16 Brasil Econômico Segunda-feira, 17 de maio, 2010

OPINIÃO

José de Souza Mendonça
Diretor-presidente da Associação
Brasileira das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar

Matéria
Luiz Calil

Alberto Serrentino

Presidente da Caterpillar

Sócio-sênior da consultoria
GS&MD - Gouvêa de Souza

Onde está o equilíbrio?

Qualificar para crescer

A nova classe média

Projetos em tramitação, mas com boas chances de
serem aprovados nas duas casas do Congresso, entre
estes o fim do “fator previdenciário”, podem obrigar o Brasil a fazer a reforma de sua Previdência antes do previsto, pela impossibilidade de o Regime
Geral da Previdência Social arcar com a escalada
dos déficits que seriam gerados. Mesmo porque há
ainda a possibilidade da aprovação de um reajuste
de 7,7% para os aposentados do INSS que recebem
acima do salário mínimo, contra os 6,14% oferecidos inicialmente pelo governo.
Fazer a reforma antes do esperado seria necessário
porque o déficit do Regime Geral, que ficou ao redor
de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2008,
pode dar um salto para 11% do PIB em 2050. Já o aumento real que poderá ser concedido aos aposentados que recebem além do mínimo significaria um
gasto extra de R$ 5 bilhões para os cofres da Previdência. Ou R$ 600 milhões a mais que o Ministério da
Fazenda concedeu nas negociações. Mas, se tais números são por um lado uma ameaça capaz de causar
apreensão, de outro lado acresce a certeza de que a
mudança do perfil demográfico da população virá
sem dúvida acelerar os gastos previdenciários. As
projeções dão conta de que em mais duas décadas a
parcela da população brasileira com mais de 65 anos
será o dobro da atual, resultado de uma equação que
combina a queda na taxa de fecundidade (a mulher
tem hoje 1,85 filho, contra 3,5 há 20 anos) com a ampliação sem parar da expectativa de vida.
No momento em que a sustentabilidade é cobrada
das pessoas e das empresas, o país se arrisca a ter uma
Previdência Social pouco sustentável. De toda forma,
o bom dos cenários desafiadores é que instigam a
pensar mais a fundo. No caso presente, isso significaria assumir a necessidade de uma reforma previdenciária não caso a caso, mas a partir dos conceitos.

A indústria voltou a investir no crescimento, a contratar, a planejar o futuro. A grande preocupação das
empresas no momento é a escassez de mão de obra
capacitada. Em nosso país, sobram vagas de emprego
e também pessoas sem emprego por não terem qualificação. Dados do Sine, rede pública de agências de
emprego associada ao Ministério do Trabalho, mostram que apenas 39% das vagas ali oferecidas em
2009 foram preenchidas, contra 42% em 2008. Particularmente, acredito que estamos em um momento
crucial no desenvolvimento do Brasil, em que o país
precisa crescer mas começou a sentir de perto o impacto da educação, ou a falta dela, na expansão das
empresas. O fato é que hoje as empresas sentem o resultado da política educacional sem direcionamento
ao mercado: sobram bacharéis e faltam técnicos para
suprir a demanda do crescimento industrial.

A economia brasileira vive uma transformação estrutural desde 2005, quando o consumo das famílias
passou a crescer a taxas sistematicamente superiores
à expansão do PIB. De outro lado, a conjunção positiva de níveis de emprego, renda, crédito e confiança
fizeram o varejo nacional crescer acima do PIB e do
consumo nos últimos seis anos. Em 2009, apesar da
profunda crise internacional, que impactou o Brasil e
levou o PIB a crescimento negativo (-0,2%), o consumo cresceu 4,1% e o varejo 5,9%. Portanto, deflagrou-se um processo dinâmico no mercado interno
que alimenta a demanda e permite ao varejo crescer
de forma contínua e acelerada. As projeções da
GS&MD – Gouvêa de Souza para 2010 apontam para
expansão do consumo de 7,5% e do varejo de 8,5%.
O desempenho do primeiro trimestre mostra que há
potencial para taxas maiores de crescimento.
As bases para o crescimento vigoroso do consumo
e varejo no Brasil começaram no Plano Real, com os
programas sociais de distribuição de renda — que
culminaram no Bolsa Família — expansão do salário
mínimo e barateamento e ampliação de crédito,
além do crescimento econômico que gerou emprego
e aumento de renda. Este processo vem transformando a estrutura sociodemográfica do país e dando
origem a uma classe média emergente.

De toda forma, a primeira
batalha é evitar o fim do “fator
previdenciário” sem o cuidado
de colocar algo em seu lugar
Para dar certo, a postura deve ser construtiva.
Nada de gastarmos tempo e energia procurando culpados, mesmo porque a situação chegou ao ponto em
que se encontra por omissão ou má gestão de vários
governos, alguns dos quais colocaram o dinheiro da
Previdência Social em obras, pode-se mesmo dizer, a
fundo perdido. Mesmo enfrentando opções delicadas, já que os aposentados não podem simplesmente
ser penalizados pelas conseqüências da má gestão
alheia, nem a Nação como um todo teria condições de
assumir todo o ônus, ainda assim é necessário que se
discuta caminhos que nos levem o mais perto possível de um justo equilíbrio para a Previdência.
De toda forma, a primeira batalha é evitar o fim do
“fator previdenciário” sem o cuidado de colocar algo
em seu lugar, por exemplo, o estabelecimento de
uma idade mínima para aposentadoria, a menos que
a opção seja por um orçamento desequilibrado, penalizando a todos os trabalhadores.
A decisão no presente seguramente cobrará um
preço amanhã e não se pode impor a um povo que sacrifique o seu futuro. ■

Proponho um novo tipo de anúncio
de emprego, simples e objetivo:
“Contratam-se funcionários
que saibam encantar os clientes”
Para tornar a situação dos empresários ainda mais
difícil, a capacitação formal hoje fornecida não atende ao perfil de funcionário que as empresas precisam
para crescer. Para enfrentar a concorrência global, as
pessoas devem estar preparadas para trabalhar com
as tecnologias disponíveis, principalmente no processo operacional. Temos exemplos claros dos países
asiáticos, nos quais o investimento maciço na formação técnica de seus trabalhadores tem alavancado a
competitividade das empresas daqueles países e podemos constatar no comércio a invasão oriental.
Diante dessa competição internacional, é ainda
necessário atribuir ao perfil dos funcionários a visão
empreendedora. Somente será bem-sucedida a empresa que contar com pessoas capazes de compreender que o cuidado do homem diferencia o produto.
Sobreviverá a empresa que conseguir encantar seus
clientes. Proponho, então, um novo tipo de anúncio
de emprego, simples e objetivo: “Contratam-se funcionários que saibam encantar os clientes”.
Recentemente, iniciamos uma parceria com a Prefeitura de Piracicaba, Sindicato dos Metalúrgicos e escolas técnicas para a seleção de alunos para trabalhar
na Caterpillar. Das indicações recebidas de oito diferentes escolas da cidade, aplicamos testes, dinâmicas
e avaliações comportamentais em 471 alunos e, para
nossa surpresa, conseguimos contratar apenas 12%,
ou seja, 57 jovens. Identificamos neles problemas
também com comprometimento, comunicação, iniciativa, disciplina, entre outros aspectos.
É hora de discutir questões práticas, efetivas, sob
risco de vermos nosso país perder oportunidades de
crescimento e de agregar mais produtos industrializados em sua pauta de exportação. A realidade atual
mostra que apenas 10% dos jovens estão se formando
no ensino técnico enquanto que na Alemanha e na
Coreia há 50% no nível técnico-profissionalizante.
Os jovens precisam receber uma formação adequada
à necessidade do país. Devem aproveitar as oportunidades atuais de vagas técnicas oferecidas pelas empresas. A sociedade precisa valorizar profissionais
técnicos. O Brasil precisa deles para crescer. ■

A classe média será um importante
motor da expansão e quem souber
decifrar seu comportamento viverá
um período de grandes oportunidades
As classes B e C já respondem por cerca de 43%
do potencial de consumo nacional. Sua participação
nas famílias brasileiras pulou de 50% para 60% entre 2003 e 2009. O potencial de elevação de consumo decorrente da expansão e aumento de renda
discricionária da classe média emergente atrai investimentos e interesse por empresas de consumo e
varejo pelo mercado brasileiro.
O fenômeno e a perspectiva de expansão da classe
média emergente trazem consigo o crescimento da
região Nordeste — 46% das famílias da região recebem o benefício do Bolsa Família e 42% dos trabalhadores formais ganham salário mínimo. Com a expansão de ambos, o benefício no Nordeste é maior.
Adicionalmente, investimentos em infraestrutura,
turismo e migração fabril vêm contribuindo para o
dinamismo e perspectivas na região. Empresas que
sabem se relacionar com esses consumidores colhem
os frutos. O formato de “atacarejo”, interpretação
brasileira que transformou o Cash & Carry europeu
em hipermercado para consumidores de baixa renda,
vem ganhando espaço no varejo de alimentos e atraiu
o interesse de Carrefour (que adquiriu a rede Atacadão), Grupo Pão de Açúcar (que adquiriu a Assai) e
Walmart (que vem expandindo o formato Maxxi).
Se a economia brasileira mantiver uma taxa de
crescimento médio de 4,5% ao ano, até 2014 o mercado de consumo poderá atingir R$ 2,6 trilhões e o varejo — excluindo veículos e combustíveis — movimentará cerca de R$ 830 bilhões por ano. A classe média será
um importante motor da expansão e as empresas que
souberem decifrar seu comportamento e expectativas
viverão um período de grandes oportunidades. ■
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