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Crise sem freio
Insolvência fiscal do estado abate mercado de trabalho do Rio. Saldo de vagas é
positivo em São Paulo e Minas Gerais no ano

crise fiscal do Rio de Janeiro, longe do fim, avança sem freio sobre o mercado de trabalho. Nos sete
primeiros meses deste ano, nada menos que 74.760 vagas com carteira assinada foram fechadas no território
fluminense, calculou o grupo de pesquisas coordenado pelo economista Mauro Osório, na UFRJ, com base nos
dados do Ministério do Trabalho. Em São Paulo, no mesmo período, o saldo foi positivo em 86.049; em Minas
Gerais, 68.454. É a insolvência do governo estadual que está alimentando o círculo vicioso de debilidade
econômica, escalada do desemprego, queda da renda e aumento da vulnerabilidade social. Não à toa,
campanhas de arrecadação de alimentos ressurgiram para livrar da miséria, sobretudo, servidores,
aposentados e pensionistas sem rendimentos.

À recessão aguda do país e às restrições orçamentárias da União, somaram-se a bancarrota do estado, a
queda das receitas com royalties do petróleo e o encolhimento da Petrobras, em decorrência do escândalo de
corrupção descoberto pela Operação Lava Jato. Abateu-se sobre o Rio o que os especialistas gostam de chamar
de tempestade perfeita, traduzida pela sobreposição das piores condições políticas e macroeconômicas. A
renda com óleo e gás do estado e seus municípios caiu dois terços de 2013 ao ano passado. As estatísticas do
IBGE dão conta de 307 mil empregos formais no setor privado extintos de 2014 a 2016. O total de
empregadores foi reduzido em 19 mil — ou seja, quem cria vagas também, em parte, deixou de existir.

No triênio, o que cresceu foi o trabalho autônomo, em 193 mil indivíduos. Não é errado relacioná-los ao
empreendedorismo por (extrema) necessidade, já que falta emprego e são escassas as políticas públicas
direcionadas a qualificação, oferta de crédito e oportunidades para micro e pequenos empresários. Uma
pesquisa da Serasa Experien com microempreendedores individuais (MEI), a natureza jurídica que mais
cresceu nos últimos sete anos no país, descobriu que a principal dificuldade do segmento é a falta de
financiamento. Sem alternativas, os MEI recorrem ao crédito pessoal, sempre mais caro, ou a familiares e
amigos para viabilizar seus negócios.

Analista de recrutamento e seleção, Fernando Lobo identificou as cidades grandes e médias que mais
perderam postos de trabalho no primeiro semestre deste ano. A capital viu as demissões ultrapassarem as
contratações em 42.343 vagas. Duque de Caxias registrou saldo negativo de 6.685; Niterói, 3.923; Macaé,
3.733; Nova Iguaçu, 3.708; São João de Meriti, 1.290. “Na cidade do Rio, só o setor de serviços dispensou 17
mil trabalhadores de janeiro a junho, o comércio, 13 mil. Vendedor, operador de caixa, assistente e supervisor
administrativo, vigilante foram as funções mais atingidas”, enumera Lobo.

As dificuldades financeiras do estado, a recessão, o fim do ciclo de megaeventos abateram os setores que
mais empregam: serviços, comércio, construção. A demora da União em socorrer o Rio prolonga a apatia
econômica. Mauro Osório sublinha que a recuperação do estado ajudaria as contas nacionais, igualmente
debilitadas: “O Rio é a segunda unidade da federação na arrecadação federal. A União ficará no buraco, se não
resolver o problema do Rio”.

Lobo propõe o alinhamento de entes públicos com o setor privado na oferta de vagas e recrutamento de
trabalhadores. Uma intermediação eficiente apressaria contratações e diminuiria a duração do desemprego,
raciocina. Planos de desenvolvimento ancorados na vocação econômica de cada região também alavancariam a
geração sustentável de trabalho e renda. As cadeias do turismo, do entretenimento, da cultura, dos esportes e
da produção audiovisual são tão ou mais importantes que o petróleo, mas menos apoiadas. São iniciativas que
precisam começar para dar fim à depressão fluminense.l A
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