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Onde está o trabalho
O título é esse mesmo, sem ponto de
interrogação. Divulgado na mesma data do
primeiro dia de liberação do FGTS, relatório do
IBGE dá um retrato atual do emprego no país.
Segundo o Instituto, houve uma pequena
redução na taxa de desemprego: de 12,3%,
cedeu para 11,8%, o que significa que 609 mil
trabalhadores se uniram ao contingente
economicamente ativo do país. Uma notícia
positiva que não esconde, contudo, a dura
realidade: deste contingente, 41,4% — nada
menos do que 38,8 milhões de pessoas —
trabalha na informalidade. E ainda há 12,6
milhões sem emprego e em busca de uma vaga.
São pessoas que tiveram que se reinventar, como
o garçom Marlon de Azevedo, entrevistado pelo
jornal O Globo. Desempregado há 5 anos,
Marlon sobrevive vendendo sonhos. O doce é
adquirido de um fornecedor e revendido nas ruas
do Centro do Rio de Janeiro. Enquanto alimenta
sua esperança matando a fome dos apressados
transeuntes, Marlon aguarda dias melhores.
Dias que chegaram para 272 mil brasileiros,
ocupantes de vagas recém-criadas pela indústria,
ainda segundo os dados do IBGE. E para outros
181 mil, absorvidos pela construção civil. É um
número ainda modesto, mas em setores que
atuam em projetos de maior prazo, o que sugere
uma possível retomada da economia, agora
aguardada para 2020.
Como lembra a nossa frase do mês, o trabalho,
como qualquer oportunidade, não precisa estar a
nossa espera. É algo que também podemos criar.
No mercado deste 2006, nós do Escritório
Virtual Espaço 2D sabemos que o retorno a um
círculo virtuoso da economia representará uma
nova oportunidade para aqueles que estiverem
preparados e posicionados. Estamos prontos
para ajudá-lo com seus sonhos.

A man must make his
opportunity, as oft as find it.
Um homem deve criar suas
próprias oportunidades, não
apenas encontrá-las.
(Francis Bacon)

Considerado o pai da ciência moderna por seus trabalhos
sobre o método científico, Sir Francis Bacon nasceu (1561) e
faleceu (1626) em Londres. Filósofo e cientista, propôs que o
conhecimento fosse buscado a partir da experiência sensorial
e prática, método hoje chamado empirismo. Esse método se
contrapunha à filosofia então vigente, herdada do pensamento
medieval, a escolástica, que buscava conciliar o pensamento
racional com os dogmas do cristianismo.
Bacon defendia que a ciência, e não a religião, era a base do
conhecimento, devendo ambas serem separadas, eis que
destinadas a propósitos distintos: a primeira à compreensão
da natureza e a última à busca espiritual.
O método empírico está na base das grandes descobertas
científicas do século XVI realizadas por Galileu Galilei
(física e astronomia), Robert Hooke (física e biologia),
Andreas Vesalius (anatomia) e outros. Bacon defendia que o
conhecimento cientifico erguia-se sobre si mesmo,
cumulativamente, levando ao progresso. “Scientia potestas
est” (Conhecimento é poder), dizia. Frase a ser recuperada,
em uma época de tanto poder sem conhecimento.
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