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Recentemente, a Teoria Especial da Relatividade foi questionada por al-
guns físicos europeus que constataram que certas partículas subatômi-
cas — os neutrinos — são capazes de se mover mais rapidamente do que a
luz. Se confirmada, a observação exigirá uma reformulação de parte con-
siderável dos princípios da física teórica.

Economia não é física, ao contrário do que pensam, inclusive, alguns eco-
nomistas. Mas, como acaba de ocorrer com a ciência exata, algumas de suas
premissas foram seriamente abaladas pela crise financeira de 2008, gerando
uma reviravolta na execução da política econômica.

Antes da crise havia um consenso de que a estabilidade de preços, entendi-
da como a manutenção da taxa de inflação baixa e controlada, era fundamen-
tal para garantir a estabilidade macroeconômica. Economias estáveis ti-
nham mais oportunidades de crescer, inovar e melhorar a qualidade de vida
das pessoas. Os EUA foram o maior exemplo disso ao longo dos 20 anos que
antecederam a crise. A catástrofe de 2008, entretanto, revelou que a sensa-
ção de prosperidade que marcou o período foi mera ilusão. Empobrecidos e
desiludidos, os EUA espalharam o desalento pelo mundo. Sob os escombros
do desastre, estavam os regimes de metas de inflação, soterrados pela neces-
sidade de garantir a sobrevivência dos sistemas financeiros.

O regime de metas de inflação, introduzido no Brasil em 1999 durante o
governo de Fernando Henrique Cardoso, foi a constante universal, a referên-
cia que a economia precisava para avançar no árduo processo de estabiliza-
ção macroeconômica. Foi ele, junto com uma série de outras importantes
mudanças institucionais, que solidificou as bases da economia brasileira, per-
mitindo que atravessássemos a crise sem sobressaltos. Infelizmente, o regi-
me de metas brasileiro padeceu na desordem global pós-crise. Não por ne-
cessidade, mas por oportunismo. A crise financeira que fez ruir os pilares
das economias maduras abriu espaço para a experimentação econômica no
Brasil. Afinal, em termos relativos, não havia como criticar a condução da
política econômica brasileira, afinal nosso país cresce, gera renda e empre-
gos, permite a mobilidade social, abre oportunidades para a população.

Contudo, como defenderei no seminário do Instituto Teotônio Vilela,
em 7 de Novembro, no Rio, a teoria especial da relatividade da economia
brasileira, em contraste com a elegância visionária de Einstein, é míope. Ig-
nora a deterioração do debate macroeconômico, a ausência de uma agenda
de desenvolvimento de longo prazo minimamente coerente — gargalos de
infraestrutura e os gravíssimos problemas da educação são os exemplos
mais visíveis disso. Prefere perseguir o sonho falso do consumo sem qualifi-
cação da mão de obra, do crescimento sem aumento de produtividade. Pa-
ra isso, desmonta o que até então havia permitido precisamente os ganhos
de bem-estar que o governo tanto enaltece.

Só que as partículas inflacionárias movem-se como os neutrinos. Cedo ou
tarde acabam derrubando a nossa preciosa relatividade especial. ■

Ainda que normalmente atuem em lados opostos, trabalhadores e empre-
sários brasileiros dividem um ponto de vista comum: a legislação traba-
lhista precisa ser atualizada.

A classe política tem sistematicamente deixado de lado a iniciativa de dis-
cutir a fundo essa demanda social. Entretanto, a recente aprovação de um
projeto de Lei pelo Congresso Nacional trouxe uma importante modificação
nas relações de trabalho quanto ao instituto do aviso prévio para contratos
de trabalho por prazo indeterminado.

De acordo com as regras da CLT, nos contratos de trabalho por tempo inde-
terminado, a parte que deu causa ao término do contrato — seja a empresa
ou o empregado — deveria dar um aviso prévio de 30 dias à parte inocente.
No caso das empresas, estas podem optar por dispensar o trabalho do empre-
gado no período, desde que lhe pague a indenização equivalente.

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, ao listar os direitos dos traba-
lhadores no artigo 7º, estabeleceu que os empregados teriam direito a um avi-
so prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias.
Além disso, ficou determinado que a proporção entre o aviso prévio e o tem-
po de serviço seria estabelecida futuramente, por lei específica. Ocorre que,
passados 23 anos, a referida lei não havia sido editada.

Entretanto, no dia 21 de setembro de 2011, o Congresso Nacional, final-
mente aprovou um projeto de lei (em trâmite desde 1989) que regulamenta
o critério de proporcionalidade entre o tempo de serviço e a duração do avi-
so prévio. De acordo com o novo modelo, os trabalhadores com até um ano
de serviço na mesma empresa terão direito a um aviso prévio de 30 dias, sen-
do que aqueles que trabalharem por mais de um ano terão adicionados três
dias a mais para cada ano trabalhado, até o limite máximo de 90 dias a título
de aviso prévio. Assim, temos que o aviso prévio, agora proporcional, pode-
rá variar entre um mínimo de 30 e um máximo de 90 dias.

Considerando que a nova lei (Lei nº 12.506) entrou em vigor no último dia
13 de outubro, desde esta data o custo dos empresários com mão de obra está
majorado, uma vez que aumentará o valor pago nas rescisões trabalhistas
que envolvam empregados cujo tempo de serviço seja superior a um ano.

Por esse motivo, já se pode concluir que esse custo adicional poderá in-
centivar, ainda mais, a contratação informal de trabalhadores. Na outra pon-
ta, a aplicação da nova lei também deverá gerar impactos para os emprega-
dos que tiverem mais de um ano na empresa, pois, nesse caso, terão que
cumprir um aviso prévio maior, o que pode lhes prejudicar na procura de
uma recolocação, ou no início imediato em um novo emprego.

É certo que as discussões sobre o alcance e os efeitos da nova lei estão ape-
nas no começo, o que de fato se pode concluir é que este projeto de lei talvez
seja o primeiro passo em direção a uma ampla reforma trabalhista, que ain-
da segue sendo necessária. Uma reforma que seja fruto de uma discussão am-
pla e racional. Um primeiro passo numa longa caminhada. ■
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GovernobuscareaproximaçãocomOEA

A crise financeira que fez ruir os pilares
das economias maduras abriu espaço para
a experimentação econômica no Brasil

Um passo na reforma trabalhista

A recente aprovação de um projeto de lei
pelo Congresso Nacional trouxe uma importante
modificação nas relações de trabalho do país

O governo vai buscar uma nova aproximação com a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH), órgão pertencente à Organização dos Estados
Americanos (OEA), após os sucessivos atritos por causa das obras de construção
da Usina de Belo Monte. Para o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral
da Presidência, a falta do representante brasileiro na audiência não significou
uma ruptura com a comissão. “Não tivemos ainda condição de fazer uma
discussão com calma. Estamos interessados em fazer essa reaproximação”.

PONTO FINAL
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 38.


	BEA10010411_TT.pdf
	BEA10020411_TT.pdf
	BEA10030411_TT.pdf
	BEA10040411_TT.pdf
	BEA10050411_TT.pdf
	BEA10060411_TT.pdf
	BEA10070411_TT.pdf
	BEA10080411_TT.pdf
	BEA10090411_TT.pdf
	BEA10100411_TT.pdf
	BEA10110411_TT.pdf
	BEA10120411_TT.pdf
	BEA10130411_TT.pdf
	BEA10140411_TT.pdf
	BEA10150411_TT.pdf
	BEA10160411_TT.pdf
	BEA10170411_TT.pdf
	BEA10180411_TT.pdf
	BEA10190411_TT.pdf
	BEA10200411_TT.pdf
	BEA10210411_TT.pdf
	BEA10220411_TT.pdf
	BEA10230411_TT.pdf
	BEA10240411_TT.pdf
	BEA10250411_TT.pdf
	BEA10260411_TT.pdf
	BEA10270411_TT.pdf
	BEA10280411_TT.pdf
	BEA10290411_TT.pdf
	BEA10300411_TT.pdf
	BEA10310411_TT.pdf
	BEA10320411_TT.pdf
	BEA10330411_TT.pdf
	BEA10340411_TT.pdf
	BEA10350411_TT.pdf
	BEA10360411_TT.pdf
	BEA10370411_TT.pdf
	BEA10380411_TT.pdf
	BEA10390411_TT.pdf
	BEA10400411_TT.pdf



