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OPINIÃO

Diferentemente do publicado na reportagem “Grupo ABC consolida
negócios em eventos”, na edição da sexta-feira, dia 8, os profissionais
Paulo Borges (Luminosidade) e Monique Gardenberg (Dueto) vão
prestar serviços para a XYZ Live por meio de acordos operacionais
mas não deixarão de atuar em suas respectivas empresas.

ERRATA

De grande relevância é o estudo feito pela Fundação
Getulio Vargas (FGV) sobre a carência de mão-de-
obra na construção civil. De acordo com a pesquisa,
o salário baixo e a condição geralmente precária de
trabalho estão desestimulando os jovens a procura-
rem emprego na construção civil. A renda média do
trabalhador foi de R$ 933,24 em 2009, 14,7% menor
do que a renda dos empregados em outros setores,
que é de R$ 1.094,27.

Para alguns especialistas, as empresas terão de
melhorar os salários para atrair o trabalhador. Apon-
tar como razão para a falta de candidatos os baixos
salários é verdade, mas é baixo para quem? De qual
ponto de vista estamos olhando? A presidenta Dilma
tem realçado o seu compromisso à exaustão para er-
radicação da miséria dos nossos 17 milhões de brasi-
leiros que ainda vivem abaixo da linha de pobreza.
Para eles, estes salários “baixos” os transformariam
em classe C pela classificação de renda.

Temos de lembrar sempre que a construção civil,
entre os diversos setores da economia, é a maior qua-
lificadora de mão-de-obra não qualificada.

Basta ver o aproveitamento que se está dando, em
um trabalho coordenado pelo Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (CDES) para a mão-de-obra
excedente do corte da cana-de-açúcar, gerada pela
modernização do sistema. Estima-se que apenas 10%
da força de trabalho estará ativa nesta mesma atividade
nos próximos 5 anos; então temos trabalhado para seu
aproveitamento na construção civil. Os resultados da
migração destes trabalhadores para o nosso setor têm
sido muito positivos. Eles tiveram um salto considerável
em sua remuneração, além de melhoria nas condições
de trabalho e nos benefícios e oportunidades em geral.

Mas isso não é tudo. A Câmara Brasileira da Cons-
trução (CBC) tem mostrado a forte entrada das mu-
lheres no canteiro de obras, com enormes ganhos de
qualidade no trabalho. Para elas, muitas vezes oriun-
das da área de serviços gerais e na informalidade,
este emprego com carteira assinada e suas perspecti-
vas estão transformando a vida destas pessoas.

Segundo alguns números oficiais, temos mais de
7 milhões de pessoas recebendo o seguro-desem-
prego e mais outros 11 milhões recebendo o Bolsa
Família, uma vez que tecnicamente estes números
não podem ser somados. E o setor com a maior
oportunidade de qualificar mão de obra não qualifi-
cada está com dificuldades por oferecer salários
iniciais equivalentes a 2 salários mínimos.

Nosso setor tem realizado algumas iniciativas no
sentido da qualificação profissional. Um deles é um
programa que a Anamaco tem apoiado desde seu iní-
cio, com o sugestivo nome de Doutores da Constru-
ção, que já treinou 54.385 profissionais, entre pe-
dreiros, instaladores hidráulicos e pintores e outros.
Só em 2010, foram treinados 11.342 novos profissio-
nais, promovendo uma efetiva melhoria de renda e
sem qualquer recurso governamental (FAT, Sebrae,
etc). Este é um modelo eficaz. ■

Renda e qualificação

Este “apagão” na construção
civil, na verdade, é um enorme
feixe de luz para a melhoria
de renda dos brasileiros

Rogério Mori
Professor da Escola de Economia
de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas (FGV/Eesp)

A questão da inflação brasileira ganhou uma nova di-
mensão nos últimos meses. Sua manutenção em pa-
tamar elevado contradisse em alguma medida as
apostas de algum arrefecimento já no segundo tri-
mestre do ano. O próprio Banco Central (BC) no Rela-
tório de Inflação divulgado recentemente explicitou a
problemática da inflação brasileira e aposta em um
retorno mais consistente apenas no final do ano.

De fato, a inflação tem se mantido pressionada
desde fins do ano passado e não tem dado sinais de
arrefecimento. No início do ano, as altas foram mar-
cadas pelas elevações dos preços dos alimentos, dos
transportes em algumas capitais e das matrículas e
mensalidades escolares. Uma pressão relativamente
similar, mas com algumas características diferentes,
ocorreu no início de 2010 e houve uma melhora do
cenário inflacionário em meados do ano quando os
preços dos alimentos recuaram. Ao que tudo indica, o
quadro parece relativamente distinto neste ano e as
pressões inflacionarias não dão sinais de trégua.

Em face desses elementos, o debate centra-se em
como lidar com a inflação. A resposta do governo tem
sido dada através de uma composição de medidas li-
gadas à área de crédito, compulsórios, taxa de juros e
tributação. Vale destacar que essa dinâmica de com-
bate à inflação tem sido distinta da verificada em
anos anteriores, onde o BC privilegiou de maneira
quase exclusiva a meta da taxa básica de juros (Selic)
como instrumento principal de política monetária.

De qualquer forma, mesmo com as medidas re-
centes, o crédito segue em expansão e o crescimento
econômico continua dando mostras de robustez.
Nesse contexto, não resta dúvida de que o BC deverá
prosseguir no aperto monetário e, eventualmente,
conjugando medidas adicionais em outras áreas para
frear a demanda. Não há duvida de que, mantida essa
política, a inflação irá ceder mais adiante.

Ainda assim, recentemente, surgiram propostas
de combate à inflação via câmbio. Essas propostas
centram-se na ideia do BC, em face dos ingressos
maciços de dólares no País, deixar de atuar no mer-
cado de câmbio e permitir que o real se aprecie em
relação ao dólar. Esse movimento permitiria uma re-
dução da inflação pelo canal do câmbio.

Essa proposta, no entanto, desconsidera que esse
efeito seria meramente transitório, uma vez que uma
das fontes do processo de pressão inflacionária reside
no ritmo de expansão do crédito. Em outras palavras, à
medida que a taxa de câmbio atinja um novo patamar
de equilíbrio, o efeito dinâmico da apreciação sobre os
preços se dissiparia e, mantido o mesmo ritmo da ex-
pansão da demanda, as pressões inflacionárias volta-
riam e o problema persistiria. Também não há muito
sentido em combater o choque de preços internacio-
nais de commodities com apreciação do real e deterio-
ração da conta corrente brasileira. Por fim, essa pro-
posta tira ainda mais um dos focos que poderia repre-
sentar um auxílio importante no combate à inflação
que seria a contenção de gastos do governo. ■

Proposta desfocada

Propostas de combate
à inflação via câmbio, com
uma queda maior do real,
teria efeitos apenas transitórios

Cláudio Conz
Presidente da Associação
Nacional dos Comerciantes de
Material de Construção (Anamaco)

Recentemente a Organização Mundial do Comércio
apresentou um estudo sobre o comércio apontando
os resultados de 2010 e as perspectivas para 2011. Na
visão da OMC o crescimento do comércio mundial
terá um crescimento menor em 2001 em relação a
2010, pois os efeitos da crise persistem.

No ano de 2010, o volume de exportações apre-
sentou um crescimento recorde de 14,5% e, a pers-
pectiva para 2011 é de que o crescimento fique em
6,5%. O percentual de 14,5% de crescimento anual
nas exportações é o maior desde 1950 e foi impulsio-
nado pela recuperação da produção mundial que fi-
cou em 3,6%. O crescimento das exportações nas
economias desenvolvidas foi de quase 13%, inferior
ao crescimento médio mundial, que por outro lado
tem a China com um impressionante crescimento de
28%. Referidos índices sinalizam que o comércio
ajudou o mundo a escapar da recessão em 2010.

Mas alguns fatores de riscos podem afetar a recupera-
ção. Tivemos catástrofes no Japão, alta nos preços dos
alimentos, distúrbios nos países exportadores de petró-
leo. Dessa forma, as perspectivas para 2011 sinalizam a
continuidade da recuperação econômica, porém mais
lento que o de 2010. O crescimento do comércio mundial
ocorrerá de forma diferenciada, pois as perspectivas são
de que nos países desenvolvidos o crescimento seja de
4,5% e nas economias em desenvolvimento, de 9,5%.

Já nas perspectivas de crescimento do PIB mundial,
a OMC projeta 3,1%, mas de forma diferenciada, pois a
previsão é de um crescimento de 2,2% para as econo-
mias desenvolvidas e um crescimento de 5,8% para as
economias em desenvolvimento mais a Comunidade
dos Estados Independentes (CEI). Os efeitos dos desas-
tres naturais ocorridos no Japão podem reduzir as ex-
portações deste país de 0,5% a 1,6%.

Mas para os técnicos da OMC, existe algo que pode
afetar mais ainda o crescimento das exportações e do
PIB mundial, são as perspectivas de que os preços do
petróleo disparem. Outro componente que necessita
de análise e que a OMC apresenta é o comércio de
serviços comerciais. As exportações mundiais de
serviços comerciais cresceram 8% em 2010, depois
de cair 12% em 2009. As exportações da América do
Sul e da América Central cresceram 11%, já as expor-
tações de serviços do Brasil cresceram 15%. Nas im-
portações de serviços, o crescimento na América do
Sul e Central foram de 23%, enquanto que no Brasil,
foi de 35%. A OMC não aponta perspectivas do co-
mércio mundial de serviços comerciais, porém julga
que o terremoto ocorrido no Japão afetará de forma
considerável o comércio de serviços em 2011. ■

Comércio mundial

A OMC julga que o terremoto
ocorrido no Japão afetará
de forma considerável o
comércio de serviços em 2011

Saumíneo da Silva Nascimento
Presidente do Banco
do Estado de Sergipe
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