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Informais puxam alta do emprego e da renda  
 
Por Estevão Taiar, Ana Conceição e Bruno Villas Bôas  
O mercado de trabalho informal foi mais uma vez determinante para a queda do 
desemprego no trimestre encerrado em outubro. E desta vez também teve papel 
fundamental no aumento da quantia recebida pelos trabalhadores, que apresentou alta 
recorde.  
 
A taxa de desemprego caiu de 12,4% em setembro para 12,2% em outubro, divulgou 
ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou em linha 
com a média das projeções de 22 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor 
Data. Já a massa de rendimento real habitual cresceu 4,2% em relação ao mesmo período 
do ano passado, a maior alta da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad Contínua), iniciada em 2012.  
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"Como a massa de rendimentos é a base do consumo corrente da população, caso esse 
ritmo de crescimento se sustentar, tornam-se bastante favoráveis as perspectivas de uma 
reação do consumo das famílias", diz em relatório a equipe econômica do Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). Para os analistas, não apenas o varejo e 
os serviços devem se beneficiar dessa alta, "mas também todas as atividades voltadas 
para o mercado interno da indústria e da agricultura". 
 
"A recuperação do mercado de trabalho vai ser importante para a retomada do consumo 
das famílias e a retomada da atividade, já que os investimentos devem andar de lado em 
função das eleições", diz Daniel Silva, economista da Modal Asset.  
 
Embora veja com cautela a melhora do mercado de trabalho, já que boa parte dos 
empregos criados de um ano para cá são de "baixa qualidade", Alberto Ramos, diretor do 
departamento de pesquisa econômica para a América Latina do Goldman Sachs, 
reconhece que a "dinâmica recente da taxa de desemprego e dos salários reais é 
encorajadora".  
 
Boa parte da melhora da massa de rendimentos veio do setor informal. A renda dos sem 
carteira aumentou 2,9%, acima do aumento médio dos salários no país, de 2,5% em 
termos reais. Em setembro, ela já havia subido 1,6% após três quedas seguidas.  
 
Ainda que a remuneração média dos trabalhadores sem carteira seja baixa (R$ 1.253) e 
perca apenas para a do trabalhador doméstico (R$ 843), as vagas informais, incluindo os 
trabalhadores por conta própria, têm puxado a melhora do mercado. Das 2,303 milhões de 
vagas geradas no país neste ano, 75% (1,743 milhão) foram sem carteira. Na comparação 
com o trimestre anterior, essa categoria foi a que teve, de longe, o maior aumento real: 
4,1%.  
 
O setor privado, por sua vez, gerou apenas 17 mil vagas no acumulado deste ano, 
variação avaliada como estatisticamente irrelevante pelo IBGE. Nas contas, o instituto 
considerou o desempenho acumulado desde o período de fevereiro a abril deste ano até o 
trimestre encerrado em outubro.  
 
"Você tem uma crise econômica, um cenário político conturbado, o que de certa forma 
inibe o empreendimento. Então, você tem pessoas entrando no mercado pela 
informalidade", diz Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
"Mas, com a massa de renda aumentando, talvez possamos ver o início de retomada de 
postos de trabalho formais".  
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Também para Bruno Ottoni, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (Ibre-FGV), as incertezas a respeito da eleição presidencial atrapalham a 
retomada dos empregos com carteira assinada. "É natural que o empregador procure 
contratar via informalidade", diz  
 
Informalidade à parte, a despeito de a taxa de desemprego ter subido de 11,8% para 
12,2% de outubro do ano passado para este ano, a população ocupada cresceu 1,662 
milhão de pessoas no período.  
 
O aumento da taxa de desocupação aconteceu porque mais pessoas saíram da 
inatividade (230 mil) ou chegaram à idade de trabalhar (2,13 milhões) e foram para o 
mercado: 2,36 milhões no total. Nem todas encontraram emprego: 698 mil.  
 
A população que trabalha e recebe alguma renda subiu de 89,883 milhões no ano passado 
para 91,545 milhões neste ano, o que também ajuda a elevar a renda disponível.  
 
A situação do mercado de trabalho "parece um pouco pior, mas na realidade é positiva" 
em relação ao mesmo período de 2016, diz Daniel Silva, da Modal Asset.  
 
Por outro lado, o número de pessoas em busca de alguma vaga, 12,74 milhões, ainda é 
quase o dobro do mesmo período em 2014, 6,45 milhões, quando a crise começava a 
afetar o mercado de trabalho. 
 
 
 
 

Recuperação chega ao setor da construção civil  
 
Por Estevão Taiar e Bruno Villas Bôas  
A recuperação do mercado de trabalho começa a chegar na construção civil, um dos 
setores mais afetados pela crise econômica. Foram contratadas 169 mil pessoas a mais 
pelo setor no trimestre encerrado em outubro na comparação com o período entre maio e 
julho, um aumento de 2,5%. Ao todo, 6,91 milhões de trabalhadores estavam ocupados 
em obras no acumulado de três meses até outubro, contra 6,742 milhões no trimestre 
encerrado em julho.  
 
Os números estão na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua de 
outubro, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "É um 
número realmente um pouco surpreendente", afirma Daniel Silva, economista da Modal 
Asset.  
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Do começo de 2014 ao fim de 2016, a construção civil perdeu aproximadamente um 
milhão de postos formais de trabalho. A baixa base de comparação ajudou a construção a 
voltar a mostrar resultados positivos, de acordo com Bruno Ottoni, economista do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV).  
 
"É uma reversão à média" , diz ele, que vê também a melhora do ambiente econômico e 
das condições de crédito como fatores que dão início a uma recuperação do setor. "As 
pessoas estão menos receosas. A situação está melhorando e elas percebem que 
sobreviveram à crise."  
 
Para Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, o crescimento do 
número de trabalhadores contratados pela setor da construção civil pode estar associado à 
retomada de obras antes paradas. O segmento, segundo ele, é importante para a 
recuperação do mercado formal, já que é altamente empregador.  
 
Ottoni, do Ibre-FGV, destaca que na comparação interanual a construção civil ainda 
apresenta queda do emprego (recuo de 2,28%), mas significativamente menor do que os 
10,62% registrados em maio.  
 
Outros grupos que apresentaram alta nas contratações em relação ao trimestre encerrado 
em julho foram o segmentos de informação, atividades financeiras e imobiliárias (3,2% ou 
311 mil pessoas) e de serviços domésticos (2,8% ou 173 mil pessoas). Os demais não 
registraram variação significativa. 
 
 
 
 

Indústria ajusta estoques e já prevê abertura de vagas  
 
Por Arícia Martins  
Ainda não é possível afirmar que o empresário industrial está confiante, mas a melhora da 
percepção do setor é mais consistente e deve permanecer, na avaliação de Tabi Thuler 
Santos, coordenadora da Sondagem da Indústria de Transformação. O Índice de 
Confiança da Indústria (ICI), do Ibre-FGV, avançou 2,9 pontos entre outubro e novembro, 
para 98,3 pontos, maior nível desde janeiro de 2014 (100,1 pontos), quando a economia 
não havia entrado em recessão.  
 
"Os estoques finalmente se encontram em patamar já ajustado e a melhora das 
expectativas com o volume de pessoal ocupado não é uma questão passageira" , diz Tabi, 
para quem esses dois fatores são as principais notícias positivas da sondagem. Na 
passagem mensal, o Índice de Situação Atual (ISA) aumentou de 95,5 para 97,2 pontos, 
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puxado pelo índice de estoques, que ficou em 97,1 pontos no mês - queda de 6,6 pontos 
ante outubro e quarta redução consecutiva.  
 
A parcela de empresas que avalia o nível de mercadorias paradas como excessivo caiu de 
11,3% para 8,7% na comparação mensal, movimento espalhado em 11 de 14 segmentos.  
 
Segundo a coordenadora, o ajuste de estoques em um contexto de alta da produção 
industrial sinaliza que a retomada prossegue. "A indústria está aumentando a produção e 
ajustando os estoques mesmo assim."  
 
Ainda dentro do ISA, o indicador que mede a avaliação dos empresários sobre a demanda 
subiu 1,2 pontos ante outubro, para 97,2 pontos.  
 
De acordo com Tabi, o movimento de alta foi influenciado pela demanda externa, cujo 
índice está em 120,2 pontos, bastante acima do índice de demanda interna (92,3 pontos).  
 
A percepção da indústria sobre a demanda doméstica começou a melhorar somente no 
meio deste ano, enquanto o indicador de demanda externa vem em alta desde o fim de 
2016.  
 
O componente de expectativas (IE) que integra a sondagem teve expansão mais forte de 
outubro para novembro, de 95,2 para 99,4 pontos. A maior influência positiva foi o 
indicador que mede as perspectivas sobre o quadro de funcionários.  
 
Na passagem mensal, a proporção de empresas que preveem contratar nos três meses 
seguintes avançou 4,4 pontos, para 19,7%. Ao mesmo tempo, a fatia daquelas que 
esperam demitir no período caiu de 15,7% para 12,3%.  
 
No total, o indicador de emprego previsto subiu 6,6 pontos entre outubro e novembro, para 
99,3 pontos - maior nível desde dezembro de 2013 (99,8 pontos). "A melhora nas 
expectativas com o volume de ocupados dá maior robustez à recuperação da confiança" , 
afirma Tabi.  
 
Para a coordenadora, não houve nenhuma mudança expressiva que explique a percepção 
mais otimista do empresariado.  
 
"É uma questão do ciclo. A economia já tem demonstrado que a crise terminou e está em 
processo de recuperação" , diz. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 01/12/2017) 
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Desemprego cai, mas levará ao menos dois anos para voltar ao 
patamar de 2016 

 
Taxa de desocupação ficou em 12,2% em outubro; índice está em dois dígitos desde o início do ano 
passado 
 
Douglas Gavras , O Estado de S.Paulo 
O Brasil ainda vai levar pelo menos dois anos para voltar a ter uma taxa de desemprego 
de um dígito, segundo estimam economistas. No trimestre encerrado em outubro, a 
desocupação no País ficou em 12,2%, pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada ontem.  
 
O resultado é melhor que o do mês anterior, mas ainda está distante do patamar anterior à 
crise.  
 
O índice de desocupação, medido pela Pnad Contínua, está em dois dígitos desde o 
trimestre encerrado em fevereiro de 2016, quanto atingiu 10,2%.  
 
Um estudo feito pela consultoria Schwartsman e Associados mostra que, para cada 
crescimento de um ponto porcentual acima do PIB potencial (o quanto o País pode crescer 
com as condições já existentes na economia), o desemprego medido pela Pnad Contínua 
responde caindo 0,5 ponto. O PIB potencial do País é estimado pela consultoria em 2% 
por ano. 
 
O estudo aponta que seria preciso o País crescer 7% no ano que vem para que a taxa de 
desocupação ficasse abaixo de 10% já em 2018. A previsão mais otimista, porém, é ele 
crescer 3,5%. “A sensação térmica da economia é medida pelo emprego.  
 
O País voltou a crescer, mas isso não significa que esteja tudo bem”, diz o economista 
Alexandre Schwartsman, ex-diretor do Banco Central. 
 
“O impacto dos últimos anos é catastrófico. Ainda não temos certeza de quanto o País vai 
crescer daqui para frente, mas o desemprego só deve ficar abaixo de 10% se a evolução 
do PIB for parruda. Se o Brasil crescer só razoavelmente, na casa dos 3%, o desemprego 
só voltará a um dígito em 2020”, diz. 
 
Luiz Castelli, da consultoria GO Associados, concorda que, apesar da evolução mais 
favorável do mercado de trabalho e das perspectivas positivas para a economia brasileira, 
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a taxa de desemprego pode descer a um dígito somente em dois ou três anos. Segundo 
ele, o movimento de geração de vagas é consistente com a recuperação gradual da 
economia, mas ainda há riscos de que a retomada seja prejudicada por incertezas 
políticas no ano que vem. 
 
“O último trimestre do ano que vem será mais difícil de prever, pois teremos os efeitos da 
eleição. Não sabemos se haverá algum estresse. Ou seja, as dúvidas no campo político 
podem limitar o número de novas contratações”, alertou Castelli. 
 
O economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados, acrescenta 
que a resistência do desemprego em um patamar elevado deve interferir nos discursos 
eleitorais do ano que vem. “Por mais que a inflação esteja controlada e que o País tenha 
saído da recessão, esses conceitos são difusos para a população.  
 
As discussões de política econômica de 2018 devem ter a geração de emprego como 
mensagem subliminar.” 
 
 
 

Emprego e informalidade 
 
Seja como for, a queda do desemprego é indicação de recuperação da atividade econômica se 
consolidando 
 
Celso Ming, O Estado de S.Paulo 
O desemprego caiu de 12,8% no trimestre móvel terminado em julho para os 12,2% no 
terminado em outubro. 
 
Esse é um jeito de interpretar os números mais recentes da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, a Pnad Contínua, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE.  
 
O outro jeito é focar uma das condições do aumento do emprego; é olhar para o lado mais 
negativo, digamos, e concluir que o avanço só aconteceu porque mais gente passou para 
o trabalho informal, aquele que não conta com registro em carteira, e, portanto, 
considerado precário. 
 
Seja como for, a queda do desemprego por aqui é mais uma indicação de que, depois de 
quase três anos de recessão, se consolida a recuperação da atividade econômica.  
 
Mais devastador que o trabalho informal é o desemprego. Por isso, é preciso ver os 
números também por esse lado, aquele que só reconhece qualidade no trabalho 
formalizado. 
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A economia passa por grandes transformações. As relações de trabalho são uma delas. 
Atividades em tempo parcial ou intermitente ou autônomas devem ser consideradas hoje 
de interesse não só de grande número de empresas, como, também, dos próprios 
trabalhadores.  
 
Vivemos inexoravelmente o tempo dos aplicativos que abrem espaço enorme para 
atividades diretas ou paralelas. Não dá para deixar de olhar para suas consequências. 
 

 
 
Em artigo publicado nesta quinta-feira no Estadão, o especialista em Economia do 
Trabalho José Pastore observa que pode não convir a exclusividade do emprego – e até o 
registro em carteira – a estudantes, donas de casa, garçons, autônomos ou a profissionais 
que exercem atividades como as de enfermeiros, psicólogos, cuidadores, manicures, 
massagistas, fisioterapeutas, personal trainers, atendentes de comércio, freelancers ou 
operadores em segmentos da construção civil. Isso é tendência global e não apenas 
notada no Brasil. 
 
Essas atividades apresentam um terrível efeito colateral: produzem o encolhimento 
drástico da arrecadação da Previdência Social.  
 
Ainda que o trabalhador autônomo recolha escrupulosamente sua contribuição, o sistema 
deixa de contar com boa parte da contribuição do empregador.  
 
É mais uma indicação de que não bastará uma demão de tinta nas atuais regras do jogo. 
Em todo o mundo, os esquemas vigentes de financiamento da Previdência Social estão a 
perigo. 
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Também é preciso levar em conta que o aumento do emprego no País proporciona 
importante aumento da renda.  
 
Em comparação com o trimestre anterior, a massa de rendimento real (habitual) cresceu 
4,2%, apontou a Pnad. 
 
Este não é o único nem talvez o principal fator a levar em conta. Como a inflação em 12 
meses caiu dos 10,36% em fevereiro de 2016 para 2,7% em outubro, o salário já derrete 
menos e isso, por si só, garante importante aumento do poder de compra que tende a 
levar a economia a engatar a terceira marcha.  
 
Nenhum piloto de corrida consegue completar a primeira volta no melhor tempo. Só depois 
do embalo obtido na volta anterior é que consegue a velocidade desejada. É esse efeito 
que se espera desse relançamento. 
 
 
CONFIRA: 
 
» Divergência 
 
Aprofunda-se a divergência entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC) e a Fazenda sobre o programa Rota 2030, que pode substituir o Inovar-Auto, de 
2012, que caducará no fim de 2017. 
  
» Qual é o objetivo? 
 
O MDIC pretende uma política que garanta incentivos fiscais para obtenção das metas de 
controle de carbono. A Fazenda repele nova distribuição de benefícios. O problema é que 
o governo não sabe ainda o que quer. Nem há indicação de que as razões de sua 
condenação pela OMC serão removidas no novo programa. 
  
» ‘Inviável e injusto’ 
 
O presidente da Mercedes-Benz, Philipp Schiemer, reclamou com esta Coluna que é 
inviável qualquer política sujeita a tão profundas e tão repentinas regras do jogo, como se 
pretende no Brasil. “Investimos 200 milhões de euros na produção de veículos cuja 
importação fora proibida. Não é justo que tenhamos de fechar a fábrica apenas dois anos 
depois do início de seu funcionamento.” 
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'Dá um conforto ter direitos garantidos', diz empregada 
doméstica 
 
Maria José é uma das 173 mil pessoas que aderiram ao trabalho doméstico no trimestre encerrado 
em outubro, segundo os dados da Pnad Contínua 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
RIO - A empregada doméstica Maria José Francisco, de 35 anos, reconquistou a carteira 
assinada em agosto, após quase sete anos vivendo de bicos, na informalidade. Depois 
que perdeu o emprego como auxiliar de serviços gerais, foram mais de seis anos 
dedicados aos filhos e aos trabalhos que conseguia conciliar com a rotina da casa. 
 
Maria José é uma das 173 mil pessoas que aderiram ao trabalho doméstico no trimestre 
encerrado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo IBGE. 
 
O segmento foi um dos que mais abriram vagas em apenas um trimestre, com a 
construção, com 169 mil postos de trabalho a mais. No comércio, foram 208 mil 
funcionários a mais.  “O emprego doméstico chama a atenção. É muitas vezes uma forma 
de inserção no mercado de trabalho informal, que pode acontecer por falta de opção.  
 
Por falta de uma oportunidade com carteira assinada na iniciativa privada, ela busca o 
emprego doméstico”, ressaltou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do 
IBGE. 
 
Maria José trabalhou como manicure e começou a fazer faxina algumas vezes na semana, 
sem carteira assinada, em abril. “A gente vai se virando, vai dando um jeito”, disse.  
 
Com a assinatura da carteira como empregada doméstica, voltou a tranquilidade sobre o 
salário que receberia no fim do mês. “Dá um conforto, pelo fato de que você está 
trabalhando e tem todos os seus direitos garantidos”, comemorou. O retorno ao mercado 
formal de trabalho só foi possível, segundo ela, porque o filho mais velho agora já pode 
cuidar dos menores enquanto ela está fora. 
 
Em queda. Por outro lado, houve fechamento de vagas em outubro numa das atividades 
com maior proporção de trabalhadores formais, a indústria. O parque industrial do País 
demitiu 85 mil empregados em outubro, após meses de aumentos consecutivos nas 
contratações. “Isso pode ser sazonal. A indústria tem se movimentado mais nessa parte do 
segundo e terceiro trimestre. Agora ela se movimenta ao contrário”, explicou Azeredo. “Aí 
o comércio vai absorver agora parte dessa população (de trabalhadores temporários)”, 
disse Azeredo. 
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Desoneração da folha de pagamento não garante emprego 
 
Governo alega que perde arrecadação sem que trabalhadores sejam beneficiados com novas vagas; 
setores favorecidos questionam dados 
 
Eduardo Rodrigues, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA – Os setores da indústria que mais apresentaram emendas para manter a 
desoneração da folha de pagamento não necessariamente reverteram esse benefício na 
criação de novos empregos ou na manutenção da força de trabalho desde a criação do 
benefício fiscal, em 2012. 
 
O governo alega que a mudança de tributação da folha de salários para o faturamento 
dessas empresas apenas onerou o Tesouro sem preservar as vagas com carteira 
assinada. 
 
Dados apresentados pela equipe econômica à comissão especial que trata do projeto de 
reoneração da folha na Câmara mostram que o custo fiscal de cada emprego gerado ou 
mantido nos setores desonerados foi de R$ 58 mil a R$ 67 mil por ano – mais que o triplo 
dos valores dos salários nessas companhias. 
 
Ou seja, o governo está deixando de arrecadar entre R$ 4,8 mil e R$ 5,6 mil por mês para 
cada trabalhador empregado nesses setores, enquanto os salários médios de admissão 
não passam de R$ 1,7 mil, de acordo com dados do Caged. 
 
O projeto de lei da reoneração recebeu 85 emendas que buscam – em sua maioria – 
preservar a tributação vantajosa para diversos segmentos. Os campeões de pedidos são 
os setores de transporte ferroviário e rodoviário de cargas (16), têxteis e confecções (9) e 
móveis (6). 
 
O presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), Daniel Lutz, 
questiona os dados apresentados pela Fazenda. 
 
O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Fernando 
Pimentel, alega que o custo fiscal da desoneração para o setor é da ordem de R$ 30 
milhões por mês, mas os salários pagos aos cerca de 300 mil trabalhadores da indústria 
têxtil ultrapassam os R$ 450 milhões mensais. 
 
A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) não respondeu à reportagem. 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 01/12/2017) 
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Após reforma, sindicatos passam a cobrar para homologar 
rescisão 
 
NATÁLIA PORTINARI DE SÃO PAULO 
A reforma trabalhista, em vigor desde o dia 11, acabou com a necessidade de homologar rescisões 
de contratos de trabalho nos sindicatos. Algumas entidades, no entanto, mantiveram o serviço e, 
em alguns casos, passaram a cobrar por ele. As empresas pagam a taxa. A reforma derrubou um 
trecho da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que proibia a cobrança de taxa pela 
homologação de rescisão e permitiu expressamente que ela seja feita na empresa, e não mais no 
sindicato. A homologação é feita para conferir se os direitos –férias, décimo terceiro salário 
proporcional, multa– foram pagos da maneira correta pela empresa. Manter o serviço é uma das 
principais demandas sindicais depois da implementação da reforma trabalhista. O Sindicato dos 
Comerciários de São Paulo (SEC-SP), ligado à UGT (União Geral dos Trabalhadores), continua 
praticando a homologação das rescisões e cobra uma taxa de R$ 35 das empresas. 
 
A UGT afirma que a cobrança foi decidida em acordo com os empresários. "A empresa é quem 
deve pagar, o trabalhador já está pagando com o emprego dele", diz Ricardo Patah, presidente da 
UGT e do SEC-SP. "É um serviço que custa caro, e agora podemos cobrir uma parte desse custo." 
 
O imposto sindical, extinto pela reforma, hoje representa 30% do orçamento do SEC-SP, de acordo 
com Patah, e a cobrança de uma taxa para homologar rescisões ajuda a recuperar essa verba. No 
Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de São Paulo, ligado à Força Sindical, o valor 
cobrado para a homologação é de R$ 60. A entidade diz que as empresas preferem pagar para 
garantir que não haverá passivo trabalhista depois. 
 
COBRANÇA JUSTA 
 
Para o secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves Juruna, a cobrança é justa, já que o 
sindicato não é mais obrigado a fazer a homologação individual dos contratos. Domingos 
Fortunato, advogado trabalhista do Mattos Filho, afirma que, se não estiver explícita na convenção 
coletiva, faria mais sentido se a taxa fosse cobrada do trabalhador. "A empresa não pode ser 
obrigada a custear atividades sindicais." 
 
Delano Coimbra, assessor jurídico da FecomercioSP, diz que a obrigatoriedade de homologação 
"dá uma garantia maior para as empresas e para os escritórios contábeis que fazem os cálculos". 
Ele afirma que faz sentido que a empresa pague a taxa, pois é a principal interessada no serviço. 
"Manter a homologação é interessante para ambas as partes." A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) diz não saber se os sindicatos ligados à central estão cobrando taxa.  
 
 
(Fonte: Folha de SP – 01/12/2017) 


