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No Brasil, a discussão em torno da alta carga tributária que envolve a contratação de 
profissionais está "empacada" no governo, principalmente, no que diz respeito às áreas de TI e 
Telecom. Há o interesse de reduzir o custo da contratação e dos tributos impostos à mão-de-
obra registrada, mas o tema é polêmico.  
 
A tão sonhada desoneração trabalhista para o setor de software, por exemplo, ainda é 
debatida pelas autoridades e entidades ligadas à área. Muita teoria e pouca prática, 
principalmente após a saída de Luiz Fernando Furlan do Ministério do Desenvolvimento. Nessa 
demora de concretizar ações efetivas, o Brasil pode, mais uma vez estar perdendo uma boa 
oportunidade de atrair investimentos numa economia globalizada.  
 
Titãs norte-americanas estão assustadas e fazem um alerta para as autoridades: Os Estados 
Unidos podem perder milhares de empregos para países emergentes, entre eles, o Brasil, a 
menos que as empresas reduzam urgentemente as despesas com assistência médica, advertiu 
Craig Barrett, presidente da fabricante de chips Intel.  
 
O executivo observa que a dificuldade de conter os gastos anuais de dois bilhões de dólares 
com assistência média poderá comprometer a competitividade global da economia dos Estados 
Unidos. "A assistência médica é o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos em termos de 
competitividade", afirmou Barrett, em entrevista ao jornal Financial Times.  
 
Segundo ele, os gastos com assistência médica são tão altos nos Estados Unidos que seria 
mais barato contratar novos funcionários em outros países, com custo de mão-de-obra mais 
baixo, do que pagar benefícios de assistência médica para trabalhadores americanos e suas 
famílias.  
 
Os comentários de Barrett aconteceram um dia depois da General Motors ter conseguido 
negociar com os sindicatos, que os trabalhadores da empresa assumam um percentual maior 
dos gastos com assistência médica - acordo esse que poderá abrir as portas para negociações 
semelhantes em outras empresas da indústria automobilística, como a Ford e a Chrysler.  
 
TI e eleições 
 
Ao contrário de outros líderes da indústria, Barrett apelou às empresas, e não, aos políticos, 
para que tomem a iniciativa de reduzir os custos com assistência médica, que equivale 
atualmente a 16% do PIB, o índice mais elevado do mundo desenvolvido. 
 
Segundo Barrett, o foco do debate, em plena corrida para a eleição presidencial de 2008, é 
como garantir cobertura para os milhões que não têm seguro de saúde - um problema 
também para as empresas que lidam com funcionários não-segurados.  
 
O presidente da Intel acredita que empresas, hospitais e médicos deveriam tirar mais proveito 
da Tecnologia de Informação, começando pela adoção de medidas tais como os registros 
digitais de saúde.  
 
Não é fácil mudar o modelo. A própria Intel, por exemplo, teve pouco sucesso com as vendas 
para o setor de saúde, desde que criou uma divisão digital de assistência médica em 2005. A 
resistência à mudança por parte da indústria é apontada como uma das razões para o 
insucesso da ação. 
 
No ano passado, a Intel uniu forças com empresas como a cadeia varejista Wal-Mart dos 
Estados Unidos e a BP, grupo britânico de petróleo, para lançar um plano de oferta de registros 
digitais de saúde para trabalhadores. 
 
 
 



Barrett reiterou seu pedido de relaxamento das leis de imigração dos Estados Unidos, 
advertindo que as regras, arrochadas em 2001, em função dos atentados em Nova York, 
impedem as empresas de contratar mão-de-obra qualificada.  
 
O executivo, ao Financial Times, mostrou-se descrente da possibilidade de uma nova 
administração - eleições acontecem em 2008 - possa vir a resolver a questão. Segundo ele, a 
maioria dos candidatos se preocupa mais com imigração ilegal do que com métodos para atrair 
profissionais qualificados em Engenharia e Informática para os Estados Unidos. 
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