Quarta-feira, 27 de abril, 2011 Brasil Econômico 3

EDITORIAL
Marcela Beltrão

ORLANDO AYALA, PRESIDENTE PARA MERCADOS EMERGENTES DA MICROSOFT

Desoneração
e qualificação
O compromisso da presidente Dilma
Rousseff de encaminhar o projeto de lei
de desoneração da folha de pagamento
das empresas ao Congresso Nacional até o
fim de maio é mais um indicador de que
as relações entre governo federal e iniciativa privada continuam seguindo no caminho do entendimento. Promessa de
campanha da presidente, a medida atende reivindicação unânime da classe empresarial que vê na sua implantação um
passo importante para recuperar a competitividade frente aos concorrentes externos e, ao mesmo tempo, contribuir
para o incremento da geração de emprego. Em fase de formatação, a proposta
governamental tentará resolver a difícil
equação de implantar a desoneração, sem
abrir mão da contrapartida em receita.

Capacitação profissional
também precisa de atenção
imediata das empresas

Em três meses, a Microsoft decide se instalará um data center no Brasil para prestar serviços
baseados em computação em nuvem para o Cone Sul. Orlando Ayala, presidente para mercados
emergentes, diz que Estados Unidos, China e Irlanda também podem ter outro data center. ➥ P27

Uma fórmula que encontra respaldo
nos dois lados é a incidência de um percentual sobre o faturamento das empresas, sugestão apresentada em administrações anteriores, mas sem que chegasse a ser avaliada mais profundamente. É certa também a criação de uma regra de transição que evite impacto imediato nas contas do governo.
A redução do custo das empresas com a
mão de obra precisa ser acompanhada de
outras iniciativas relacionadas com a capacitação profissional. E, neste caso, também
é necessário o entendimento entre governo
e iniciativa privada, como indicou, ontem,
a presidente da República durante a reunião do Conselho Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), a primeira em seu
governo, quando pediu a ajuda ao setor
privado para a criação de 100 mil bolsas de
estudos, destinadas a capacitar estudantes
brasileiros no exterior. Internamente seria
dada prioridade à educação de jovens e
adultos (EJA), ampliando para 14,5 milhões
as vagas para esse publico.
Nos dois casos há a premência do
tempo. A carência de trabalhadores qualificados já afeta alguns setores, como é o
de tecnologia da informação que, por
falta de profissionais, deve encerrar 2011
com 92 mil vagas em aberto, número que
pode chegar a 600 mil em cinco anos. ■

ENTREVISTA PIERRE CARDIN, estilista

“A moda é necessária socialmente”
Famoso estilista diz em sua
passagem pelo país que
segmento gera muitos empregos
Alexandra Farah
afarah@brasileconomico.com.br

“Eu sou o estilista de carreira
mais longa na história”. Firme,
forte e focado no futuro, Pierre
Cardin está no Brasil para comemorar seus 60 anos de
moda. Em uma entrevista coletiva, ontem no shopping Iguatemi, Cardin segurou o folder

da maquete do Palais Lumiere,
complexo arquitetônico que
está construindo em Veneza. O
prédio de 270 metros de altura
terá 38 elevadores. Tudo num
estilo entre o futurismo de Dubai e o shopping Cidade Jardim,
do JHSF, em São Paulo. A seguir, os principais trechos da
entrevista de Cardin.

Divulgação

“Trabalhe
muito e nunca
imite. Vá a
museus, não
para copiar
o que vê, mas
para ver o
que for feito”

Qual dica o senhor dá
para jovens estilistas?
Trabalhem muito e nunca imite.
Vá a museus, não para copiar o

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 3.

que vê, mas para ver o que foi
feito e não fazer igual. E lembrese que a moda não é útil, mas é
necessária socialmente. Geramos muitos empregos.
O licenciamento é
o único caminho?
O licenciamento me fez. Se indico para um jovem estilista licenciar produtos? Só digo que
foi o licenciamento que faz Pierre Cardin existir com a força de
ser uma das marcas mais reconhecidas do mundo.

Com que você sonha?
Eu gosto de ver e imaginar a
mulher na lua. Eu sempre viajei
muito, fui um dos primeiros a ir
na Rússia. Com qualquer capitalista, me interessei pelo comunismo, estudei. É bonito, mas a
igualdade não existe. Sempre
existirão os melhores e os piores.
Gosto de roupa, mas prefiro figurino, queria ser ator. Por isto
comprei um teatro. Sou o único
estilista que é diretor de teatro
há 45 anos. Nunca tive um fracasso na minha carreira. ■

