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FGTS, que obriga os empregadores a recolherem 8,5% do valor dos salários
para uma poupança em nome do trabalhador, a qual é administrada pelo
próprio Governo. A finalidade foi criar um tipo de seguro com os depósitos,
para que o trabalhador possa sacar quando demitido. A idéia foi boa, mas seu
resultado não foi alcançado, pois não há como evitar um movimento natural de
mercado. E pior, o Governo também criou uma multa de 40% sobre o valor
dos depósitos de FGTS e outra multa de 10% sobre os mesmos 40%, imposta
ao empregador que demitir seus empregados, seja qual for o motivo.

A partir daí um empregador que rescinde um contrato de trabalho tem que
desembolsar o valor de 03, 04, 05 salários do mesmo empregado para poder
demití-lo. Soma-se a este custo o percentual de 20% sobre o valor da folha
de pagamentos que o empregador deve recolher mensalmente a título de
INSS, mais 1,5% para o SESC e outro pequeno percentual para SESI e
SENAI.

A conclusão é óbvia: sobrepondo direitos, a legislação trabalhista brasileira
criou custos diretos de no mínimo 100% sobre o valor do salário de cada
empregado. Assim, ao invés do empregador contratar dois empregados
contrata um. Ao invés do empregador pagar um salário maior, é obrigado a
pagar um menor, pois precisa de outros 100% para cada Real que gasta na
remuneração dos mesmos.

É necessário revisar estes princípios e pré-conceitos. Caso contrário,
continuaremos atolados no denominado "custo Brasil".
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