
DIAS ATRÁS, EM SÃO PAULO, UM DEBATE PROMOVIDO
pelo Lide, o Grupo de Líderes Empresariais, reuniu uma centena
de homens de negócios diante de Henrique Meirelles, do Banco

Central, e do senador Aloizio Mercadante. Lá pelas tantas, quando Mei-
relles já havia falado sobre as medidas tomadas para restabelecer o cré-
dito, um empresário pediu a palavra. Era Juan Quirós, ex-chefe da
Agência de Promoção das Exportações e presidente do grupo Advento,
uma empresa com faturamento de R$ 580 milhões, que constrói plantas
industriais, shoppings e tem um bom termômetro em relação ao ritmo
dos investimentos. "O crédito é bem-vindo, mas só adianta se os consu-
midores tiverem confiança no futuro para se endividar", disse ele. "Essa
confiança depende do fato de estarem ou não empregados." Quirós pro-
pôs o que chamou de Pacto pelo Desenvolvimento e pelo Emprego e a
idéia começou, ali mesmo, a ganhar corpo. O próprio senador Mercadante
disse ser favorável à proposta e adiantou que esse tema logo seria discu-
tido no governo. Na semana passada, ele foi enfático. "Há espaço para
desonerações fiscais, mas o governo deve condicionar a ajuda a empresas
ou setores que assumam o compromisso de não demitir", disse ele.



Até agora, já foram
lançadas medidas de
ajuda a setores espe-
cíficos, como a cons-
trução e a indústria
automobilística, justa-
mente em razão do
impacto no mercado
de trabalho, mas não
se impôs nenhuma
condição relacionada
ao emprego. Isso se
deve ao fato de que o
mercado de trabalho continua aqueci-
do. O Brasil gerou 2,14 milhões de va-
gas com carteira de janeiro a outu-
bro, a renda cresceu quase 10% e a
idéia em Brasília é não disseminar
pânico em relação ao tema. O proble-
ma é que a confiança se mede em re-
lação ao futuro - e não ao pretérito.
Na semana passada, o quadro come-
çou a se reverter
quando a Vale anun-
ciou 1,3 mil demis-
sões e fez-se um cál-
culo de que 121 mil
pessoas já estão sen-
do colocadas em férias coletivas em
todo o Brasil. Isso acendeu uma luz
amarela no governo e várias medidas
já vêm sendo estudadas. Uma delas é
ampliar o benefício do seguro-desem-
prego de cinco para dez meses. Outra
seria reduzir impostos de 20 setores
intensivos em mão-de-obra. Além dis-
so, o presidente do Instituto de Pes-
quisas Econômicas Aplicadas, Márcio
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Pochmann, recebeu a tarefa de dese-
nhar medidas emergenciais. Outra
frente de batalha será o BNDES, que
terá mais de R$ 100 bilhões para em-
prestar em 2009 e é capitalizado com
recursos do FGTS e do Fundo de
Amparo ao Trabalhador. "Se as em-
presas beneficiadas com recursos do
banco estiverem demitindo, teremos

de rever a política de empréstimos",
disse à DINHEIRO o ministro do
Trabalho, Carlos Lupi.

A idéia de um pacto, que envolva
governo, empresários e sindicatos,
vem ganhando adesões generalizadas.
Paulo Skaf, presidente da Fiesp, diz
que, além dos cortes de impostos, o
governo deveria agir para conter im-
portações predatórias. "Como o Brasil
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tem um mercado interno ainda forte,
muitos países que exportavam para os
Estados Unidos querem redirecionar
seus produtos, de forma subsidiada,
para cá", diz ele. "Precisamos urgente-
mente parar de exportar empregos".
Skaf conta que tem recebido várias vi-
sitas de representantes do varejo, que
relatam um ritmo ainda forte de ven-
das, mas que estão preocupados com
os rumores de demissões na indústria.
"O grande trunfo do Brasil é o seu
mercado interno, e isso deve ser pre-
servado", diz ele. No setor automobi-
lístico, Sérgio Reze, presidente da
Fenabrave, que reúne as concessio-
nárias, distribuiu uma carta aos as-
sociados em que faz um apelo para
que preservem empregos. "A perda
de um quadro treinado, capacitado a
prestar um bom atendimento a nossos
clientes, é tão traumática para o fun-
cionário como para a empresa", diz
ele. Entre os trabalhadores, o de-
putado Paulo Pereira da Silva, pre-
sidente da Força Sindical, diz que
há espaço para negociações tripar-
tites. "Se houver um compromisso
de manutenção de empregos, esta-
mos dispostos a conversar", diz ele.

Na história recente, houve até um
precedente em 2005, quando a Volks-
wagen ameaçou demitir quatro mil
empregados no ABC paulista. O ex-
ministro Luiz Marinho, à época presi-
dente do sindicato dos metalúrgicos,
foi ao presidente Lula, conseguiu ne-
gociar um pacote de ajuda à montado-
ra, mas arrancou o compromisso de

preservação dos em-
pregos. Marinho, que
foi eleito prefeito de
São Bernardo do
Campo, tem defendi-
do a tese junto ao

presidente Lula. Nos Estados Unidos,
onde as três maiores montadoras -
GM, Ford e Chrysler - foram ao Con-
gresso pedir US$ 34 bilhões, os sindi-
catos entraram na negociação. Abri-
ram mão de benefícios em troca dos
empregos. Na Argentina, emprésti-
mos subsidiados do governo estão
condicionados à não-demissão. O Bra-
sil deve também seguir o exemplo.
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