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NÍVEL SUPERIOR Perda é registrada na remuneração de várias profissões, porém não desanima estudantes e quem já está no mercado

Salário encolhe 6% em 10 anos
EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Salário médio dos trabalhadores
com curso superior completo caiu 6%
entre os anos de 2000 e 2010. Nesses 10
anos, a remuneração baixou de R$ 4,317
mil para R$ 4,060 mil, conforme estudo
divulgado pela Brasil Investimentos &
Negócios (BRAiN). De acordo
com os pesquisadores, nas áreas
mais afetadas, como a adminis-
tração de empresas, turismo, far-
mácia, marketing e enferma-
gem, esse resultado se deve tam-
bém ao aumento no número de
formandos. Baixa porém, não
desestimula os profissionais ma-
to-grossenses.

Na opinião do estudante
do último ano de enfermagem
José Freitas dos Santos, o
diagnóstico da pesquisa não
faria diferença na escolha da
carreira. “Em todas as profis-
sões é assim. Se você conse-
guir se destacar, será melhor
remunerado. Vai poder esco-
lher um emprego melhor e
nem todo lugar paga só o piso.
Depende também do profis-
sional, do esforço, da qualificação”.

No segmento turístico, entretanto,
outros fatores impedem a valorização do
trabalhador e, consequentemente, uma
melhor remuneração. O empresário da
área Jaime Okamura explica que o setor
não é consolidado e o mercado não está
absorvendo a mão de obra profissional,
principalmente aquela vinda das facul-

dades. O trabalho informal está presente
na atividade. “As pessoas muitas vezes
entram no mercado sem habilitação es-
pecífica para a função e vão aprenden-
do”. Mas, para Okamura, isso começa a
mudar a partir da expansão do setor, so-
bretudo na hotelaria e na alimentação,
com o surgimento de novas empresas de
bandeiras nacionais e internacionais.

Ensino médio - Quem com-
pletou somente o ensino médio tam-
bém teve perda salarial de 4,4% nesse
intervalo, reduzindo de R$ 1,318 mil,
em 2000, para R$ 1,317 mil, em 2010.
Em contrapartida, ficou menor a dife-
rença na remuneração desses trabalha-
dores com aqueles que tem curso de
graduação. Reduziu de 213% para

208% na mesma base de comparação.

Em alta - Conforme a pesquisa
da BRAiN, algumas profissões tiveram
alta na média salarial. Medicina, ciências
sociais e ambientais, veterinária, direito
e engenharia civil constam na lista. Se-
gundo o presidente do Sindicato dos En-
genheiros de Mato Grosso (Senge/MT),

Luiz Benedito de Lima Neto, esse
crescimento é perceptível em toda
a engenharia. Nos últimos 5 anos
e por mais 5, a engenharia agro-
nômica ficará em destaque, se-
gundo Neto, que também respon-
de como diretor adjunto financei-
ro da Federação Nacional dos En-
genheiros (FNE).

“Primeiro todos estão em-
pregados. E muitos, que estão no
campo, tiveram elevação salarial
média de R$ 4 mil para R$ 8 mil.
Aqui na cidade, realmente a en-
genharia civil tem uma boa de-
manda de serviço”, diz se refe-
rindo às obras públicas e priva-
das. O engenheiro frisa que, des-
de 2006, a federação tem desen-
volvido o Programa Cresce Bra-
sil, Mais Engenharia e Mais De-
senvolvimento para incentivar a

geração de emprego. Dentre as ações, a
entidade organizou seminários em to-
das as capitais que serão sede dos jogos
da Copa do mundo de 2014.

Ainda de acordo com o estudo, as
áreas de medicina, humanas e enge-
nharias apresentaram uma alta no per-
centual de formandos que trabalham na
área de formação.

Otmar de Oliveira

Área das engenharias, entre elas a civil, está entre as atividades com ganho salarial nos últimos anos

FERRUGEM

Novo foco é confirmado
EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Treze focos de ferrugem
asiática foram identificados e
confirmados pelos laboratórios
credenciados pelo Consórcio
Nacional Antiferrugem nas la-
vouras de soja mato-grossense
até esta quarta-feira (16). O caso
mais recente foi registrado na
segunda-feira (14) em uma la-
voura de soja precoce localizada
na cidade de Campos de Júlio, a
553 km da Capital, o que gerou
um alerta aos produtores da re-
gião Noroeste. 

Coordenador da Comissão
de Defesa Sanitária Vegetal da
Superintendência Federal da
Agricultura (CDSV/SFA/MT),
Wanderlei Dias Guerra, explica
que a ferrugem, no momento da
colheita, pode chegar até as la-
vouras vizinhas. Em outras sa-
fras, essas plantações foram as

mais afetadas pela doença. “O
alerta é para que os produtores
da região estejam atentos a par-
tir da colheita, sobretudo com o
clima chuvoso e a presença da
ferrugem na proximidade”.

Alem do clima favorável,
aliado à colheita da soja precoce,
que possibilita o aumento dos es-
poros da doença no ar, as chuvas
ininterruptas também atrapa-
lham a aplicação dos fungicidas.
Gerente técnico da Associação
de Produtores de Soja e Milho de
Mato Grosso (Aprosoja), Luiz
Nery Ribas, frisa que há cerca de
uma semana as chuvas começa-
ram com intensidade em todo o
Estado e os produtores devem
redobram o monitoramento. “A-
té então, o clima foi desfavorável
para a ferrugem. Por isso não ex-
plodiu, não se manifestou como
o esperado”, afirma Ribas, lem-
brando que os focos lançados na
planilha do consórcio são indica-

tivos “para que os produtores to-
mem ciência que na região tem
presença da doença. Mas tem
muito mais (focos)”.

Primeiro alerta da doença
na safra 2012/2013 foi dado no
início de novembro de 2012,
após serem detectados focos em
Alto Araguaia, a 415 km de
Cuiabá, e Lucas do Rio Verde, a
354 km. A doença se manifestou
em sojas guaxas ou tigueras,
que nasceram involuntariamen-
te durante o vazio sanitário (de
15 de junho a 15 de setembro).
A manifestação precoce da fer-
rugem nesta safra era esperada
pelas entidades, já que foram
encontrados fungos da doença
em 80% das 200 amostras da
planta guaxa coletadas próximo
a rodovias e no perímetro urba-
no no período proibitivo. Em to-
do o país, até esta quarta-feira,
foram registradas 82 ocorrên-
cias em vários estados.

Amostras são coletadas e analisadas em laboratórios, que monitoram o avanço da doença

Otmar de Oliveira

Alexandre Vieira/AE

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro acredita que há espaço para baixas

TAXA DE JUROS 

Copom mantém Selic em 7,25%
BRASÍLIA/AE

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central
(BC) manteve nesta quarta-feira
(16) a taxa Selic em 7,25% ao
ano. É a segunda vez consecutiva
que o Copom decide pela manu-
tenção da taxa básica de juros.
Mesmo assim, a Selic se encontra
no menor patamar da história. A
decisão confirmou a previsão da
quase totalidade dos analistas De
acordo com levantamento do AE
Projeções, serviço da Agência Es-
tado, de 80 instituições financei-
ras consultadas, 79 apostavam na
manutenção da taxa e apenas uma
esperava uma queda de 0,25 pon-
to percentual.

A próxima reunião do Co-
pom está marcada para os dias 05
e 06 de março. A ata da reunião
desta quarta-feira será divulgada
pelo BC na quinta-feira da próxi-

ma semana, dia 24 de janeiro.

Repercussão - A Confe-
deração Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro (Con-
traf-CUT) criticou a manutenção
da taxa básica de juros em 7,25%
ao ano. “Foi desperdiçada uma
boa oportunidade para retomar o
bom caminho da redução da Se-
lic e, com isso, forçar uma queda
maior dos juros e dos spreads dos
bancos, a fim de baratear o crédi-
to e incentivar o emprego, o de-
senvolvimento e a distribuição
de renda”, avalia o presidente,
Carlos Cordeiro.

Ele destaca que, “apesar das
quedas da Selic em 2012, os ban-
cos brasileiros ainda continuam
praticando juros e spreads que per-
manecem entre os mais altos do
mundo, travando a produção e o
consumo, freando o crescimento
econômico do país”. Levantamento

da Anefac mostra que “as taxas de
dezembro, mesmo com as reduções
ocorridas no ano passado, ainda es-
tão longe do padrão internacional”. 

A taxa de juros média geral
para pessoa física foi de 5,44% ao
mês (88,83% ao ano). O cheque
especial ficou em 7,82% ao mês e
o juro do cartão de crédito, com
taxa de 9,37% ao mês (192,94%
ao ano). Já a taxa de juros média
geral para pessoa jurídica foi de
3,07% ao mês (43,74% ao ano).
“Todos esses juros dos bancos ain-
da são altos e precisam cair mais.
A inflação e a baixa inadimplência
não justificam essas taxas eleva-
das nem as altíssimas provisões
para devedores duvidosos”, critica
o dirigente sindical. “Os bancos
podem emprestar mais com juros
e spreads menores”, defende. “No
Brasil, o crédito beira 50% do
PIB, enquanto em outros países
chega até 300% do PIB”.

Em baixa

Atuariais (profissional que
analisa riscos)
Turismo
Publicidade
Produção e Processamento
Engenharia Eletrônica
Enfermagem
Administração de 
Empresas
Farmácia
Pedagogia
Filosofia
Comunicação

Em alta

Medicina
Ciências Sociais
Engenharia Civil
Ciências Ambientais
Ciências da Terra 
Economia 
Estatística
Odontologia
Biblioteconomia
Psicologia
Direito
Veterinária
Militar
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