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OPINIÃO

O exame da conjuntura brasileira em 2011 revela uma
complexa agenda para o futuro presidente. O temário
envolve vários aspectos críticos do funcionamento do
país: infraestrutura, mão de obra, ajuste fiscal, legisla-
ção trabalhista e previdenciária, BNDES, carga tribu-
tária, segurança e saúde pública. Com o crescimento
do país, teme-se que a estrutura de aeroportos, portos
e rodovias não aguente o aumento da demanda. Alguns
portos, por questões de administração, estão sofrendo
intervenção federal. Em São Paulo, eles estão traba-
lhando no limite, e em outros estados também podem
passar a apresentar sérios problemas.

O desafio no âmbito da infraestrutura será o de
avançar com as obras em andamento no PAC e evitar o
temido “apagão” logístico. No que se refere a emprego,
o problema é a escassez de mão de obra. O fenômeno já
ocorre em alguns setores da atividade econômica e em
regiões diversas. Somente o segmento automobilístico
deverá empregar, em São Paulo, mais de 50 mil traba-
lhadores até 2012. A importação de mão de obra quali-
ficada já é uma realidade e tende a aumentar. No cam-
po das finanças públicas, há duas vertentes. Uma
questão é a crônica necessidade de fazer mais uma re-
forma do sistema previdenciário. O debate está ainda
em fase embrionária, mas deve vir à tona em 2011.

Outra questão fiscal refere-se à necessidade de o
Brasil começar a fazer superávit nominal, ao invés de
superávit primário. O superávit nominal implicaria o
estabelecimento de metas de gastos inferiores à ex-
pansão do PIB e das receitas tributárias. Seria um po-
deroso sinalizador de credibilidade econômica, mas
enfrenta resistências.

Ainda no campo da política econômica, a política
cambial segue em debate. Para os setores exportado-
res, a apreciação do real é insuportável. Para outros se-
tores, a manutenção de reservas altas custa muito. A
criação do Eximbank, como subsidiário do BNDES,
atende em parte aos anseios dos exportadores, porém
não resolve a questão do valor do real diante de outras
moedas. No âmbito trabalhista, existem pelo menos
duas questões pendentes: a redução da jornada de tra-
balho de 44 para 40 horas semanais e a redução do
custo tributário da folha salarial. Obviamente, a pri-
meira é de grande interesse dos sindicatos de trabalha-
dores, que vão atuar para aprovar a proposta no Con-
gresso Nacional no ano que vem.

Na esfera legislativa e regulatória, vale destacar al-
guns temas em andamento, entre outros: a regula-
mentação do Cade, as novas regras para as agências re-
guladoras, as regras para a convergência digital da te-
levisão aberta, da TV por assinatura e da internet, as
regras para os cartões de crédito, o marco regulatório
da internet e, ainda, o debate inicial sobre o novo mar-
co regulatório para as concessões de rádio e televisão.
Além de todos os desafios pontuais que mencionei, o
maior de todos será manter a economia funcionando
bem e em crescimento nos próximos anos, como todos
esperam. E, sobretudo, conservando os bons resulta-
dos de distribuição de renda e inclusão social. ■

Desafios de 2011

A agenda para o próximo governo
será resolver problemas como
escassez de mão de obra e começar
a fazer superávit nominal

Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Avaliações recentes de especialistas apontam para o
fato de o Brasil encontrar-se hoje, tecnicamente, qua-
se em situação de pleno emprego. Após anos de luta
contra o desemprego, conseguir chegar a esse ponto é,
de fato, excelente notícia. Mas essa conquista vai exigir
ações coordenadas para que não tenha efeitos negati-
vos no cenário macroeconômico, como falta de mão de
obra qualificada e pressões inflacionárias.

Escrevi recentemente neste espaço sobre o ProUni
para ressaltar a engenhosidade do programa e sua im-
portância para o futuro do país. E, nesse ponto, o futu-
ro, a educação deve ser observada não só sob o aspecto
social, mas também sob o econômico. Precisamos nos
preparar para abastecer o mercado com mão de obra
qualificada e incentivar a inovação tecnológica. Não há
outro caminho. Ambas as ações passam pela educação
técnica, universitária ou a gestão empresarial.

O problema do crescimento econômico é a maior
exigência para manter o caminho iniciado. Suspiros
momentâneos não garantem crescimento sustentável.
É preciso fôlego para prosseguir. O primeiro passo de
uma longa caminhada traz desafio ainda maior.

Ampliar o ProUni com foco no ensino técnico é uma
ação imediata a ser tomada pelo próximo governo. Há
carência de técnicos em vários segmentos da econo-
mia. Assim, o ProMédio daria bolsas de estudo a jovens
carentes para que eles obtenham formação técnica e
profissionalizante em instituições privadas. Formação
de qualidade, registre-se. Em paralelo, o governo pas-
saria a criar instituições federais de ensino técnico em
todas as cidades com mais de 50 mil habitantes. É pro-
posta ousada. Mas o crescimento nos cobra cada vez
mais ousadia para fazer um país grande.

Com essas ações, acrescidas à atuação das institui-
ções do sistema S, o Brasil criaria base forte para for-
mação de técnicos, o que abasteceria a demanda cres-
cente de nosso setor produtivo. E gente é matéria pri-
ma imprescindível para o futuro dessa grande nação
que está se construindo. Deve-se apostar no povo bra-
sileiro sem dúvida alguma, abraçando a opção do ca-
minho do desenvolvimento com inclusão social.

Milhões de pessoas foram retiradas da pobreza nos
últimos anos. O processo de construção de uma eco-
nomia forte será eficiente se incorporá-las como cida-
dãos de primeira classe, com oferta de emprego com
qualidade e possibilidade de qualificação para a me-
lhoria dos padrões de vida.

Até porque a inovação reduzirá a demanda por mão
de obra pouco qualificada. Tanto governo quanto setor
produtivo estão comprometidos em buscar novos flu-
xos de produção eficientes e inteligentes. Incentivar a
inovação com mecanismos indutores da criatividade e
do desenvolvimento são pontos consensuais entre eles.
Programas educacionais, investimento em ciência,
pesquisa, tecnologia e desenvolvimento serão ações
coordenadas que vão garantir todo o cenário necessá-
rio para o avanço do país nos próximos anos. O Brasil
está se capacitando para ser uma potência mundial.
Educação é a primeira lição de casa a ser feita. ■

Educação e emprego
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em buscar novos fluxos de
produção eficientes e inteligentes
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Em meio ao otimismo quanto à economia brasileira,
ecoa o alerta de que faltam recursos humanos, como
técnicos de produção, operações e manutenção, eletri-
cistas, carpinteiros, secretárias, assistentes adminis-
trativos, operários, engenheiros, contadores, profis-
sionais de finanças e de TI. Bastou um fluxo mais con-
sistente de crescimento para que aflorasse um proble-
ma decorrente da deficiência do ensino. Um exemplo:
conforme consta do Boletim da Educação no Brasil, da
Fundação Lemann, nas emergentes China e Índia for-
mam-se 400 mil e 300 mil engenheiros por ano. O
Censo do Ensino Superior do MEC revela que o Brasil
formou, em 2008, 47 mil engenheiros.

O grande desafio para graduarmos mais profissio-
nais dessa área, bons técnicos e tecnólogos é melhorar
a qualidade do ensino fundamental obrigatório de
nove anos. Porém, o Brasil tem negligenciado a educa-
ção, que foi perdendo qualidade ao longo do século
passado e deixando de ser universal.

Paulatinamente, resolveu-se, a partir da década de
1990, a questão da oferta de vagas, mas ainda não há
excelência na maioria das escolas públicas de educação
básica e em numerosas faculdades, em especial nas
universidades particulares. Ademais, como se observa
naquele boletim, “há muitos alunos fora da escola,
porque se perde muita gente no meio do caminho, o
que resulta em uma população com baixo nível educa-
cional e na falta de mão-de-obra”.

É preciso encontrar soluções rápidas, considerando
que os resultados de uma política pública eficaz para o
ensino têm maturação de longo prazo. Hoje, com as
recentes mudanças estabelecidas pelo governo, a
criança ingressa no primeiro grau aos seis anos. No to-
tal, permanece 12 anos no ensino fundamental e no
médio. Entretanto, ao completá-los, com 17 ou 18 anos
de idade, ainda não tem uma profissão. Faz mais qua-
tro, cinco ou seis anos de curso superior, dependendo
da carreira escolhida, para, então, ingressar no merca-
do de trabalho. Ou seja, se resolvesse hoje o problema
da qualidade do ensino, o país teria os primeiros resul-
tados positivos somente em duas décadas.

Por outro lado, seria interessante a possibilidade
de o estudante formado no segundo grau já ter uma
profissão técnica, muitas vezes bem remunerada e
capaz de propiciar boas carreiras. Modelo bem suce-
dido vem sendo adotado no Sesi-SP, cujos alunos do
ensino médio podem fazer, simultaneamente, cursos
do Senai-SP, aprendendo uma profissão. Esses estu-
dantes têm condições de trabalhar em funções técni-
cas enquanto cursam a universidade.

A falta de recursos humanos qualificados exige
que as grandes empresas invistam no treinamento e
formação complementar, suprindo a deficiência das
políticas públicas. As pequenas e microempresas e
até as médias, contudo, não têm os mesmos recur-
sos. Esse problema limita seu crescimento, moder-
nização e prospecção do mercado externo, pois o ta-
lento humano é um dos fatores mais decisivos para o
sucesso dos negócios. ■

Ensino deficiente

Enquanto a Índia forma 300 mil
engenheiros por ano, no Brasil se
formaram apenas 47 mil pessoas
na área em 2007, segundo o MEC
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