
Brasil é quinto em
ranking de ética
Em questão de confiabilidade nos negócios, País fica atrás de
Chile, México, Argentina e Peru, diz consultoria espanhola

COMPARAÇÃO–No itemdesemprego,País se igualaàColômbia

Sindicatos não aceitam que
governo ‘volte atrás’ na tabela
Presidente da Força Sindical diz que redução da alíquota do IR é reivindicação antiga
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O Brasil fica atrás de vizinhos
latino-americanos, comoaAr-
gentina e México, quando se
trata de ética e confiabilidade
para negócios, segundo estu-
do da consultoria espanhola
Management & Excellence
(M&E). Entre os oito países
analisados, o Brasil, ficou em
5.º lugar, com 47 pontos, ao la-
do da Venezuela.
OChile,com74pontos,écon-
sideradoopaísmaiséticoesus-
tentávelparaosnegóciosdare-
gião, seguido do México (60),
Argentina (59) e Peru (51). Na
lanterna,estãooEquador(37)e
aColômbia (31).
Oestudoutilizou60indicado-
res de áreas como governança
corporativa, performance fis-
cale econômica, segurança,de-
sempenho educacional e social
e combateàcorrupção. “OBra-
siléforteemgovernançacorpo-
rativa, área na qual o governo
Lula tem promovido reformas,
masele se alinhaàColômbiano
últimolugarnosquesitosdecri-
me e desemprego”, disse a
M&E. “O País também perde
pontos pela corrupção e baixo
nível educacional.” A consulto-
ria observou que a Argentina
ainda tenta superar a crise fi-
nanceira de 2001, mas é líder
emáreas como a de educação.

VULNERABILIDADE
Ainda ontem, em Londres, a
consultoria Economist Intelli-
genceUnit (EIU)afirmouquea
economiabrasileira atingiu no-
táveis avanços nos últimos
anos, mas continua sendo uma
dasmais vulneráveis a mudan-
çasnohumordomercadofinan-
ceiromundial.Emseurelatório
mensal, a consultoria britânica
afirma que as políticas ortodo-
xas e os controles fiscais adota-
dos pelo governo Lula funcio-

nam para consolidar a estabili-
dade macroeconômica. “Isso,
combinado com contas exter-
nasmaissaudáveisecrescimen-
to econômico robusto, reduziu
asuscetibilidadedoBrasilacri-
ses financeiras e melhorou a
qualidade de seu crédito.”
A EIU, porém, avalia que a
performance econômica do
Brasil tem se deteriorado nos
últimostempos.Orobustocres-
cimentode4,9%em2004escon-
deu uma desaceleração gra-
dualdaatividadeduranteaque-
le ano – um desaquecimento
quecontinuouem2005.“Embo-
ra o crescimento das exporta-
ções continue forte, a valoriza-
ção do real vai conter o estímu-
lo líquido externo. Acredita-
mos que tanto o gasto dos con-
sumidorescomoosinvestimen-
tosvãoresponderpositivamen-
te ao afrouxamento das taxas
reais de juros até o final de
2005, mas a incerteza prove-

niente das eleições e o enfra-
quecimento da demanda ex-
terna vão frear o crescimen-
to dos investimentos em
2006.”
A EIU prevê crescimento
do PIB de 3% neste ano e
3,2% em 2006, mas alerta
queháriscos:“OBrasilconti-
nuamaisvulneráveldoquea
maioriadaseconomiasatur-
bulênciasnoambienteexter-
noevai terdecontinuarcom
asatuais políticasmesmona
ausência de um acordo for-
mal com o FundoMonetário
Internacional.”
“Na frente doméstica, há
riscos relacionados com a
atualcrisepolítica,comogo-
verno envolvido num escân-
dalodecorrupção”,dizacon-
sultoria, observando que em
julho os mercados começa-
ramasentir oestressedese-
manas de sucessivas denún-
cias de corrupção. ●

REVOLTA –ParaPaulinho, ‘piordoquenãodarumpresenteaumacriança , édar edepois tirar’

Banco HSBC
começa a
abrir agências
aos sábados
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Três agências do Banco HS-
BC vão começar a abrir aos
sábadosnestefimdesemana
nas cidades paulistas de Ri-
beirão Preto, Piracicaba e
São José do Rio Preto. As
agências ficarão abertas aos
sábados, das 10 às 14 horas,
inicialmente. O presidente
do HSBC, Emilson Alonso,
disseque a aberturadasuni-
dadesaossábadosfoipossibi-
litada pela assinatura de
acordo coletivo entre o HS-
BCeaFederaçãodosEmpre-
gados em Estabelecimentos
Bancários dos Estados de
São Paulo e Mato Grosso do
Sul. Uma lei federal proíbe o
trabalhodebancáriosaossá-
bados,salvoemcasodeacor-
do coletivo.
Segundo José Antônio

Fernandes Paiva, presiden-
te do Sindicato dos Bancá-
rios de Piracicaba, foram
seis meses de negociação.
“Temos garantias de que
não haverá redução de fun-
cionários nas cidades onde
asagênciasabrirãoaossába-
dos.”Osfuncionáriosquetra-
balharãoaossábadosnãopo-
derão ser empregados do
bancodesegundaasexta-fei-
ra. Eles receberão salário de
R$ 310,00.
OHSBCjáinovounoaten-

dimento ao iniciar, em 2004,
a ampliação do horário ban-
cário em três horas, das 9 às
18horas,quandoonormalse-
ria das 10 às 16 horas.
O banco negocia com

mais 20 sindicatos a amplia-
ção da abertura de agências
aossábadosparaoutrascida-
des. LuizCláudioMarcolino,
presidente do Sindicato dos
BancáriosdeSãoPaulo,afir-
ma que os sindicatos ligados
àCUTsão contrários ao tra-
balhoaossábados.“Jádeixa-
mosissoclaroparaosdireto-
res do HSBC.” Segundo ele,
o HSBC não vai conseguir
abrir as agências aos sába-
dos em cidades como São
Paulo, Santos, Barueri, Jun-
diaí e Cotia. ●

IMPOSTOS
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O presidente da Força Sindi-
cal, Paulo Pereira da Silva, o
Paulinho, reagiu à informação
dequeosministériosdaFazen-
da e do Planejamento preten-
dem manter a alíquota de
27,5% da tabela do Imposto de
RendadaPessoaFísica (IRPF)
nopróximoano,apesardeoOr-
çamento de 2006 indicar que a
alíquotamáximadoimpostose-
ria de 25%.
O presidente da segunda

maiorcentral de trabalhadores
doPaísdissequeoretornopara
25%da alíquotamáxima do im-
posto é umareivindicação anti-
gadacentrale,porisso,ossindi-
calistas não aceitarão que o go-
verno “volte atrás” e exigirão a
manutençãodosvaloresprevis-
tos noOrçamento.
Emrelação à justificativado

governodadaontem, de que te-
ria ocorrido um equívoco por
parte da Secretaria da Receita
Federal (IRPF), que teria leva-
do o presidente Luiz Inácio Lu-
ladaSilvaa incluiressadecisão
entre as medidas de desonera-
ção tributária, Paulinho foi ain-
damais crítico.
“Piordoquenãodarumpre-

sente para uma criança é dar e,
depois, tomar de volta. Espera-
mospormuito tempoavoltada
alíquota máxima para 25% e
não podemos aceitar um retro-
cessodogovernonestemomen-
to”, disse Paulinho. “Vamos fa-
zer barulho, vamos para as
ruas,mas não aceitaremos que
o governo mantenha a política

deapropriaçãodosaláriodotra-
balhador”, complementou.
A irritação do sindicalista é

potencializada pela demora do
governo em negociar uma cor-
reção da tabela do IRPF para
2006.Deacordocomele,noano
passado, quando corrigiu a ta-
beladoIRPFem10%,ogoverno
federal teria assumido o com-
promisso de promover novo
reajuste este ano, com o índice
referente à inflação total regis-
tradaduranteagestãodopresi-
dente Lula.
Na semana passada, duran-

te encontro na sede da Força

Sindical, o ministro do Traba-
lho,LuizMarinho,garantiuque
atabelaserácorrigidaesteano,
mas preferiu não detalhar o ín-
dice que está em estudo.
“Cobraremos esta fatura do

governo e, no nosso entendi-
mento, em princípio, imagina-
mos um reajuste da tabela na
casa de 13%. Também ficare-
mosatentosàcorreçãodosvalo-
res de dedução do imposto, ou-
tro direito dos contribuintes e
que desde o governo Fernando
Henrique Cardoso tem sido es-
quecido ou deixado de lado.”
O secretário-geral da Cen-

tral Única dos Trabalhado-
res (CUT), Artur Henrique
da Silva Santos, tambémco-
brou do governo nova corre-
çãodatabeladoIRdeacordo
coma inflação deste ano.
Santos ressaltou ainda a

necessidade da reforma tri-
butária. Segundo ele, a CUT
jáenviouaogovernopropos-
ta de criação do imposto so-
bregrandes fortunas.A taxa
seria cobrada de uma única
vez e ajudaria a compor um
fundo para ser revertido na
valorização do salário míni-
mo. ● ColaborouCleide Silva
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 2005. Economia, p. B3.




