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Especialistas projetam desemprego de 13,9%  
 
Por Camilla Veras Mota  
Os impactos defasados da recessão sobre o mercado de trabalho continuam pressionando 
a taxa de desemprego. Entre os três meses encerrados em março e o trimestre móvel até 
abril, ela avançou de 13,7% para 13,9%, sinaliza a média de 23 estimativas enviadas por 
consultorias e instituições financeiras ao Valor Data. Nos três meses até abril de 2016, a 
desocupação medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua 
era 2,6 pontos percentual menor, 11,2%. As projeções para o dado que o IBGE divulga 
hoje variam de 13,7% a 14%.  
 
Descontada a sazonalidade do período, a taxa crescerá de 13,2% para 13,5%, calcula o 
Credit Suisse. A estimativa de desemprego de 13,9% da equipe de economistas do banco 
para o trimestre móvel encerrado em abril embute contração de 1,8% da população 
empregada, na comparação com o mesmo período do ano anterior  nível próximo do 
registrado em março, queda de 1,9%  e crescimento de 1,3% da força de trabalho, ritmo 
semelhante ao do primeiro trimestre. 
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O Instituto Brasileiro de Economia (IbreFGV) espera aceleração maior da população 
economicamente ativa (PEA), de 1,7% em relação a abril de 2016, para 103,7 milhões de 
pessoas. "A PEA tem surpreendido. No terceiro trimestre de 2016 chegou a ter desalento, 
mas nos últimos meses o crescimento vem se aproximando do natural [demográfico]", 
pondera o economista da instituição Bruno Ottoni.  
 
Ainda conforme as expectativas do Ibre, a população ocupada contrairia 1,3% no confronto 
com os três meses até abril de 2016, para 89,4 milhões de pessoas. Com essa 
composição, a taxa subiria a 13,8% e o total de desempregados cresceria de 14,2 milhões 
para 14,3 milhões.  
 
Ainda que o retrato do mercado de trabalho continue sendo de deterioração, a dinâmica 
dos salários seguirá rendendo boas notícias. A equipe do Credit Suisse avalia que a renda 
média real, graças à dinâmica "muito favorável da inflação nesses últimos meses", vai 
manter o ritmo de elevação que tem sido observado. No primeiro trimestre, a renda 
cresceu 2,5% em termos reais sobre os três primeiros meses de 2016, quando havia 
recuado 3,2%, também na comparação anual.  
 
Para o Santander, que estima desemprego de 13,9% para o período, a taxa permanecerá 
crescente até o terceiro trimestre deste ano, quando deve chegar próximo de 14%, feito o 
ajuste sazonal. Esse comportamento estaria em linha com o de outro indicador de 
mercado de trabalho, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que 
contabiliza apenas o emprego com carteira assinada e vem registrando ritmo cada vez 
mais brando de demissões  com resultados positivos nos meses de fevereiro e abril.  
 
Em relatório, a equipe ressalva que a melhora do emprego deve ser "bastante lenta ao 
longo dos próximos trimestres". "Por isso, não esperamos uma redução expressiva da taxa 
de desocupação no horizonte de médio prazo", avaliam os economistas. 
 
 
 

Petrobras elimina quase 200 mil vagas em três anos  
 
Por André Ramalho  
A Petrobras reduziu praticamente pela metade  em quase 200 mil empregados  o seu 
quadro pessoal, entre funcionários próprios e terceirizados, ao longo dos últimos três anos, 
em meio à eclosão dos desdobramentos da Operação LavaJato. Ao fim de 2016, segundo 
dados publicados no formulário de referência da estatal, 186,3 mil pessoas trabalhavam no 
sistema Petrobras, o que representa uma redução de 50 mil trabalhadores em relação ao 
ano anterior.  
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A queda foi puxada, sobretudo, pelos programas de incentivo ao desligamento voluntário 
(PIDVs) de 2014 e 2016 e, no caso de terceirizados, pela redução do número de contratos 
com fornecedores, diante da queda dos volumes de investimentos da petroleira nos 
últimos anos. A maior parte dos cortes ocorreu entre os terceirizados: foram demitidos, ao 
todo, 40 mil deles só no ano passado. Desde 31 de dezembro de 2013, o número caiu 
60%, de 297 mil para 117 mil trabalhadores.  
 
Já o quadro de funcionários próprios da Petrobras totalizava, ao fim do ano passado, 68,8 
mil empregados, cerca de 17 mil a menos que os dados do fim de 2013  o último balanço 
anual divulgado antes de as atividades da estatal começarem a sentir os efeitos da 
Operação LavaJato e do declínio dos preços do barril no mercado internacional. A queda 
do quadro de funcionários reflete, sobretudo, os PIDVs de 2014 e 2016. A estatal calcula 
que cerca de 13 mil empregados inscritos nesses dois programas já foram desligados. Ao 
todo, a Petrobras estima que as indenizações suportadas pela companhia nos dois 
programas somam R$ 4 bilhões. Em contrapartida, o retorno financeiro do programa, até 
2021, é projetado em R$ 18,9 bilhões.  
 
As informações todas constam do formulário de referência divulgado esta semana pela 
empresa. No documento divulgado ao mercado, a Petrobras admite, na avaliação de 
riscos, que pode enfrentar dificuldades para, no futuro, repor as perdas de funcionários 
inscritos nos PIDVs. A empresa cita uma possível "escassez de pessoal especializado". 
"Não há garantia que a companhia será capaz de treinar, qualificar ou reter 
adequadamente o pessoal de gestão sênior, nem que conseguirá encontrar novos 
gerentes qualificados, caso haja necessidade. Isto poderá afetar negativamente os 
resultados operacionais e os negócios da companhia", cita a estatal, no formulário de 
referência. 
 
 
 

TST julgará reflexo de horas extras habituais em ve rbas 
trabalhistas  
 
Por Adriana Aguiar  
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) deve analisar, por meio de recurso repetitivo, se o 
reflexo das horas extras habituais no repouso semanal remunerado deve repercutir no 
cálculo das demais parcelas  como 13º salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e aviso prévio. Até o julgamento pelos ministros todos os processos que 
tratam sobre o tema estão com sua tramitação suspensa. Desde 2010, o TST tem uma 
orientação jurisprudencial (OJ) sobre o tema  a nº394. O texto diz que "a majoração do 
valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras 
habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do 
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aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de 'bis in idem' [repetição no caso de 
pagamento]". Porém, com a edição de uma súmula pelo Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) da Bahia (5ª Região), os ministros decidiram voltar à questão. O texto da Súmula nº 
19 estabelece que "a incidência das diferenças daí advindas na remuneração obreira é 
direito inquestionável, tratandose, na verdade, de consequência reflexa lógica, pois, se a 
base de cálculo da parcela do repouso semanal se modifica, a composição da 
remuneração também deverá sofrer a mesma alteração, sem que se cogite, nesse 
procedimento, de 'bis in idem'".  
 
Se o TST mudar o entendimento consolidado na OJ 394, deverá haver um aumento no 
passivo trabalhista das empresas, que seguem a atual orientação, segundo advogada 
Caroline Marchi, sócia da área trabalhista do Machado Meyer. O que for decidido pelos 
ministros deverá ser seguido pelas demais instâncias trabalhistas.  
 
O relator do processo afetado como recurso de revista repetitivos no TST, ministro Márcio 
Eurico Vitral Amaro, abriu, no início de maio, uma espécie de consulta pública sobre o 
assunto. O prazo para as pessoas, órgãos e entidades interessados em prestar 
informações, para subsidiar o julgamento pela Subseção 1 Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI1), terminou no dia 17 de maio.  
 
Para Caroline, o entendimento do TST na orientação jurisprudencial seria o mais correto. 
Isso porque o salário do empregado mensalista é o mesmo todo mês, independentemente 
do número de repousos semanais remunerados. "É o mesmo ainda que em determinado 
mês haja mais domingos e feriados que em outro", diz a advogada.  
 
A integração das horas extras habituais no salário, acrescenta Caroline, já comportaria o 
seu reflexo no repouso semanal. "Mas a repercussão nas demais parcelas trabalhistas 
configuraria 'bis in idem'", afirma.  
 
Especialista da área trabalhista do Trench Rossi Watanabe, Tricia Oliveira diz que a 
expectativa é de que o TST mantenha a redação da orientação jurisprudencial. "Caso 
contrário se estaria criando um efeito cascata, já que o cálculo das horas extras habituais 
já considera o repouso semanal", afirma.  
 
Ao enfrentar o tema, os ministros ainda poderão tratar melhor sobre a definição das 
características das horas extras habituais, o que tem sido um ponto sensível para as 
companhias, segundo Caroline. Isso porque o Ministério Público do Trabalho (MPT) tem 
entrado com ações civis públicas questionando empresas que estabelecem horas extras 
habituais por entender que só poderiam ser usadas esporadicamente, em períodos de 
maior demanda. 
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Número de MEIs aumenta um milhão ao ano no país  
 
Por Jacilio Saraiva  
Poder participar de licitações públicas, ter acesso facilitado a empréstimos e oferecer 
vendas com cartão de crédito. Essas são algumas das principais vantagens para quem se 
formaliza como microempreendedor individual (MEI), segundo especialistas. "Sem falar 
das possibilidades que se abrem ao entregar produtos e serviços para outras empresas 
que exigem nota fiscal, ter direito à aposentadoria, auxíliodoença e saláriomaternidade", 
explica Ênio Pinto, gerente de atendimento individual do Sebrae Nacional.  
 
Segundo o especialista, dependendo da atividade desenvolvida, os custos tributários do 
empreendimento incluem uma contribuição que equivale a 5% do salário mínimo, R$ 5 de 
ISS e R$ 1 de ICMS, em um boleto único. Até o final do ano, o teto permitido para 
faturamento anual é de R$ 60 mil. A partir de 2018, o limite será ampliado para R$ 81 mil.  
 
Estudo do Sebrae mostra que o número de MEIs aumenta, em média, um milhão ao ano. 
Eram 5,6 milhões de empresários em 2015 e 6,5 milhões, em 2016. "Continuaremos com 
esse crescimento nos próximos anos. Em momentos de crise, o empreendedorismo se 
torna uma opção para quem precisa complementar ou obter renda".  
 
Em março, o registro de MEIs alcançou 6,8 milhões. Já a quantidade de atividades nesse 
regime tributário evoluiu de 375, em 2009, para 480. O Sebrae destaca algumas 
tendências entre as ocupações escolhidas, como técnico de computadores e fabricantes 
de alimentos. "É importante que o MEI procure fazer algo em uma área que já conheça".  
 
Foi o que fez a jornalista Jacy Abreu de Oliveira depois de ser demitida, em abril de 2016, 
de uma multinacional chinesa, em Fortaleza. "Percebi a dificuldade de voltar ao mercado 
de trabalho como funcionária contratada e passei a colaborar para jornais e projetos 
corporativos", diz. "Muitos dos contratos exigem nota fiscal e vi na abertura do MEI uma 
solução para atender os clientes". Ela também contratou um plano de saúde com valores 
compatíveis aos de quando não era autônoma.  
 
Para Alessandro Saade, professor do MBA Business School São Paulo, uma das 
vantagens de atuar como MEI é controlar o fluxo de notas fiscais, gastos e faturamento. 
"Fica mais fácil perceber o momento em que será preciso mudar de categoria empresarial 
e passar para o Simples Nacional", que é o modelo de regime tributário usado para 
microempresas e empresas de pequeno porte acima do MEI. 
 

 
(Fonte: Valor Econômico – 31/05/2017) 
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FGTS pode dar fôlego à renegociação, mas desemprego  
posterga retomada 
 
As incertezas em relação à política e economia do P aís ainda são impeditivos da recuperação da 
composição de dívidas dos consumidores e melhora ac aba ficando apenas para o ano que vem 
 

 
 
São Paulo - A renegociação de dívidas pode crescer até 15% com o pagamento do 
dinheiro das contas inativas do FGTS. Mas a alta do desemprego e a incerteza política 
podem atrasar essa melhora para 2018 e dificultar o crédito negociado. Os últimos dados 
do Banco Central (BC) apontam que, em abril, a composição de dívidas contabilizou R$ 
1,75 bilhão, queda de 25% em relação a igual mês de 2016 (de R$ 2,338 bilhões). O BC 
mudou sua metodologia em relação à composição do item "crédito renegociado", que 
passa a ser considerado "composição de dívidas" e contabiliza apenas operações com 
dívidas de modalidades distintas. 
 
A queda, porém, está diretamente relacionada à capacidade de pagamento dos 
consumidores. Ainda segundo dados do BC, a continuidade dos níveis recordes de 
inadimplência iniciados em 2016 - em 4,3% para pessoas físicas segundo dados do Banco 
Central - e a falta de educação financeira "travaram" a capacidade de pagamento do 
consumidor. De acordo com o diretor de recuperação da Multicrédito, Carlos Eduardo de 
Oliveira e Sousa, porém, apesar de o mês de janeiro deste ano ter demonstrado o mesmo 
patamar do ano passado, a inserção de recursos do FGTS - previstos em R$ 42,8 bilhões 
até junho - já demonstra melhora nos indicadores. "A gente ainda sente os consumidores 
muito endividados e muita gente desempregada, mas o apelo do mercado com o dinheiro 
do fundo de garantia foi bem recebido e a prioridade foi a quitação de dívidas", comenta 
Sousa. Ele reforça que em relação à retomada, a expectativa é que até o final dos saques 
das contas inativas, a renegociação de crédito cresça até 15%. "Quando tem dinheiro na 
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mão, o consumidor procura o pleitear descontos ou negociar a retirada dos encargos, além 
de parcelar em prazos maiores e com valores menores. A preferência é por limpar o nome. 
Por isso o crescimento será de 12% a 15%", argumentou. 

Da outra ponta, apesar de os recursos do FGTS já impulsionarem a renegociação de 
dívidas neste ano, o desemprego ainda impacta o planejamento financeiro do consumidor 
e a incerteza política atrasa a intenção de investimentos por parte das empresas. Dados 
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) apontam que 40% da população adulta está negativada, o equivalente a 
mais de 59 milhões de brasileiros. "A renegociação continua sendo uma parte importante, 
mas há poucos impulsos para que o consumidor aja dessa forma, até porque o 
desemprego continua alto. Os recursos das contas inativas ajudam, mas quando eles 
cessarem, nós deveremos ver a recuperação de crédito parar de crescer", avalia a 
economista-chefe do SPC, Marcela Kawauti. Segundo informações da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) o desemprego atingiu a maior taxa da série histórica no primeiro 
trimestre, de 13,7%. "A luz no fim do túnel ainda seria a volta da contratação por parte das 
empresas, mas a crise política que se instaurou neste mês posterga a decisão de 
investimento e a recuperação muito provavelmente só aconteça em 2018", completa a 
economista-chefe do SPC. 

"Soluços de melhora" 

Do ponto de vista da renegociação, porém, os especialistas entrevistados pelo DCI 
continuam otimistas em relação à capacidade de pagamento do consumidor brasileiro. 
"Esperamos um segundo semestre com mais dificuldades por conta do cenário 
macroeconômico, mas bem superior ao observado até agora e pelo menos 30% maior do 
que o ano passado", pondera o diretor de cobranças do Grupo Cercred, Netto Lopes. "O 
mercado sentiu bastante a retração do crédito e da decisão pela renegociação, 
principalmente porque todos ficaram mais cautelosos. Por outro lado, as expectativas 
ainda são as melhores possíveis, onde não apenas há a volta do consumo com o passar 
do tempo, mas do uso mais consciente de recursos", afirma Carlos Sousa, diretor da 
Multicrédito. Para a economista do SPC, porém, esse ano guarda apenas "soluços 
ocasionais" de melhora, mas nenhuma retomada consolidada. "Sempre que surge um 
dinheiro sazonal, seja de 13º salário ou de aposentados e pensionistas, a gente consegue 
registrar um soluço de recuperação, mas é apenas momentâneo", diz. "O emprego vai 
demorar para mostrar trajetória de alta e isso continua impactando nos níveis de 
renegociação do País", conclui Kawauti. 

Isabela Bolzani 

(Fonte: DCI – 31/05/2017) 
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USP aprova reajuste zero e reduz jornada 
 
Em reunião do conselho, universidade também apresen tou dados que mostram aumento de alunos 
da rede pública 
 
Luiz Fernando Toledo, O Estado de S.Paulo 
SÃO PAULO - O Conselho Universitário da Universidade de São Paulo (CO), instância 
máxima da instituição, aprovou nesta terça-feira, 30, proposta de reajuste zero para os 
servidores neste ano e um novo Plano de Incentivo à Redução de Jornada (Pirj).   
 
A medida segue a decisão do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais 
Paulistas (Cruesp), que responde também pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A proposta foi aprovada por 70 
conselheiros – houve 16 votos contrários e seis abstenções. O motivo alegado é o “alto 
comprometimento” dos orçamentos das instituições. 
 
A universidade se comprometeu a estudar, por meio da Comissão de Orçamento e 
Patrimônio (COP), a possibilidade de oferecer aumento salarial apenas aos servidores que 
tiverem os salários mais baixos. Também ficou decidido que a reitoria deve rediscutir o 
tema “em caso de aumento significativo da arrecadação do ICMS” (o repasse das 
universidades é vinculado ao imposto). 
 
O CO também aprovou programa para redução de jornada de 40 para 30 horas semanais 
de trabalho, com redução proporcional dos vencimentos dos servidores. A adesão, 
segundo a instituição, é voluntária. 
 
Na primeira edição do programa, 352 servidores técnico e administrativos foram 
contemplados. A duração da iniciativa é de dois anos. O programa oferece um abono, no 
valor de um terço do salário, a cada seis meses de trabalho com jornada reduzida. A 
universidade vai priorizar servidores mais velhos e com mais tempo de exercício na USP, 
maior número de filhos menores de 6 anos ou que estejam cursando ensino fundamental, 
médio ou superior. 
 
Rede pública. Durante a reunião a USP também divulgou que houve aumento de 
ingressantes vindos de escolas públicas na graduação em 2017, de 3.763 para 4.036. 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 31/05/2017)  


