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A baixa produtividade da 
mão de obra no Brasil

O Brasil é um dos 
países campões da 
baixa produtividade, 
que, ano após ano, 
persiste em se manter 
em patamares 
muito aquém dos 
verificados nos países 
desenvolvidos

Uma das causas princi-
pais, sempre levanta-
da por pesquisadores 

e estudiosos do tema, é a 
educação, refletida no baixo 
nível de escolaridade e na 
má qualidade da educação 
do ensino básico e médio. 
A baixa produtividade traz 
consigo o achatamento dos 
salários e a proliferação de 
vagas de emprego de baixa 
qualificação.

Isso é amplamente conhe-
cido, porém a qualidade da 
educação do País persiste 
em permanecer nos últimos 
lugares no índice mensura-
do pelo Pisa, exame elabora-
do pela OCDE (Organização 
para o Desenvolvimento 
e Cooperação Econômi-
ca). Além disso, há outra 
questão relevante que é o 
baixo nível de pesquisa e 
inovação no Brasil. Nossos 
índices de produção de 
patentes são muito baixos. 
A indústria, de forma geral, 
não realiza pesquisa, não 
procura inovação, não agre-
ga cérebros (pesquisadores 
e profissionais altamente 
qualificados). 

Tradicionalmente a indús-
tria viveu sob a proteção do 
Estado, com a imposição 
de barreiras tarifárias e 
um mercado cativo, livre 
da concorrência externa. 
Esse ambiente gerou uma 
acomodação, já que era 
mais fácil importar toda 
a linha e os processos de 
produção inovadores do 
que implantar uma área de 
pesquisa e inovação dentro 
da empresa. 

O resultado que se ob-
serva nos dias atuais é um 
abismo entre Universidades 
e Indústria, que, salvo algu-
mas exceções, não se co-
municam e não interagem. 
Por isso, há fuga continua 

de cérebros do país, ou 
seja, formamos profissionais 
altamente qualificados com 
um enorme custo para os 
cofres públicos, que são uti-
lizados como mão-de-obra 
qualificada em empresas no 
exterior, produzindo inova-
ção que depois é vendida de 
volta para o Brasil. 

É um sistema que real-
mente maximiza o retorno 
para os outros (custo zero 
para a produção de talen-
tos, além de agregação de 
valor ao produto vendido) 
às nossas custas. É um 
ciclo vicioso que insiste 
em não acabar. Além disso, 
há o custo do achatamento 
dos salários, já que uma 
das formas principais de se 
recuperar parte das perdas 
com a baixa produtividade é 
a redução dos salários. 

Assim vivemos em uma 
sociedade esquizofrênica, 
que é altamente capaz de 
produzir mão-de-obra de 
excelência, contudo não 
sabe o que fazer com ela. A 
solução para o problema não 
é trivial, porém há algumas 
ações de curto prazo que 
podem fomentar um am-
biente virtuoso. 

Por exemplo, o governo 
federal implantou o progra-
ma EMBRAPII (Empresa 
Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial) com 
o objetivo de fomentar a 
interação empresa-Univer-
sidade por meio da pesquisa 
e inovação, cujo reflexo, 
por exemplo, é o aumento 
da produção de patentes 
nacionais. 

No longo prazo, somente 
com uma educação de qua-
lidade no nível básico é que 
será possível aumentar a 
produtividade, caso contrá-
rio, estaremos condenados 
a criar empregos de baixa 
qualificação no País com 
baixos salários, enquanto 
exportamos nossa mão-de-
-obra qualificada. 
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Declarações foram feitas na Comissão de Assuntos Econômicos 
em sua primeira reunião no ano.

Enquanto governo e 
o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, 

apostam em uma rápida 
aprovação, senadores ale-
gam desconhecer as propos-
tas do governo e enxergam 
dificuldades para que um 
texto de consenso avance 
tão rapidamente no Con-
gresso.

Na primeira reunião ontem 
(4), senadores avaliaram que 
o governo precisa apresentar 
de forma clara quais são suas 
propostas fundamentais 
para a reforma. E cogitam 
aprovar um requerimento 
para convidar o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, a 
comparecer ao colegiado e 
esclarecer a visão do Exe-
cutivo sobre as possíveis 
mudanças.

Um dos senadores a su-

Senadores veem dificuldade 
para votar a reforma tributária
Um dos temas centrais da mensagem presidencial entregue ao Congresso na abertura do ano legislativo, 
a reforma tributária ainda é vista com certa descrença por senadores que integram a Comissão de 
Assuntos Econômicos
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do declarações de Rodrigo Maia 
e outros políticos que consi-
deram ser viável a aprovação 
de mudanças tão profundas 
em apenas três meses e diz se 
sentir constrangido por não 
saber a posição do governo 
sobre a reforma.

Para o senador Eduardo 
Braga (MDB-AM), o governo 
federal está sendo ausente 
no debate em torno da refor-
ma tributária. “Em um tema 
em que os estados possuem 
interesses difusos, diversos, 
onde temos de mitigar a 
questão do pacto federati-
vo, onde é necessário haver 
equilíbrio, o governo vai ficar 
ausente, não vai apresentar 
uma proposta que possa ser 
discutida com governadores, 
prefeitos, com o Confaz, com 
o Congresso”, questionou 
(Ag.Senado).

gerir o convite, Esperidião 
Amim (PP-SC) disse ser 
favorável a uma reforma 
que torne o país mais com-
petitivo, mas lembrou que 
esse é um desafio antigo 

do Congresso e envolve a 
arrecadação dos estados e 
possíveis impactos sobre os 
contribuintes.

O senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) vê com ressalvas 

Ministro da Educação 
no Senado para falar 
sobre Enem

Na primeira reunião de 2020, 
a Comissão de Educação do 
Senado aprovou ontem (4) 
convite para que o ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, compareça à reunião do 
colegiado na próxima terça-fei-
ra (11). Weintraub deve falar 
sobre problemas na correção 
de provas do Enem 2019. Ini-
cialmente, a ideia do senador 
Randolfe Rodrigues ( Rede- 
AP), autor do requerimento, 
era convocar o ministro, mas 
a comissão preferiu o convite. 
Caso ele não compareça, os 
senadores do colegiado não 
descartam a possibilidade de 
convocá-lo.

Depois de reclamações de es-
tudantes, o Inep, responsável 
pela realização do Enem, reco-
nheceu que foram encontrados 
casos de inconsistências na 
correção de provas do exame. 
O erro, segundo o Inep, afetou 
afetou exatamente 5.974 de 
candidatos, 0,15% dos 3,9 
milhões de inscritos que fize-
ram as provas em 3 e 10 de 
novembro, e foi provocado pela 
gráfica responsável pela im-
pressão da prova. O resultado 
foi divulgado após reparação 
das notas (ABr).

O Ministério da Justi-
ça pretende viabilizar o 
retorno da publicidade 
voltada a crianças e ado-
lescentes. A ideia é que a 
regulamentação vá além 
dos veículos tradicionais, 
abrangendo também as 
plataformas digitais. De 
acordo com o ministro da 
Justiça, Sergio Moro, a 
regulamentação excessiva 
tem prejudicado veículos 
de mídia e, consequen-
temente, a produção de 
programas voltados ao 
público infantojuvenil.

“Ouvi uma reclamação 
que me pareceu correta, 
na área da TV, de que 
uma regulação excessiva 
causava o afastamento da 
publicidade para esse setor. 
Como a TV muitas vezes so-
brevive através de anúncios 
e anunciantes, isso gerava 
dificuldade de se produ-
zir material destinado ao 
público infantojuvenil”, 
disse o ministro durante 

Proposta altera prazo para solicitação 
de recuperação judicial na Lei de Falência.

O produtor rural em estado 
de falência poderá solicitar 
recuperação judicial após 
contabilizados dois anos do 
início da atividade, e não 
mais a partir da inscrição no 
Registro Público de Empre-
sas, como prevê a legislação 
atual. O projeto, que prevê a 
mudança, aguarda designa-
ção de relator na Comissão 
de Agricultura.

O autor da matéria, sena-
dor Confúcio Moura (MDB-
-RO), ressalta em sua jus-
tificativa que o objetivo da 
alteração é esclarecer, na 
Lei de Falência e de Recu-
peração de Empresas, que o 
prazo de dois anos é contado 
a partir do início da ativida-
de. O objetivo da medida é 
facilitar e desburocratizar o 
acesso do produtor rural ao 
tratamento da recuperação 
judicial.

O projeto segue a mesma 
linha da decisão proferida 
pela 4ª Turma do STJ, em no-
vembro passado. As dívidas 
constituídas por produtor 

Moro: ministério abrirá consulta pública 
para debater portaria sobre tema.

Projeto em análise na 
Câmara determina que o 
Ecad registre, da maneira 
mais próxima à realidade, 
o número de execuções 
públicas das músicas, de 
modo a resguardar os 
direitos dos seus autores 
e intérpretes, sejam eles 
de expressão nacional, 
regional ou local.

O texto é de autoria do 
deputado Dagoberto No-
gueira (PDT-MS) e altera 
a Lei dos Direitos Autorais.

Atualmente o Ecad uti-
liza o critério da amos-
tragem estatística para 
quantificar o número de 
execuções públicas de 
uma música. O problema, 
segundo o deputado, é que 
as técnicas de amostra-
gem privilegiam as gran-
des distribuidoras e os 
grandes nomes da música, 
em detrimento de artistas 
e produtoras regionais e 
locais. “Os criadores de 

alcance regional e local 
ainda têm enormes difi-
culdades de ver adequa-
damente registradas as 
execuções de suas obras”, 
disse o deputado. 

Com o projeto, ele espera 
que o escritório de arreca-
dação adote critérios que 
espelhem, com a maior 
fidedignidade possível, a 
execução das músicas no 
mercado musical brasileiro. 
“Com isso, acreditamos 
reduzir as distorções entre 
os artistas e compositores 
de diferentes expressões”, 
afirma. O projeto também 
determina que os profis-
sionais que participam das 
entidades associadas ao 
Ecad sejam ouvidos sobre 
os critérios de distribui-
ção dos direitos autorais 
arrecadados. O projeto 
será analisado em caráter 
conclusivo pelas comissões 
de Cultura; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Projeto acelera 
acordo sobre dívidas 
na Justiça

Projeto em análise na 
Câmara autoriza o devedor 
cobrado na justiça a assu-
mir a dívida e negociar o 
pagamento antes mesmo 
da audiência de conciliação 
que inicia as ações cíveis. O 
objetivo é agilizar a cobrança 
e encerrar as demandas judi-
ciais. O autor, deputado José 
Medeiros (Pode-MT), avalia 
que a medida vai desafogar 
o judiciário. “Milhares de 
conciliações prévias serão 
realizadas, sem a necessidade 
de ações judiciais e com o 
mínimo ônus para as partes”, 
justificou. 

Pelo texto, o devedor 
poderá juntar ao processo 
proposta de reconhecimento 
e pagamento da dívida após 
a citação pelo cobrador. Se 
a negociação for aceita, será 
homologada como acordo ju-
dicial e encerrará o processo. 
A proposta deverá conter da-
dos bancários para depósito e 
prazo para pagamento e, caso 
não paga no prazo estipula-
do, poderá ser executada na 
Justiça somadas as custas.

As normas são incluídas no 
Código de Processo Civil, que 
já prevê a realização de au-
diências de conciliação como 
fase inicial das demandas. A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

Viabilizar o retorno de 
publicidade dirigida a crianças
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a abertura do seminário ‘A 
Regulação da Publicidade 
Infantil: Mídia Tradicional x 
Plataforma Digital’.

Presente no mesmo even-
to, o secretário Nacional do 
Consumidor, Luciano Timm, 
disse que há um estudo que 
indica que é necessário ter 
de 20% a 30% do tempo de 
um programa com algum 
tipo publicidade para que 
ele seja viável economica-

mente. Segundo Moro, 
o tema é complexo por 
envolver um público vul-
nerável. Por esse motivo, 
o ministério abriu, até o 
dia 27 de fevereiro, uma 
consulta pública visando 
a obtenção de sugestões 
para melhorar o texto ini-
cial de uma portaria a ser 
publicada pela Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon) (ABr).

Tempo para recuperação 
judicial de produtores rurais

Amostragem do Ecad 
deve resguardar direitos 

de artistas locais
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rural durante o exercício da 
atividade rural sem inscrição 
na Junta Comercial poderão 
ser incluídas no processo 
de recuperação judicial. A 
recuperação judicial é uma 
forma viabilizada pela Justi-
ça de conceder às empresas 
com dificuldades financeiras 
maior prazo para negociação 
de dívidas. 

Para Confúcio Moura, o 
projeto de sua autoria tem 
importância social e econô-

mica. “A nosso ver, a maior 
facilidade para o produtor 
rural obter a concessão da 
recuperação judicial colabo-
rará para a preservação de 
empregos e a manutenção 
da produção do sistema 
rural brasileiro”, ressalta 
o parlamentar. A proposta 
será remetida à Comissão 
de Assuntos Econômicos e, 
posteriormente, à CCJ, que 
decidirá em caráter termi-
nativo (Ag.Senado).
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