
No Brasil, é muito 

confortável colocar a 

responsabilidade dos 

nossos baixos índices 

de produtividade nas 

costas dos trabalhadores

Os “Intelectuais”, que 
geralmente possuem 
grande espaço de mí-

dia, vivem afirmando que a 
produtividade do trabalhador 
brasileiro é baixa. É só obser-
var as manchetes e você verá: 
“A produtividade por traba-
lhador no Brasil não cresce 
desde 1980”; “Brasileiro tem 
baixa produtividade”; “The 
Economist diz que brasileiro é 
improdutivo’’. Mas o que será 
que se sabe, de fato, sobre a 
produtividade do trabalhador 
brasileiro?

Às vezes, me pergunto: “será 
que todos os “intelectuais”, que 
muito estudaram, já tiveram a 
oportunidade de estar ao lado 
daquele que é denominado 
“trabalhador brasileiro”?” 
Será que eles não poderiam 
se colocar no lugar destes 
2 trabalhadores brasileiros, 
Antônio e Maria...

O Antônio, um trabalhador 
brasileiro que atua como aju-
dante na distribuição de um 
grande varejista, há mais de 20 
anos. Acorda às 4h da manhã 
e segue para o trabalho. Antes 
das 6h já iniciou o carregamen-
to do veículo (caminhão). Faz a 
amarração dos volumes no baú 
com todo o cuidado para não 
danificar os produtos, confere 
toda a documentação e segue 
para o seu dia de trabalho, onde 
realiza 95% das entregas para 
diferentes clientes, retornando 
ao Centro de Distribuição, ao 
final do dia, com sentimento 
de missão cumprida.

E a Maria, uma trabalhadora 
brasileira que, durante 10 anos, 
acorda às 5h e segue para a 
fábrica, diariamente, com o ob-
jetivo de realizar o seu trabalho 
em uma célula de produção. 
Muitas vezes seu supervisor a 
incentiva a superar seu desem-
penho, pois o mesmo estava 
pouco abaixo da produtividade 
esperada e com um pouco de 
esforço ela consegue atingir. 
Bem, agora, infelizmente, a 
Ana Maria está desempregada, 
batalhando duro por uma nova 
oportunidade.

Agora imagine ao final do 
dia, o Antônio e a Maria, 
cansados, chegando em casa 
e escutando no noticiário um 
destes “intelectuais” dizendo: 
“...o fato é que a produtividade 
do trabalhador brasileiro é uma 
das mais baixas no mundo”. 
Imagine como eles se sentem. 
Será que esses “intelectuais” 
não poderiam divulgar estes 
fatos de maneira diferente?

Eu ficaria muito mais à von-
tade se os “intelectuais” dei-
xassem bem claro que a baixa 
produtividade operacional é 
consequência direta da pés-
sima gestão de nosso Estado. 
Existe uma transferência de 
responsabilidade do “Estado 
Improdutivo” para o “Traba-
lhador Improdutivo”.

Vejam alguns fatores críticos 
e como o Estado Brasileiro, 
com sua incompetência, len-
tidão e gestão fraudulenta é 
responsável pela baixa pro-
dutividade do “trabalhador”: 

Tecnologia: acesso a 
determinadas soluções 
podem aumentar muito 
a produtividade ope-
racional de qualquer 
operador, mas no Brasil, 
o trabalhador tem que se 
superar muito mais que 
em outros países, pois 
aqui o Estado é lento 
para decidir, além de 
organizar esquemas que 
dificultam a utilização 
da tecnologia e ainda 
assegurar legalmente 
que entidades sindicais 

trabalhem contra a pro-
dutividade.
Legislação e Justiça 
trabalhista: em relação 
a outros países, a nossa 
legislação e nossa jus-
tiça são uma piada! Al-
guns “intelectuais” aqui 
destacam os direitos 
conquistados, mas não 
possuem a mínima ca-
pacidade de enxergar o 
todo. O Estado Brasileiro 
é um “elefante branco” 
que não mais consegue 
reagir à dinâmica mun-
dial.
Infraestrutura e Logís-
tica: boa parte da baixa 
produtividade opera-
cional vem de nossa 
péssima infraestrutura. 
Por que motoristas de 
caminhões perdem tan-
to tempo em estradas? 
Por que operadores 
em linhas de produção 
ficam parados por falta 
ou atrasos de forne-
cimento? Enfim, aqui 
nosso Estado consegue a 
façanha de se manter, há 
muitos anos, sem capa-
cidade de investimento 
em infraestrutura, pois 
os desvios e má gestão 
são tão grandes, que o 
próprio Estado perdeu 
o controle da gestão de 
tantos esquemas.
Burocracia: o que para 
alguns países é uma 
vantagem competitiva, 
no Brasil o Estado cria 
dificuldades para cobrar 
pelas facilidades. Isso 
já é cultural e o Estado 
assegura uma legislação 
tão confusa, que nenhu-
ma empresa, mesmo 
que queira, consegue 
trabalhar como se deve, 
pois não está claro o que 
deve ser feito.
Mobilidade Urbana: O 
Estado, embora invista 
em um dos mais caros 
sistemas de transporte 
urbano do mundo para 
facilitar o ir e vir do tra-
balhador, possui um dos 
piores sistemas também. 
Resultado da incompe-
tência e corrupção que 
acaba limitando todos 
os investimentos nesta 
área. E o trabalhador, in-
veste horas para chegar 
ao trabalho e tem que se 
superar para competir 
com operadores de ou-
tros países.
Educação e Qualifica-
ção: Aqui, o modelo 
de gestão se repete... o 
Estado estabelece um 
orçamento ridículo para 
a formação educacional 
e profissional, remunera 
pessimamente os profes-
sores e as empresas aca-
bam recebendo profis-
sionais despreparados. 
Além disso, o Estado 
promove crises que au-
mentam a rotatividade 
(turnover), o que tam-
bém dificulta a absorção 
de conhecimentos pelo 
trabalhador.

E o Trabalhador? Esse tem 
que se superar todos os dias, 
pois precisa sustentar não só a 
sua família, mas principalmen-
te o Estado Brasileiro.

É por esse motivo que gosta-
ria que os “intelectuais” deixas-
sem de dizer que o “trabalha-
dor brasileiro é improdutivo” e 
começassem a destacar que é 
o Estado Brasileiro que possui 
uma das piores produtividades 
no mundo.

Sim, são vocês do Executivo, 
do Legislativo e do Judiciário 
os responsáveis diretos pela 
nossa baixa produtividade e 
não os trabalhadores.

(*) - É diretor do grupo IMAM, 
que há 37 anos atua na área editorial, 

de consultoria e treinamento 
em logística.

O que se sabe sobre 
produtividade no Brasil?

Eduardo Banzato (*)
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SEXTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2017

FUNCIONÁRIO CONVOCADO PARA VIAJAR 
Quando o funcionário é convocado eventualmente para viajar pela 
empresa, quais os procedimentos a serem adotados, serão necessários 
firmar algum acordo/aditivo no contrato de trabalho, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ASSINATURA DE RECEBIMENTO DO SALÁRIO
O funcionário deve assinar o recibo ou holerite de pagamento de salário 
mesmo que o pagamento seja depositado em conta bancaria, precisa 
ser conta salário ou pode ser conta particular? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOLICITAR DEMISSÃO NAS FÉRIAS
Funcionário em gozo de férias pode solicitar demissão? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHO REALIZADO EM DIA DE DESCANSO
Funcionário que trabalha domingo ou feriado, sem compensar e 
recebendo como domingo trabalhado, ele tem direito a receber o 
reflexo no descanso semanal, assim como as horas extras da semana? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INFORMAÇÃO NAS ANOTAÇÕES GERAIS
Empresa deve informar na CTPS quando se trata de um contrato por 
estágio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE COLOCAR DETECTOR DE METAIS PARA INS-
PEÇÃO DE BOLSAS E MOCHILAS, OU PARA COLOCAR NA PORTA DE 
ENTRADA DA LOJA, OS FUNCIONÁRIOS DEVEM SER INFORMADOS 
COM ANTECEDÊNCIA, QUAL A BASE LEGAL. COMO PROCEDER?

Recomendamos que os trabalhadores sejam notificados com certa 
antecedência do procedimento. Não deve haver revista íntima con-
forme artigo 373 A, VI no caso de mulheres. O Ministério do Trabalho 
não precisa ser notificado, vez que a legislação é omissa.
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VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0044654-15.2013.8.26.0100 - 780/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN 
LABRUNA CATAPANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Artil S/A Mercantil e Construtora, 
Volkswagen Serviços, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Andre das Neves Nunes, Adelaide de Jesus 
Antunes ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, 287, Parque Jabaquara, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

Essa é a rotina de um 
Profissional da Conta-
bilidade. Além de todos 

esses afazeres, por causa da 
alta concorrência na área, é 
essencial conquistar, agradar 
e manter clientes, o que só é 
possível se a empresa conservar 
um excelente atendimento, 
cumprir os prazos e oferecer 
confiabilidade e presteza nos 
seus serviços. 

A boa notícia é que, com a evo-
lução tecnológica, o trabalho 
contábil, que até pouco tempo 
atrás era visto como “burocráti-
co”, hoje é considerado notável, 
indispensável mesmo, uma vez 
que planejamentos estratégicos 
e tributários, novas contrata-
ções, demissões, avaliação de 
riscos e perdas, investimentos e 
tomada de decisão são deveres 
deste profissional. Independen-
temente da crise econômica 
e financeira, ele permanece 
sendo muito requisitado pelas 

empresas, órgãos públicos e go-
vernamentais e terceiro setor.

Sempre atento às tendên-
cias e caminhos da profissão, 
o Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo – Sindcont-SP  
permanece como um guardião 
do desenvolvimento profis-

Conhecimento e tecnologias 
são itens indispensáveis à 

rotina dos Contadores?

sional daqueles que atuam  
na área. Com esta essência, a 
Entidade realizou, no período 
de 20 a 24 de setembro, a 6ª 
Semana Paulista da Contabi-
lidade, evento cujo lema foi 
justamente “Contabilidade & 
Tecnologia: o Caminho para o 
Sucesso”, o que abriu oportu-
nidade para os Contabilistas 
adquirirem novos conheci-
mentos em tecnologia, o que 

é essencial às suas atividades 
profissionais.

Mas o assunto atualização e 
reciclagem de conhecimentos 
não se encerra com as ati-
vidades da Semana Paulista 
da Contabilidade, muito pelo 
contrário: o Sindcont-SP con-

tinua batendo nesta tecla por 
considerá-la de fundamental 
importância para a profissão. 
Assim, tem realizado produtivas 
parcerias com instituições de 
ensino da capital e da grande 
São Paulo para a realização 
do já tradicional Encontro de 
Profissionais e Acadêmicos da 
Contabilidade, mais conhecido 
como Epac, que, inclusive, já 
está na 17ª edição. 

É importante registrar que 
universitários de Ciências 
Contábeis de São Paulo estão 
fazendo abaixo assinados para 
levar o evento às suas respecti-
vas instituições de ensino. Isto 
sinaliza que existe um grande 
anseio por conhecimento dos 
profissionais do futuro. Apesar 
das universidades fazerem o 
seu papel muito bem, como a 
Contabilidade é uma área que 
está em constante mutação, é 
preciso que alunos e profissio-
nais se aprofundem em ativi-
dades extra curriculares, como 
cursos, palestras, workshops, 
congressos, convenções que 
possam mantê-los em sintonia 
com o mercado.

As oportunidades oferecidas 
pelo Sindicont-SP, como tam-
bém pelas demais Entidades 
Congraçadas da Contabilidade 
do Estado de São Paulo, são 
inúmeras,  inclusive, nos pró-
ximos dias 9 a 11 de outubro 

promoveremos, conjunta-
mente, a 25ª Convenção dos 
Profissionais da Contabilidade 
do Estado de São Paulo – Con-
vecon, no Centro de Eventos 
Pro Magno, em São Paulo. 
Nela será possível conhecer 
mais sobre as tendências de 
uma profissão que não para 
de mudar!

Eventos como o Epac, a Se-
mana Paulista da Contabilidade 
e a Convecon, entre tantos 
outros, estabelecem parcerias 
e fortalecem laços. Neles, po-
demos tomar conhecimento 
das novidades da área, iniciar 
contato com um colega, checar 
os novos produtos e serviços 
oferecidos pelo mercado, co-
nhecer pessoas fora do círculo 
acadêmico ou do ambiente 
laboral, encontrar soluções 
de negócios e aprender mais 
rapidamente um determinado 
assunto.

E, parafraseando o empresá-
rio americano  e ex-CEO da ITT 
Corporation, Harold Geneen 
(1910 – 1997), “no mundo dos 
negócios, todos são pagos em 
duas moedas: dinheiro e experi-
ência. Agarre a experiência pri-
meiro, o dinheiro virá depois”. 

Lembrem-se disso e parti-
cipem!

(*) - É presidente do Sindicato 

Sindcont-SP.
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A uma semana de embarcar 
em viagem para a Itália, o pre-
feito de São Paulo, João Doria, 
disse ontem (5) que o governo 
brasileiro precisa extraditar 
o italiano Cesare Battisti, 
condenado à prisão perpétua 
por ataques cometidos nos 
anos 1970 e atualmente re-
sidente no país graças a um 
asilo político concedido pelo 
ex-presidente Lula.

“Ele tem que ser deportado 
e deve cumprir a pena para a 
qual foi julgado na Itália. Foi 
uma exorbitância do governo 
Lula e Dilma de proteger um 
criminoso. Isso não é dar asilo 
político, isso é proteger um 
criminoso”, criticou Doria, 
“Agora temos um governo de-
mocrático, que respeita as leis 
do Brasil e a de um país-irmão, 
como a Itália”, completou o 
prefeito, que visitará Milão e 
Veneza na próxima semana 
para encontros com políticos 
locais e investidores. 

Battisti foi detido ontem na 
cidade de Corumbá, em Mato 
Grosso do Sul, na fronteira 
do Brasil com a Bolívia. Ele 
tentava entrar na Bolívia com 
o equivalente a R$ 23 mil em 
moeda estrangeira e, por isso, 

foi retido por evasão de divisas. 
Seus opositores alegam que 
Battisti tentava fugir do Brasil, 
enquanto o italiano se defendeu 
dizendo à Polícia Federal (PF) 
que estava apenas indo pescar 
com os amigos e fazer compras 
na Bolívia. 

Hoje escritor, Battisti é um 
antigo membro do Proletários 
Armados pelo Comunismo 
(PAC), grupo de extrema 
esquerda ativo na Itália nos 
anos 1970. Em 1987, ele foi 
condenado pela Justiça italiana 
à prisão perpétua por terro-
rismo, por quatro homicídios 
atribuídos ao PAC, além de 
assaltos e outros delitos me-
nores. Viveu como foragido 
na França, mas deixou o país 
quando Paris acatou um pedido 
de extradição da Itália. Battisti, 
então, mudou-se para o Brasil. 

Em 2007, após ele ser 
detido no Rio de Janeiro, o 
governo italiano apresentou 
outro pedido de extradição. 
Battist i  f icou em prisão 
preventiva em Brasília, no 
cárcere de Papuda, mas, no 
último dia de seu mandato, 
o ex-presidente Lula assinou 
um decreto negando o pedido 
de extradição à Itália. A de-
cisão foi duramente criticada 
pelo governo italiano.

Battisti tem que 

antes de ir a Milão

Prefeito de São Paulo, João Doria.
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