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Curso superior
garante salário
225% maior
Pesquisa do IBGE mostra disparidade no mercado de trabalho em
favor dos trabalhadores do sexo masculino e com maior instrução
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AGENDA DE
CURSOS

DICAS&NOTAS Fonte: IOB | www.iob.com.br

Marketing: uma Visão Profissional para a Área 
Contábil

7 de junho, das 9h às 18h

Cobrança e Recuperação de Créditos 3 de junho, das 9h às 18h

Consolidação das Demonstrações Contábeis 7 de junho, das 9h às 18h

Teoria da Contabilidade 9 e 14 de junho, das 19h às 22h40

Ações Corretivas e Preventivas do Sistema de 
Gestão da Qualidade 6 de junho, das 9h às 18h

Com o retorno à pauta no Congresso Nacional da desoneração da folha de pagamento, SESCON-SP e Fórum do Empreendedor manifestam total apoio à 
medida, no entanto, reafirmam repúdio à volta da contribuição sobre movimentação financeira ou criação de qualquer novo tributo como moeda de troca

EMPREENDEDORISMO APOIA REDUÇÃO DA FOLHA, MAS SEM CPMF

SESCON-SP LEVA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL À REGIÃO DE SJRP

Antiga reivindicação do segmento produtivo brasileiro, uma pro-
posta de desoneração da folha de pagamento para as empresas
pode sair ainda no primeiro semestre deste ano, segundo indi-

cações do próprio governo.
Para o presidente do SESCON-SP, José Maria Chapina Alcazar, a medi-

da é hoje fundamental para a competitividade das empresas nacionais.
“Essa redução pode ser uma grande arma contra a informalidade e a
favor da geração de novos empregos e renda”, destaca o líder setorial.

No entanto, atentos aos debates em torno do assunto, o Sindicato e
as demais entidades do Fórum Permanente em Defesa do Empreende-
dor, que protagonizaram a campanha bem-sucedida pela extinção da
CPMF em 2007, manifestam total rejeição à proposta de redução dos
custos com a folha de pagamento em troca da criação de uma nova
contribuição sobre movimentação financeira. “Defendemos a redução
dos encargos, mas não aceitamos que para isso ocorra uma permuta
tributária”, explica o empresário contábil, lembrando que o desejo da
sociedade contra o tributo já foi expresso por um abaixo-assinado com
mais de 1,5 milhão de adesões.

Chapina Alcazar lembra ainda que, mesmo com o fim da CPMF, o go-

O Sindicato inicia amanhã o ciclo 2011 de encontros regionais re-
alizados anualmente pelo Estado de São Paulo. No ano passado,
foram quatro eventos que reuniram cerca de 1260 inscritos, nú-

mero acima da expectativa inicial da entidade.
Nesta sexta-feira, São José do Rio Preto deve receber mais de 250

empresários e profissionais da contabilidade do próprio município, de
Araçatuba, Marília e de cidades vizinhas, para debater temas técnicos
e voltados à gestão empresarial no V Encontro das Empresas de Ser-
viços Contábeis.

“Hoje a ciência contábil tem um papel altamente estratégico para
o empreendedorismo, já que fornece dados para as tomadas de deci-
sões”, destaca o presidente do Sindicato, José Maria Chapina Alcazar, ao

Chapina Alcazar: “Defendemos a 
redução dos encargos, mas não 
aceitamos que para isso ocorra 
uma permuta tributária”

Fique por dentro dos acontecimentos da semana, não perca a TV SESCON-SP!
Todas as quartas-feiras às 22h na TV Aberta nos canais: 09 da NET; 72 e 99 da TVA e 186 da TVA Digital.

NOTA ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA FISCAL DE PRODUTOR
O produtor rural que optar pelo credenciamento voluntário para a
emissão da NF-e deverá, a partir do 1º dia do 3º mês subsequente
ao mês de seu credenciamento, emiti-la em substituição à Nota
Fiscal de Produtor nas operações em que o destinatário esteja lo-
calizado em outra Unidade da Federação, sendo vedada a emissão
da Nota Fiscal de Produtor nessa hipótese. (Portaria CAT 61/11 - DOE
SP de 24.05.11)

TAXA DO SISCOMEX NAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO
Reajustada a taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio 
Exterior (Siscomex), devida no registro da Declaração de Importação 
(DI), de que trata o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.716/1998, nos seguintes 
valores: a) R$ 185,00 por DI; b) R$ 29,50 para cada adição de merca-
dorias à DI, observados os limites fixados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. (Portaria MF 257/11 - DOU 1 de 23.05.11)

MVA PARA COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS
Alterada a tabela I anexa ao Ato Cotepe/ICMS 21/08, o qual divulga as
MVA a que se refere a cláusula oitava do Convênio ICMS nº 110/2007,
que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações
com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo e com
outros produtos. (Ato Cotepe/MVA 4/11 - DOU 1 de 24.05.11)

verno vem gradualmente atingindo recordes de arrecadação. Em abril
último, por exemplo, a Receita Federal do Brasil angariou R$ 85,155 bi-
lhões, valor recorde para o mês. “As soluções para essas questões na-
cionais do empreendedorismo estão inevitavelmente na promoção da
reforma tributária e ainda na administração eficiente dos gastos públi-
cos”, finaliza.

alertar que com a grande inteligência fiscal e o cruzamento de dados, a
profissão vem sofrendo fortes mudanças, o que exige aprimoramento
daqueles que exercem a atividade.

O evento será realizado das 8h às 18h, no Ipê Park Hotel (Rodovia Wa-
shington Luis, KM 428 – Cedral), e debaterá assuntos como a adapta-
ção das empresas ao novo cenário tecnológico, o cruzamento de infor-
mações hoje feito pela Receita Federal do Brasil, a nova lei de regência
da contabilidade e a importância da qualidade para a competitivida-
de. Outras informações podem ser obtidas no portal do SESCON-SP
(www.sescon.org.br).

Ainda em 2011, as cidades de Bauru, Guararema e Osasco sediarão ou-
tras edições do evento.

EXCEPCIONALMENTE, A COLUNA

DE ALBERTO TAMER NÃO SERÁ

PUBLICADA NESTA EDIÇÃO

● Patamar

DENISE GUICHARD
FREIRE
GERENTE DO CEMPRE
“As diferenças são significativas
em todos os setores, mas
principalmente na indústria,
muito mais do que no comércio.”
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Daniela Amorim / Rio

Os trabalhadores com curso
superior recebem salário
225% superiores aos dos em-
pregados que não concluíram
a faculdade. A larga margem
na diferença de rendimento
por nível de escolaridade foi
comprovada pelos dados do
Cadastro Central de Empre-
sas (Cempre), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística com base em dados de
2009.

Pela primeira vez o IBGE in-
cluiu na pesquisa as diferenças
entre gêneros e instrução dos tra-
balhadores. “O estudo mostra a
importância da educação em ter-
mos de retornos salariais”, afir-
ma Denise Guichard Freire, ge-
rente do Cempre. “As diferenças
são significativas em todos os se-
tores, mas principalmente na in-
dústria, muito mais do que no
comércio.”

A pesquisa comprova que os
homens ganham mais do que as
mulheres, mas a diferença caiu
para 24,1%. O salário médio men-
sal pago pelas empresas de todo
o País em 2009 foi de R$ 1.540,59
ou 3,3 salários mínimos. Os ho-
mens receberam, em média, R$
1.682,07, ou 3,6 salários, enquan-
to que as mulheres receberam
R$ 1.346,16, ou 2,9 salários.

Entre os 40,2 milhões de traba-
lhadores assalariados, 83,5% não
tinham nível superior. No entan-
to, a fatia dos que concluíram a
faculdade concentrou 39,7% da
massa salarial, ou R$ 310,6 bi-
lhões. “Os trabalhadores com di-
ploma universitário são mais
qualificados, portanto mais difí-
ceis de substituir, por isso têm
salário melhor”, analisa Ruy
Quintans, professor de Econo-
mia Empresarial do Ibmec-RJ.

A presença masculina foi mar-
cadamente maior do que a femi-

nina nas empresas de grande e
médio porte, onde os homens
eram 68,2% da força de trabalho,
contra 31,8% de mulheres. De ca-
da dez trabalhadores, sete são ho-
mens.

Comportamento. O economis-
ta-chefe do Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Indus-
trial (Iedi), Rogério César de
Souza, ressalta que a oferta de
mão de obra entre homens e mu-
lheres é a mesma. A diferença na
proporção de empregados pode
ser explicada por um padrão de
comportamento antigo, repeti-
do pelas empresas até hoje.

Apesar de representarem ape-
nas 0,4% do total de empresas e
organizações listadas no Cem-
pre, as grandes companhias ab-
sorvem 42,6% do pessoal assala-
riado. Elas concentram a maior
quantidade de empregados com
diploma universitário: 57,7%,
sendo que um em cada cinco es-
tá empregado na indústria da
transformação.

Em 2009, apenas três ativida-
des econômicas foram responsá-
veis pela criação de 65,7% dos no-
vos empregos. O setor de comér-
cio, reparação de veículos auto-
motores e motocicletas gerou
373,9 mil novas vagas; constru-
ção contratou 246,8 mil pessoas;
enquanto atividades administra-
tivas e serviços complementares
captou 193,8 mil funcionários.

A indústria de transformação
ficou em 9º lugar na geração de
empregos, depois de ter ocupa-
do a primeira colocação em
2007 e a terceira em 2008. Um
dos motivos foi a crise financeira
que começou no fim de 2008.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 maio 2011, Economia & Negócios, p. B5.




