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No Brasil, o total de empreendedores, entendidos neste trabalho como trabalhadores por 
conta própria ou empregadores, somavam, no 3º trimestre de 2018, 27 milhões de pessoas, 
ou 29,7% da população ocupada - segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por 
Domicílios Contínua (Pnad-C), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1. 
No estado do Rio de Janeiro (ERJ) eram 2,2 milhões, ou 24% da sua população ocupada.

Apesar do grande número de empreendedores, a maior parte não está inscrita no Cadastro  
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 74,3% dos empreendedores fluminenses não têm CNPJ. 
No Brasil, são 71% nesta condição. Ou seja, quase 8 em cada 10 empreendedores não estão 
formalizados, mesmo após dez anos da publicação da Lei Complementar 128/2008, efetivada 
a partir de julho de 2009, que criou a figura do Microempreendedor Individual (MEI) - uma 
forma simplificada de se formalizar e ter um CNPJ.

Esta Nota Temática traça um breve retrato dos empreendedores do estado do Rio de Janeiro, 
no contexto da informalidade. Considerando os MEI como importante subgrupo dos traba-
lhadores por conta-própria formalizados, ainda que possam ter um funcionário na empresa, 
o estudo também observa sobre suas principais características e sobre a inadimplência. 

Dois critérios foram usados para definir informalidade neste estudo: (i) no caso de empre-
endedores, serem inscritos no CNPJ; (ii) no caso de empregados, ter a carteira assinada.

No estado do Rio, o número de empreendedores, considerando a soma do número de 
trabalhadores por conta-própria e de empregadores, já superou 2,2 milhões, no terceiro tri-
mestre de 2018. A maioria, 83%, não está registrada no CNPJ. A tabela 1 sintetiza o número 
de ocupados por posição na ocupação, no estado do Rio, e formalização, assim como suas 
remunerações médias mensais. De acordo com os dados, 39% dos ocupados do estado estão 
em postos informais, cerca de 3 milhões, considerando o conjunto de trabalhadores sem 
carteira assinada, por conta-própria sem CNPJ e empregador sem CNPJ. É válido notar que 
em todas as posições os informais obtêm, em média, menores rendimentos que os formais, 
independentemente da posição na ocupação.
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EMPREENDEDORES E A INFORMALIDADE 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1.  Segundo definição do IBGE: Conta Própria - aquelas pessoas que exploram uma atividade econômica ou exercem 
uma profissão ou ofício, sem empregados. Empregadores - aquelas pessoas que exploram uma atividade econômica 
ou exercem uma profissão ou ofício, com auxílio de um ou mais empregados.
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TABELA 1  |  DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA E PERCENTUAL DE OCUPADOS, SEGUNDO POSIÇÃO E 

FORMALIZAÇÃO – ERJ   FONTE: IETS. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad-C). Notas: (1) valores correspondem ao 3º trimestre de 2018; (2) valores absolutos são estimativas; (3) O grupo 

“Empregado no setor público sem carteira” (não-estatutários sem carteira) pode reunir ocupações como funcionários terceirizados, 

estagiários, trabalhadores temporários, bolsistas, consultores, entre outros, que não têm vínculo estável com o setor público.

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO N % REMUNERAÇÃO  
MÉDIA MENSAL (R$)

Empregado  5.033 68,6%  2.536 

Setor privado (exclusive trabalhador doméstico)  3.438 46,8%  2.121 

Com carteira  2.750 37,5%  2.246 

Sem carteira  687 9,4%  1.613 

Trabalhador doméstico  558 7,6%  1.033 

Com carteira  190 2,6%  1.261 

Sem carteira  368 5,0%  915 

Setor público  1.037 14,1%  4.717 

Com carteira  120 1,6%  6.284 

Militar e funcionário público estatutário  805 11,0%  4.904 

Sem carteira  112 1,5%  1.696 

Empregador  284 3,9%  5.476 

Com CNPJ  237 3,2%  5.801 

Sem CNPJ  47 0,6%  3.844 

Conta-própria  1.995 27,2%  1.927 

Com CNPJ  348 4,7%  3.588 

Sem CNPJ  1.647 22,4%  1.577 

Trabalhador familiar auxiliar  29 0,4%  - 

TOTAL  7.341 100,0%  2.545 

A recessão da segunda metade de 2015 e de 2016 e o baixo crescimento da economia em 
2016 e 2017 induziram o aumento do desemprego. Acredita-se que muitos trabalhadores, 
consequentemente, buscaram alternativa de trabalho e renda no empreendedorismo informal. 
O fato não é peculiar ao estado do Rio de Janeiro, é um fenômeno brasileiro. De acordo com 
a Pnad-C, no terceiro trimestre de 2018 havia cerca de três milhões de pessoas trabalhando 
informalmente no Rio, seja pelo critério de ter ou não carteira assinada, no caso dos 
empregados, ou CNPJ, entre empreendedores. Isto é, dos ocupados com 14 anos ou mais, 
39% trabalhavam informalmente. No Brasil, o número chega a 41,4%: ao todo eram 38,3 
milhões de trabalhadores informais.

EVOLUÇÃO RECENTE DA INFORMALIDADE NO BRASIL E ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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GRÁFICO 1  |  PERCENTUAL DE TRABALHADORES INFORMAIS NO TOTAL DE OCUPADOS 

- BRASIL E ERJ   FONTE: IETS.Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad-C), IBGE. Nota: valores para empreendedores com CNPJ disponíveis somente a partir do 4º trimestre de 

2015 ao 3º trimestre de 2018.

O gráfico 1 mostra a evolução do trabalho informal, entre o 4º trimestre de 2015 e 3º tri-
mestre de 2018, e revela a contínua e acelerada deterioração da qualidade dos postos de 
trabalho no estado do Rio a partir de 2015. Enquanto no Brasil a informalidade cresceu 7,4%, 
no Rio de Janeiro este movimento foi mais intenso, 18,5% no mesmo período – equivalente 
à inserção de meio milhão de trabalhadores no espectro da informalidade. A velocidade do 
aumento da informalidade do trabalho no Rio de Janeiro fez com que o estado chegasse bem 
próximo ao nível nacional, em menos de três anos. 

De maneira geral, o nível insatisfatório de formalização dos empreendedores fluminenses 
se dá de forma ainda mais acentuada entre trabalhadores por conta-própria do que entre 
empregadores. Segundo estimativas do 3º trimestre 2018 da Pnad-C, o grau de informalidade 
é muito forte entre trabalhadores por conta-própria – sem CNPJ: são aproximadamente 
1,6 milhões de pessoas e respondem por 57,6% das ocupações informais no estado. 

O gráfico 2 ilustra a evolução do grau de informalidade entre os empreendedores: conta-
-própria empregador. Para empreendedores, utilizou-se o critério de CNPJ, e entre os 
empregados, o de carteira assinada. Os resultados impressionam: 82,6% dos conta-própria 
não estão inscritos no CNPJ; em nível inferior, mas não menos preocupante: 16,5% dos 
empregadores não são formalizados.
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GRÁFICO 2  |  GRAU DE INFORMALIDADE ENTRE OS EMPREENDEDORES (CONTA-PRÓPRIA E 

EMPREGADOR) - ERJ   FONTE: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad-C), IBGE. Nota: valores para empreendedores com CNPJ disponíveis somente a partir do 4º trimestre de 

2015 ao 3º trimestre de 2018.

GRÁFICO 3  |  PERCENTUAL DE TRABALHADORES POR CONTA-PRÓPRIA E EMPREGADORES 

NO TOTAL DE OCUPADOS - BRASIL E ERJ   FONTE: IETS. Estimativas produzidas com base na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), IBGE. 

Nos dois grupos analisados, é fácil visualizar patamares mais altos de informalidade em 
comparação a 2015, mesmo com considerável variação entre os anos da série. 
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GRÁFICO 4  |  PERCENTUAL DE EMPREGADORES NO TOTAL DE EMPREENDEDORES (TRABA-

LHADORES POR CONTA-PRÓPRIA OU EMPREGADORES) - BRASIL E ERJ   FONTE: IETS. Estimativas 

produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), IBGE. 

Desde 2015, o número de trabalhadores por conta-própria no Rio de Janeiro aumentou 
rapidamente. Esse fato pode ter sido ocasionado pelo aumento do desemprego, dada a 
destruição expressiva de postos de trabalho formais no mesmo período analisado. Naquele 
ano, o percentual fluminense de conta-própria era menor do que o nacional: 23,4% contra 
24,8%, respectivamente. Próximo ao 3º trimestre de 2016, após o encerramento dos jogos 
olímpicos, o aumento já se faz notar. No período analisado, o contingente de conta-própria 
cresceu 15% - os formalizados cresceram 4,8%, ao passo que os informais aumentaram 
17,4%, comportamento bem próximo à variação da informalidade do trabalho total (18,5%). 
Observa-se que o percentual de empregadores no total de ocupados permaneceu estável 
no período analisado.

De acordo com gráfico 4, entre 2015 e 2018, a proporção de empregadores aumentou 
tanto no Rio, quanto no Brasil. Apesar disso, os empregadores fluminenses ainda estão 
em patamar inferior ao nacional: no Rio, a cada 100 empreendedores, há pouco mais de 
12 empregadores. No Brasil, o percentual é de 16,5%.
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Cerca de 65% dos empreendedores são homens. Mais da metade é negra (pretos ou pardos). 
Por outro lado, 46,3% dos empregadores são homens brancos, apenas 36,6%, negros2. 
Em outras palavras, há uma relação desigual de gênero e raça sobre as oportunidades de 
ascensão entre empreendedores. Isso está associado à restrição de acesso a crédito e outros 
fatores de produção e serviços de desenvolvimento empresarial.

Distinguem-se, também, na formalização: no estado do Rio, as mulheres tendem a ser 
menos informais do que os homens: entre trabalhadores por conta-própria, 79,5% das 
mulheres não estão inscritas no CNPJ, entre os homens são 84,3%. A análise por cor mostra 
situação ainda mais grave. Das empreendedoras autônomas negras, 84,9% não estão inscritas; 
dos homens negros, 88,3%.

BREVE PERFIL DOS EMPREENDEDORES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2.  Segundo definição do IBGE: Cor ou Raça - característica declarada pelas pessoas de acordo com as seguintes opções: 
branca, preta, amarela, parda ou indígena.

TABELA 2  |  DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA E PERCENTUAL DOS EMPREENDEDORES (FORMAIS 

OU INFORMAIS), POR SEXO E COR/RAÇA – BRASIL E ERJ  FONTE: IETS. Estimativas produzidas com 

base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C). Notas: (1) valores correspondem ao 3º trimestre 

de 2018; (2) o conjunto de negros corresponde à soma de pretos e pardos; (3) valores absolutos são estimativas.que não têm 

vínculo estável com o setor público.

CARACTERÍSTICAS
EMPREGADOR (A) CONTA-PRÓPRIA (B) EMPREENDEDORES (A+B)

N % N % N %

Total

Total  283.760 100,0%  1.994.819 100,0%  2.278.579 100,0%

Branco  196.263 69,2%  923.012 46,3%  1.119.275 49,1%

Negro  87.078 30,7%  1.066.536 53,5%  1.153.614 50,6%

Mulher

Total  94.005 33,1%  710.191 35,6%  804.196 35,3%

Branca  64.883 22,9%  360.592 18,1%  425.475 18,7%

Negra  29.122 10,3%  348.763 17,5%  377.885 16,6%

Homem

Total  189.755 66,9%  1.284.627 64,4%  1.474.382 64,7%

Branco  131.381 46,3%  562.420 28,2%  693.801 30,4%

Negro  57.956 20,4%  717.773 36,0%  775.729 34,0%

Total

Total  4.429.000 100,0%  23.496.249 100,0%  27.925.249 100,0%

Branco  2.937.754 66,3%  10.380.566 44,2%  13.318.320 47,7%

Negro  1.480.709 33,4%  13.030.681 55,5%  14.511.390 52,0%

Mulher

Total  1.361.383 30,7%  8.127.575 34,6%  9.488.958 34,0%

Branca  958.149 21,6%  3.782.731 16,1%  4.740.880 17,0%

Negra  401.065 9,1%  4.321.295 18,4%  4.722.360 16,9%

Homem

Total  3.067.617 69,3%  15.368.673 65,4%  18.436.290 66,0%

Branco  1.979.605 44,7%  6.597.835 28,1%  8.577.440 30,7%

Negro  1.079.645 24,4%  8.709.385 37,1%  9.789.030 35,1%
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GRÁFICO 5  |  RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DO TRABALHO (EM REAIS), SEGUNDO POSIÇÃO 

NA OCUPAÇÃO: FORMAIS VERSUS INFORMAIS - ERJ  FONTE: IETS. Estimativas produzidas com base na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), IBGE. Nota: O grupo “Empregado no setor público sem 

carteira” (não-estatutários sem carteira) pode reunir ocupações como funcionários terceirizados, estagiários, trabalhadores 

temporários, bolsistas, consultores, entre outros, que não têm vínculo estável com o setor público.

Em relação à renda, os trabalhadores informais têm renda menor e as diferenças em 
relação ao rendimento dos trabalhadores em outras posições na ocupação são significativas. 
A maior diferença foi em relação aos empregados do setor público, 73%; em relação a 
empreendedores formais foi de 56%; entre empregadores, a defasagem é menor, 33,7%. 

É importante salientar, mais uma vez, que os rendimentos, assim como a capacidade de 
expandir o empreendimento, pode ter relação direta não só com a formalização, mas 
principalmente ao acesso a oportunidades de crédito, rede de consumo, insumo e serviços.

Os empreendedores formais fluminenses estão concentrados no setor terciário – comércio 
e serviços: juntas, estas atividades respondem por 75,7% do total. Interessante observar 
também a baixa participação da indústria e construção civil nos empreendimentos forma-
lizados no estado.

Segundo dados da Pnad-C 20173, o setor de serviços concentra o maior número de trabalhadores 
sem carteira assinada no estado, 68,3%. No total são mais de 900 mil de trabalhadores  
informais, se considerados empregados domésticos. É seguido pelas atividades do comér-
cio (12,8%). Os trabalhadores por conta própria são ainda mais numerosos: 1,34 milhão, 
distribuídos entre atividades de comércio e serviços no território fluminense.

3.  Resultado referem-se às médias anuais de 2017.
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TABELA 3  |  DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA (EM MILHARES) E PERCENTUAL DOS EMPREENDEDORES 

COM CNPJ, POR SETOR DE ATIVIDADE –ERJ  FONTE: IETS. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C). Notas: (1) valores correspondem ao 3º trimestre de 2018; (2) Estimam-se cerca 

de 585 mil empreendedores no ERJ (empregadores e trabalhadores por conta-própria). Contudo, foram reportados 581 mil 

empreendedores com setor de atividade especificado.

SETOR DE ATIVIDADE N %

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas  192 33,0%

Serviços prestados princip. às empresas  130 22,4%

Alojamento e alimentação  62 10,7%

Outros serviços  56 9,6%

Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais  46 7,9%

Indústria geral  43 7,4%

Construção  26 4,5%

Transporte, armazenagem e correio  22 3,8%

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura  4 0,7%

TOTAL  581 100,0%

A qualificação jurídica Microempreendedor Individual é resultado de política pública de 
estímulo à formalização de microempreendedores menos estruturados. O MEI – Microem-
preendedor Individual – é aquele que trabalha por conta própria, tem registro de pequeno 
empresário e exerce umas das mais de 400 modalidades de serviços, comércio ou indústria. 
A figura do MEI surgiu em 2008, com a Lei nº128, buscando formalizar trabalhadores 
brasileiros que, até então, desempenhavam diversas atividades sem nenhum amparo legal 
ou segurança jurídica.

Em 16 de fevereiro de 2019, havia 10,5 milhões de microempreendedores individuais no Brasil, 
um crescimento de 62,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Olhando atentamente 
as estatísticas, percebe-se maior incremento de registros no mês atual, quando passaram 
de 7,9 milhões para 10,5, isto é, foram adicionados mais de 2 milhões de novos registros 
em todo país. No estado do Rio de Janeiro, são 923 mil e o cadastramento cresceu 22,6% 
em comparação a fevereiro do ano anterior. Em relação ao quantitativo de MEI, o estado do 
Rio tem destaque entre as Unidades da Federação, apresentando a segunda maior taxa de 
participação. Porém, o mesmo desempenho não foi verificado no cumprimento das obrigações 
formais. A taxa de inadimplência no ERJ está entre as mais altas do Brasil.

MEI E INADIMPLÊNCIA
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GRÁFICO 6  |  DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, 

POR UF - BRASIL  FONTE: IETS. Portal do Empreendedor - MEI/Receita Federal. Dados extraídos em: 16/02/2019.

GRÁFICO 7  |  TAXA DE INADIMPLÊNCIA, POR UF - BRASIL  FONTE: IETS. Sebrae/RJ. Nota: Dados 

referem-se ao percentual de Documento de Arrecadação Simplificado (DAS) que não foram pagos em novembro de 2018.

O Rio de Janeiro tem um número considerável de microempreendedores cadastrados no 
programa. São Paulo é o estado de maior destaque, com quase 27% de todos os registros do 
país, com mais de 2,8 milhões de trabalhadores. Os estados do Rio e Minas Gerais aparecem 
na sequência com 11,7% e 11,5% respectivamente. A região sudeste tem mais da metade dos 
MEI brasileiros.



NOTA TEMÁTICA  • Nº50  • FEVEREIRO DE 2019

TABELA 4  |  RANKING DAS 10 ATIVIDADES ECONÔMICAS COM MAIOR NÚMERO DE MICROEM-

PREENDEDORES INDIVIDUAIS REGISTRADOS E DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA E PERCENTUAL - ERJ 
FONTE: IETS. Portal do Empreendedor - MEI/Receita Federal. Dados extraídos em: 09/02/2019. Nota: No acumulado de 2009 

a 2011, foram classificados 897.353 optantes pelo SIMEI por CNAE no estado do Rio de Janeiro, segundo o levantamento da 

Receita Federal.

SETOR DE ATIVIDADE QUANTITATIVOS 
MEI

PROPORÇÃO  
DE MULHERES

TOTAL GERAL  897.353 100,0% 50,6%

1 Cabeleireiros 79.651 8,9% 79,7%

2 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 62.426 7,0% 78,5%

3 Obras de alvenaria 37.294 4,2% 3,7%

4 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 35.600 4,0% 75,3%

5 Promoção de vendas 27.582 3,1% 53,7%

6 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 23.680 2,6% 56,0%

7 Serviços ambulantes de alimentação 21.104 2,4% 45,7%

8 Outras atividades de tratamento de beleza 21.057 2,3% 95,5%

9 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 18.074 2,0% 58,4%

10 Instalação e manutenção elétrica 18.066 2,0% 10,5%

 Subtotal das 10 atividades com mais registros MEI  344.534 38,4% 61,2%

Apesar da redução de impostos, a inadimplência dos MEI é alta: no Brasil, 49,6% dos micro-
empreendedores individuais não pagaram o Documento de Arrecadação Simplificada (DAS) em 
novembro de 2018 (último dado disponível na base Sebrae/RJ). O Amapá apresentou o maior 
percentual de inadimplentes (72%) e o Rio de Janeiro, a sétima maior taxa de inadimplência 
(56,3%). Ainda que relativamente alta, Minas Gerais apresentou o menor resultado, com 
43,7% de inadimplentes.

As estatísticas disponíveis permitem traçar um breve perfil dos empreendedores individuais 
no estado do Rio de Janeiro. Eles se concentram em duas atividades principais: cabeleireiros 
e comércio de roupas e acessórios, 15% do total. Analogamente às características do MEI 
fluminenses, essas duas atividades também são as mais frequentes a nível nacional.

A distribuição por gênero é mais equilibrada, 50,6% são mulheres. Entretanto, as atividades 
que mais aparecem são tipicamente femininas: 79,7% dos empreendimentos de cabelereiros 
e 78,5% dos registros de comércio de roupas foram formalizados por mulheres. Isto é, as 
mulheres se concentram em determinadas atividades, geralmente associadas ao gênero 
feminino, como beleza e estética. 

A tabela 4 elenca as dez atividades com mais registros de MEI no estado do Rio. Interessante 
notar a alta proporção de mulheres nessas posições, particularmente em “outras atividades 
de tratamento de beleza”, onde respondem por quase a totalidade dos 21 mil registros. Já 
os homens, concentram-se em “obras de alvenaria” e “instalação e manutenção elétrica”.
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Sabe-se que empreendedorismo é a alternativa mais frequente entre trabalhadores mais 
velhos. No Rio de Janeiro esse padrão é marcante: apenas 19% têm menos de 30 anos; 30,1% 
têm entre 31 e 40 anos; 24,8% entre 41 a 50 anos; 17,9%, entre 51 e 60 anos. 8,2% são idosos.

No tocante à forma de atuação, a maior parte dos microempreendedores individuais 
trabalha em estabelecimento fixo: 45,4%. O comércio ambulante responde por 27% e a 
internet 16,7% como as principais formas de atuação dos microempreendedores individuais 
ativos no estado.

GRÁFICO 8  |  DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, 

POR FORMA DE ATUAÇÃO - ERJ   FONTE: IETS. Portal do Empreendedor - MEI/Receita Federal. Dados extraídos 

em: 09/02/2019. Nota: É possível eleger mais de uma forma de atuação por MEI. Por isso, a soma percentual é superior a 100%.

No Brasil, quase um terço dos trabalhadores ocupados são empreendedores (trabalhadores 
por conta própria ou empregadores). O Rio de Janeiro se destaca pela proporção acima da média 
nacional dos trabalhadores por conta própria e abaixo da média nacional de empregadores.

Em relação às características pessoais, a maioria dos empreendedores são homens. Os 
dados apontam desigualdades raciais existentes: entre os empregadores, por exemplo, 
46,3% são homens brancos; 10,3%, mulheres negras. Isso pode estar associado à restrição 
de acesso a crédito e outros fatores de produção e serviços de desenvolvimento empresarial.

A informalidade é forte característica do grupo, a maioria não está inscrita no CNPJ, sobretudo 
dos trabalhadores por conta-própria. No Rio de Janeiro, cerca de 83% não têm registro no 
CNPJ. Embora constem mais de 900 mil registros de MEI, só no estado do Rio, mais da 
metade está inadimplente.

EM RESUMO
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Com níveis recordes da série histórica, a informalidade e o trabalho por conta-própria 
parecem ser o colchão de segurança diante da crise econômica e do desemprego. Vale 
lembrar que, seja qual for a situação de ocupação, os trabalhadores informais recebem 
os menores rendimentos. 

Incentivar a formalização dos empreendedores, com o consequente recolhimento de 
impostos e acesso a benefícios, pode desenvolver a dinâmica econômica, aumentar a renda 
e o acesso a oportunidades, além de contribuir para o crescimento econômico do estado.

•   A partir de 1º de janeiro de 2019 o MEI não poderá mais exercer as atividades de Personal 
Trainer, Contador/Técnico Contábil e Arquivista de Documentos (Resolução CGSN 137/2017).
tem a segurança na questão tributária e trabalhista.

E MAIS...


