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Desatar o nó

A

economia enfrenta
sério problema de
baixo crescimento e
inflação acima do
centro da meta. Isso pode
ameaçar o bom nível de empregoedesalários,quesão importantesfatorespara sustentar o consumo.
Issoestácriandoumaprofusão de avaliações sobre possíveis saídas dessa situação. Entre elas ganhou destaque, nas
últimas semanas, boatos de
que o Banco Central (BC), para conter a inflação, que poderá romper o teto da meta, irá
retomarumasequênciadeelevações da Selic, pois a causa
da inflação seria o excesso da
demandadiantedaoferta,sendo necessário conter o consumo, freando a economia. Alguns explicitavam com mais
clareza que era necessário reduzir o nível de emprego para
conter salários.
Diante disso, a presidente
Dilma Rousseff concedeu, no
final de março, uma entrevista à imprensa, em Durban, na
África do Sul, em que afirmou:
“Eu não concordo com políticas de combate à inflação que
olhem a redução do crescimento econômico. Até porquetemos acontraprovadada
pela realidade: tivemos um
baixocrescimentonoanopassado e houve um aumento de
inflação porque teve um choque de oferta devido à crise, e
um dos fatores é externo. Não
tem nada que possamos fazer
anão serexpandiranossaprodução para conter o aumento
dos preços das commodities
derivado da quebra de safra
nos Estados Unidos.”
Após essas declarações o
mercado financeiro entendeu
queserámaisdifíciloBCsatisfazer seus interesses elevando a Selic.
Háumacrença muitodifundida de que essa elevação pode reduzir o crescimento e
conter a inflação. Discordo. O
efeito de um aumento da Selic
para 7,5% ou 8,5%, conforme
as previsões do mercado financeiro, em nada irá mexer
no crescimento e muito menos na inflação.

Evolução. No passado, quandoaSeliceramaiselevada,servia como instrumento único
do BC para controlar a inflação, pois atraía dólares em
busca de ganhos financeiros.
Com isso manteve-se o real
apreciado tornando barato o
produtoimportado,oqueservia como limitante aos preços
internos (âncora cambial),
que foi o que sustentou o Plano Real, conjugada com uma
redução brusca nas alíquotas
de importação nos primeiros
meses desse plano.

ROBERTO STUCKERT FILHO/PR-27/3/2013

O quadro apresenta a evolução ocorrida com a Selic média
anualnasdiversasgestõesdepresidentes do BC, que gozaram de
liberdade para arbitrar o valor da
Selic.
Nova política. Com o governo

atual ocorreu nova política de
controledainflação,comcentralização na presidente, comandando a equipe econômica formada pelo presidente do BC e
ministro da Fazenda.
Ospreços evoluemdependendodeváriosfatores, entreeles os
preços administrados pelo governo, como no caso dos combustíveis e da energia. É a forma
do governo contribuir na parte
quelhecabe,parasegurar ospreços que pode arbitrar. Caso não
tivesse feito isso a inflação já teria ultrapassado o teto de 6,5%.

Palavras. Dilma, em Durban, entrevista teve de ser explicada
dos seus próprios investimentos? Não creio. Embora essenciais, os impactos levariam alguns anos para ocorrer e o desafio se coloca para o curto prazo.

E, aí só vejo um caminho: a)
estimular o consumo pela redução do arrocho imposto pelas altas taxas de juros bancárias e pela desoneração dos bens e servi-

Participação dos empregados domésticos com menos de 39 anos caiu de 68,5% do total em 2002 para 51,3% em 2011
Luiz Guilherme Gerbelli
Márcia De Chiara

Fernanda Nunes
Mônica Ciarelli/ RIO

Àsvésperas doprimeiro leilão de
áreas de petróleo após cinco
anos, as duas apostas brasileiras
alternativas à Petrobrás –OGX e
HRT – correm o risco de não participar da 11.ª Rodada da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Ambas têm em comum lideranças carismáticas, Eike Batista e
Marcio Mello, que se valeram do
poder de comunicação para
atrair investidores aos seus projetos. Agora, as duas compartilhamtambémumacrisedecredibilidade por parte do mercado.
A OGX só participará do leilão

MAIS VELHOS

A quantidade de brasileiros jovens no setor de serviço doméstico é cada vez menor. Os
dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad) mostram que 51,3%
dos trabalhadores dessa categoria tinham até 39 anos em
2011 – em 2002, a fatia era bem
maior, de 68,5%. Em números
absolutos, o total de trabalhadores nesse perfil caiu de 5,2
milhões para 3,8 milhões.
A fuga dos trabalhadores mais
novos é impulsionada pelo bom
momento do mercado de trabalho, capaz de abrir oportunidades em outros setores da economia–emfevereiroataxadedesocupação foi de 5,6%, a menor para o mês desde 2003, segundo o
InstitutoBrasileiro deGeografia
e Estatística (IBGE).
O grau de escolaridade do bra-
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dos trabalhadores domésticos por faixa etária

Crescimento. É o verdadeiro

calcanhar de Aquiles do governo. Colheu apenas 1,8% médio
de crescimento anual nos últimos dois anos e, sofre com perspectivas sombrias para este ano.
Essa é a ameaça aos altos índices
de popularidade da presidente.
Mas o que fazer? Esperar que os
investimentos privados floresçam? Apostar no crescimento
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domésticos com até 39 anos aumentaram o tempo de estudo
médio de 5,9 anos para 7,2 anos
entre2002 e2011. Na faixa acima

de 40 anos, a escolaridade média
cresceu de 3,8 anos para 5,3 anos
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“Quando a educação aumenta,
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Masessenãoéo melhormomento para vender os ativos. As
ações da petroleira atingiram na
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da sua petroleira começaram a
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Tubarão Azul, entre janeiro e fevereiro, o empresário não é mais
visto em eventos e tampouco
aparece publicamente para falar
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Esse é um Eike bastante diferente daquele de 2007, que cha-
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mou de “barato” o US$ 1,47 bilhão pagos pela aquisição de 21
blocos exploratórios. Na época,
oempresáriorecorreuànumerologia para fazer os seus lances,
todos encerrados com o número
63, o mesmo que adota em suas
lanchas de corrida.
“É o número de sorte do grupo
e até agora a numerologia tem
dadocerto”,disseele.Atualmente, a ordem é “disciplina de capital”,comoCarneiroressaltou,recentemente, a analistas.
Já Márcio Mello esteve sumido nos últimos 40 dias, em busca
de investidores estrangeiros paradividiro capitaldaHRT. Oplano foi abortado diante do baixo
valor das ações, cotadas a R$
4,39, longe da marca de R$ 43
atingida em março de 2011.
Parceria. Sem dívida com ban-

cos, a HRT está em melhor posição e participará do leilão se fechar parceria com outras petroleiras, sem, no entanto, injetar

WILTON JUNI0R/ESTADÃO-2/9/2008

Queda. Mercado passou a ‘punir’ OGX e HRT após frustração
dinheiro no negócio, apenas entrando com “know how”.
OGX e HRT vivem uma crise
de credibilidade desde o meado
do ano passado. Ambas estão em
fase pré-operacional e, aos olhos
do mercado, não cumpriram

suas promessas. Mello diz que
os investidores são “injustos”
com ele e Eike.
“Temos apenas dois anos de
atuação. Não entregamos o que
prometemos, mas vamos entregar”, reclamou.

A HRT sofre o “efeito Eike”,
admite o executivo, no qual petroleiras de médio porte são penalizadas por comunicações excessivamenteentusiasmadasfeitas na época de suas estreias na
BM&F Bovespa, mas que ainda
não se concretizaram.
Para descolar sua imagem da
de Eike, Mello afirma o seu perfil
técnico,deex-funcionáriodaPetrobrás. A aposta do empresário
é que, se o mercado financeiro
está ávido por retornos rápidos
em meio à crise internacional, e
por isso cobra retorno imediato
daHRTedaOGX,há recursodisponível por parte de outras petroleiras interessadas na formação de parcerias.
A HRT negocia participações
em seus ativos na Bacia do Solimões, na região Norte do País, e
na Namíbia. No país africano, a
conclusão da parceria deverá
sair até o fim deste mês, antes do
anúncio do resultado exploratório na área.
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Inflação. No primeiro quadri-

mestre de cada ano ocorre forte
pressão para o BC elevar a Selic,
pois há uma sazonalidade inflacionária de cerca de 40% do
IPCA, marcada por reajustes de
preços procurando compensar a
inflaçãoocorridanosúltimosdoze meses.
É o que ocorre nos reajustes
do IPTU, IPVA, despesas escolares, tarifas de ônibus (postergadas em parte a pedido do governo) e contratos que usam o ano
calendário como base de atualização. Neste ano o problema se
agravou pela inflação de alimentos,responsávelporparteimportante da composição do IPCA.
A perspectiva inflacionária
não me parece preocupante. A
boa safra de alimentos, que começará a se fazer sentir, poderá
reduzir o surto de preços ocorrido nos últimos meses e, na parte
da inflação externa, o Índice de
Commodities Brasil (IC-Br), do
BC, recuou pelo terceiro mês seguido com variação negativa de
6,1% desde janeiro.
O governo já anunciou que virãonovasdesoneraçõesreduzindo custos nos planos de saúde e
no transporte coletivo e, deixa
entrever que não irá parar por aí.
Além disso, cessam os efeitos
dos reajustes sazonais acima
apontados.
Nesse sentido é correta a decisão do BC de decidir com cautela, não se precipitando, tendo
que depois voltar atrás, caso ceda à pressão do mercado financeiro para elevar a Selic.
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Jovens se afastam do emprego doméstico

cessário posicionar o câmbio
mais próximo de R$ 3, pois no
período de 2003/2007 em que
essas contas foram superavitárias, o câmbio em valores
atuais esteve em R$ 3,80.
Como o governo acredita
queo câmbioacimadeR$ 2irá
gerar inflação, e o momento
não é adequado para isso, a
possibilidadedeefetuar adesvalorização do real pode estar
sendo deslocada para algum
momento do segundo semestre. Vai nessa direção a redução do fluxo cambial comercial, onde o equilíbrio entre
oferta e demanda pela divisa
estrangeira mostra claros sinais. Neste primeiro trimestre o rombo nas contas externas alcançouUS$ 18,0 bilhões
crescendo 50% em relação a
igual período de 2012.
Para desatar o nó da economia,o governonãopode esperar mais. É necessário reduzir
os juros dos bancos privados
e desvalorizar o real para a vizinhança de R$ 2,50 em algum
momento do segundo semestre quando a inflação poderá
estar arrefecida. É aguardar.

Crise pode tirar OGX e HRT de leilão de petróleo
A OGX, de Eike, só deve
participar do leilão se
vender ativos; HRT
procura parceiro no
mercado internacional
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Fotos meramente ilustrativas.
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●

ços de maior consumo popular
e; b) estimular a oferta interna
pelo posicionamento do câmbio
próximo a R$ 2,50 por dólar.
O governo já obteve relativo
sucesso ao derrubar os juros na
Caixa Econômica Federal e no
Banco do Brasil, mas resta muito
aserderrubadonosbancosprivados e, o governo tem instrumentos para seguir aliviando o peso
do sistema financeiro sobre a sociedade.
Quantoao câmbioo real se encontra apreciado, fazendo com
queaexpansãodoconsumoesteja sendo atendida principalmente pela importação. O resultado
deste primeiro trimestre na balançacomercial(exportaçãomenos importação) foi de um déficit de US$ 5,2 bilhões (!). Isso
acendeu a luz amarela ao governo. Se não ocorrer a desvalorização cambial, como estão fazendo os Estados Unidos, Europa,
Japão e China, o rombo externo
vai crescer e não será mais financiado pelo ingresso do investimento direto de estrangeiro
(IDE).
Valelembrarque parao equilíbrio das contas externas será ne-
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a pessoa tem mais oportunidade.
O mercado de trabalho está bom
e o trabalhador mais qualificado
não opta por fazer o serviço doméstico”,dizFernandodeHolanda Barbosa Filho, professor da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e pesquisador do Ibre. “As novas
gerações estão em posição de
aproveitar esse momento de melhora no mercado de trabalho.”
O movimento de fuga daatividade doméstica indica que o
mercado de trabalho no Brasil
começa a se aproximar da realidade de países de economias
mais desenvolvidas. Por muito
tempo, o serviço doméstico teve como principal função dar
uma oportunidade para o trabalhador de baixa qualificação
sem oportunidade em outros
setores da economia.
“O trabalho doméstico sempre serviu como uma possibilidadeparapessoas combaixo níveleducacional”,dizReginaMadalozzo, professora do Insper.
Na avaliação dela, alguns empregadores domésticos chegaram a mudar de setor de atuação, mesmo com uma remuneração menor porque “o trabalho
doméstico era uma ocupação
que não estava gerando satisfação para quem a exercia.”
Troca. Apesar da saída dos mais
jovens, a professora do Insper
acredita que, ao menos no curto
prazo, o trabalhador doméstico
não deve ficar tão raro como em
países de economia madura.
“Acredito que tenhamos um certo movimento nos próximos meses de trabalhadores transitando
do trabalho doméstico mensal,
para uma só família, para o trabalhocomodiarista,comdiasalocados para famílias diferentes.”
O empresário Raimundo Silveira,porexemplo,mudouosplanos de contratação de uma empregada, depois da aprovação da
nova lei das domésticas. Desde o
fim do ano passado, ele procuravaumaempregadamensalistaparatrabalharnasuacasa,ondemora com a mulher e o filho. “Nossa
empregada se desligou no fim do
ao passado e, de lá para cá, fizemos várias tentativas que não deram certo”, conta o empresário.
Entre salário e encargos, ele de-

● Novo

cenário

FERNANDO DE
HOLANDA BARBOSA
FILHO
PROFESSOR DA FGV E
PESQUISADOR DO IBRE

“Quando a educação aumenta,
a pessoa tem mais
oportunidade. O mercado
de trabalho está bom
e o trabalhador mais
qualificado não opta por
fazer o serviço doméstico.”

sembolsava com a antiga empregada cerca de R$ 1.500 por mês.
Mas agora com a nova lei e diante
do grande número de dúvidas de
como a legislação será aplicada,
ele decidiu “pisar no freio”.
O primeiro passo foi comunicar à agência encarregada de recrutar a candidata a doméstica
de que, a partir de agora, o interesse é por uma diarista duas vezes por semana. No momento,
ele já tem uma passadeira que
vai uma vez por semana cuidar
da roupa. Além disso, Silveira
apressou a compra de uma lavalouça, que custou R$ 1.350.
“Com a lava-louça vou economizar água. A máquina gasta 19 litros de água e a louça lavada na
pia consome 120 litros”, observa
o empresário.
Segundo a Whirlpool, dona das
marcas Consul e Brastemp, que
voltou a fabricar lava-louças no
País em 2010, há um grande potencial para esse eletrodoméstico porque menos de 1% dos lares
brasileiros têm o equipamento.
Comanovaleidecontratação das
empregadas domésticas, que se
traduz em encargos maiores para
os empregadores, o cenário fica
ainda mais favorável para a venda
do eletrodoméstico.
Juliana Chaves, sócia da agência Véritas, especializada no recrutamento de empregados domésticos,contaque,após aaprovação da nova lei para os empregados do setor, aumentou a solicitação de diaristas. Na sua avaliação, com mudança no perfil
da demanda será possível atender mais facilmente a procura
porque a oferta de mensalistas
era muito restrita.

Gerações

DIARISTA FORMOU O
FILHO EM NUTRIÇÃO
‘Paguei até a festa de formatura dele ’, diz Santina

O

maior orgulho da
vida da diarista
Santina Barbosa
Freitas dos Santos, 47 anos, foi ver o filho,
Lucivaldo Freitas dos Santos, hoje com 26 anos, fazer o
discursodooradornaconclusão do curso de nutrição.
Santinafoifundamentalpara que o filho conseguisse alcançarumdiplomauniversitário. “Estou com o meu sonho
realizado. Consegui pagar
uma faculdade e até a festa de
formatura para ele”, lembra.
Paraverofilhoformado,porém, o esforço foi grande. Ela
teve de aumentar a carga de
trabalho. Passou a sair de casa
às 4h30 e só voltava por volta
das 23h30. Isso de segunda-

feiraa sábado.“Eucomecei atrabalhar de segunda a sábado. Trabalhava12 horas por dia para ajudar nos estudos deles”, afirma
Santina.
Hoje, com o filho já formado
e trabalhando como nutricionista,conseguiureduzirajornada para 8 horas por dia. Mas
nem por isso o esforço é menor.
Diariamente, gasta em média
seis horas no trânsito.
Durante a graduação, Lucivaldo conseguiu uma bolsa de estudo integral na faculdade, mas o
gasto com o transporte era de R$
200 por mês. E isso pesava no
orçamento familiar. Ele chegou
a trabalhar em dois locais – primeiro num pet shop, depois
numsupermercado–,masdesistiu para se dedicar ao curso de

graduação.
“Eutrabalhavanumpet shop e
ficava até as 7 horas da noite. Era
complicado. A minha mãe falou
para eu sair do trabalho que ela
aguentaria as pontas. Saí do emprego e me dediquei somente ao
curso”, afirma Lucivaldo.
“Em seguida, arrumei um novo trabalho, num supermercado. Aí foi o momento de sentar e
conversar novamente. Acabei
saindo desse segundo emprego,
porque ficava mais fácil pagar a
condução e manter a bolsa de
estudo do que correr o risco de
perder a bolsa”, afirma ele, que
reconhece a importância da
ajuda da mãe para a conclusão
do curso. “Não dá para falar
desse período e não lembrar do
esforço da minha mãe.”
O trabalho árduo da diarista
Santina foi compensando pelo
aumento da procura por
empregadas. Hoje, se pudesse,
“pediria para que fossem criados
mais dias na semana” para dar
contadetoda ademandapeloseu
trabalho. Ela é pernambucana,
da cidade de São José do Egito, e
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Apoio. Santina e Lucivaldo, mãe e filho comemoram o curso universitário do jovem
chegou a São Paulo em 1988. Na
época, o filho tinha 11 meses. Por
um período, foi trabalhar de
babá. “Meu filho tinha entre três
e quatro anos nessa época.”

Decidiu virar diarista depois
de conversar com uma colega de
trabalho na época em que
limpava o shopping Aricanduva.
“Uma amiga minha falou: ‘O

que você está tirando no mês
eu estou tirando numa
semana”, lembra. De lá para
cá, já se passaram 18 anos. /
L.G.G.

