
Quando foi aprovada na França,
em 1998, a jornada de trabalho de
35 horas foi festejada como con-
quista dos trabalhadores. Hoje,
pouco mais de quatro anos depois
de ter entrado em vigor, continua
renhidamentedefendida pelos sin-
dicatos, mas começa a ser vista
por empresários e pelos políticos
mais como um tiro no pé do que
como uma conquista.

Quarta-feira, a Assembléia Na-
cional da França aprovou projeto
de lei que autoriza o setor privado
a estender a carga de trabalho de
35 para até 48 horas semanais.
Não foi revogada a lei das 35 ho-
ras; apenas foi admitida a primeira
“flexibilização” do limite.

Por toda a França a decisão vai
levantandoondasdeprotestos lide-
rados por sindicalistas que nela
vêem apenas retrocesso. Mas ne-
nhum sindicalista vem conseguin-
do responder à questão de fundo
que está relacionada com o sumi-
ço do emprego.

A jornada das 35 horas foi insti-
tuída durante a administração so-
cialistadeLionel Jospinpara com-
bater o desemprego: à medida que
o trabalhador não pudesse traba-

lhar mais do que 35 horas por se-
mana, não sobraria saída para o
empregador senão contratar mais
pessoal.Masapráticademonstrou
que a teoria é outra.

É rara a semana em que fábri-
cas inteiras não param de operar
na França ou, então, que algum
conselho de grande empresa não
anunciedecisãode investir empaí-
ses vizinhos, e não na França, on-
deodesempregosemantémàaltu-
ra dos 10% da força de trabalho.

Problemas idênticosestão ocor-
rendo na Alemanha onde também
vigora o regime das 35 horas. Em
julho do ano passado, a Siemens e
a Mercedes-Benz arrancaram dos
seus trabalhadores acordos para a
volta ao regime das 40 horas sem
compensação salarial. E, a partir
daí, o efeito demonstração se en-
carregou de impor nova dose de
realismo às relações de trabalho.

Durante anos, os sindicatos fus-
tigaram a “concorrência desleal”
dos trabalhadores estrangeiros e
apoiaram leis mais rigorosas que
restringissem a imigração. E, no
entanto, agora são as fábricas que
estão migrando para onde a mão-
de-obra é mais barata, especial-

mente para o Leste Europeu (anti-
go bloco socialista, como Polônia,
Hungria, República Checa, Lituâ-
nia e Letônia).

Esta é também conseqüência
da globalização e do emprego in-
tensivo da tecnologia da informa-
ção. As fábricas desfrutam hoje de
uma mobilidade que jamais tive-
ram. Divisões inteiras podem ser

transferidasdeumhemisférioaou-
tro: da Pensilvânia para a China;
do Vale do Ruhr para a Anatólia.

Na Antiguidade, depois que o
homemdomouosanimais, umpo-
voatrásdooutro foiobrigadoami-
grar de um continente para outro,
em busca de pastagens para seus
rebanhos.A fomeeasguerras reli-
giosas promoveram deslocamen-
tos de colonos, do Velho Mundo
para as Américas. Com a Revolu-
ção Industrial, foi a vez da migra-

ção dos camponeses em direção
aos empregos urbanos. Agora, são
as fábricas que se deslocam não
mais para onde haja abundância
dematérias-primas (porqueobara-
teamentodos transportes mudou o
resultadodoscálculosde custo-be-
nefício), mas para onde a mão-de-
obra é mais abundante, mais ins-
truída e mais barata.

Se pode produzir confecções
ou aparelhos eletrônicos na China,
onde os salários são uma fração
dospagos na Europa, por que uma
multinacional teimaria em operar
na Alemanha?

Essas transformações estão
criando enormes problemas no-
vos. O desemprego e a contenção
dos saláriosvãocortandoascontri-
buições para os sistemas sociais
dos países ricos, o que inviabiliza
os planos de pensão e aposentado-
ria. E mudam o perfil dos sindica-
tos.Até recentemente, eramavan-
guarda revolucionária. Hoje,
vêem na transferência de fábricas
enaabertura comercialumaamea-
ça aos padrões de consumo e de
bem-estar dos seus associados.
Por issovão se tornandomais con-
servadores e mais protecionistas.●
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●●● A novaLeide Falênciasbene-
ficia o setor aéreo e a Varig em
particular? “Não. Simplesmente o
setor aéreo é tratado como todos
os demais”, disseram ontem, a es-
ta coluna, o secretário de Direito
Econômico, Daniel Goldberg, e o
secretário de Política Econômica,
da Fazenda, Marcos Lisboa. Fo-
ram eles os escalados pelo gover-
noLulapara tratar comoCongres-
so a tramitação da Lei de Falên-
cias. No ver dos secretários, a
questão não é por que a lei seria
aplicável a determinado setor,
mas por que não?

●●● Para Goldberg, a nova lei é
tão importante para a agenda mi-
croeconômica do governo, dentre
outros, porque o antigo regime fa-
limentar não alinhava incentivos
dedevedor e credores. “A concor-
data era um favor legal, uma mo-
ratória, concedida judicialmente,
a despeito do interesse dos de-
mais. Com a nova lei, empresas
viáveis são preservadas, evitando-
se destruição de valor e empre-
gos.” Por outro lado, caso os cre-
dores não concordem com o pla-
node recuperação apresentadope-
lo devedor, diz Lisboa, a empresa
quebra, só que mais rápida e cele-
remente. Em outras palavras, po-
de-se dizer que se uma empresa,
seja ela do setor aéreo ou não, não
tiver condições de sobreviver, vai
para o buraco mais rapidamente.

●●●Nocasodo setor aéreo, há argu-

mentos que foram utilizados
equivocadamente, dizem Gold-
berg e Lisboa. O mais comum é
o de que a lei de Falências não
se aplicava às concessionárias
de serviço público. “Não é bem
assim. Qualquer empresa – con-
cessionáriaounão– sempreeste-
ve sujeita à quebra legal. O que
algumas concessionárias não po-
diamfazer era requerer a concor-
data, mas porque esse era um fa-
vor legal, umamoratória decreta-
da unilateralmente, com a chan-
cela do juiz. Agora que extingui-
mosesse sistema, que sentido fa-
ria criar uma exceção para o se-
tor aéreo?”, coloca Lisboa.

●●● Enfatizamambos que rees-
truturações de dívida são co-
muns e importantes, não só no
setor aéreo. “A questão é qual
o melhor marco legal para re-
ger esse tipo de operação e se
o setor aéreo tem característi-
cas que sejam excepcionais
desse ponto de vista. Entendo
que não. Se queremos um se-
tor aéreo mais competitivo, de-
veríamos evitar a proliferação
de regras e privilégios espe-
ciais”, diz Goldberg, secunda-
do por Lisboa. Para ambos, ti-
rar o setor aéreo das regras que
passarão a reger a negociação
de quaisquer devedores e cre-
dores, nos demais setores da
economia, seria agravar, em
vez de mitigar, os problemas
que já assolam o segmento.

No final de 2004, o suplemento
de educação superior do Times
de Londres publicou pela pri-
meira vez o ranking das 200 me-
lhores universidades do mundo
(http://www.thes.co.uk/worl-
drankings/). Listas desse tipo
podem ser objeto de discussões
infindáveis, mesmo quando en-
volvem instituições de um úni-
co país. O espaço para contro-
vérsia se torna bem mais amplo
quando se comparam institui-
ções em escala mundial, com ba-
se em critérios inevitavelmente
simplistas. Mas, mesmo tendo
em conta as inegáveis limita-
ções, o ranking merece refle-
xão. Especialmente no Brasil.
Não há nenhuma instituição bra-
sileira incluída entre as 200 uni-
versidades listadas pelo Times.

A ordenação está baseada em
cinco indicadores. O mais im-
portante, com peso de 50%, pro-
vém de pesquisa de opinião en-
volvendo 1.300 professores uni-
versitários de 88 países, nos cin-
co continentes. Cada entrevista-
do foi instado a se manifestar so-
bre a qualidade acadêmica de di-

ferentes instituições em áreas
de conhecimento e regiões geo-
gráficas que lhes fossem fami-
liares. Não se informa como foi
feita a seleção dos entrevista-
dos. O segundo indicador, com
peso de 20%, é uma medida de
impacto de produção científica,
baseada em número de citações
por pessoal docente, com utiliza-
ção de um banco de dados que –
o próprio Times reconhece – ten-
de a favorecer instituições mais
fortes em tecnologia, áreas bio-
médicas e ciências naturais de
um modo geral. O terceiro indi-
cador, também com peso de
20%, é simplesmente o número
de professores por aluno. Dois
outros indicadores, cada um
com peso de 5% – presença de
estudantes estrangeiros e de pro-
fessores estrangeiros –, aferem
o grau de internacionalização
de cada universidade. É perfeita-
mente possível contestar cada
um desses critérios, discutir a
confiabilidade das informações
utilizadas e propor alternativas.
Mas isso não tira o mérito da ini-
ciativa de se construir o ran-
king. Os resultados são instigan-
tes. E o que menos importa é a
posição exata que cada institui-
ção ocupa no ranking.

As instituições norte-ameri-
canas dominam boa parte da lis-
ta, ainda que menos maciça-
mente do que se poderia imagi-
nar. Entre as dez primeiras uni-
versidades, há duas britânicas e
uma suíça: Oxford, Cambridge

e o Instituto Federal de Tecno-
logia de Zurique. Entre as 50
primeiras, há 20 universidades
norte-americanas. As outras 30
deixam transparecer, em certa
medida, o viés anglo-saxão do
olhar londrino que presidiu a
elaboração da lista. Nem tanto
pela presença de oito universi-
dades britânicas, mas pela in-
clusão de nada menos do que
seis instituições australianas.
Há também três canadenses.
Da Europa continental não
mais do que cinco instituições
entre as 50 primeiras. Duas
francesas, duas suíças e uma
alemã. Da Ásia, três universida-
des da China (duas de Hong
Kong e a Universidade de Bei-
jing), três de Cingapura, duas
do Japão e o Instituto de Tecno-
logia da Índia. Nas 50 primei-
ras, não há instituições dos de-
mais países europeus, nem ne-
nhuma universidade da Améri-
ca Latina ou da África.

As 150 instituições restantes,
que compõem a lista completa
de 200 universidades, incluem
outras 41 norte-americanas, 21
britânicas e sete australianas.
Do mundo anglo-saxão, há ain-
da três neozelandesas e uma ir-
landesa. Aparecem também na
lista mais 16 instituições ale-
mãs e mais cinco francesas,
bem como oito instituições ho-
landesas, cinco suecas e 15 ou-
tras universidades européias, lo-
calizadas na Bélgica, Dinamar-
ca, Noruega, Finlândia, Áustria,

Itália, Espanha e Rússia. Da
Ásia, entram na lista mais qua-
tro universidades do Japão e
mais seis da China (duas de
Hong Kong), além de três da
Coréia do Sul, duas da Malásia,
duas de Israel e uma de Taiwan.
Da África, nenhuma. E da Amé-
rica Latina, apenas uma, classifi-
cada em 195.º lugar. A Unam,
Universidade Nacional Autôno-
ma do México.

O ranking apenas deixa bem
claro o que já se sabia. Embora o
sistema universitário brasileiro
tenha ilhas de excelência e áreas
de grande competência, falta ao
País uma rede de universidades
de classe mundial. A questão é o
que fazer a respeito. Que desem-
penho terão as universidades
brasileiras quando ranking simi-
lar, e possivelmente mais crite-
rioso, for feito daqui a 25 anos?
Para que a performance seja me-
nos pífia, vão ser necessários
muito esforço e políticas públi-
cas inspiradas no que tem dado
certo na experiência internacio-
nal, e não no que comprovada-
mente tem dado errado. Mas,
nessa área, ainda falta ao gover-
no a lucidez necessária para evi-
tar descaminhos e levar adiante
projeto mais ambicioso.●
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Para o advogado Ives Gandra Mar-
tins, a Lei de Falências vem em boa
hora. “E os três vetos sancionados
pelo presidente Lula foram positi-
vos”, coloca. A não obrigatoriedade
de o Ministério Público intervir nos
processos de recuperação e falência
é salutar. O MP, segundo Martins,
não tem condições físicas para
acompanhar tudo sem introduzir
morosidade ao processo. Vetar a
submissão da indicação do adminis-
trador judicial à concordância da
assembléia dos credores também
agiliza o processo e tirar os sindica-
tos do comitê de credores reduz a
pressão de barganha que poderia

tornar a empresa irrecuperável.
Martins, no entanto, acha que

o prazo dado para negociações é
pequeno. “Vamos ter que contar
com o bom senso dos juízes.”

O
crescimento de
8,3% da produção
industrial brasilei-
ra em 2004, divul-
gado ontem pelo

IBGE, foi o maior desde 1986.
Nota-se um grande equilíbrio
do crescimento entre os vários
setores industriais, ao mesmo
tempo que se constata que, em
dezembro, a produção indus-
trial continuou aumentando:
0,6% em termos dessazonaliza-
dos em relação ao mês anterior.

Três fatores, principalmen-
te, contribuíram para o aumen-
to da demanda industrial no
ano passado: as exportações, a
melhora da renda familiar, a re-
tomada dos investimentos na
construção civil e na indústria
como um todo.

O aumento das exportações
de produtos manufaturados foi
bastante diversificado, desta-
cando-se o de aviões e de veí-
culos automotores.

Os produtos cuja
venda depende do
crédito e da renda
das famílias tiveram
um bom desempe-
nho. O crescimento
da produção de bens
de consumo durá-
veis foi de 21,8% no
ano passado em rela-
ção a 2003 e o dos
bens duráveis e não
duráveis, mais dependentes da
renda, foi de 4%, ligeiramente
acima do que pode ser conside-
rado crescimento vegetativo.

Sem dúvida, o fato mais sig-

nificativo foi o aumento de
19,7% na produção de bens de
capital. Os bens de capital usa-
dos na agricultura tiveram um
crescimento de 20,5% no pri-

meiro semestre,
mas uma queda de
5,2% no segundo,
reflexo da preocupa-
ção dos produtores
rurais com uma pro-
vável queda de ren-
da do setor em
2005. Ao contrário,
os bens de capital
de uso industrial
cresceram 14,5%

no primeiro semestre e 16,5%
no segundo, sinalizando a con-
tinuidade dos investimentos no
setor secundário. A reação foi
ainda maior nos bens de capi-

tal para construção: crescimen-
to de 28,7% no primeiro semes-
tre e de 48% no segundo.

Esses dados permitem prever
que a indústria brasileira está
iniciando o ano de 2005 com
maior capacidade de produção
e melhor produtividade, enquan-
to o setor da construção civil,
tão importante para a Formação
Bruta de Capital Fixo (FBKF),
está apto a responder positiva-
mente a uma retomada dos in-
vestimentos na infra-estrutura e
a sentir os efeitos de maior dis-
ponibilidade de crédito.

As condições econômicas,
neste início de ano, continuam
favoráveis para a indústria,
com o único e conhecido cons-
trangimento do elevado custo
do crédito.●

SINDICATOS TÊM SE
TORNADO MAIS
CONSERVADORES
E PROTECIONISTAS

CELSOMING

FALÊNCIAS 3
O advogado Paulo Penalva, do

escritório Motta, Fernandes Ro-
cha, por sua vez, lembra que a res-
trição ao pedido de concordata
das empresas aéreas, que consta-
va do Código Brasileiro de Aero-
náutica, data da década de 60 e vi-
sou a um problema específico: a
crise da Panair.

FALÊNCIAS 4
Lembra Penalva que o parágra-

fo único do Artigo 199 ressalta
que a recuperação judicial não
afeta os contratos de leasing. Es-
se parágrafo apenas reforça um
conceito que já estava incluído
na Lei de Falências: os contratos
ligados a instituições financeiras
como leasing, alienação fiduciá-
ria e ACCs não podem ser incluí-
dos na recuperação judicial.

A questão: o problema crônico
das empresas aéreas tem relação
com os arrendamentos de aerona-
ves. As chances de recuperação
vão depender do peso do passivo
do leasing.

FALÊNCIAS 5
Junto com a sanção da Lei de

Falências – que não entrou no
Diário Oficial de ontem, vindo
num adendo que só estará dispo-
nível hoje –, saiu uma alteração
do Código Tributário Nacional,
necessária para compatibilizar as

duas leis. Por ela, o Fisco pode
conceder parcelamento dos
créditos tributários. “Abriu-se
uma brecha, mas todo o pro-
cesso de recuperação ainda de-
pende da boa vontade do Fis-
co”, coloca Penalva.

FALÊNCIAS 6
Mas como é a legislação de

falências no mundo? Explica
Penalva que, nos EUA, a em-
presa solicita a entrada no cha-
mado Chapter 11. Caso preen-
cha os requisitos necessários,
negocia diretamente com os
credores. A interferência do
juiz é muito pequena.

Na Europa, essa interven-
ção judicial é maior. Na Fran-
ça, por exemplo, assim que
uma empresa entra com pedi-
do de recuperação, o juiz no-
meia um administrador que
tem seis meses, prorrogáveis,
para fazer uma radiografia e
dar o seu veredicto. “A nova
lei brasileira se aproxima mais
do sistema europeu. Aqui,
quem apresenta o plano de re-
cuperação é o próprio deve-
dor. Se os credores não aprova-
rem, ela não anda. Mas mes-
mo que ele seja aprovado nu-
ma assembléia de credores, a
palavra final – se ele vai ser
posto em prática ou não – é do
juiz”, conta Penalva.

Retomada da indústria deve prosseguir

Migração de fábricas
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Ives Gandra Martins
Advogado

● Embora o número de negó-
cios não tenha sido expressivo –
apenas 11 –, as ações PN da Va-
rig registraram forte valoriza-
ção ontem: 6,19%. Conseqüên-
cia da sanção do presidente Lu-
la à nova Lei de Falências, abrin-
do uma chance de solução para
os problemas da empresa.

● Ontem, o risco Brasil passou
o dia em baixa e o euro em alta

ante o dólar nos mercados
internacionais. Resultado: o
viés foi de venda. Já na Bo-
vespa, o dia foi de realiza-
ção de lucros, após quatro
pregões consecutivos de al-
ta, somando, no acumulado,
8,96%. No fim do dia, po-
rém, o bom desempenho
das bolsas americanas falou
mais alto e a Bovespa fe-
chou com nova alta.
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