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OPINIÃO

EMPRESÁRIOS QUEREM
MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO
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principais causas do desemprego no Brasil, conforme avaliam os
empresários, que reivindicam mudanças nas leis trabalhista,
previdenciária e tributária para evitar o agravamento desse problema

"O nosso baixo
índice de

escolaridade produz
efeitos diretos na

produtividade,
tornando-a deficiente

e fazendo com que
trabalhadores sem

preparo fiquem sem
lugar em um

mercado cada vez
mais competitivo."

O

Plano Real conseguiu der-
rubar o problema da
hiperinflação, que asso-
lava o País. Hoje convive-

mos com taxas de inflação mensal
inferiores a 1%. Entretanto,
estamos enfrentando outro grave
problema: o desemprego. Como
combatê-lo é o nosso grande de-
safio.

Conforme dados da Confedera-
ção Nacional da Indústria, desde
março de 1994, época da implanta-
ção do Plano Real, até o final de

1995, 1,2 milhão de postos de tra-
balho foram perdidos.

Como conseqüência disso, hou-
ve um acréscimo da chamada "eco-
nomia informal", que, como é sabi-
do, não está sujeita às incidências

previdenciárias/tributárias da eco-
nomia formal e não traz qualquer
proteção aos trabalhadores. A ten-
dência desse quadro, que já repre-
senta aproximadamente 55% da
força de trabalho, é de se agravar,
pois o aumento do desemprego leva
ao aumento da informalidade.

As principais causas do desem
prego são o custo do trabalho e sua
excessiva regulamentação. A rela-
ção de trabalho formal está sujeita
a um enorme número de leis, de-
cretos, portarias, convenções in-

ternacionais/regionais,
convenções/acordos cole-
tivos, etc.

Esse dois fatores es-
tão intimamente ligados
e conduzem ao desestí-
mulo para as novas
contratações. O quadro
somente se reverterá se
conseguirmos a redução
do custo da mão-de-obra
e a flexibilização das re-

lações capital/trabalho.
O excessivo número de encar-

gos compulsórios incidentes sobre
a folha salarial é questão essencial
para a reversão que se deseja. Sa-
bemos que isso só ocorrerá no lon-
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go prazo, com uma reforma pro-
funda no regime tributário e
previdenciário. Enquanto isso não
ocorre, acreditamos que, no médio
prazo, medidas poderiam ser to-
madas no intuito de estimular no-
vas contratações. Seriam ajustes
ligados à fiexibilização dos bene-
fícios e direitos trabalhistas em
geral.

Esses ajustes seriam feitos me-
diante negociação direta entre
patrões e empregados, sem a par-
ticipação do legislador. Envolve-
riam questões relacionadas com,
por exemplo, jornada de trabalho.

Podemos sugerir a adoção do
chamado 'Banco de Horas", atra-
vés do acréscimo da duração nor-
mal do trabalho em certas épocas
do ano, compensado pela diminui-
ção em outras épocas, sem redução
dos salários e do pagamento de
horas extras. O mecanismo viria
atender às atividades de caráter
sazonal ou épocas de baixo
faturamento das empresas, evi-
tando-se as demissões conse-
qüentes.

Merece também ser destacado
que outras condições contribuem
para onerar a mão-de-obra e
desestimular a criação de novos
postos de trabalho. São ligadas à
infra-estrutura do País: malha ro-
doviária deficiente e em péssimas
condições, custo portuário ele-
vadíssimo, hidrelétricas não con-
cluídas, baixa qualidade dos servi-
ços de saúde e, principalmente, de
educação.

Aliás, a educação é fator decisi-
vo no desemprego, pois atinge di-
retamente a questão da formação
e qualificação profissional.

Apenas para ilustrar, citamos

dados obtidos pelo professor José
Pastore, da Faculdade de Econo-
mia da USP, sobre a média de
escolaridade dos trabalhadores em
alguns países:

Coréia do Sul	10 anos
Japão	11 anos
Estados Unidos 12 anos
Brasil	3,5 anos

O nosso baixo índice de escola-
ridade produz efeitos diretos na
produtividade, tornando-a defi-
ciente e fazendo com que trabalha-
dores sem preparo fiquem sem lu-
gar em um mercado cada vez mais
competitivo.

Como se verifica, a situação é
bastante complexa, mas as solu-
ções existem, como já foi apon-
tado.

Em curto prazo, caberia ao go-
verno incentivar a geração de em-
pregos, apoiando e estimulando
setores e áreas intensivos em mão-
de-obra. Também a retomada de
investimentos em infra-estrutura
pode constituir outra importante
fonte de criação de novos postos de
trabalho. A infra-estrutura pro-
dutiva faz com que aumentem as
oportunidades através do incre-
mento da economia como um todo.

O problema do desemprego ocu-
pa posição de destaque não apenas
no Brasil, mas em várias partes do
mundo, em economias sólidas e
tradicionais. Mas acreditamos que,
com a melhoria de nossa infra-
estrutura e a reforma de nossa
legislação trabalhista, pre-
videnciária e tributária, iremos
tornar nossa economia cada vez
mais atraente a novos empreendi-
mentos, possibilitando, assim, a
criação de novos empregos.
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