalho associada ao vínculo precário, sem cobertura

previdenciária?

Começamos por esta questão, porque é ela, e não outra, a característica

marcante do subdesenvolvimento e mãe de todo o atraso nas sociedades subdesenvolvidas.

Neste capítulo encontra-se o núcleo da tese, constituído de um esboço

teórico e algumas estatísticas que servem de referência e buscam explicar a anatomia do

mercado de trabalho em economias atrasadas.

Não será feita aqui uma resenha exaustiva à respeito do subdesenvolvimento,

da marginalidade ou da determinação dos diferenciais de salário em economias atrasadas.

Sobre estes temas já existe uma literatura considerável, elaborada sob os mais diversos pontos

de vista teóricos, que será lembrada pontualmente, com o objetivo de "mapear" a discussão e

tornar mais claras as questões que queremos por em relevo.

De maneira pouco usual, vamos iniciar pelo cerne de nossa tese para, em

seguida, resgatar aspectos relevantes da polêmica e fornecer material estatístico. Por fim, será

retomada a questão inicial e examinadas suas perspectivas.
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3.1 A Anatomia do Mercado de Trabalho em Economias Atrasadas.

Ao tempo em que a economia tomou forma como ciência, grandes avanços

foram realizados no entendimento de temas como a criação do excedente, a repartição de

renda e suas determinações (ver capo I).

Posteriormente, de maneira mais aprofundada, o pensamento econômico se

ocupou do emprego e da massa salarial, como agregados macroeconômicos, juntamente com a

criação das estatísticas do trabalho.

Todo este debate é anterior a um estudo mais sistemático do

subdesenvolvimento e, por desdobramento, das questões que lhe são atinentes, como é o caso

do mercado de trabalho em economias atrasadas. O subdesenvolvimento, como tema de

investigação teórico, nasce apenas no pós-guerra e entendemos que é possível uma explicação

sucinta a este respeito.

Com relação à análise neoclássica tradicional, sua preocupação sempre

esteve ligada à questão do equilíbrio, da formação de preços, da concorrência, etc ...Tudo isso

eivado de um esforço (por vezes medíocre, por vezes brilhante), de justificar a ordem social

reproduzida pelo capitalismo em suas possíveis nuances.

Ao final do século XIX e início do XX, enquanto recrudescia a corrida

imperialista e se armavam os primeiros lances do que seria a Primeira Guerra Mundial, os

economistas neoclássicos estavam autocentrados em suas curvas de equilíbrio. Quanto aos

economistas críticos, de inspiração marxista ou não, a história é mais complicada.

De início, o que prevalecia, a começar do próprio Marx, era a concepção de

que a revolução socialista partiria dos países centrais e que sua extensão para as colônias, seria
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uma consequência lógica e histórica. À rigor, neste período, nem havia nas colônias e semi-

colônias o que poderíamos chamar de mercado de trabalho capitalista.

Na virada do século e decorrer do século XX, o debate sobre o imperialismo

estava em primeiro plano, mas a questão dos limites e possibilidades dos países atrasados,

ficava em segundo plano na perspectiva do debate dos rumos do socialismo, agora incluindo

estes países como sujeitos da transformação (1).

Assim é que, no pós 11Guerra Mundial, há o surgimento de novos Estados

Nacionais e o início de um período de crescimento que vai delinear uma nova divisão

internacional do trabalho. Alguns países, como o Brasil, que tinham passado por um

desenvolvimento capitalista prévio, vão encontrar condições para um intenso crescimento

industrial, mudando radicalmente o perfil de sociedades mercantis-exportadoras, para urbano-

industriais (2).

Nesta perspectiva, seja por fatores políticos e culturais - a autodeterminação

nacional; a necessidade de reformas; a guerra fria; a maior complexidade destas sociedades -

,ou econômicos - criação de esquemas de financiamento; estudo e elaboração de planos para

estas economias -, toma forma o debate sobre a questão do subdesenvolvimento , havendo

inclusive a criação de Agências Internacionais na ONU, com esta finalidade. É deste

movimento que nasce a Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe).

No debate sobre as economias subdesenvolvidas, diversos economistas de

vários países tomaram parte (3). A contribuição que queremos destacar, e que foi decisiva para

a elaboração da tese, foi a de Michael Kalecki (1899-1970).
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A obra de Kalecki trouxe contribuições decisivas para a teoria e a política

econômica do século XX, notadamente sua formulação da teoria da demanda efetiva (Kalecki,

1982) (4).

Um dos principais méritos de Kalecki, é que a qualidade e clareza de seu

trabalho, não se restringe às "questões maiores" da dinâmica e da política econômica nos

países centrais. Com a mesma acuidade ele transita para questões ligadas a problemas das

economias subdesenvolvidas. Entendemos que se sua obra fosse mais estudada e entendida em

todo a sua extensão, a discussão sobre alguns problemas como dívida pública; políticas de

estabilização; inflação, etc ...em países subdesenvolvidos, teria muito a ganhar à luz de alguns

de seus pequenos artigos.

Num desses artigos serrunais, intitulado A diferença entre os problemas

cruciais das economias capitalistas desenvolvidas e subdesenvolvidas (Kalecki, 1980a), trata de

"arrumar" muito da geralmente confusa discussão, quando está em pauta a problemática das

economias subdesenvolvidas, e sua comparação com as economias avançadas. (5)

Com uma vasta experiência no estudo e assessoramento à governos de

economias subdesenvolvidas e das economias socialistas nascentes, Kalecki possuía uma visão

privilegiada à respeito desta sociedades. Em função disso, teve a rara sensibilidade de perceber

que, suas conclusões, assim como as de Keynes, não eram suficientes para as economias

subdesenvolvidas no que diz respeito à primazia teórica da demanda efetiva. Dito de outra

forma, mesmo que toda a capacidade produtiva destas economias fosse utilizada, ainda assim

seria limitada para empregar todo o contingente de força de trabalho disponível e gerar níveis

de renda compatíveis com as necessidades da população. Sua tese é de que o problema central

nas economias desenvolvidas é a insuficiência de demanda efetiva, ao passo que nas

subdesenvolvidas, a questão é de insuficiência de capacidade produtiva.

39



/

./

"O problema crucial dos países subdesenvolvidos é o aumento
considerável do investimento, não a fim de gerar demanda efetiva -
como é o caso numa economia desenvolvida mas com subemprego -,
mas para acelerar a expansão da capacidade produtiva indispensável ao
rápido crescimento da renda nacional. Haverá, todavia, três
importantes obstáculos à aceleração do investimento. Primeiro, é
possível que o investimento privado não se efetivará a uma taxa
desejável. Segundo, poderá haver deficiência de recursos físicos para
produzir mais bens de investimento. Terceiro, mesmo que as duas
priméiras dificuldades sejam superadas, haverá ainda o problema do
suprimento adequado de gêneros essenciais de consumo para cobrir a
demanda resultante da expansão do emprego.t'(Kalecki, 1980a; 132/33)

.A conclusão de Kalecki é a (te que, enquanto nos países desenvolvidos, o

problema se resolve por truques financeiros via déficit público, nos países subdesenvolvidos,

falta o investimento para ampliar capacidade produtiva, e não para incrementar a demanda.

Para atingir tal fim, seriam necessárias algumas reformas que, por sinal, não são difíceis de

serem detectadas.

Kalecki assinala que, muitas vezes, poderia até haver um certo consenso

quanto as medidas a serem implementadas, mas o problema neste caso são os obstáculos

políticos que impedem sua realização. Obstáculos de natureza política que, se superados,

levariam a mudanças de fundo nestas economias.

Em linguagem mais livre, podemos dizer que, frente ao instrumental de

política econômica (fiscal, monetária, cambia!...), as economias desenvolvidas tem como reagir

favoravelmente, dentro de certos limites. Já no caso das economias subdesenvolvidas, as

respostas vem sempre acompanhadas de desequilíbrios como a aceleração da inflação e o

aprofundamento das desigualdades na distribuição de renda, que atestam o limite, ou melhor,

uma certa esterilidade destas políticas quando dirigidas aos países subdesenvolvidos. É

revelador observarmos o quadro da distribuição de renda em países subdesenvolvidos (Banco

Mundial, 1989). É possível observar que não há uma relação direta entre o grau de

desenvolvimento capitalista -- notável no Brasil --, e a diminuição das disparidades. No ranking

dos países com pior distribuição de renda, constam entre os dez primeiros, Brasil, Colômbia,
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Turquia e México, todos com taxas de crescimento acima da média mundial no pós-guerra,

como pode ser observado na tabela I.

TABELA I

Distribuição de renda em alguns países subdesenvolvidos.

País Coeficiente País Coeficiente

Honduras 62 Irã 46
Serra da Leoa 59 Chile 46
Brasil 57 Hong-Kong 45
Panamá 57 Filipinas 45
Colômbia 57 Sri Lanka 45
Costa do Marfim 55 Índia 42
Nepal 53 Costa Rica 42
Turquia 51 EI Salvador 40
México 50 Bangladesh 39
Malásia 48 Egito 38
Tailândia 47 Coréia 36
Trinidad e Tobago 47 Paquistão 36

Fonte: Banco Mundial, 1989
_ Para elaboração do quadro foi utilizado o coeficiente de Gini. Quanto maior o valor do
coeficiente, menos eqüitativa é a repartição de renda.

Deve ser ressaltado que, nos mercados de trabalho subordinados a um

quadro de subdesenvolvimento, além dos problemas contemporâneos do capitalismo que

afetam este campo (ver capo II), ainda há que o que ser superado em termos de obstáculos ao

desenvolvimento que, no dizer de Kalecki, "significa mais do que a revolta criada no século

XVIII pela Revolução Francesa" (Kalecki, 1980a;136).

Claro está que, a preocupação exposta por Kalecki não é dirigida

particularmente à questão do mercado de trabalho, e sim a determinações mais gerais. No

entanto, de maneira aguda, pode explicar mais sobre a questão da ocupação e do rendimento

nas economias subdesenvolvidas, do que uma série de indicadores aparentes ou um rigor de
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técnicas quantitativas que, por si só, nada dizem sobre a base dos mecanismos que geram a

precariedade e a exclusão, características dos mercados de trabalho em economias atrasadas.

o "problema" do mercado de trabalho em economias subdesenvolvidas, não

é somente uma questão de política de emprego ou de política econômica. É algo que tem a ver

com a conformação destas economias e com o circuito de valorização do capital aí presente.

Boa parte do que a literatura econômica produzida no Brasil fez de melhor,

tocou ~este ponto e, assim como Kalecki, não estava tematizando o mercado de trabalho de

per si. Nosso intento é sublinhar a tematização do mercado de trabalho, na perspectiva

daquelas economias capitalistas que tem padrões "pervertidos" de valorização, como é o caso

do Brasil. (6)

Correndo o risco de uma conceituação algo pesada e esquemática, é como se

os circuitos de valorização do capital em economias atrasadas, ainda não se tivesse livrado do

ethos da mais-valia absoluta.

Vamos apresentar o diagnóstico da Cepal e algumas elaborações

relacionadas com a natureza do mercado de trabalho no Brasil e na América Latina, tentando

por fim demonstrar que o campo onde se inscreve a problemática, desagua nas considerações

feitas por Kalecki.

3.2 O Diagnóstico da Cepal e seus Desdobramentos

A Cepal representa o primeiro esforço organizado que procurou dar conta

do subdesenvolvimento latino-americano. Uma das principais marcas, já em sua origem, é a

análise do modelo primário-exportador, apontando aí a origem da pobreza e da miséria em

nosso continente.
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A teoria neoclássica concebia o livre comércio e a especialização dos vários

países em suas vocações naturais, como algo indutor do progresso técnico e do

desenvolvimento à escala mundial. A Cepal, que compartilhava de algumas ilusões quanto ao

capitalismo, não chegou a tanto em matéria de comércio internacional, negando mesmo que

houvesse esse mecanismo confluente. Na visão alternativa da Cepal, vigorava a deterioração

dos termos de troca, onde os países da periferia transferiam seus ganhos de produtividade para

o centro desenvolvido.

Nestas condições, os países latino-americanos teriam a maior parte de sua

população ligada ao setor tradicional, onde prevaleciam tecnologias atrasadas e baixos níveis

de produtividade. Os trabalhadores do setor moderno, estariam assim numa situação

particularmente desfavorável, já que a oferta ilimitada de mão-de-obra, oriunda do setor

tradicional, pressionava o mercado de trabalho moderno, impedindo que os ganhos de

produtividade se incorporassem aos salários. (7)

Para a superação deste quadro, o caminho apontado era a industrialização

que, com o aumento da produtividade e da renda média, levaria os países latino-americanos ao

desenvolvimento. Tratava-se então de mudar a variável estratégica das exportações para o

investimento interno, particularmente na indústria de transformação. (8)

o sonho durou pouco. Com a experiência industrializante levada a cabo em

alguns poucos países, com destaque para o Brasil, as desigualdades sociais pareciam

potencial izar-se.

É então que a Cepal se volta para a crítica ao "modelo de desenvolvimento",

que privilegiava os bens duráveis de alto valor unitário produzidos para um mercado restrito,

marcado por baixos níveis de renda per-capita. Como problema adicional, havia o pequeno

dinamismo na geração de empregos, reiterando o modelo concentrador de renda. (9)
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Em meio às frustrações quanto aos rumos da industrialização, boa parte dos

autores da Cepal vão jogar suas fichas nas reformas de base, identificando aí a possibilidade do

crescimento e do desenvolvimento. (Furtado, 1968)

Se houve erro na avaliação da dinâmica econômica, que na verdade

prescinde de aumento da massa salarial e de consumo, para que se efetive o crescimento

econômico, houve por outro lado um grande acerto ao antecipar os limites estreitos do padrão

de crescimento a qualquer custo (ciclo expansivo do "milagre econômico"), que iria

inviabilizar-se pouco tempo depois.

A importância da Cepal pode ser aferida através do estudo das diferentes

perspectivas criadas no debate sobre a economia e a sociedade latino-americanas que são, em

boa medida, uma resposta ao debate cepalino.ü'"

As mudanças na matriz industrial e na estrutura ocupacional do Brasil, do

pós guerra aos anos oitenta, foram muito intensas (Faria, 1986). Todavia, alguns problemas

típicos do mercado de trabalho em economias atrasadas, se mantém ou se aprofundaram em

toda a sua plenitude.

Resenhando algumas questões e utilizando algumas estatísticas sobre os

salários de base, a distribuição de renda e a capacidade de incorporação dos contingentes

populacionais em trabalho permanente, pretendemos mostrar que, apesar de todo o avanço, no

sentido de uma sociedade urbano-industrial, o mercado de trabalho no Brasil tem sua

conformação marcada por elementos de atraso e exclusão, típicos do subdesenvolvimento.
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3.3 Salário Mínimo, Padrão Salarial e Exclusão Social.

Em termos teóricos, é conhecida a relação existente entre a taxa de salários -

salário de base pago ao trabalhador sem qualificação - e o seu condicionamento sobre a

amplitude das diferenciações salariais: quanto mais baixa for a taxa de salários, é

tendencialmente maior a amplitude das diferenças salariais. Por outras palavras, é maior a

possibilidade de uma distribuição de renda mais desigual e vice-versa (Souza, 1980:50). O

nível da taxa de salário e a distribuição salarial, constituem juntas o padrão salarial. Portanto, o

valor da taxa de salário, é um importante referencial para a estruturação da pirâmide salarial e

está relacionado com o padrão de acumulação vigente na economia.

No Brasil, as reivindicações salariais se iniciam no final do século passado,

mas é apenas a partir de 1930 que figura na agenda oficial. A inclusão do salário mínimo na

Constituição de 1934, faz parte de um conjunto de mudanças na relação Estado-sociedade,

assim como a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio em 1930; o

Departamento Nacional do Trabalho em 1931; as Juntas de Conciliação e Julgamento das

Relações de Trabalho e a Carteira de Trabalho em 1932.

O artigo 2 do Decreto-lei 399 de abril de 1938, estabelece que:

"denomina-se Salário Mínimo a remuneração mínima devida a todo
trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e
capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, às suas
necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e
transporte". (Dieese, 1992)

Em 1/5/1940, pelo Decreto-lei 2162, foi instituído o salário mínimo no Brasil

com 14 valores diferentes em função das diferenças entre as várias regiões brasileiras. As

comissões de salário mínimo estaduais e paritárias, estabeleciam os cálculos que subsidiavam

os reajustes. Poderia haver valores diferentes num mesmo estado, o que fez chegar a existir no
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Brasil 51 (cinqüenta e um) salários mínimos diferentes. Em 1984, houve a unificação do salário

mínimo no Brasil.

Entendemos que a instituição do salário mínimo, foi uma tentativa exitosa do

Estado corporativo em introduzir uma regulação que impedisse a elevação dos salários de base

para patamares mais elevados. (Oliveira, 1980)

Há uma grande autonomia entre a estrutura produtiva do país e o valor do

salário mínimo. Se é verdade que fica dificil pensar em distribuição de renda e recuperação dos

salários de base, na ausência de crescimento, mais evidente ainda é como não basta apenas

haver crescimento e aumento da capacidade produtiva para que se verifique elevação da taxa

de salário. A tabela II dá a exata medida desta afirmação.

, Estes dados são reveladores se fizermos um balanço dos cinqüenta e dois

anos da existência do salário mínimo e de um intenso período de crescimento, com poucos

paralelos no mundo. De forma sintética, como conclui a pesquisa do Dieese: "De 1940 a 1991,

o PIB per capita cresceu cinco vezes, enquanto o salário mínimo teve uma redução de cerca de

60% de seu poder de compra". (Dieese, 1992:12)

Isto significa dizer que a sociedade brasileira perdeu, ao longo desse período,

uma grande oportunidade de melhorar seu padrão salarial, fato aliás verificado em muitas

economias desenvolvidas no pós-guerra. Aí, os salários cresceram acompanhando a

produtividade, num movimento de incorporação da população ao consumo massivo de bens

duráveis e não-duráveis de consumo.
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TABELAll

Salário Mínimo Mensal - Médias Anuais 1940/92

Ano Valor Real índice

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992(1)

549.386,31
418.750,62
375.957,81
369.233,35
389.869,18
314.132,90
275.652,43
210.616,49
194.552,53
197.695,19
186.722,53
172.447,80
462.911,29
381.253,67
463.421,25
520.402,54
528.692,47
574.827,14
500.063,58
559.804,35
470.057,50
522.666,81
477.181,52
419.481,73
433.458,37
417.989,35
356.315,94
337.074,29
329.881,24
317.433,46
323.051,80
309.147,55
303.607,48
278.222,56
255.332,58
266.697,86
264.971,16
276.123,10
284.456,42
287.225,13
289.529,33
296.862,70
309.415,56
262.927,55
243.871,23
249.521,53
236.007,33
170.155,59
179.146,46
190.768,53
136.324,83
142.382,63
120.024,32

98,02
89,35
80,22
78,78
83,19
67,03
58,82
44,94
42,18
42,18
39,84
36,80
98,77
81,35
98,88

111,04
112,81
122,65
106,70
119,45
100,30
II 1,52
101,82
89,51
92,49
89,19
76,03
71,92
70,39
67,73
68,93
65,96
64,78
59,36
54,48
56,91
56,54
58,92
60,70
61,29
61,78
63,34
66,02
56,10
52,04
53,24
50,36
36,31
38,22
40,70
29,09
30,38
25,61

Notas: (I) Valor Médio até Março/92.
Deflator utilizado: ICV-DIEESE I a 3 salários mínimos.
Desde 1962 o cálculo inclui o décimo-terceiro salário.

Elaboração: DIEESE.
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A tabela 111 relaciona o PNB per capita com a menor remuneração mensal

. em diversos países e mostra a discrepância entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos.

TABELAIII

PNB Per Capita, Menor Remuneração Mensal e Jornada de Trabalho- Países Selecionados-

País PNB per Sal. Mínimo Horas de
capita US$ Mensal Trabalho
1987(b) US$(a) Semanal

18530 680(1) 40
15550 454(2) 40
15160 920(1) 40
14930 1325(1) 37,5
12790 1000 39
11860 1075 42,5
10350 500(2) 35-38(4)
6010 600 nld
5820 76 40
3230 135-140 40
2390 98 nld
2240 92(2) 40
2190 80 40
2070 69 40
2020 43(3) 44
1830 100 40
1640 87(2) 40
1470 40 40
1040 150 40
990 180 40
680 33(2) 40
610 141 48
580 45 40
520 100 40

EUA
Suécia
Canadá
Dinamarca

. França
Holanda
Itália
Espanha
Tchecoslováquia
Venezuela
Argentina
Hungria
Uruguai
Polônia
Brasil
México
Síria
Peru
Equador
Paraguai
Egito
Marrocos
Bolívia
Senegal

Fontes:
a- Consulados e Embaixadas.
b- PNUD. Relatório sobre Desenvolvimento Humano, 1990.
Notas:
1 - O salário mínimo é fixado para o salário hora. O valor apresentado foi calculado com base

na carga horária mensal de trabalho.
2 - O valor apresentado refere-se aos menores salários, já que não existe a figura do salário

mínimo nesses países.
3 - Salário Mínimo em dólares calculado de acordo com a cotação do dólar livre em 14/04/92,

Cr$ 2.217,95.
4 - A duração da jornada é aproximada, pois não há legislação que a regulamente. Dieese,

1992
48



Atualmente, nos países desenvolvidos, os trabalhadores que recebem salário

mínimo ou seu equivalente, não ultrapassam a 20% do conjunto dos trabalhadores (Dieese,

1992). No Brasil, para o ano de 1989, temos um percentual de 25% dos trabalhadores

recebendo até um salário mínimo e de 46,5% dos que ganham até dois salários mínimos

(IBGE, PNAD, 1989).

Cabe aqui um esclarecimento adicional à respeito do significado dos

conceitos de pobreza e desigualdade. Embora freqüentemente se confundam e, de fato, a idéia

de pobreza esteja vinculada, em termos relativos, à desigualdade de renda, trata-se de

conceitos distintos.

É pobre em qualquer lugar a parte da população situada nas faixas inferiores,

considerando-se as demais faixas do perfil de distribuição de renda. Esta informação, portanto,

é relativa e nada diz sobre mudanças nos níveis de renda. É por esse motivo que estatísticas

sobre o salário mínimo real são reveladoras ao indicar o poder de compra dos salários de base.

No caso brasileiro houve deterioração dos salários de base. Por outras palavras, houve

aumento da desigualdade e da pobreza.

o estudo do Dieese a que nos referimos, traz um quadro referencial de

algumas características que predominam entre os trabalhadores de baixa renda. Levando em

conta o conjunto dos empregados, ao final da década de oitenta, cerca de 60% possuíam

carteira assinada, contra mais ou menos 40%, que não tem contrato de trabalho formalizado.

Para os trabalhadores que recebem salário mínimo, a situação se inverte:

31,8% tem carteira assinada, enquanto 68,2% não tem. Aliás, entre os trabalhadores sem

carteira assinada, a metade recebe até um salário mínimo, caracterizando uma situação

duplamente precária, onde coexistem o baixo nível salarial e a ausência de direitos trabalhistas.
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A tabela IV mostra a distribuição por faixas de renda, cruzada com a posse de carteira de

trabalho assinada.

TABELA IV

Distribuição dos Empregados por Faixas de Renda, segundo a Posse de Carteira de Trabalho
Assinada no Trabalho Principal. Brasil- 1989 (em %)

Faixas de Renda

Até 1 DE 1 a 5 Mais de 5 SlDecl. TotalEmpregados

S/Cart. Ass.
C/Cart. Ass.

51,1
6,4

40,1 7,8
61,9 21,3

1,0
0,4

100,0
100,0

Fonte: fiGE. PNAD, 1989.
Elaboração: DIEESE.

As características do trabalhador de salário mínimo, apontadas no referido

estudo são as seguintes:

"ele é assalariado, trabalha entre 40 e 48 horas por semana e não tem
carteira assinada. A metade destes trabalhadores está no comércio e
serviços e um terço na agricultura, ficando os restantes na indústria."
(Dieese, 1992;18)

Na seção seguinte, sublinharemos algumas evidências e algumas

controvérsias, para retornar em seguida à questão posta por Kalecki, assinalada no começo do

capítulo.

3.4 As Controvérsias Sobre a Geração de Emprego.

Em estudo que trata das transformações ocorridas na estrutura ocupacional

a partir dos anos cinqüenta, em obra já assinalada, afirma-se que lia estrutura do emprego e das
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ocupações constitui um dos aspectos da organização sócio-econômica que melhor reflete sua

configuração estrutural". (Faria, 1986;75)

Depois de examinar as mudanças na composição setorial do emprego entre

1950 e 1980, o autor descreve algumas transformações ocorridas no perfil espacial e social da

estrutura ocupacional brasileira e o impacto da crise recente sobre o emprego, levando ao

desemprego aberto e recrudescimento dos processos de informalização e "undergrounding" de

setores da economia urbana do país. Após a apresentação de vários indicadores sobre o

crescimento industrial desagregado, o autor conclui que "esse conjunto de transformações não

parece ter acarretado a eliminação de situações de extrema pobreza e de marcada exclusão

social( ...) uma das razões: a natureza algo perversa das mudanças na estrutura do emprego."

(Faria, 1980;80)

Entendemos que, além das mudanças em curso no capitalismo

contemporâneo, e da natureza "algo perversa" das mudanças na estrutura do emprego, há

também o ethos da mais-valia absoluta que, na ausência de reformas que possibilitem saídas

mais criativas, acaba pervertendo a estrutura produtiva, o emprego e os rendimentos.

No mesmo estudo, o autor se refere a um ponto que é o divisor de águas no

debate sobre mercado de trabalho no Brasil, assim como em grande parte das economias

atrasadas, com algum grau de acumulação. Trata-se, do ponto de vista estrutural, da

capacidade de geração de novos empregos, onde coexistem duas versões.

Na primeira, a ocorrência dessa insuficiência dinâmica, teria sua origem na

pressão demográfica rural-urbana que acarretaria um crescimento hipertrofiado do setor

serviços. Um crescimento anômalo, em bases precárias, com baixa densidade de capital, baixa

rentabilidade, instabilidade ocupacional e baixos salários.
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Na segunda, situa-se a teoria da marginalidade ocupacional, inerente ao

desenvolvimento do capitalismo dependente onde, mesmo com crescimento da indústria de

transformação, cada nova expansão industrial, dada a dependência tecnológica e financeira, se

realiza em bases tecnológicas mais avançadas e intensivas em capital, agravando o problema da

exclusão. (Faria, 1986:81/83)

Não e nosso intuito discutir a dinâmica da ocupação no setor terciário no

Brasil e seus aspectos teóricos em detalhe. Sobre este ponto existe bibliografia de

qualidade.(Andrade, 1989)

Queremos por em relevo é que a questão do terciário na América Latina, que

tanto "incomodou" os teóricos da Cepal desde seu início, continua como um desafio e um

índice das diferentes perspectivas sobre as sociedades e os mercados de trabalho na América

Latina.

Para o entendimento destas questões, deve ser levada em conta, não apenas a

natureza do terciário -- "sobreterciarización" ou "terciarización espúria" no dizer de Aníbal

Pinto --mas todo um padrão salarial e um estilo de desenvolvimento capitalista que condena à

pobreza, mesmo aqueles que tem emprego com cobertura legal.

Está fora de questão a dúvida quanto à trajetória de crescimento da

economia brasileira, assim como a existência das mudanças que resultaram numa matriz

industrial mais complexa e diferenciada. Houve portanto crescimento e modernização. No caso

brasileiro, em apenas trinta anos (1950/80), passa-se de uma PEA (população economicamente

ativa) predominante rural, para uma PEA urbana, na qual a constituição do setor secundário

representa 15,7%, ou seja, sete milhões de pessoas empregadas na indústria de transformação.

(Faria, 1986: 86)
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o que está em questão portanto, é a natureza destas transformações que não

levaram a uma elevação da qualidade de vida para a maior parte da população, mesmo àquela

ocupada no setor formal da economia. Isso significa que nosso problema não é apenas o dos

contingentes marginalizados e da pobreza absoluta, mas também e principalmente, o de um

padrão salarial pervertido.

Para que se possa avançar no entendimento dessas questões, é preciso

abandonar as análises puramente formais, as controvérsias que se reduzem à comparação de

taxas e índices, como se a natureza dos fenômenos residisse aí. Um esforço de análise

interdisciplinar que incorpore, por exemplo, a especificidade do fenômeno urbano em países

subdesenvolvidos, é reveladora ao desmontar as teses que concebem a urbanização no mundo

subdesenvolvido como uma reedição do mesmo processo ocorrido nos países centrais (Santos,

1982). Desta forma, um estudo comparativo pode enriquecer o entendimento das questões do

subdesenvolvimento, ao estudar sua dinâmica no espaço e suas implicações demográficas.

Na polêmica sobre a capacidade de incorporação do mercado de trabalho no

Brasil, tem predominado uma visão otimista, que assevera o dinamismo deste mercado,

admitindo apenas alguns problemas.

No campo neoclássico, a discussão é respaldada pela teoria do capital

humano (cap. II), sendo o problema do emprego no Brasil uma decorrência da falta de

adaptação da força de trabalho às transformações estruturais (Almeida, 1974). Nessa

perspectiva, a concentração de renda é inevitável e a preocupação deveria estar dirigida para a

capacidade de produção dos recursos humanos. Nesta perspectiva, qualquer política

distributiva seria imperfeita

"porque não considera que a renda dessa classe é baixa, porque sua
capacidade de produzir também é baixa, em razão do seu baixo nível
de educação e da falta de qualificação profissional. As atividades que
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ela exerce são menos remuneradas, porque também é menos
produtiva." (Almeida, 1974;41)

As preocupações sociais são dirigidas para a necessidade de formação de

recursos humanos para o processo de desenvolvimento. A educação, se constituiria assim num

instrumento poderoso para distribuir oportunidades, havendo inclusive a proposta para criação

de um Banco da Educação para financiar os custos diretos e indiretos da educação, sendo a

dívida amortizada após a entrada do indivíduo no mercado de trabalho (Langoni, 1973).

No campo heterodoxo, também encontramos perspectivas otimistas, tendo

como referência a diversificação e maior integração do mercado de trabalho e da economia

brasileira. Pontualmente, as evidências seriam as seguintes: as taxas de geração de emprego na

indústria de transformação até o final dos anos setenta; o crescimento das atividades dinâmicas

do terciário; a maior qualificação da estrutura ocupacional; a redução da parcela de não

remunerados e, finalmente, a menor disparidade setorial (Salm, 1987). Há análises que vão

mais além nessa perspectiva, ao afirmar que

11A indústria deste país, além de apresentar sinais ostensivos de
competitividade internacional, teve as suas deficiências estruturais
literalmente superadas"( ...) E, "convém frisar, que o parque
manufatureiro aqui existente não cabe mais - sequer como caso - limite
-, dentro do perímetro do subdesenvolvimento" (Castro e Pires de
Souza, 1986;81/82).

Com relação a perspectiva neoclássica, que vincula os salários à

produtividade marginal, entendemos seu diagnóstico muito frágil já que, além dos problemas

de indeterminação lógica, tem no Brasil a sua negação viva. Como vimos (seção 3.3), desde a

instituição do salário mínimo, ao mesmo tempo em que o produto per capita quintuplicou-se, o

salário mínimo perdeu 60% de seu poder de compra. Teriam os trabalhadores, ao longo desse

. tempo, se tornado menos produtivos? E, se é assim, como se explica uma elevação tão

significativa do produto per-capita? Além disso, os anos oitenta negam a base desta
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argumentação, na medida em que o aumento do nível educacional e da qualificação

profissional, foi acompanhado por uma corrosão dos salários de base e da massa salarial.

No campo heterodoxo, entendemos que algumas evidências estatísticas

tenham levado a tropeços metodológicos e conceituais, numa avaliação da natureza das

relações vigentes no mercado de trabalho brasileiro.

Estas avaliações, talvez tenham origem, por um lado, no processo de

industrialização verificado a partir do Plano de Metas, a chamada Industrialização pesada (11).

Por outro lado, há também uma avaliação prospectiva bastante otimista, relacionada aos

resultados positivos na balança comercial em 1984 e sua vinculação com o II PND (Segundo

Plano Nacional de Desenvolvimento, que vigorou durante o governo Geisel). É portanto um

otimismo datado, prisioneiro de seu tempo, ou de seu ciclo.

Em trabalho sobre tendências de longo prazo do emprego e do salário no

Brasil, Sabóia critica a tese da integração do mercado de trabalho no Brasil, ao afirmar:

" Fica dificil aceitar a tese da integração do mercado de trabalho no
Brasil sem uma maior qualificação. Sem dúvida alguma, existe um
importante núcleo capitalista, localizado no Centro-Sul do país, com
um mercado de trabalho razoavelmente desenvolvido, onde o corte
jurídico-institucional que garante aos empregados com vínculo
registrado em carteira um status diferenciado é respeitado para a
maioria dos trabalhadores. No restante do país, entretanto, o mercado
formal de trabalho está concentrado na administração pública, sendo o
assalariamento não formalizado e as outras formas de exploração do
trabalho amplamente majoritárias. O conceito de integração fica
comprometido, na medida em que os não integrados constituem a
maioria absoluta dos trabalhadores em grande parte do país. Embora
possa-se estar caminhando para a formação de um mercado nacional
de trabalho assalariado, a evidência empírica mostra que o Brasil ainda
encontra-se distante de tal estágio". (Sabóia, 1988)

Insistimos portanto no fato de que, com ou sem cobertura legal, ou com um

terciário informal que pode ser maior ou menor em razão dos ciclos de conjuntura, há uma
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integração em curso no mercado de trabalho e mesmo na economia brasileira. Só que,

problemática, porque parcial, localizada e, sobretudo, sob a égide de um circuito de

valorização pervertido, típico das economias subdesenvolvidas.

Analisando a segunda versão, observamos que a teoria da marginalidade

ocupacional, tem como núcleo de suas preocupações a articulação do núcleo capitalista com

formas mais "arcaicas", originando um único modo de produção. (12)

Neste sentido, é importante a distinção entre os trabalhadores "não

marginais" dos "marginais".

"O que caracteriza estes últimos é que sua inserção
no sistema produtivo supõem tipos de exploração distintos daqueles
característicos da parcela "integrada" da classe trabalhadora, ou seja,
os assalariados que na economia urbana estão presentes no setor fabril
e no setor terciário organizado sob a forma de empresas. Constituem
força de trabalho que não é absorvida pelas formas típicas que o
capitalismo no processo de sua expansão tende a generalizar, isto é, a
venda da força de trabalho que passa a ser comprada e submetida pelo
capital. .O que está em jogo, por conseguinte, é uma diferenciação no
seio da classe trabalhadora decorrente do processo de acumulação
capitalista que gera certas modalidades de trabalho passíveis de serem
conceitualizadas como marginais. Em outros termos, os trabalhadores
que participam do sistema capitalista de produção enquanto
assalariados estão sujeitos a um tipo de exploração ligado à produção
de mais valia.

Os trabalhadores marginais participam de unidades
produtivas cujo arcaísmo tecnológico e das relações de trabalho
dificilmente permite defini-las como capitalistas. Por outro lado, pode-
se também apontar como marginais aqueles que trabalham por conta
própria. (Kovarick, 1981;85/86)

Assim sendo, a América Latina teria uma estrutura produtiva atrasada,

marcada por formas "arcaicas" de produção. "Se os países de "velha" industrialização

tenderam a eliminar no processo de sua expansão estas formas "arcaicas" de produção, muitos

dos países latino-americanos continuam a recria-Ias. A parcela da força de trabalho aí inserida
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pode ser caracterizada como superexplorada, posto que produz mais-valia através de um

processo extensivo. (Kovarick, 1981 ;89)

o mesmo autor assinala a existência de um elevado "turnover" entre os

mercados de trabalho formal e não-formal, para em seguida tocar num "problema estrutural",

central em sua teorização: "a relativa lentidão com que se expandem os empregos fabris na

maioria dos países latino americanos o que, em última instância, "obriga" grandes contingentes

de trabalhadores a permanecerem nas ocupações "por conta própria". (Kovarick, 1981 ;94)

Entendemos que esta visão da teoria da marginalidade, traz avanços no

. entendimento da articulação do núcleo capitalista com formas mais arcaicas de produção. Da

mesma forma, é acertada a identificação da "superexploração" com o atraso das estruturas

produtivas.

Todavia, algumas questões merecem uma análise mais detida. Primeiramente,

com relação à geração do emprego formal, alguns países subdesenvolvidos podem lograr taxas

satisfatórias, como foi o caso do Brasil, até o final dos anos setenta.

Em pesquisa onde se toma como base uma amostra de oito países latino-

americanos (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Equador, Honduras, Panamá e Paraguai),

observamos que o Brasil é o único pais onde a PEA terciária como percentagem da PEA

urbana se reduz e, dentro desta, a PEA do terciário formal aumenta 10% (Gatica, 1986), como

se observa na tabela V:
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TABELA V

Brasil - Indicadores sobre o setor terciário
(Percentagens da PEA urbana)

1960 1970 1980

PEA no setor terciário
PEA no terciário formal
PEA no tere. informal
PEA nos servo domésticos

72,3
41,8
20,6
10,2

61,5
40,4
10,4
10,7

65,9
46,0
11,6
8,2

Fonte: Gatica, 1986.

Nos anos oitenta a situação se modificou e o mercado de trabalho informal

cresceu absoluta e relativamente. Todavia, está além dos limites de nosso trabalho discutir as

variações do terciário na PEA, e não achamos que seja esta a questão fundamental.

Importante é perceber que em alguns países europeus o grau de

informalidade é relativamente grande, atingindo níveis acima de 20% em alguns casos

(Kaztman, 1984), mas diferentemente dos países subdesenvolvidos, a pobreza não é a marca

dessa informalidade.

Aliás, é esse o traço comum .entre os países subdesenvolvidos. Com

diferentes graus de internalização de forças produtivas e perfis ocupacionais, vamos encontrar

° núcleo capitalista mais ou menos estruturado, podendo subordinar desigualmente formas

mais arcaicas de produção. Mas O padrão salarial é sempre pervertido.

Para entender esta questão, de distintos perfis ocupacionais e geração de

emprego, mas que tem em comum um padrão salarial pervertido, achamos necessário voltar à

Kalecki.
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Como assinalamos no início do capítulo, Kalecki afirma que o problema

principal das economias subdesenvolvidas é a insuficiência de capacidade produtiva. Todas as

análises macro-econômicas convencionais confirmam esta perspectiva em outros termos, ao

identificar nos planos distributivos e nos aumentos da participação dos salários na renda

gerada, um tipo de desdobramento que significa escassez de produtos, inflação acelerada,

reservas em declínio, déficit orçamentário agravado e redução da receita fiscal em termos reais.

(13)

Esta análise conservadora tem parte de razão, já que nas economias

subdesenvolvidas, o sistema produtivo é precária e desigualmente instalado, não estando

preparado para responder, no curto prazo, aos aumentos de demanda do mercado interno.

Outro aspecto importante é que o mercado de capitais e o mercado

financeiro em particular, não cumprem o mesmo papel exercido nos países desenvolvidos. Daí

resulta que, os investimentos de longo prazo nos países atrasados, quando são resolvidos,

passam por esquemas de financiamento que, direta ou indiretamente, recorrem ao dinheiro

público. Isto gera desequilíbrios, pois a contrapartida para os financiamentos, transferências e

subsídios, seria uma ampla base tributária e esta, como é confirmada pelo caso brasileiro, não

incide sobre as classes proprietárias, contribuindo assim especialmente, para o crescimento do

déficit público. (Labini, 1984;213)

Parece absurdo, mas o que se coloca nestes termos é que se a massa salarial

aumenta, a economia entra em desequilíbrio macroeconômico. A experiência do Plano

Cruzado ainda está bem próxima e serve como exemplo para o caso brasileiro.

Daí se origina a força e a lógica do pensamento conservador. Para se manter "

a estabilidade da economia, é preciso que se mantenha o crescimento sob taxas modestas e a
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distribuição de renda sem alterações. Por outras palavras, o preço do equilíbrio e da

estabilidade é a manutenção do atraso e da desigualdade. Por este motivo, Kalecki assinala:

"De fato, encontramos dois tipos de desenvolvimento (talvez com
alguns casos intermediários): ou o desenvolvimento é não inflacionário,
mas extremamente lento, ou é relativamente rápido e acompanhado
por violentas pressões inflacionárias. É essa a verdadeira razão da
tensão política nos países subdesenvolvidos, mantida em cheque pelas
ditaduras militares ou por outros mais sutis estratagemas. Pode-se ver

) agora que a diferença entre desenvolvimento e subdesenvolvimento em
economias não-socialistas pode ser formulada de uma forma muito
simples. De um lado, os recursos existentes têm de ser mobilizados, e o
capitalismo moderno aprendeu o truque de fazê-lo. De outro lado, os '
recursos têm de ser construídos, e isso requer profundas reformas que
implicam mudanças revolucionárias. E esse simples fato explica a
diferença da situação econômica e política nos dois grupos de países,
e, em certo sentido, determina a presente fase da história. (Kalecki,
1980a;136)

Com alguns pequenos reparos, como por exemplo, o pano de fundo da

Guerra Fria que não existe mais, o quadro elaborado por Kalecki mantém sua capacidade

interpretativa. Se observarmos as taxas de inflação nos países latino-americanos, podemos

confirmar as considerações de Kalecki sobre as alternativas de desenvolvimento (não-

inflacionário, mas extremamente lento, ou relativamente rápido e acompanhado por pressões .

inflacionárias) nos países subdesenvolvidos. Em relatório do Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID, 1987), podemos observar que, quase sempre, as menores taxas de

inflação na América Latina são encontradas justamente nos países com ritmo de

desenvolvimento mais lento, conforme a tabela VI.

A série, elaborada a partir de estatísticas do referido relatório, embora

abranja um pequeno período, é representativa, pois se inicia em 1982, ano em que estalou a

crise cambial nos países latino-americanos. O que chama atenção, é que a maioria dos países

de desenvolvimento lento, apresente taxas anuais de inflação "civilizadas".
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TABELA VI

Países Latino-Americanos: Taxas Anuais de Inflação 82/86

82 83 84 85 86

Argentina 64,8 343,8 626,7 672,2 90,1
Barbados 10,3 5,3 4,6 3,8 2,0
Bolívia 123,5 275,6 1281,3 11749,6 276,4
Brasil 98,0 142,0 196,7 227,0 143,7
Chile 9,9 27,3 19,9 30,7 19,5
Colômbia 24,5 19,8 6,1 24,0 19,2
Costa Rica 90,1 32,6 11,9 15,1 11,8
EI Salvador 11,7 13,1 11,7 22,3 31,9
Equador 16,4 48,1 30,4 28,0 23,0
Guatemala 0,2 6,2 2,4 18,7 36,0
Guiana 20,3 15,0 25,1 15,0 n.d
Haiti 9,3 8,8 8,0 8,4 8,0
Honduras 9,0 8,3 4,7 3,4 4,4
Jamaica 6,9 12,5 28,9 23,0 14,4
México 58,9 101,9 65,5 57,7 86,2
Nicarágua 24,8 31,1 35,4 219,5 681,6
Panamá 4,2 2,1 1,6 1,0 -0,1
Paraguai 6,7 13,5 20,3 25,2 31,7
Peru 64,5 111,1 110,2 163,4 77,9
Rep. Dominicana 7,6 6,9 24,5 37,5 9,7
Suriname 7,3 4,4 3,7 10,9 18,4
Trinidad eTobago 11,4 16,8 13,3 7,7 7,7
Uruguai 19,0 49,2 55,3 72,2 76,4
Venezuela 9,7 6,3 12,2 11,4 11,6

Tabela elaborada a partir de informações em BID, 1987..

o Brasil, que foi um dos países de crescimento mais intenso no boom do

pós-guerra, perdeu uma série de oportunidades ao longo desse período que, por sinal, no caso

dos países desenvolvidos, significou crescimento sustentado e aumento de salários reais.

Com o fim do período de prosperidade, durante o qual os países

desenvolvidos tinham taxas de desemprego quase que apenas friccionaI, agrava-se o problema

da inflação, sendo seguido por uma corrida mais acirrada entre os preços e salários.
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Intensificam-se os déficits; os EUA rompem o acordo de Bretton Woods, que estabelecia a

paridade dólar-ouro, e o quadro da economia internacional muda substancialmente.

Com as novas tecnologias e a reconversão da base industrial e tecnológica

nos países desenvolvidos, é cada vez menos decisiva a posse de recursos estratégicos e mão de

obra barata, por parte dos países atrasados.

Tendo em conta esse quadro, alguns analistas propõem uma formulação de

políticas sociais -- e a política de emprego é uma delas -- mais efetiva, apontando por aí o

caminho da superação da miséria e uma melhora nas condições de vida. Seria isso suficiente

para países como o Brasil? É a esta questão que o próximo capítulo visa responder.
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Notas do Capítulo UI

(1) _ É muito rica a literatura produzida à este respeito. Ver Lenin, (1973)~ Hobinson, (1985)~

Luxemburgo, (1973).

(2) _ Há uma farta bibliografia sobre o tema, produzida no Brasil. Não cabe aqui, em função de

nossos objetivos, reproduzirmos o debate em suas diferentes concepções. Ver à respeito:

Tavares, (1973~ 1974)~Mantega, (1984)~ Mello, (1982)~ Oliveira, (1980).

(3) _ Veja-se, por exemplo, Dobb, (1963)~ Frank, (1970)~ Myrdall, (1960)~ Nurkse,(1957).

(4) _ Para uma exposição sucinta da vida e obra de Kalecki, ver Miglioli, (1980a:7/36).

(5) _ A concepção deste artigo foi apresentada pela primeira vez em 1953, numa série de

conferências no Centro de Estudos Monetários Latino-Americano, na Cidade do México. Com

o título de O problema do financiamento do desenvolvimento econômico, estas conferências

foram publicadas na Revista EI Trimestre Economico, n4, 1954. Em português, ver Kalecki,

(1980: 141/163). A versão final do artigo que tomamos por referência, foi apresentada também

no México em 1965, no Encontro de Escolas Latino Americanas.

(6) _ Esta expressão, "padrões pervertidos de acumulação", foi tomada de

empréstimo de um artigo de Lessa e Dain, 1984. Neste artigo, onde se destacam a

originalidade e uma certa distância com relação ao endogenismo prevalecente nas análises da

Unicamp, os autores discutem alguns denominadores comuns à América Latina, destacando

em primeiro lugar,

" o desenvolvimento insuficiente da base técnico-produtiva, mesmo
nos casos em que se tenha passado, por meio da internacionalização,
para movimentos de acumulação sob a hegemonia do capital industrial.
(...) Os economistas tem estado sumamente obcecados pela
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se moveram ao longo da transição, como se situam nos poucos casos
em que a industrialização se constitui no novo padrão de
desenvolvimento. Sempre na busca da controvérsia e com toda a
imprecisão que o leitor nos permite, acreditamos que é identificável em
nossas experiências a presença de padrões "pervertidos" de valorização
nessas outras órbitas. A perrnissividade com os movimentos
especulativos, a obliqüidade patrimonialista, a hipervalorização dos
prédios urbanos e rurais, as inflações seculares etc., são manifestações
tão arraigadas e universais na América Latina que suspeitamos estarem
vinculadas ao pacto básico." (Lessa e Dain, 1984: 223 e 224)

Entendemos que essas pistas são passagens obrigatórias para qualquer análise mais

sensível que tenha como objeto o Brasil ou a América Latina.

(7) - A concepção que trata dos excedentes de mão de obra no setor de subsistência como

elemento limitador e definidor do salário pago no setor capitalista, tem uma tradição

fortemente assentada no pensamento social latino-americano desde sua formulação original.

Segundo esta versão, os trabalhadores do setor de subsistência não buscariam ocupação se o

salário tivesse menos valor do que o que poderiam consumir, trabalhando na esfera doméstica.

Portanto, as rendas do setor de subsistência estabeleceriam um mínimo para os salários do

setor capitalista. A conclusão é de que os capitalistas teriam interesse em manter baixa a

produtividade dos trabalhadores de subsistência (Lewis, 1963). Sobre a teoria de Lewis e sua

utilização por autores brasileiros, ver Souza ( 1980: 71/75).

(8) _ Deve ser enfatizado que, juntamente com a Cepal, boa parte da esquerda latino-americana

compartilhava destas teses, buscando aí a realização da revolução democrático-burguesa.

(Mantega, 1984: capo IV).

(9) _ Um balanço dos mais completos nesta perspectiva, está em Furtado, (1974). Ver também

Rodriguez (1980).

(lO) _ A Teoria da Dependência, a crítica de Oliveira,{l980) e as teses endogenistas de

Campinas, por exemplo, radicam de questões postas pela Cepal.
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(11) _ Ver periodização de Cardoso de Mello, (1982).

(12) _ Esta perspectiva não deve ser confundida com a discussão cepalina à respeito dos setores

moderno e atrasado. Na visão cepalina, o que é entrave e exterior ao sistema, encontra-se aqui

como parte integrante e característica do capitalismo na América Latina.

(13) _ Ver, por exemplo, a crítica genérica às "experiências populistas" na América Latina.

(Banco Mundial, 1991: 150).
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CAPÍTULO IV

Políticas Sociais - Limites e Possibilidades.

A questão das políticas sociais está demarcada num campo mais largo que é

o das políticas levadas a cabo pelo Estado. No século XX, notadamente após a segunda

Guerra Mundial, a ação do Estado foi assumindo crescentemente uma série de características,

que configuram aquilo que alguns autores denominaram de regulação política da economia

(Aglieta, 1976). A origem deste processo está ligado à Grande Depressão; às lutas sociais;

passa pela teorização keynesiana; pelas políticas de Welfare State e todo o rearranjo da

Economia Mundial no pós-guerra.

Ao longo desse percurso, o orçamento público, ou num sentido mais geral, a

ação do Estado, foi posta no ~~~.~~o_~~~mecanismosque viabilizam a acumulação de capital e

a reprodução da força de trabalho. Claro está que a intervenção do Estado nas economias

capitalistas, por si só, não constitui novidade, chegando a confundir-se com o próprio

nascimento da sociedade capitalista.

o que é novidade no século XX, é toda uma construção de política

econômica que torna o Estado capaz de redesenhar a pulsação cíclica da economia capitalista,

minimizando seus aspectos mais destrutivos e favorecendo a abertura de espaços confluentes

com a acumulação, na medida em que o Estado é aquilo que o capital não pode ser.

Se do ponto de vista econômico, podemos associar este processo com as

teorizações entre arrecadação e gasto público, do ponto de vista social, a questão resulta mais
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complexa. Ao contrário do que geralmente se pensa, as políticas sociais não estavam propostas

no debate sobre a intervenção do Estado, mas foram sendo criadas num movimento complexo,

onde se articulam conquistas sociais e "respostas estratégicas" ligadas a imperativos do

processo de produção capitalista.

Neste capítulo, pretendo abordar alguns aspectos referentes a questões de

política social, buscando em seguida assinalar os limites e possibilidades destas políticas no

caso brasileiro.

4.1 Políticas Sociais: Porque e Para Quem?

Historicamente, o aprofundamento das relações capitalistas de produção traz

consigo um impacto desorganizador e desestruturador dos laços comunitários e familiares.

Muito se discutiu à respeito da relação entre modernidade e capitalismo, assim como a questão

do capitalismo apontar para o futuro, tema que faz parte da reflexão de Marx (Berman, 1984).

Sem negar a riqueza e a complexidade desta perspectiva e das críticas em

torno desta visão, desejamos ressaltar o conjunto de necessidades e carências abertas

dramaticamente pelos mecanismos de mercado, quando a sociedade sofre os impactos do

"moinho diabólico", no dizer de Polanyi.

o que há é que, no ciclo biológico e demográfico existem um conjunto de

necessidades básicas que são inescapáveis. Se os laços familiares e comunitários não garantem

a resolução destes problemas, nem tampouco o mercado, com todo o seu dinamismo, esse.

campo a que nos estamos referindo é o alvo das políticas sociais.

Seja no caso da Previdência, que implica numa estrutura administrativa e

num padrão de financiamento permanentes, seja no caso de políticas sociais emergentes de
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feitos de uma recessão, as políticas sociais são compensatórias em

.ido não responde.

sária uma reflexão à respeito da gênese e da dinâmica das políticas

dilema situam-se, por um lado, a partir de interesses e necessidades

'dgências políticas dos trabalhadores e, de outro, nas exigências

'_' apitalista (Otfe e Lenhardt, 1984),

scussão vai longe e nos remete a um entendimento que rechaça tanto

. .nais, quanto o entendimento do Estado como mero instrumento das

" . i: desqualificar o Estado capitalista, para avançar no entendimento do

, .\ :m trabalho recente, ao analisar a implantação da Petrobrás na região

,'; Francisco de Oliveira faz uma bela investigação nesta perspectiva

" . é que, além da consideração feita no início do capítulo, quanto à

. II estar circunscrita num campo maior que é o das políticas estatais,

idimento do Estado como estrutura complexa e sua relação com a

, são estes os elementos que nos permitem pensar as políticas sociais e

J " -nto de vista teórico e político, o que deve ser assinalado é que nas

,;"ftção do Estado foi se tornando um elemento definidor tanto da

.' [uanto da força de trabalho. Isto significa que o automatismo presente

foi cedendo lugar a uma regulação política da economia. Em função

gasto público como percentual do produto foi aumentando

i" '_los os países, variando apenas o grau em que se dá esta tendência.O?
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Quanto ao aspecto qualitativo, temos de proceder a uma distinção entre

padrões diferenciados do gasto público em geral e do gasto em políticas sociais de maneira

particular. Nos países onde a sociedade civil avançou em suas reivindicações e formas de luta,

~ cestinação do gasto público tem sido disputada palmo a palmo e, mais que isso, o significado

de cada item de despesa, assim como alguma forma de controle por parte das classes

interessadas, é algo que já faz parte do jogo político do dia a dia destas sociedades. Em alguns

países, principalmente os do Norte europeu, a qualidade de vida tem estado mais ligada ao

salário indireto do que à quantidade de unidades monetárias recebidas pelos trabalhadores.

Vale insistir que estamos tratando do aspecto qualitativo. Não se trata

apenas de perceber o percentual do produto que tem esta ou aquela destinação, e sim de que

se trata de um padrão de gasto ligado à questão da cidadania e aos direitos dos trabalhadores.

Neste sentido, vale notar que nos países atrasados grande parte dos

trabalhadores é totalmente despossuída, não tendo suas necessidades satisfeitas em patamar

algum. A reprodução da força de trabalho se dá a um custo baixíssimo, gerando um quadro

onde a morbidade e a mortalidade atingem níveis significativos. Neste quadro de

precariedade, como é o caso do Brasil, o gasto em políticas sociais passa pelo crivo

clientelista, retrocedendo distorcidamente para formas de caridade pública. Tudo isto configura

um padrão inteiramente distinto daquele prevalecente nos países onde a .sociedade civil é mais

organizada.

4.2 A Experiência Brasileira em Políticas Sociais.

Nos últimos anos tem se produzido no Brasil, além dos estudos de caso, uma

literatura que estuda o padrão de políticas sociais vigente e sua forma de financiamento (2).

Nestes estudos, é destacada a desarticulação destas políticas, assim como seu caráter tutelar e
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assistencialista, onde as populações carentes são consideradas como objeto de auxílio. Tudo

isto tem levado a resultados frustrantes.

No aspecto financeiro, cabe ressaltar a participação reduzida de recursos

fiscais, tendo como contrapartida a criação de fundos vinculados a setores específicos pela

instituição das chamadas contribuições sociais. Isto implica num sistema que permite reduzidas

transferências e que, quando ocorrem, configuram um padrão apenas horizontal de

distribuição. Ou seja, dos ativos para os inativos; dos sãos para os enfermos.

Além disso, os níveis de arrecadação tendem a cair justamente nas fases

recessivas, quando se elevam as necessidades a serem atendidas. Como assinala Draibe,

discutindo a década de oitenta:

11 De fato, a crise econômica não apenas deixou a nú o déficit social
acumulado, elevando mesmo as demandas e suas manifestações
agressivas, quanto pôs em cheque o padrão de financiamento antes
descrito, indicando sua mais clara fragilidade: fundado basicamente
sobre contribuições sociais, sua sensibilidade aos momentos recessivos
da economia é bastante acentuada, inviabilizando mesmo a
continuidade de alguns subsistemas, tal como o Sistema Federal de
Habitação, financiado pelo FGTS, cuja massa não apenas se reduz com
a redução do emprego e salário, como também em função do maior
número de saques pelos desempregados" (Draibe, 1989;25).

Não é nosso objetivo avançar nestes aspectos, nem tampouco fazer uma

avaliação das políticas sociais em suas áreas distintas que, aliás, estão desenvolvidos nos

estudos citados. Desejamos fundamentalmente levar estas questões para o campo definido no

início do capítulo, pensando as políticas sociais num horizonte mais largo das políticas do

Estado e sua relação com a sociedade. Nessa perspectiva, se concebemos a atuação do Estado

no Brasil como as duas lâminas de uma tesoura, vamos perceber que uma delas -- ligada à

reprodução do capital -- é afiada e tem cumprido suas funções indo além de suas

possibilidades. A outra lâmina -- reprodução da força de trabalho e políticas sociais em geral --
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é cega, atrofiada, não conseguindo cumprir sequer o modesto papel que lhe é atribuído em

termos formais.

Numa perspectiva mais rigorosa, estamos diante de uma forma de atuação do

Estado onde as tarefas da acumulação subordinam e desfiguram a atuação do Estado em

políticas sociais. Tomemos como exemplo o aspecto financeiro. Enquanto no apoio à

acumulação predominaram as taxas de juros subsidiadas e a correção monetária pré-fixada, na

parte social tem predominado o retardamento entre a alocação e a liberação dos recursos, além

do "passeio" dos recursos entre os agentes financiadores e executores das políticas sociais,

onde o toque final está viciado pela política clientelista. Aliás, esta dicotomia na ação do

Estado no Brasil é um aspecto político estrutural, .que está presente na gênese de todos os

grandes problemas que afetam a economia e a sociedade brasileira. É a lógica do "socialismo

às avessas", onde o Estado concentra recursos da sociedade e os repassa com fins privados,

como foi no caso exemplar do sistema previdenciário.

Assim é que, ao mesmo tempo em que a economia e o tamanho médio das

grandes empresas brasileiras cresceu como em pouquíssimos países no pós-guerra, houve

crescimento da miséria e da desigualdade.

Disso resulta um dado perturbador para a elaboração de políticas sociais,

pois nossa pobreza não é residual, como nos países desenvolvidos, mas um fenômeno de

massa. Uma grande parte dos trabalhadores brasileiros faz parte dessa multidão de carentes

que, virtualmente, está credenciada para compor o contingente populacional que é alvo de

políticas emergentes de combate à miséria. A observação das estatísticas da PEA, ajudam a

avaliar a gravidade do que estamos afirmando. Pouco mais da metade dos empregados tem

cobertura previdenciária. Nas interpretações tradicionais, inclusive a Cepal, a pobreza era algo

que tinha a ver com o setor atrasado, informal, não-capitalista, alguma coisa vagamente
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vinculada aos excedentes populacionais. Ocorre que a conformação do mercado de trabalho no

Brasil é mais complexa, e, sobretudo, mais atrasada do que gostaríamos que fosse.

A má distribuição de renda, os baixos níveis salariais e a pobreza em suas

variadas evidências, devem ser vistas como algo que tem origem e se reproduz, também no

setor organizado da economia.

Com estas considerações, chegamos ao ponto que representa o limite das

políticas sociais. Ainda que uma série de medidas fossem implementadas para retirar todos os

vícios e distorções da seguridade social no Brasil, os resultados seriam limitados enquanto os

instrumentos se restringissem ao campo de uma política social eficaz. Evidentemente, esta é

uma condição necessária, mas não suficiente.

Com os dados de salário, distribuição de renda e estrutura ocupacional,

vigentes na economia brasileira, a assistência aos necessitados terá sempre fôlego curto frente

à suas tarefas, pois

liA política social assistencialista somente é eficaz, quando ela concerne
a uma parcela relativamente pequena da população ou quando ela é
aplicada às grandes massas durante um tempo relativamente curto.
Não há um país no mundo com recursos suficientes para ministrar
bem-estar social conveniente às populações miseráveis durante tempo
indefinido quando estas constituem maioria. O emprego e a renda
condicionam, fundamentalmente, o acesso a bens e serviços.
Segmentos populacionais não-solventes, ou que não pagam impostos
diretos, podem, eventualmente, ser beneficiados por projetos pilotos
ou ações tópicas. A atuação social do Governo é passível de melhorias
na sua eficiência e cobertura. Mas, no médio e longo prazos, não há
recursos nem vontade política capazes de preencher, indefinidamente,
as necessidades básicas de uma grande massa populacional. 11 (Martini,
1989: 103)

A questão a ser destacada é a da necessária articulação das políticas sociais e

econômicas, visando a recuperação do emprego e da massa salarial, com destaque para os
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salários de base. À mudança no perfil da demanda, deveria corresponder uma mudança no

perfil da oferta, solidária com o novo padrão salarial. Estas metas poderiam viabilizar-se

mutuamente, inclusive desafogando a política social de uma série de programas emergenciais

de combate à miséria.

A dificuldade maior para que se realize este caminho de possibilidades, não

está em pontos como a política fiscal ou nos esquemas de financiamento, mas em obstáculos

políticos cristalizados nas desigualdades enraizadas histórica e cotidianamente. Por este

motivo, quando Kalecki se refere a estas mudanças em países subdesenvolvidos, ele fala de

uma radicalidade maior do que a existente na Revolução Francesa.

Os problemas apontados por Kalecki, que definem e dão uma certa unidade

às economras subdesenvolvidas, repousam sobre a insuficiência de capacidade produtiva.

Mesmo tendo em conta as diferentes configurações destas economias, e o papel

desempenhado pelo núcleo capitalista, entendemos que aí reside boa parte da explicação de

porque as políticas sociais tendem a ser limitadas e desfiguradas em condições de

subdesenvolvimento.

O limite, é a própria condição de pobreza ou miséria da maioria da

população, quando comparado com os recursos necessários e os existentes para o atendimento

das necessidades básicas.

Já a desfiguração, ocorre porque a carência, por si só, não implicava na

unidade de interesses e na luta por direitos que caracteriza o espaço da cidadania.
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4.3 Negociações Coletivas e Políticas Sociais.

Anteriormente fizemos referência à questão do diferencial primário e

secundário de poder (Offe, 1989a), e à grande autonomia existente entre a estrutura produtiva

do país e os salários de base, ou de uma maneira geral, o padrão salarial mesmo. No caso

brasileiro, por exemplo, podemos afirmar que é possível uma melhora nestes níveis, em função

do porte da economia que permitiria pagar melhores salários, como aliás já pagou, em

períodos que estava menos equipada.

Um dos principais elementos que concorrem na determinação dos salários é a

ação dos sindicatos e as negociações coletivas, gerando os acordos ou dissídios que daí

. resultam.

Um acordo, assim como uma Constituição, representa a cristalização de uma

rede de relações, em grande parte antagônicas. Mas as semelhanças terminam neste ponto. Ao

contrário de uma Constituição, que pode estar defasada e estender-se indefinidamente no

tempo, os Acordos/Dissídios tem como característica sua provisoriedade. Esta característica

introduz um forte elemento dinâmico que marca as negociações a cada período, na medida em

que, a cada negociação, as cláusulas anteriores podem ser revistas, extintas ou novas cláusulas

podem ser criadas.

Nos anos anteriores a 1964, apesar da crescente mobilização, a prática de

negociação coletiva como instância criadora de novos direitos, era fortemente restringida e,

para a quase totalidade dos setores, a Justiça do Trabalho tinha um papel preponderante na

solução do conflito salarial (Oliveira, 1985).

A partir de 1978, tem início a existência de campanhas salariais seguidas de

Negociação Coletiva, para as quais, trabalhadores e empresários estarão cada vez mais

preparados. Um indicador desta tendência é a crescente presença do Dieese -- Departamento
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Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos -, na assessoria aos sindicatos de

trabalhadores e de uma variada gama de profissionais assessorando os sindicatos e federações

patronais.

o sindicalismo no Brasil, como ator coletivo, tem suas feições e compleição

ainda se definindo (3). Além disso, deve ser ressaltado que ,apesar de todo o avanço, se

levarmos em conta os trabalhadores rurais e mesmo uma grande parcela de trabalhadores

urbanos, vamos observar que a maior parte das reivindicações no Brasil é movida por questões

que buscamo cumprimento da legislação existente.

Mesmo assim, todas essa dificuldades não devem impedir que se

identifiquem algumas referências na atuação sindical que poderiam ter um efeito positivo.

Indicativamente, podemos levantar três possibilidades.

A primeira dessas considerações é que os sindicatos se concebam, como o

que de fato são: uma organização não-governamental (ONG) (4). A participação das ONGs é

fundamental como elemento fiscalizador do poder público e, algumas vezes, como executor ou

co-executor, junto a outras ONGs, ou ao poder público em uma de suas esferas.

o segundo aspecto, já referido anteriormente, é que além das questões de

cada categoria de trabalhadores, do aspecto corporativo, os sindicatos passem a trabalhar

também com o que Claus Offe chamou de "frente de classe", que são as questões atinentes ao

conjunto dos trabalhadores. Um breve exemplo de como se avançou pouco neste sentido, pode

ser observado pelo fraco engajamento do movimento sindical nas recentes campanhas pela

elevação do salário mínimo no Brasil.

Um terceiro e último aspecto é a luta por um padrão de negociação mais

alto, através do Contrato Coletivo de Trabalho (Siqueira Neto 1990). Este ponto, que está
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ligado ao anterior, pode levar a desdobramentos criativos, ao facilitar reivindicações conjuntas

no movimento sindical e até mesmo com o movimento comunitário, sempre que o espaço

público for afetado. Por exemplo, na questão dos impactos ambientais ou de conquista de

espaços para o lazer.

Nesta perspectiva, não basta uma postura do movimento sindical que se

paute pela organização e combatividade, mas busque também outro referencial de intervenção

política no espaço público, com ator privilegiado, capaz de propor e influenciar a elaboração

de políticas públicas.
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Notas do Capítulo IV

(1) -Para uma visão mais completa do Estado de Bem-Estar e suas vicissitudes, ver Offe,

(1984b).

(2) _ Ver à respeito: Abranches, (1989); Draibe, (1989); Fagnani, (1986); Gomes, (1992);

Martine, (1989); Vianna, (1991); Silva, (1987).

(3) Para uma análise da trajetória do sindicalismo no Brasil, ver Almeida, (1988).

(4) _ Essa afirmação, embora pareça um tanto óbvia, não deve ser perdida de vista pois o

sindicalismo, assim como a sociedade brasileira, tem uma tradição fortemente arraigada no

corporativismo e, superar esta herança faz parte do processo de consolidação da democracia

no Brasil. Para um estudo de aspectos do relacionamento Estado e Sociedade no Brasil, ver

Boschi, (1991).
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CAPÍTULO V

Alguns Comentários Sobre a RAIS e a PNAD

o levantamento e a análise de séries estatísticas deve trazer consigo uma

reflexão sobre a natureza dos dados e da metodologia utilizada. Com relação as estatísticas de

emprego e salário, sua comparação e projeção, é necessário um cuidado especial para as

mudanças já ocorridas e as que estão se dando na estrutura produtiva, que serve de base para a

estrutura ocupacional e os rendimentos.

Fica dificil, por exemplo, analisar apenas pelo nível de renda, a situação de

um contingente de pequenos proprietários rurais que migra para a cidade e passa a viver outra

situação onde o custo de reprodução da força de trabalho, passa agora por relações

inteiramente mercantis.

Da mesma forma, as mudanças na base tecnológica trazem também uma série

de impactos ao criar e destruir postos de trabalho, tendência que pode ser mais destrutiva nas

economias atrasadas, pois as mudanças ocorrem à sua revelia.

Wiener tem observações que ajudam a perceber a importância destas

questões:

"Se é dificil coletar dados em Física, muito mais difícil é coletar
dados econômicos e sociais que possam, em conjunto, apresentar

, alguma significação uniforme. Dados relativos à produção de aço, por
exemplo, variam de importância não apenas diante de cada invento que
altera a técnica de fabricação, mas diante de cada alteração econômica
e social que afeta, de modo amplo, a indústria, bem como , em
particular, diante de cada mudança de origem técnica que provoque
oscilação na procura de aço ou na reserva existente e na espécie de
materiais competitivos. Exemplificando, o primeiro edificio construído
com alumínio afetará toda a futura demanda de aço para fins
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estruturais, exatamente como o primeiro navio movido a motores
Diesel afetou a supremacia indiscutível dos motores a vapor.

o jogo econômico é um jogo em que as regras estão
sujeitas a importantes revisões, a cada dez anos, digamos. ( ...) Em
tais circunstâncias, não tem muito cabimento a pretensão de dar
medidas precisas às quantidades que comparecem no jogo econômico.
Atribuir valores pretensamente precisos a quantidades essencialmente
vagas não é útil nem honesto, e qualquer tentativa no sentido de referir
fórmulas precisas a quantidades mal definidas é uma fraude e uma
perda de tempo. 11 (Wiener, 1971: 91/92)

Para nosso tema, além de aspectos ligados ao ciclo econômico e ao

esgotamento do padrão de crescimento em que se moveu a economia brasileira, cabe ressaltar

que outras "mudanças na regra do jogo 11 , que afetaram o mercado de trabalho, foram muito

intensas nos últimos anos. Algumas tendências seculares do capitalismo, como a negação do

trabalho vivo, manifestam-se hoje de forma bastante aguda. Não faz parte de nossos objetivos

quantificar esses impactos.

Neste capítulo pretendemos levar à cabo algumas análises, apenas no sentido

de ilustrar as observações feitas anteriormente à respeito da anatomia do mercado de trabalho

no Brasil. Para tanto, serão utilizadas as estatísticas mais recentes da RAIS (Relação Anual de

Informações Sociais), elaboradas pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social e da

PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), elaborada pelo IBGE. (I)

5.1 A RAIS e o Mercado de Trabalho Formal no Brasil.

A Rais foi criada pelo decreto 76.900, de 23 de dezembro de 1975, e

determinou que a partir de 1976 todos os empregadores seriam obrigados a fornecer

anualmente um conjunto de dados sobre os empregados que mantiveram vínculo empregatício

no ano-base. Os dados dizem respeito a estatísticas de emprego, estabelecimentos, rotatividade

e remuneração.
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Em razão da RAlS vir aumentando sua cobertura ao longo do tempo, a

comparação temporal tende a apresentar alguns problemas e, por isso, optamos por analisar

apenas a composição do emprego por setor de atividade nas grandes regiões. As atividades

econômicas obedecem à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE - do

Ministério da Fazenda.

Deve ser sublinhado também que a cobertura atinge somente os

trabalhadores com carteira de trabalho assinada e os estatutários. Como o que se registra é o

número de empregos e não o de empregados, é de se esperar que haja uma pequena distorção

pois, uma pequena parte dos trabalhadores tem mais de um emprego com registro (2). De todo

modo, podemos considerar que a RAlS é a melhor base disponível para se aferir o volume e a

composição interna do mercado de trabalho formal no Brasil.

A edição mais recente (RAlS, 1991), tem 1988 como ano base e apresenta

um total de 23.661.139 empregos, conforme a tabela VII:

TABELA VII

Empregos em 31/12/88- Brasil/Setor de Atividade Econômica

Setor de Atividade Total %

Extrativa Mineral 145.381 0,66
Ind. de Transf 5.736.327 24,24
Constr. Civil 1.019.306 4,30
Servo Ind. de Util. Publ 302.029 1,27
Comercio 2.976.979 12,58
Serviços 6.963.126 29,48.
Adm. Publ 5.130.477 21,68
Agropecuária 344.929 1,45
Outros 1.042.585 4,40
Total 23.661.139 100,00

Fonte: RAlS, 1991
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Com relação ao conjunto dos empregados, com ou sem carteira assinada, a

estatística mais recente (IBGE, 1992), tem como ano base 1990 e indica um número de

40.175.000. Para os trabalhadores com carteira assinada, o número é bem próximo da RAIS

(ano base 1988), sendo de 23.629.000.

Com estes números, teríamos então um percentual de 58,2 % para os

empregados com carteira assinada e de 41,18 % para os empregados sem vínculo formal,

conforme a tabela VIII.(3)

TABELA VIII

Empregados de 10 anos ou mais de idade, por ramos de atividade (1000 pessoas)

Carteira de Trabalho assinada pelo Empregador

Ramos de Atividade Total Possuem % Não Possuem %

Total 40.175 23.629 58,8 16.546 41,1

Agrícola 5.236 1.198 22,8 4.038 77,1

Ind. de Transf 8.194 6.746 82,3 1.448 17,6

Ind. de Constr. 2.422 1.310 54,1 1.112 45,9

Outras Ativ. Eco. 783 625 79,8 158 20,2

Com. de Merc. 4.378 3.108 70,9 1.270 29,0

Prest. de Servo 6.516 2.491 38,2 4.024 61,7

Servo Auxiliares

da Ativ. Econ. 1.292 985 76,2 307 23,7

Transp. e Com. 1.793 1.488 82,9 305 17,0

Social 5.007 2.960 59,1 2.047 40,9

Adm. Públ. 3.116 1.457 46,8 1.659 53,2

Outras Ativ. 1.483 1.261 87,7 177 12,3

Fonte: IBGE a 1992
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As observações sobre o conjunto da PEA e o exame de outras posições na

ocupação serão feitas na próxima seção. Ainda com relação à RAIS, achamos relevante uma

análise desagregada por áreas geográficas e setor de atividade econômica.

Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o número de trabalhadores na

administração pública é o maior de todos, agrupando um total sempre superior a 34 % dos

empregos no setor formal da economia. Estas taxas regionais são superiores à nacional que é

de 21,68 %. As regiões Sul e Sudeste tem um total inferior à média nacional, atingindo

respectivamente 17,87 % e 16,61 % . Em termos relativos, estes números dizem que a PEA

formal da administração pública no Sul e Sudeste é a metade das demais regiões, conforme as

tabelas IX a XIII.

TABELA IX

Empregos em 31/12/88 por Setor de Atividade
Região Norte

Setor de Atividade Total %

Extrativa Mineral 12.169 1,44
Ind. de Transf. 137.201 16,33
Constr. Civil 44.263 5,26
Servo de Util. PubI. 15.418 1,83
Comercio' 90.887 10,81
Serviços 197.343 23,49
Adm. PubI. 310.9i1 37,01
Agropecuária 1l.092 1,32
Outros 20.741 2,46
Total 840.025 100,00

Fonte: RAIS, 1991
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TABELA X

Empregos em 31/12/88 por Setor de Atividade
Região Nordeste

Setor de Atividade Total %

Extrativa Mineral 25.607 0,72
Ind. de Transf 616.015 16,44
Constr. Civil 181.372 4,84
Servo de Util. Publ. 62.963 1,68
Comercio 410.883 10,96
Serviços 975.642 25,55
Adm. Publ 1.306.820 34,87
Agropecuária 50.378 1,34
Outros 135.029 3,60
Total 3.746.709 100,00

Fonte: RAIS, 1991.

TABELA XI

Empregos em 31/12/88 por Setor de Atividade
Região Sudeste

Setor de Atividade Total %

Extrativa Mineral 76.468 0,61
Ind. de Transf 3.697.481 27,28
Constr. Civil 587.145 4,33
Servo Ind. de Util. Publ 141.993 1,04
Comercio 1.708.381 12,60
Serviços 4.259.918 31,44
Adm. Publ. 2.251.386 16,61
Agropecuária 192.429 1,42
Outros 633.696 4,67
Total 13.548.897 100,00

Fonte: RAIS, 1991.
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TABELA XII

Empregos em 31/12 88 por Setor de Atividade
Região Sul

Setor de Atividade Total %

Extrativa Mineral 23.397 0,62
Ind. de Transf. 1.174.431 29,14
Constr. Civil 140.191 3,47
Serv. Ind. de Vtil. Publ 52.639 1,30
Comercio 588.897 14,61
Serviços 1.105.091 27,42
Adrn. Publ. 720.447 17,87
Agropecuária 64.868 1,60
Outros 160.033 3,97
Total 4.029.994 100,00

Fonte: RAIS, 1991.

TABELA XIII

En 'pregos em 31/12/88 por Setor de Atividade

Região Centro-Oeste

Setor de Atividade Total %

Extrativa Mineral 7.740 0,58
Ind. de Transf 111.199 7,66
Constr. Civil 66.335 4,57
Serv, Ind. de Util. Publ. 29.016 2,00
Comercio 177.931 12,27
Serviços 443.132 30,56
Adrn. Publ. 540.913 37,30
Agropecuária 26.162 1,80
Outros 47.389 3,26
Total 1.449.817 100,00

Fonte: RAIS, 1991.

Estes números demonstram o peso do setor público na PEA formal,

indicando como o grau de formalidade avançou pouco nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
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Oeste, onde o setor público se destaca como o maior empregador. Para as regiões Sul e

Sudeste, a indústria de transformação e o setor serviços, vem à frente do setor público.

Deve ser ressaltado que no setor administração pública, estão incluídas as

três esferas (municipal, estadual e federal) do serviço público direto e excluído o setor

produtivo estatal. Vale lembrar que o empreguismo praticado como instrumento na concessão

de favores e na barganha política, tem criado uma situação onde os Estados e, principalmente,

boa parte das Prefeituras, são um fator de pressão contra os reajustes do Salário Mínimo.

No setor produtivo estatal, estão localizadas as empresas estatais da

indústria de transformação - siderurgia e petróleo, por exemplo -, dos serviços industriais de

utilidade pública- como telecomunicações e geração de energia elétrica-, e, ainda, as empresas

estatais de serviços como Bancos e, em certos casos, algumas empresas voltadas para o

reparo e manutenção da infra-estrutura urbana. Mesmo sem dispor de estatísticas mais

desagregadas, que permitiriam uma abordagem mais precisa, podemos dizer que a

administração pública somada ao setor produtivo estatal (ambos em seus três níveis), atingiria-

um número significativamente maior para todas as regiões.

Com relação à parte salarial, as estatísticas da RAIS apresentam o número de

empregos em 31/12/88, segundo sua remuneração na mesma data pelo Piso Nacional de

Salário vigente na época. A distribuição salarial é presente na tabela XIV:

No mês base utilizado para a elaboração destas estatísticas - dezembrode

1988 -, que são as mais recentes da RAIS, o Piso Nacional de Salários era de Cz$ 40.425,00.

No mesmo mês, o Salário Mínimo Necessário, pesquisado pelo DIEESE, equivalia a Cz$

272.328,54. (4)
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TABELA XIV

Empregos segundo faixas de remuneração pelo PNS
Dezembro de 1988

N° de empregados % AcumuladoFaixa de PNS

2.085.462
6.424.214
3.798.188
2.323.445
1.595.285
1.885.731
1.428.206
1.109.583

528.240
843.315

1.639.470

8,8
35,9
52,0
61,8
68,5
76,5
82,5
87,2
89,4
93,0

100,00

Ate 1
Dela2
De2a3
De3a4
De4a5
De5a7
De 7 aIO
De 10 a 15
De 15 a 20
Mais de 20
Não declarada

Fonte: RAIS, 1991.

Confrontando os valores do PNS com o do Salário Mínimo Necessário,

chegamos à conclusão de queeste era maior 6,7 vezes que o PNS. Se arredondamos este valor

para sete vezes, com a finalidade de ajusta-lo à frequência de remunerações por faixas de PNS,

conforme a tabela anterior, podemos concluir que 76,52 % dos empregos na PEA Formal no

Brasil, tinham uma remuneração igualou inferior ao Salário Mínimo Necessário.

Dito de outra forma, menos de um quarto dos empregos na PEA formal,

pagavam um salário igualou superior ao mínimo necessário.

Mais do que qualquer outro indicador, entendemos que estes números

expressam plenamente a concepção do que seja um padrão salarial pervertido, que vimos nos

capítulos anteriores.
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5.2 PNAD - A População Economicamente Ativa e o Rendimento.

A PNAD , como seu nome indica, é realizada tendo por base uma amostra de

domicílios que abrange todo o país, com exceção da área rural dos Estados da antiga região

Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima), que corresponde a 3,0% da

população do Brasil. Por esse motivo, os resultados da região Norte não podem ser

comparados diretamente com os das demais regiões, permitindo apenas a observação de sua

parte urbana.

Criada em 1967 pelo IBGE, a PNAD realiza sua Pesquisa Básica

anualmente, onde estão presentes os temas habitação, rendimento e trabalho, ligados a

aspectos demográficos e educacionais. A pesquisa é realizada tendo por base uma amostra

probabilística de domicílios, com âmbito nacional.

Além disso, com periodicidade variável, existem as Pesquisas Suplementares

e Especiais, onde se aprofundam __os!e~a~ levantados na Pesquisa Básica. A edição que

tomamos por base para esta seção (IBGEb, 1992 b), está voltada para estatísticas do trabalho

no Brasil por grandes regiões. O corte que fizemos, -busca fundamentalmente a distribuição da

população ocupada por posição na ocupação e rendimento. Como a PNAD exa~na a

população ocupada, seus números são mais abrangentes do que a RAIS, que pesquisa ap~nas o

emprego formal.

Analisando os percentuais -de posição na ocupação para o Brasil, destaca-se

em primeiro lugar os empregados, com um percentual de 64,7 % da PEA. Se tomarmos como

referência os empregados com carteira de trabalho assinada, sua participação na PEA é de

38,1%. A este total, pode ser somado o item referente a militares e estatutários ~ desagregado

pela PNAD -, já que uma outra parte da administração pública direta estava regida pela CLT

em 1988 (5). Além disso, interessa em nossa análise observar o total daqueles que trabalham no
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mercado formal de trabalho. Portanto, o percentual total de empregados com cobertura legal,

seria de 42,3% da PEA, para o Brasil.

Em segundo lugar, vem os trabalhadores por conta própria, com uma

participação de 22,7%, seguido pelos não-remunerados com 8,0%. Por fim, estão os

empregadores com 4,6% para o conjunto da PEA no Brasil, como pode ser observado na

tabela XV.

TABELA XV

Posição na Ocupação - Brasil - Distribuição das Pessoas Ocupadas

%Posição na Ocupação

Total
Empregados
C/cart.ass.
S/cart.ass.
Militar e estatutário
Outros
Conta Própria
Empregadores
Não-remunerados

100,0
64,7
38,1
26,6
4,2

22,4
22,7
4,6
8,0

Fonte: IBGE (b) ·1992

Observando os percentuais nas grandes regiões, a conclusão principal é a de

que nas regiões onde o desenvolvimento capitalista mais avançou, a maioria dos empregados

possui carteira assinada. Usando o mesmo procedimento realizado nos dados referentes ao

Brasil, podemos reunir os trabalhadores com carteira assinada aos militares e estatutários,

entendendo que neste conjunto estão os empregados no setor formal. A distribuição por

grandes regiões pode ser observada na tabela XVI:
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TABELA XVI

Distribuição das Pessoas Ocupadas (%), Segundo a Posição na Ocupação

- Brasil e Grandes Regiões - I .'r,,~

--------------------------------------------------------------~\
, \

Céntro-Oeste "r 'Posição na Ocup Brasil Norte Nordeste Sul Sudeste

TOTAL
;

, 100,0

Empregados

C/cart. asso

100,0

64,7

38,1

26,6

4,2

22,4

22,7

4,6

8,0

C/cart. asso

.Mil. e Est.

Outros

Conta Próp.

Empregadores

Nã.o remunerados

100,0

67,2

35,2

32,0

7,3

24,7

23,9

4,9

4,0

100,0

54,5

22,5

32,0

2,9

29,1

29,9

3,3

12,3

100,0

56,7

38,0

18,7

3,2

15,5

23,7

4,5

15,1

100,0

73,2

48,2

24,8

4,9

19,9

18,3

5,0

3,5

67,2
\ ,

32,t i\\ /35,1 )

5,1

30,0

20,5

6,7

5,6

Fonte: IBGE(b), 1992 .

. A partir deste quadro, podemos concluir que, apenas na região Sudeste os

empregados no setor formal da economia constituem a maioria da PEA, frente as demais

posições na ocupação, conforme a tabela XVII.
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TABELA XVII

Empregados no Setor Formal da PEA (%) - Brasil e Grandes Regiões-
1990

Região %

Brasil 42,3
Norte 42,5
Nordeste 25,4
Sul 41,5
Sudeste 53,1
Centro-Oeste 37,2

Fonte: Elaborado a partir de IBGE(b) 1992

o vínculo empregatício com cobertura previdenciária, é um importante

indicador para aferir o grau de formalidade alcançado em qualquer espaço econômico. Além

deste significado mais geral, para o trabalhador, a carteira assinada está ligada à questão da

cidadania, ao acesso aos serviços da previdência e a aposentadoria por tempo de serviço.

Pelas informações presentes na PNAD, observa-se que quanto menor a renda

e a idade, maior é o interesse em ingressar no mercado de trabalho formal, como indica a

tabela XVIII.
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TABELA XVIII

Interesse em Mudar para um Emprego com Carteira de Trabalho Assinada> 1990

Brasil e Grandes Regiões

Características Proporção de Pessoas Ocupadas • (%)

Brasil(l) Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste(3)

Total (4) 51,3 51,1 63,4 45,8 39,2 51,0

Grupos de Idade

10a 14 anos 65,7 63,3 70,4 67,0 50,3 68,2

15a17anos 75,1 71,3 81,9 74,3 62,1 72,0

18 a 39 anos 56,3 55,3 70,8 50,3 42,9 54,7

40 a 59 anos 37,2 36,7 50,0 31,9 27,3 5,6

60 anos ou mais 21,4 25,S 25,8 18,7 16,5 20,4

Classes de Rend,
Mensal no Trab. Princ.

(Sal. Mín.)

Menos de 1 69,4 75,8 74,0 65,75 57,8 68,8

1 amenos de2 60,2 65,S 63,0 59,6 53,6 62,6

2 amenos de3 48,7 54,7 50,1 50,2 39,3 53,9

3 amenos de 5 34,4 38,5 37,4 34,S 26,6 40,2

5 a menos de 10 19,5 21,1 22,4 19,1 14,6 25,8

10 ou mais 8,6 9,5 7,3 9,8 6,2 7,8

Sem rendimento (5) 50,8 53,2 65,3 43,8 36,1 48,9

Fonte: IBGE b, 1992.
(">Exceto militares, estatutários e empregados com carteira assinada.
(I)Exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2)Exclusive a população do Tocantins e dá área rural.
(3)Inc1usive a população do Tocantins.
<4lJnclusive as pessoas sem declaração de idade, contribuição para Instituto de Previdência, posição na

ocupação ou rendimento no trabalho principal.
(5)Inclusive as pessoas que receberam somente em beneficios no trabalho principal.
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Estes números atestam que a maioria dos ocupados excluídos dos serviços

previdenciários no Brasil, tem o desejo de ingressar no mercado de trabalho formal e não

encontram resposta em sua busca, constituindo-se esses dados num desafio básico para a

sociedade brasileira.

A PNAD apresenta também o rendimento médio mensal dos empregados no

trabalho principal por grandes regiões, segundo a categoria do emprego no trabalho principal e

o sexo. Esta última variável não será levada em conta, para que possamos fazer uma

abordagem mais agregada. Esta informação serve para que possamos aferir os diferenciais de

rendimentos entre os empregados das diferentes regiões do país, conforme a tabela XIX.

TABELA XIX

Rendimento Médio Mensal Real dos Empregados no Trabalho Principal por Grandes Regiões

Segundo a Categoria do Emprego no Trabalho Principal

Categoria do Emprego no Trabalho Principal Rendimento Médio Mensal Real dos Empregados (Cr$)

Brasil(l) Norte(2) Nordeste Sudeste Sul

Total (4) 23.138 26.421 13.619 26.776 23.492 24.634

C/cart. assinada 28.342 31.526 20.863 30.480 26.032 32.467

Militares e Estatatutários 45.173 44.368 29.463 47.879 52.494 51.893

Outros empr. si cart. asso 10.220 13.845 6.407 12.533 11.263 11.695

Fonte: IBGE b, 1992 . ~
Notas: Valores detlacionados pelo INPC com base em setembro de 1990. Salário mínimo em set, de 1990: Cr$ 6.056,31.

(I) Exclusive o rendimento da população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

(2)Exclusive o rendimento das pessoas residentes em Tocantins e da área rural.

(3) Inclusive o rendimento da população do Tocantins.

(4) Inclusive as pessoas sem declaração de categoria do emprego no trabalho principal.
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Em setembro de 1990, que é a base dos rendimentos deflacionados pelo

INPC na tabela acima, o salário mínimo era de CR$ 6.056,31. Portanto, a tabela XVIII

permite uma comparação do rendimento médio mensal com o salário mínimo. Contudo, o que

achamos que deva ser assinalado, são os diferenciais de rendimento entre as mesmas categorias

de emprego pelas diferentes regiões.

É possível observar que a região Nordeste apresenta valores de rendimento

médio significativamente mais baixos que os das demais regiões, chegando a alcançar uma

diferença nunca inferior a 50%,. quando comparado com os rendimentos nas mesmas
I

categorias de emprego da Região Sudeste.

Outro aspecto significativo das diferenças, é o número de pessoais ocupadas
i

por estabelecimento. Para o Brasil, os resultados no ano de 1990, mostram que 49,5% dos

ocupados trabalhavam em empreendimentos com até cinco pessoas, elevando-se este

percentual para 56,6%, ao se considerar aqueles que tinham até dez pessoas ocupadas.

Apenas a Região Sudeste possui a maioria dos ocupados em

estabelecimentos com mais de dez pessoas, num percentual que atinge 52,2%, corno pode ser

observado pela tabela xx.

Estas diferenças no rendimento e no grau de formalidade dos vínculos

empregatícios, atestam como a integração do mercado de trabalho e da economia brasileira

tem ainda um alcance bem limitado, ainda que se constitua numa tendência em curso, como foi

assinalado no capítulo IH.
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TABELA XX

Distribuição das Pessoas Ocupadas no Trabalho Principal por Grandes Regiões e o Número de Pessoas Ocupadas no Local de Trabalho- 1990

Número de Pessoas Distribuição das Pessoas Ocupadas (%)

Brasil(1) Norte(2) Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste(3)

Total (4) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 a 5 pessoas ocupadas 49,5 47,7 61,0 41,0 53,1 53,4

6 a 10 pessoas ocupadas 7,1 6,0 6,9 6,8 8,1 7,0

11 pessoas ocupo ou mais 43,4 46,3 32,1 52,2 38,8 39,5

Fonte: IBGE b, 1992
(I) Exclusive a população da área rural de Rondônia, Pará e Amapá.

(2)Exclusive a população do Tocantins e da área rural.

(3) Inclusive a população do Tocantins.

(4) Inclusive as pessoas sem declaração do número de pessoas ocupadas no trabalho principal.

(5) Inclusive as pessoas que eram militares no trabalho principal.

É certo que, se constatarmos o desempenho do núcleo capitalista no pós-

guerra, vamos observar que o dinamismo aqui verificado, tem poucos paralelos nas economias

atrasadas. Todavia, estes dados não podem ser avaliados sob um ponto de vista otimista, pois

representam um resultado marcado pela precariedade e exclusão, não se verificando a

existência de um grande mercado consumidor, como ocorreu nos países avançados. Para a

maior parte dos trabalhadores, a inserção no mercado de trabalho brasileiro não garante o

acesso a um nível de vida que assegure sua reprodução em padrões minimamente aceitáveis.

Numa visão prospectiva e na ausência de algumas reformas na economia,

fica dificil tomar alguns indicadores de emprego e salário e projetar sua tendência, entendendo
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que outros problemas são "turbulências" que serão corrigidas mais à frente. Os anos oitenta,

com a interrupção da trajetória de crescimento econômico, pôs a nú esta fragilidade e poderá

levar à revisão das teses mais otimistas (6).

Por estes motivos é fundamental pensar a alocação dos mecanismos de

alocação no quadro das economias atrasadas, pois os contingentes de mão de obra mais

vulneráveis, constituem aqui a maioria da sociedade.
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Notas do Capítulo V

(1) _ As estatísticas do Dieese sobre emprego e desemprego não serão utilizadas, pois abrangem

apenas a região da grande São Paulo e, em função dos objetivos da dissertação, optamos por

trabalhar com dados agregados para o Brasil e grandes regiões.

A pesquisa do Dieese, tendo partido de estudos do PREALC - Programa Regional de

Emprego para a América Latina e Caribe -, possui uma metodologia distinta daquela utilizada

pejo IBGE. Esta última, divide a população em dois grandes blocos - ocupados e desocupados

-, deixando de mensurar toda a complexidade do mercado de trabalho:

" Pessoas ocupadas - Consideram-se como pessoas ocupadas:
a) Aquelas que trabalharam toda a semana de referência ou parte dela,
e
b) Aquelas que tinham trabalho mas, durante a semana de referência,
não trabalharam por motivos de férias, licença, falta voluntária ao
trabalho, greve, doença, más condições do tempo ou outro
impedimento temporário independente de sua vontade, tal como
quebra de máquina, limitação de produção, etc ...
Pessoas procurando trabelho (desocupadas ou desempregadas) -
Considerou-se como pessoas procurando trabalho aquelas que não
tinham trabalho na semana de referência, mas estavam dispostas a
trabalhar, tendo tomado alguma providência como, por exemplo,
estabelecido contatos com agências de emprego, empregadores,
sindicatos ou órgãos similares, feito solicitação a parentes ou amigos,
procurando anúncio de emprego, etc ... (IBGE, 1983: 14)

Portanto, embora as estatísticas oficiais divulguem taxas de desemprego, do que se trata na

realidade, são taxas de ocupação e desocupação. Por esse motivo, as taxas oficiais de

desemprego no Brasil estão entre as menores do mundo, por considerar apenas o "desemprego

aberto". Para a década de oitenta, por exemplo, a maior "taxa de desemprego" foi atingida em

maio de 1984 (8,28 %), e a menor em dezembro de 1986 (2,16 %). (IBGE, 1990)

Em função desse viés, não estudaremos as "taxas de desemprego " do IBGE, abordando

I
;1

-v. ~

Para um estudo da metodologia da pesquisa de emprego e desemprego do Dieese, ver Dieese, ",7

apenas a posição na ocupação, de acordo com a PNAD.

(1984) e PREALC, (1982).
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(2) _ Em 1990, na população ocupada, havia 4,2 % de pessoas com dois trabalhos e 0,3 % com

três trabalhos ou mais. O contingente que tinha um único trabalho, apresentou nível de

instrução inferior ao contingente que possuía mais de um trabalho.

A proporção de contribuintes de Institutos de Previdência no contingente com um único

trabalho, ficou em 49,5 %. No contingente com mais de um trabalho, 55,1 % eram

contribuintes de Serviços Previdenciários pelo menos no trabalho principal.

(3) _ Os empregados na Administração Pública que constam como sem carteira assinada, são

trabalhadores estatutários, portanto, com cobertura previdenciária.

(4) _ O salário mínimo necessário, calculado pelo DIEESE e publicado em seus Boletins

Mensais, leva em conta o preceito constitucional de que o salário mínimo deve ser capaz de

satisfazer as necessidades normais de um trabalhador e sua família, e a necessidade de ser

suficiente para adquirir a cesta básica de alimentos, definida pelo Decreto 399.

(5) _ Na Administração Pública Federal, houve a aprovação do Regime Único de Carreira em

1991, transformando os funcionários empregados pela CLT em estatutários. À nível estadual e

municipal, persiste a existência de funcionários regidos pela CLT e os estatutários.

(6) _ Nos anos oitenta, quando o analfabetismo diminuiu e aumentou o nível de escolaridade, a

massa salarial e os salários de base reduziram-se, contrariando a relação direta entre os

investimentos em educação e os incrementos na renda dos assalariados, apregoada pela Teoria

do Capital Humano.

Analogamente, a perspectiva que VIa o Brasil ultrapassando as fronteiras do

subdesenvolvimento e com um ritmo endógeno de acumulação assegurado, sofreu sérios

abalos com a crise da dívida externa e seus desdobramentos, a partir de 1982.
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CAPÍTULO VI

Conclusão e Comentários Finais

Não é fácil fazer uma conclusão geral, já que os temas abordados não estão

construídos numa linha cumulativa que nos leve a uma conclusão final separada do

desenvolvimento da pesquisa.

o que se buscou ao longo da dissertação, foi trazer questões que

permitissem pensar o mercado de trabalho em economias atrasadas, tendo em conta o caso

brasileiro.

De todo modo, a conclusão geral da dissertação é a de que a questão do

mercado de trabalho no Brasil não terá solução favorável sem que algumas reformas sejam

implementadas. Refiro-me à elevação dos salários de base, da massa salarial e do nível de

emprego no setor organizado da economia.

Tentaremos então dar uma forma mais conclusiva a questões que constituem

o cerne da tese, desaguando na necessidade de reformas.
r

I

i
O volume e a composição do emprego, tem uma relação direta com a

estrutura produtiva da economia. O padrão salarial, embora guarde uma certa autonomia,

também está relacionado com essa estrutura.

As recentes transformações da economia mundial, marcadas pelo

esgotamento das políticas keynesianas e o surgimento de novas tecnologias - microeletrônica,

biotecnologia e novos materiais -, tem trazido impactos fortíssimos sobre a estrutura
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ocupacional, eliminando e criando novos segmentos no mercado de trabalho. Estas

transformações afetam também a distribuição salarial.

Pairando sobre estas tendências em curso, há também o problema da

globalização da economia internacional e a formação de blocos econômicos, gerando uma

concorrência mais acirrada. Os países de capitalismo mais avançado, implementam suas

políticas industriais de modo mais ou menos explícito e disputam a conquista de novos

mercados e novas tecnologias, o que aliás são fenômenos relacionados. Todavia, mesmo aí, o

mercado de trabalho tem sofrido os efeitos destas transformações, que se traduzem no

sucateamento planejado ou compulsório e redução no tamanho das plantas industriais,

eliminando postos de trabalho.

É certo que há criação de novos postos de trabalho e novos setores, assim

como um crescimento proporcionalmente maior do setor terciário, com o aumento da

produtividade. Mas o saldo final na geração do emprego tem sido negativo. Este movimento

corresponde a uma tendência secular do capitalismo que, de tempos em tempos, promove

ondas de inovação tecnológica que implicam na negação de trabalho vivo.

Não compartilhamos da concepção que vê nos desígnios da acumulação uma

tendência de sempre apontar para o futuro, nem tampouco da mitologia da "última crise" ou da

"última fase", tão arraigada nos autores críticos ao capitalismo.

Nesta perspectiva, fizemos referência ao mercado de trabalho como princípio

alocativo fracassado e às estratégias de intervenção individuais e institucionais, abordadas por

Claus Offe.

Os países atrasados, além de sofrerem os impactos destas transformações,

com o virtual sucateamento de setores crescentemente defasados, convivem com problemas ..

. ,
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"anteriores" onde, por exemplo, até a oferta de bens de consumo de massa - decisiva para a

definição do valor dos salários de base -, chega a constituir-se em problema.

Estes problemas "anteriores" estão cristalizados numa estrutura produtiva

que, mesmo no caso brasileiro, é precária porque desigualmente instalada e quase sempre

defasada tecnologicamente.

Em razão disso, entendemos que as teses dominantes quanto ao mercado de

trabalho brasileiro merecem reparos. Tanto os autores inspirados na teoria mais convencional,

quanto os heterodoxos, apontam para um diagnóstico que atribui ao mercado de trabalho um

dinamismo e uma integração que, a nosso ver, é limitada e localizada.

Baseados em estatísticas do DIEESE, da RAIS e da PNAD, apontamos para

as seguintes conclusões:

- O salário mínimo, que Joga um peso decisivo na definição do padrão

salarial, é hoje um pouco menor que a terça parte do seu valor em 1940, quando começou a

ser pago. Ao longo deste período, o produto per-capita quintuplicou-se.

- Analisando as estatísticas da RAIS, que tratam dos empregos no setor

formal da economia, observa-se que menos de um quarto dos empregos na PEA formal tinham

uma remuneração superior ao salário mínimo necessário, calculado pelo DIEESE.

- Nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o número de trabalhadores

na PEA formal, tem o Estado (em seus três níveis) , como o maior empregador num total

sempre superior a 34 %. Estes percentuais regionais são superiores à média nacional, que é de

21,68 %. As Regiões Sul e Sudeste tem um total inferior à média nacional, atingindo

respectivamente 17,87 % e 16,6 %. Estes números mostram o peso do setor público na PEA
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formal, revelando como o grau de formalidade avançou pouco nas Regiões Norte, Nordeste e

Centro-Oeste, onde o setor público se destaca como o maior empregador. Para as Regiões Sul

e Sudeste, a indústria de transformação e o setor serviços, vem à frente do setor público.

- Analisando as estatísticas da PNAD, que abrange todos os ocupados,

observamos que apenas na Região Sudeste os empregados no setor formal constituem a

maioria da PEA (53,3] %), frente às demais posições na ocupação. A Região Nordeste, onde

este percentual é menor, abrange apenas 25,4 % dos ocupados.

- A proporção das pessoas ocupadas - exceto militares e estatutários e

empregados com carteira assinada -, que tem interesse em mudar para um emprego com

carteira assinada, alcança o percentual de 51,3 % para o Brasil, atingindo seu máximo na

Região Nordeste ( 63,4 % ) e seu mínimo na Região Sul ( 3e,2 % ). Outro aspecto importante,

é que quanto menor a renda e a idade, maior o interesse em conseguir um emprego com

carteira assinada.

- Observando as estatísticas da PNAD sobre o rendimento médio real dos

empregados no trabalho principal por grandes regiões, segundo a categoria do emprego,

conclui-se que os diferenciais de rendimento são significativos. Para todas as categorias de

emprego, a Região Nordeste tem uma diferença de no mínimo 50 % com relação à Região

Sudeste.

- O número de pessoas ocupadas por estabelecimento, mostra que 56,6 %

deste contingente no Brasil, trabalha em empreendimentos com até dez pessoas. Apenas na

Região Sudeste a maioria dos ocupados trabalha em estabelecimentos com mais de dez

pessoas, atingindo um percentual de 52,2 %.
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Avaliando estas estatísticas em conjunto, a conclusão é de que, além de um

padrão salarial pervertido, observa-se um grau de formalidade no vínculo empregatício que só

é satisfatório na Região Sudeste. Portanto, a integração do mercado de trabalho, embora se

constitua numa tendência em curso, está longe de se constituir numa evidência.

Partindo da perspectiva de Kalecki, observamos que não basta esperar que a

elaboração de políticas econômicas, ou muito menos o jogo de mercado, signifique um

caminho de possibilidades positivo. Como vimos, são insuficientes.

Não se trata de negar a gravidade de desajustes à nível macroeconômico,

como por exemplo o déficit público e a inflação. Só que -- e aí está a diferença -- estes

problemas se cronificaram e pouco tem de conjunturais. Nesta perspectiva, fizemos referência

a Labine (1984), que situa o déficit público brasileiro como resultante de pressões de grupos

privilegiados, que pagam poucos impostos e obtém subsídios de vários tipos.

Entendemos que só é possível um jogo de soma positiva se algumas reformas

forem efetuadas. Assim como Kalecki, entendemos também que essas reformas não são dificeis

de serem identificadas.

Podemos imaginar o caminho de possibilidades que se abriria com a

retomada dos investimentos públicos; uma estrutura educacional apta a formar cidadãos e

trabalhadores capazes e uma reforma agrária e política agrícola que atenda a realidades

regionais e se utilize de técnicas de gestão mais avançadas. Ocorre que estas reformas tem

como pressuposto a vontade política de realizá-las e os recursos tem de ser construídos. No

dizer de Kalecki, a superação dos obstáculos ao desenvolvimento econômico, significa mais do

que a revolta criada no século XVIII pela Revolução Francesa.
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A elaboração de Políticas Sociais mais efetivas é possível, necessária e

certamente trará efeitos positivos para a sociedade e o mercado de trabalho brasileiro.

Contudo, os dados de salário, distribuição de renda e estrutura ocupacional vigentes, não

deixam lugar para equívocos. Os recursos para gastos sociais serão sempre insuficientes, pois a

maioria da população é carente.

Sem ter medo do óbvio e querendo ir além dele, podemos constatar que todo

o avanço da matriz industrial e a integração alcançada pela economia brasileira, não serviram

para reduzir a pobreza e a desigualdade, chegando até a recria-las em formas mais dramáticas.

Sabemos que é possível haver crescimento econômico sem distribuição de

renda. Além de toda uma discussão teórica a este respeito (I), o caso brasileiro já confirmou

essa possibilidade. Resta qualificar a natureza deste crescimento e o preço das reformas

adiadas.

A ausência quase total destas discussões entre os economistas na Academia,

talvez se deva a um abandono da base histórica, dando origem a uma deformação que joga

todas as atenções nas questões de conjuntura, onde tudo é urgente e fica-se pensando que "a

água começa nas torneiras". Um outro motivo complementar, é que a maior parte dos

economistas - como de resto os seres humanos -, prefere ter razão apenas quando isso traz

beneficios.

Deriva desta atitude o fato de que o rigor teórico costuma-se voltar para

questões mais "pertinentes". É significativo que gr~nde parte dos trabalhos que se inscrevem

na temática desenvolvida nesta dissertação, seja feita freqüentemente por acadêmicos fora da

academia (2).

Todavia, houve avanços nos últimos anos, como por exemplo a criação da

disciplina de Economia do Trabalho em alguns cursos de graduação e pós-graduação.
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Esperamos ainda que com a ampliação do espaço democrático, as instituições públicas que

produzem as estatísticas primárias do trabalho, elevem a qualidade de suas pesquisas, trazendo

à luz aspectos até hoje omitidos por uma metodologia insuficiente, que não capta toda a

complexidade das relações vigentes no mercado de trabalho brasileiro. (3)

A tentativa de pensar a sociedade brasileira frente à necessidade de reformas,

pode trazer leituras mais ricas que vão além de séries estatísticas, modelos teóricos ou linhas

programáticas. Foi o que mostrou o talento do Professor Antônio Cândido, reavaliando o

significado dos integralistas no Brasil, ao fazer um panorama do momento em que Sérgio

Buarque de Holanda escreveu o clássico Raízes do Brasil:

"Caberia aqui, aliás, uma reflexão desapaixonada sobre esse
adversários da mesma geração, em geral integralistas. Apesar da estima
pessoal que tínhamos eventualmente por alguns deles, nós os
reputávamos representantes de uma filosofia política e social
perniciosa, sendo, como era, manifestação local do fascismo. No
entanto, a distância mostra que o integralismo foi, para vários jovens,
mais do que um fanatismo de resistência reacionária. Foi um tipo de
interesse profundo pelas coisas brasileiras, uma tentativa de substituir a
platibanda liberalóide por algo mais vivo. Isso explica o número de
integralistas que foram transitando para posições de esquerda ( ...).
Todos sabem que nas tentativas de reforma social cerceadas pelo golpe
de 1964 participaram antigos integralistas identificados às melhores
posições do momento. Ex-integralistas que chegaram aos vários
matizes da esquerda, desde a "positiva", batizada assim por um dos
mais brilhantes entre eles, até às atitudes abertamente revolucionárias,
enquanto, de outro lado, alguns dentre os que antes formavam à
esquerda acabaram por virar espoletas ativíssimos da reação. Sirvam
estas notas para ilustrar o balancez que é o destino das gerações e
sugerir a atmosfera intelectual em que apareceu e atuou Raízes do
Brasil. (Cândido; 1971: 13/14)

Não se trata de tomar emprestado o talento de Antônio Cândido -- tarefa

impossível --, mas sim buscar um entendimento .que não se restrinja ao verniz dos fenômenos e

dos discursos.
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É preciso relativisar a auto suficiência dos discursos científicos, cada qual

cultivando seu mostruário de fórmulas. É preciso um esforço interdisciplinar, trocar e discutir à

respeito. A liberdade da palavra é, por ordem, a primeira.
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Notas do Capítulo VI

(I) _ Ver, por exemplo, os esquemas tridepartamentais de Kalecki e a obra de Tugan-

Baranovsky (1978), que permitem uma leitura consistente da possibilidade de crescimento,

sem elevação da massa salarial, ou até mesmo com a sua retração.

(2) _ Ver Boletins do Dieese e do NEP/13 de Maio.

(3) _ Tanto o Ministério do Trabalho, quanto o IBGE, parecem não ter acompanhado o

movimento da sociedade brasileira, já que suas principais estatísticas do trabalho se mantém

como em outra época, onde um quadro de dificuldades políticas, impedia maior clareza nas

informações produzidas. Este é o caso da Pesquisa Mensal de Emprego, que na realidade não

capta o fenômeno do desemprego em suas múltiplas formas, tratando apenas dos ocupados.

Talvez esteja faltando uma maior solicitação dos usuários por melhor qualidade na informação

produzida pelas instituições públicas.

\
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