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O plenário da Câmara aprovou
ontem mudança em uma Medi-
da Provisória que trata da deso-

neração da folha de pagamento
tornando facultativa a adesão de
cada empresa ao programa. O go-
verno, até agora, tem aceito dis-
cutir a inclusão ou retirada ape-
nas de setores inteiros.

O líder do governo na Câmara,
Arlindo Chinaglia (PT-SP), argu-
mentou durante a votação que a
mudança criaria problemas na
fiscalização, mas os parlamenta-
res ignoraram o apelo. A propos-
ta segue agora para o Senado,

mas não deve sofrer mudanças
porque a MP perde a validade se
não tiver o trâmite concluído no
Congresso até a quinta-feira da
próxima semana.

A mudança foi proposta por
uma emenda do deputado Arnal-
do Jardim (PPS-SP). Pelo texto,
as empresas poderão, no início
de cada ano, optar por aderir ou
não ao sistema que permite tro-
car a contribuição patronal para
o INSS, equivalente a 20% da fo-

lha de salários, pelo pagamento
de um imposto que abocanha 1%
ou 2% do faturamento da empre-
sa. Caso não deseje se beneficiar
da desoneração, basta a empresa
fazer o recolhimento integral da
contribuição patronal à Previ-
dência pelo critério antigo.

Custo adicional. Segundo Jar-
dim, é preciso deixar aberta a
possibilidade para as empresas
optarem pelo benefício porque a
troca de contribuição poderá ge-
rar “custo adicional” para algu-
mas companhias. “Não pode-
mos impor uma medida achan-
do que vai melhorar e acabar pio-
rando a vida das empresas”, dis-
se o deputado do PPS.

O líder do governo afirmou
que a intenção de se promover a
desoneração da folha é benefi-
ciar setores da economia, sobre-
tudo os que sofrem concorrên-
cia internacional. Para ele, ao dei-
xar a decisão para a cada empre-
sa o programa fica desvirtuado e
de difícil fiscalização.

A expectativa é que a presiden-
te Dilma Rousseff vete essa alte-
ração.

Mais setores. Os parlamenta-
res fizeram ainda outras altera-
ções na proposta do governo.
Foi ampliado de 15 para 48 o nú-
mero de setores a serem contem-
plados pela desoneração da fo-
lha de pagamento. Entre eles os

de transportes ferroviários e me-
troviários, transporte rodoviá-
rio de fretamento e de turismo,
empresas de jornal impresso e
emissoras de rádio e de TV.

Foi aumentado ainda o limite
de faturamento anual de R$ 48
milhões para R$ 72 milhões para
as empresas que desejarem op-
tar pelo sistema de tributação
por lucro presumido. Outra mu-
dança aumenta de 1% para 4% a
dedução no Imposto de Renda
de empresas que apoiarem pro-
gramas regulamentados pelo Mi-
nistério da Saúde nas áreas de
prevenção e combate ao câncer e
apoio e atenção à pessoa com de-
ficiência. Todas essas mudanças
poderão também ser vetadas.

Beatriz Bulla

A se considerar as expectativas
dos brasileiros sobre sua própria
aposentadoria, eles passariam
em média 11 anos sem recursos
suficientes para ter uma vida
confortável. É o que aponta um
estudo do HSBC, em que as pes-
soas responderam que esperam
viver 23 anos depois de se apo-
sentarem, mas poupam o sufi-
ciente para que as economias du-
rem apenas 12 anos depois de en-
cerrado o período de trabalho.
“Há um intervalo a partir do qual
a pessoa fica com receio: espera

que ainda esteja viva mas não
tem segurança de que seu dinhei-
ro vai durar nesta segunda fase.
É um alerta muito interessante”,
comenta o superintendente exe-
cutivo de Gestão de Patrimônio
do HSBC, Gilberto Poso.

Aqui, o resultado é pior do que
a média mundial, na qual os en-
trevistados esperam viver 18
anos depois de se aposentarem,
mas suas economias devem du-
rar dez anos. “Enquanto aqui o
intervalo é de 11 anos, no resto
do mundo o buraco é menor,
com um intervalo de oito anos.
Se elas gastarem o que preten-
dem, não vão ter dinheiro para
viver ate o fim da vida”, afirmou
Poso.

O estudo O Futuro da Aposen-
tadoria: Uma nova realidade é o
oitavo de uma série elaborada pe-
lo HSBC e representa a visão de
mais de 15 mil pessoas consulta-

das na Austrália, Brasil, Canadá,
China, Egito, França, Hong
Kong, Índia, Malásia, México,
Cingapura, Taiwan, Emirados
Árabes Unidos, Reino Unido e
Estados Unidos. Foram ouvidas
pessoas de 25 anos ou mais, du-
rante os meses de julho e agosto
de 2012. No Brasil, foram mais
de mil entrevistados.

A média dos brasileiros ouvi-
dos para a pesquisa acreditam
que 31% dos rendimentos de sua
aposentadoria virão do Estado.
O dado também é superior ao re-
sultado global, segundo o qual as
pessoas esperam que 24% da ren-
da seja proveniente de benefí-
cios sociais. “Isso é preocupante
porque à medida que tivermos
no Brasil uma mudança demo-
gráfica, a previdência oficial vai
claramente ter mais dificulda-
des. Teremos menos gente na ati-
va e mais pessoas usufruindo

por mais tempo”, alertou Poso.
Para 37% dos brasileiros, a pen-
são do Estado será uma fonte im-
portante de renda na aposenta-
doria. A alta expectativa com re-
lação à previdência é preocupan-
te também pelo fato de que os
brasileiros esperam que o rendi-
mento da aposentadoria – seja
proveniente de poupança pes-
soal, seja de benefícios sociais -
substitua aproximadamente
70% do rendimento que têm em
seu trabalho.

Rendimentos. “Por outro lado
o que é interessante e positivo é
que essa parcela de 31% dos que
pensam que os rendimentos vi-
rão do Estado é puxada pelas pes-
soas mais velhas, acima de 45
anos. Aqueles que estão entran-
do no mercado de trabalho já
têm uma perspectiva diferente
em relação à previdência social”,

disse Poso, o representante da
pesquisa no Brasil.

Atualmente, 19% dos brasilei-
ros não fazem nenhuma prepara-
ção para sua aposentadoria e
41% consideram que fazem de
forma inadequada. Os brasilei-
ros creditam ao alto custo de vi-
da o fato de não pouparem espe-
cificamente para a aposentado-
ria. Para 42%, todo o dinheiro é

gasto no custo de vida diário.
“Temos uma parcela significati-
va de brasileiros que não são pou-
padores regulares e muitas pes-
soas que reconhecem que não es-
tão bem preparados”, comenta
Poso.

Entre as diferenças culturais
que podem ser analisadas pelo
estudo, nos diferentes países, é a
importância que a população dá
para a poupança de curto ou lon-
go prazo.

No Brasil, a tendência é de pou-
par para o curto prazo - ou seja,
economizar para as férias, por
exemplo. Se tivessem de optar
entre uma poupança para férias
ou para aposentadoria, apenas
43% escolheriam a segunda op-
ção. A média global é de 50%, se-
gundo o estudo.

“Nós não somos os únicos
cuja maioria opta pelo curto pra-
zo se deparada com a necessida-
de de escolha, mas estamos en-
tre os países que tem maior pro-
pensão a isso. Na Ásia, por exem-
plo, existe uma clara propensão
para poupar para o longo prazo",
explicou Poso. Na Malásia, 59%
preferiria juntar dinheiro para
uma viagem a economizar para o
momento de se aposentar.

MP da desoneração é alterada na
Câmara e dá opção a empresas

Brasileiro tem rombo de 11 anos nas contas da aposentadoria

Produtividade cai mais no Brasil
Na América Latina, resultado do Brasil só foi melhor do que o da Bolívia, segundo estudo divulgado pelo instituto Conference Board

Fernando Nakagawa
CORRESPONDENTE /LONDRES

A produtividade do trabalha-
dor brasileiro caiu “dramatica-
mente” em 2012. A constata-
ção é do centro de pesquisas
Conference Board. Levanta-
mento anual diz que o fraco
crescimento do PIB e o contí-
nuo aumento do emprego ex-
plicam a piora do desempe-
nho nacional no ano passado.

“O declínio mais dramático na
América Latina foi no Brasil, que
mostrou queda no nível de pro-
dução por pessoa empregada de
0,3% em 2012 após a desacelera-
ção vista em 2010 e 2011”, desta-
ca o relatório. Com isso, a produ-
tividade média do brasileiro fi-
cou em 18,4% do desempenho
médio de um trabalhador norte-
americano. O movimento foi na
contramão da tendência global,
já que a produtividade média
mundial subiu 1,8% no ano, para
26,2% do observado nos EUA.

A pesquisa argumenta que a
piora brasileira é fruto do fraco
crescimento econômico soma-
do à contínua melhora do merca-
do de trabalho. Ou seja, a produ-
tividade caiu porque o número
de trabalhadores aumentou em
ritmo maior que a produção. As-
sim, cada empregado acabou
produzindo menos que um ano
antes. “A economia brasileira se
deteriorou rapidamente sob a in-
fluência da desaceleração glo-
bal, o que revelou a fraqueza in-
terna que não era visível sob as
elevadas taxas de crescimento
dos anos anteriores”, destaca o
relatório.

O estudo também calcula a efi-
ciência do uso dos recursos de
toda a economia – o que leva em
conta, além do trabalho, outros
fatores como infraestrutura, tec-
nologia e inovação. O chamado
fator de produtividade total do
Brasil caiu 1,8% no ano passado,
também pior que outros emer-
gentes e economias maduras.
Sob essa ótica mais ampla, o estu-
do cita que “os principais proble-

mas dizem respeito à infraestru-
tura inadequada, pouco investi-
mento em novas máquinas e
equipamentos, impostos eleva-
dos sobre o trabalho e melhora
lenta na qualificação dos traba-
lhadores e da gestão”.

Comparação. O resultado da
produtividade do brasileiro foi o
segundo pior na América Latina,
só à frente da Bolívia, país em
que indicador médio ficou em
11,4% na comparação com um

norte-americano. (veja outros
países no quadro).

Em todos esses países emer-
gentes, porém, o índice subiu em
2012. A produtividade dos chine-
ses, por exemplo, saltou 7,4% em
um ano.

O estudo do Conference
Board compara a produtividade
de trabalhadores de vários paí-
ses do mundo em relação aos
EUA. Por ser a referência do estu-
do, a produtividade de um norte-
americano é usada como pa-
drão. Portanto, de 100%.

Apesar de a economia do Bra-
sil ter crescido a um ritmo mais
rápido nos últimos anos, a produ-
tividade não reagiu. Pelo contrá-
rio, o estudo mostra que a produ-
ção média por trabalhador brasi-
leiro tem crescido menos que o
visto em outros grandes emer-
gentes desde 1996.

De acordo com o estudo, a pro-
dutividade média do brasileiro
subiu 0,4% por ano no período
entre 1996 e 2005. Esse ritmo é o
pior entre os grandes emergen-
tes citados pelo estudo. Nesse
grupo, todos apresentaram de-
sempenho melhor: Rússia, com
expansão média da produtivida-
de de 3,8% por ano, Índia
(+4,3%), China (+7,1%), México
(+1,4%), Indonésia (+1,1%) e Tur-
quia (+4,6%).

Segundo o Conference Board,
a produtividade dos brasileiros
melhorou entre 2006 e 2011,
quando, na média, o indicador
subiu anualmente 2%. Mesmo
com essa reação, o ritmo conti-
nuou aquém do visto em outras
grandes economias emergentes:
Rússia (+3,4%), Índia (+5,9%),
China (+10,4%) e Indonésia
(+3,1%).

A COLUNA DE ALBERTO TAMER

VOLTA A SER PUBLICADA EM 15 DIAS

Deputados tornam
facultativa a adesão de
cada empresa ao
programa que desonera
folha de pagamentos

● Quedas seguidas
Em 2011, o índice de produtivida-
de brasileiro cresceu 0,7%, abai-
xo da média de 5,9% dos emer-
gentes e também inferior a todos
os outros países da comparação.
Em 2012, o índice caiu 0,3%.

MARCIO FERNANDES/ESTADÃO-14/1/2009

● Sem recursosPesquisa mostra
que brasileiro espera
viver 23 anos depois de
se aposentar, mas tem
economias para 12 anos

POR SER A REFERÊNCIA DO 
ESTUDO, A PRODUTIVIDADE 
DE UM AMERICANO É USADA 
COMO PADRÃO. PORTANTO, 
DE 100%. O TRABALHADOR 
BRASILEIRO ENTÃO TEM 
PRODUTIVIDADE DE 18,4% 
DE UM AMERICANO

� Em porcentagem, em relação aos EUA, a referência

BAIXA PRODUTIVIDADE
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Trabalho produtivo. Estudo também calcula como eficiência econômica, além do trabalho, fatores como infraestrutura, tecnologia e inovação

37%
dos brasileiros acreditam que a
pensão do Estado será uma fonte
importante de renda na
aposentadoria

19% não fazem nenhuma
preparação para a aposentadoria
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B4.




