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A desoneração da folha de pagamento é fundamental para que o setor produ-
tivo no Brasil reduza seus custos de produção e se torne mais competitivo. É
também uma medida que concorre para estimular a criação de postos de tra-
balho — uma das prioridades nacionais. Embora tenha entrado na agenda de
todas tentativas de reforma tributária, sempre foi uma decisão adiada por
causa do impacto que tem nas contas da Previdência. Isso começa a mudar.

A Câmara aprovou na última quarta-feira uma Medida Provisória que
substitui a contribuição previdenciária de 20%, calculada sobre o total da re-
muneração paga, pela tributação sobre o faturamento. O governo vai come-
çar a experiência com cinco setores — tecnologia, confecções, calçados,
“call centers” e transporte público coletivo urbano.

Para as empresas que prestam os serviços de tecnologia da Informação
(TI) e tecnologia da informação e comunicação (TIC), o valor da contribui-
ção será de 2,5% sobre o valor da receita bruta. Para as empresas de transpor-
te público a alíquota será de 2% e os demais setores, 1,5%. As contribuições
entrarão em vigor a partir de 1º de dezembro e valem até o final de 2014.

A indústria, num primeiro momento, aplaudiu o que considerou o início de
um processo de desoneração, mas a Fiesp alega ser a contribuição de 1,5% sobre
o faturamento das empresas mais prejudicial que a contribuição sobre a folha de
pagamento. Por essa razão, o setor de móveis foi excluído dessa primeira relação.

Entendemos que, agora, as indústrias cobram alíquotas mais baixas por-
que ao longo dos anos terceirizaram a produção e, assim, a nova forma de
arrecadação seria desvantajosa se comparada à anterior.

Os ministros da área econômica já sinalizaram que estão dispostos a ava-
liar a demanda e admitem a possibilidade de melhorar a calibragem em rela-
ção às desonerações do Programa Brasil Maior. A ideia é que a desoneração
represente redução de 1/3 das contribuições pagas sobre a folha.

O governo reconhece a necessidade de reduzir os encargos trabalhistas
para que as empresas brasileiras tenham condições de concorrer no merca-
do externo, e também interno, diante de um comércio internacional cada
vez mais agressivo. Mas precisa trabalhar com o espaço fiscal possível. Cál-
culos do Ministério da Fazenda indicam que o impacto dessa medida, se
aplicada a todos os setores, seria de R$ 95 bilhões.

A desoneração da folha de pagamento de cinco setores é experimental,
mas a ideia é generalizá-la no futuro. Por isso, a ampliação da desoneração
dos setores produtivos deve ser adotada pelo governo aos poucos.

Nos próximos meses, governo e empresários precisam trabalhar intensa-
mente para que se possa avançar com a desoneração. Estamos falando de um
passo que, a despeito de muitos agora considerarem tímido, pode significar o
início de uma mudança estrutural da economia brasileira: a mudança da base
de cálculo do sistema tributário nacional. Porque, como disse a presidente
Dilma Rousseff, é preciso enfrentar os efeitos da crise internacional com co-
ragem. E com o olhar para as oportunidades que eles oferecem ao Brasil. ■
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Inspirados pelo aquecimento da economia brasileira e grande oferta de opor-
tunidades de carreira, cada vez mais profissionais já empregados passam a
considerar uma transição de emprego. A primeira pergunta que deveria ser
feita é se há algum problema no atual trabalho. A falta desse questionamento
é seguida, na maioria das vezes, pela motivação da busca por recolocação
única e exclusivamente por questões financeiras. Movimento que tem au-
mentado de forma acentuada nos últimos meses.

Um dos pontos da discussão é compreender qual impedimento dos profis-
sionais em tentar melhoria salarial nas empresas em que estão em vez de se
atirarem ao mercado a qualquer custo. Há um tabu relevante — ainda que te-
nha melhorado ao longo dos anos — em se falar sobre salários com os gesto-
res diretos, além do medo de o pedido de aumento ser interpretado como
um sinal de que se quer deixar a organização e, antes que isso aconteça, o
profissional ser demitido. Uma dica é valer-se de formas mais sutis de pedir
aumento como, por exemplo, questionar “de que forma posso agregar mais
valor para ser valorizado”. Na realidade, falta comunicação.

Sem o diálogo com os gestores, tais profissionais chegam às rodadas finais de
entrevistas de emprego sem uma justificativa real, além da motivação financei-
ra para deixar o trabalho sem ao menos saber se teriam oportunidade de valori-
zação salarial caso esta fosse requisitada. Com uma proposta debaixo do braço,
os profissionais ganham coragem e voltam aos gestores prontos para pedir o au-
mento. No ambiente de mercado aquecido, para as empresas, vale a pena fazer
a contraposta para segurar o profissional do que perdê-lo e entrar na guerra
por talentos. A medida de última hora jamais deve ser recebida pelos profissio-
nais como uma atitude de reconhecimento e de compensação salarial.

Quando se analisa de forma mais profunda, profissionais aparentemen-
te motivados à transição apenas por questões financeiras trazem consigo
outros fatores de insatisfação, como problemas com o gestor e falta de me-
tas para a carreira. Geralmente, com o aumento dos salários, há cresci-
mento proporcional dos gastos e no curto prazo, incômodos mais significa-
tivos veem à tona.

A maturidade do profissional está em desenhar um plano de carreira ba-
seado em conhecimento de mercado. Ou seja, pesquisar sobre o segmento
de atuação e ter em mente a média de salários praticados e expectativas
reais. É um equívoco comum profissionais se espelharem em exceções do
mercado, ou pares com formações e experiências totalmente diferentes.
As pessoas têm perfis distintos, bem como as experiências e resultados
que são capazes de oferecer. Outro sinal de perfil maduro é a busca pelo
alinhamento com os gestores diretos sobre a insatisfação, seja salário, de-
senvolvimento de carreira ou definição de metas. Aí sim, após esgotar as
alternativas dentro da própria empresa e, caso não tenha sucesso, avaliar
uma oportunidade no mercado.

A comunicação eficaz e transparente é a melhor forma de ser feliz. ■

A semente da mudança estrutural
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Como disse a presidente Dilma Rousseff, é preciso
enfrentar os efeitos da crise com coragem. E com o
olhar para oportunidades que eles oferecem ao país

Jorge Martins
Gerente da Robert Half

Não ter medo de falar com o chefe

A maturidade do profissional está em desenhar
uma carreira baseada em conhecimento de mercado.
Ou seja, pesquisar sobre o segmento de atuação

PONTO FINAL

Previsto para entrar em vigor em 1º de dezembro próximo, o reajuste do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os cigarros só começará a valer em
maio de 2012. O decreto com a nova data foi publicado ontem no Diário Oficial
da União. Apesar de o aumento ter sido adiado, o início do novo modelo tributário
para o produto foi mantido para 1º de dezembro. Para não resultar em reajuste
de preços para o consumidor, a equipe econômica criou um prazo de transição.
No mês passado, o governo tinha anunciado o adiamento do reajuste para 2012.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.
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