
Complicada,
cara e contra
o trabalhador
Uma pesquisa sobre a legislação trabalhista mostra que muitos
empresários não sabem direito quanto pagam de encargos nem o que é
feito com o dinheiro. Na próxima campanha eleitoral, quando os maiores
problemas do país serão discutidas, esse é um assunto obrigatório
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e janeiro a setembro, a Usiminas
recolheu 218 milhões de reais
em tributos trabalhistas. O va-
lor, referente aos encargos de

13 500 funcionários das duas siderúrgi-
cas e da mineradora do grupo, impres-
siona por si só, mas não reflete todas as
despesas da companhia para cumprir as
regras da legislação brasileira. Os quase
l 800 reais recolhidos todos os meses
por funcionário cobrem apenas as obri-
gações fixas. Outros inúmeros itens que
têm de ser próvisionados sobre o salário
dos funcionários — como licença-ma-
ternidade e adicional de férias variam
de acordo com fórmulas mais comple-
xas, que têm de ser seguidas à risca para
não acabar em multas milionárias na
Justiça do Trabalho. No caso da Usimi-
nas, são necessárias 20 pessoas para
cuidar dos recolhimentos e atender os
vários órgãos para os quais os recursos
são destinados, como o INSS e a Caixa
Econômica Federal, para ficar nos mais
conhecidos. Já faz bastante tempo que
os custos trabalhistas no Brasil estão en-
tre os mais altos do mundo. Dependendo
da empresa, variam de 70% a mais de
100% sobre os salários. Superam até
mesmo os custos de nações desenvolvi-
das — na França, outro país que onera
muito o trabalho, os encargos são da or-
dem de 79% da folha. No outro extremo
estão os Estados Unidos, com tributação
equivalente a apenas 9% dos salários —
e, historicamente, uma das mais baixas
taxas de desemprego do mundo.

A multiplicidade de contribuições
amarradas à folha de pagamentos que
somam pelo menos oito itens — sobre-
carrega o setor produtivo de tal forma
que prejudica, sobretudo, o próprio tra-
balhador. "É um peso que tira a maior
parte da competitividade das empresas e
limita a criação de mais empregos", afir-
ma Marcelo Odebrecht, presidente do
grupo que engloba a construtora com o
mesmo nome e outras sete empresas.
Segundo uma pesquisa exclusiva reali-
zada pelo Ibope a pedido da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo,
a opinião é compartilhada pela maioria
do empresariado. Oito em cada dez em-
presários afirmaram que as obrigações
afetam negativamente a competitividade

da empresa que comandam. Foram en-
trevistados 300 empresários e presiden-
tes de companhias dos setores têxtil,
metalúrgico, químico, de alimentos, de
máquinas e equipamentos, da construção
civil, entre outros. Na amostra estão pe-
quenas, médias e grandes companhias.
A pesquisa também revelou que muitos
empresários nem mesmo sabem quantos
tributos recolhem ou quanto pagam por
cada contribuição. A destinacão desses
recursos é outra incógnita — e, sem sa-
ber para onde vai o dinheiro, quem paga
não tem como cobrar por resultados (ve-
ja quadro na próxima pág.}. O dinheiro
segue um caminho desconhecido.

É um problema que tem piorado com
o tempo — sem que nenhum governo
tome medidas para contê-lo ou solucio-
ná-lo. Ao contrário. Ao longo das déca-
das, uma série de obrigações foi sendo
pendurada sobre a folha de salários das
empresas. A previdência social é a prin-
cipal delas, mas há contribuições para
financiar a educação fundamental, a cul-
tura, o lazer e até mesmo a reforma agrá-
ria. Dependendo do setor como trans-
porte marítimo e a é r e o , a empresa
contribui também com o Departamento
de Portos e Costas ou para o Fundo Ae-
roviário, com o suposto objetivo de sub-
sidiar a melhoria de portos e aeroportos.
Considerando somente os tributos fixos
recolhidos pelo setor industrial no ano
passado, chega-se a um total de 177 bi-
lhões de reais, sem contar o FGTS, que
recebeu 49 bilhões de reais — é mais do
que o PIB do Peru. É muito dinheiro em
qualquer lugar do mundo. O pior é que
essa montanha de recursos não gera os
dividendos esperados para a sociedade.
"O sistema é muito caro, complexo e
ineficiente", afirma Antônio Maciel Ne-
to, presidente da Suzano, companhia de
papel e celulose. "Além de pagar 20%
ao INSS sobre o salário de todos os em-
pregados, as empresas têm de arcar com
planos privados de saúde e de aposenta-
doria se quiserem que o funcionário te-
nha uma qualidade de vida melhor."

Trata-se, aliás, de outra constatação
desanimadora da pesquisa, embora não
exatamente surpreendente — a percep-
ção de que a maioria dos serviços cus-
teados pelas contribuições sociais é de



baixa qualidade. Uma
exceção no quadro ge-
ral de reprovação é o
compulsório destinado
à educação profissio-
nalizante. Cerca de
60% dos empresários
consultados avaliam
positivamente o servi-
ço prestado pelo Senai — braço da in-
dústria para a formação profissional, no
qual o próprio presidente Lula fez curso
de torneiro mecânico. Já o ensino públi-
co fundamental, que recebe recursos do
salário-educação, teve uma das piores
notas: 76% das empresas consideram
sua qualidade ruim ou péssima. A cam-
peã da insatisfação é a contribuição pa-
ra a reforma agrária, criada em 1970 e
recolhida por todas as companhias bra-
sileiras — sejam elas urbanas ou rurais,
da indústria, do comércio ou de servi-
ços. Todos os meses as empresas reco-
lhem 0,2% sobre o salário de cada fun-
cionário para o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra).
Mesmo esse percentual aparentemente
ínfimo permitiu que fossem arrecadados
559 milhões de reais em 2008 para o
Incra, cuja missão oficial é aplicar os
recursos em programas de assentamen-
to de trabalhadores rurais e de educação

no campo — mas há suspeitas de que
parte do dinheiro acabe desviado para
sustentar movimentos políticos, como o
MST. "Esse é um carrapato que coloca-
ram na lei e ninguém consegue se livrar
dele", diz José Pastore. professor da
Universidade de São Paulo e especialis-
ta em questões trabalhistas.

E não adianta reclamar. Sindicatos
patronais já recorreram à Justiça para
suspender a cobrança do Incra. "O argu-
mento é que empresas urbanas não de-
veriam pagar uma contribuição que não
tem nada a ver com a atividade delas",
diz o advogado Milton Lautenschläger,
da área de direito empresarial. No estado
de São Paulo, o Sindicato das Empresas

de Asseio e Conservação conseguiu uma
decisão favorável e, desde março de
2006, suas associadas não recolhem a
contribuição ao Incra. Essa situação, no
entanto, não dever perdurar. O Superior
Tribunal de Justiça que julga os pro-
cessos em última instância já garantiu
a legitimidade da cobrança em outras
ocasiões. A dificuldade de alterar qual-
quer regra trabalhista, por menos rele-
vante que seja, reside no legalismo que
caracteriza o sistema trabalhista brasilei-
ro: "Não só os direitos, mas até alíquotas
são estabelecidas pela Consolidação das
Leis do Trabalho ou, o que é pior. pela
Constituição", afirma Sérgio Amad Cos-
ta, consultor da FGV Projetos. Segundo
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