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Emprego começa semestre em alta no comércio e serviços, 
aponta pesquisa  
 
O segundo semestre começou com melhora na oferta de emprego para o segmentos do 
comércio e serviços de São Paulo.  
 
Levantamento da FecomercioSP baseado nas pesquisas de emprego dos três segmentos 
mostra que em julho o varejo, o atacado e o setor de serviços formalizaram a contratação 
de 15.149 pessoas no Estado de São Paulo.  
 
Em julho do ano passado, os três segmentos haviam cortado 6.926 postos de trabalho 
formais.  
 
A entidade atribui a reação à melhora da economia e aponta como indicadores desse 
ganho a queda da inflação e dos juros, o crescimento do saldo da balança comercial, da 
volta do Produto Interno Bruto ao terreno positivo e da reação das vendas.  
 
A expectativa é que o emprego continue em alta ao longo de todo o segundo semestre de 
2017, principalmente com a aproximação do Natal, diz a entidade.  
 
Varejo e serviços empataram na geração de vagas. O varejo ficou um pouco à frente, com 
a abertura de 6.205 postos de trabalhos, enquanto os serviços responderam por 6.174 
novas vagas. O atacado criou 2.770 novos empregos.  
 
Com 68,3 mil admissões e 62,1 mil desligamentos, o varejo se recuperou em julho de dois 
meses sucessivos de quedas e teve o maior saldo de geração de vagas desde novembro 
de 2016 - quando a contratação de temporários reverteu a curva em queda do nível de 
emprego no segmento. Também foi o melhor mês de julho do segmento desde 2012.  
 
O varejo emprega pouco mais de 2 milhões de trabalhadores formais no Estado de São 
Paulo. 
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Com o resultado, o nível de emprego acumulado no varejo nos sete primeiros meses do 
ano ainda apresenta corte líquido de 24.452 postos. Apesar da redução de vagas, houve 
melhora em relação ao mesmo período do ano passado, quando as demissões estavam 
mais aceleradas e somaram redução líquida de 66.201 empregos no segmento. Em 12 
meses, o corte é de 5.397 vagas, contra a extinção de 69.407 postos no 12 meses 
terminados em julho de 2016.  
 
Em julho, sete das nove atividades do varejo do criaram empregos formais. O segmento 
de supermercados liderou, com abertura líquida de 3.042 vagas, seguido pelas farmácias 
e perfumarias (906 vagas).  
 
O atacado registrou em julho 14.774 admissões e 12.004 demissões. Foi quarto saldo 
mensal positivo. O setor emprega formalmente 494,7 mil pessoas no Estado. Desde 2011 
o atacado não tinha um saldo líquido de contratações tão elevado.  
 
Com 162.348 demissões e 168.522 contratações, o setor de serviços mantém 7,34 
milhões de empregos formais. Nos primeiros sete meses do ano foram 49.155 admissões 
líquidas, contra redução de 41.832 vagas no mesmo período do ano passado. Em 12 
meses houve corte de 39.524 empregos. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 20/09/2017) 
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Intenção de contratação cresce para último trimestre do ano, 
diz pesquisa 
 
Cerca de 12% de empresas que pretendem incrementar o quadro de funcionários no quarto trimestre 
superam as 11% que devem demitir, e 69% devem manter; impacto da reforma é incerto 

 

São Paulo - A intenção de contratação ficou 1 ponto percentual positivo em relação às 
projeções de demissão para o último trimestre de 2017, indica pesquisa da 
ManpowerGroup. 
 
De acordo com o levantamento feito pela empresa que lida com contratação e gestão de 
pessoas, 12% dos empregadores pretendem efetuar contratações neste quatro trimestre, 
enquanto 11% planeja demitir funcionários. A maioria dos empresários (69%) não preveem 
mudança em seu quadro de trabalhadores até dezembro. 

O índice de intenções de contratação permanece idêntico ao do trimestre anterior, mas é 8 
pontos percentuais maior em relação ao mesmo período do ano passado. 

Segundo o CEO da ManpowerGroup, Nilson Pereira, a maior parte dos contratantes diz 
não ter o objetivo de fazer qualquer alteração em seu corpo de funcionários no período, o 
que tende a significar mais a continuidade da indecisão da classe empresarial do que uma 
estabilização dos números verificados. 

"Essa margem positiva tem a ver com a melhora da economia de um ano pra cá e com os 
setores que estão puxando para cima, como antes a agricultura; e agora, o comércio. É 
um momento de espera por causa das incertezas. Enquanto não tivermos uma definição 
do nosso quadro econômico e político, as empresas não irão se movimentar, que ainda 
estão fazendo uso de sua capacidade ociosa. Já vemos uma retomada do ritmo da 
economia, mas que ainda não se reflete nas contratações" diz. 

Embora o resultado já tenha sido negativo (há um ano, o saldo entre contratações e 
demissões era de -7%), a vantagem de 1 ponto percentual não se torna necessariamente 
um motivo para comemorações. 

"É muito pequeno diante da profundidade do desemprego, do aumento da população e da 
atual lentidão da recuperação econômica. Não é um indicador ruim mas, assim como 
outros, mostra que a economia está muito dissociada de qualquer ideia de retomada do 
crescimento atualmente. Há um movimento que indica a possibilidade de deixar de piorar a 
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situação econômica, o que é diferente de melhorar", analisa o diretor do Centro de Estudos 
Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit), Anselmo Luís dos Santos. 

O desemprego neste ano chegou na casa dos 13 milhões de pessoas, atingindo quase 
13% da população. "Esse 1% de alteração é pouco o bastante para dizer que existe uma 
indefinição, o que não traz nenhuma segurança de que o nível de contratação aumentará. 
Pode ser até pior que no ano passado, porque hoje temos mais desempregados. Não há 
nenhuma reação que mostre que entraremos numa fase de melhoria no mercado de 
trabalho, e o que acontece hoje vai continuar pesando muito", continua Anselmo Luís. 

O setor que apresentou maior crescimento nas intenções de contratação é o de comércio 
atacadista e varejista, com 11%, melhor indicador dos últimos três anos. O número 
também é 7 pontos percentuais maior que o do trimestre anterior e 17 pontos percentuais 
acima do mesmo período em 2016. 

O setor que mais deverá demitir neste final de ano será o de transporte e serviços, que 
apresenta variação de -7%. 

Os melhores indicadores de perspectiva de contratação vêm da cidade de São Paulo, com 
5%, 16 pontos percentuais maior que o mesmo período no ano anterior. O inverso deve 
ocorrer no Rio de Janeiro, que marca 0% no trimestre. Em relação ao porte dos 
empregadores, as grandes empresas são o destaque, com 12%. 

Reforma trabalhista 

Fator que deve mexer fortemente com o mercado de trabalho, o impacto da reforma 
trabalhista (que entrará em vigor no dia 11 de novembro) nas intenções de contratação 
ainda divide os especialistas. "Não sabemos o efeito que a reforma trabalhista vai causar 
na geração de emprego. As empresas estão estudando a reforma e como farão o uso 
dessa nova lei em relação à criação de empregos. A situação macro e a reforma serão os 
grandes fatores para a mudança do cenário. A flexibilização pode sim gerar emprego em 
médio prazo, e na medida que as empresa absorverem essas mudanças, vão criar postos 
a partir disso", aponta Nilson Pereira, da ManpowerGroup. 

A segurança dessas novas contratações gerada pela reforma, no entanto, não é garantida. 
"A reforma trabalhista pode até diminuir contratações, se levarmos em conta que um 
funcionário com mais flexibilidade pode ter mais tempo de trabalho e mais funções para 
desempenhar, que hoje podem abranger mais de um trabalhador. Resultado disso diante 
da massa salarial e do consumo dela pode ser desastrosa futuramente", considerou 
Anselmo Luís da Silva, da Cesit. 

Gabriel Proiete de Souza 
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Pesquisa Ciesp mostra retomada da indústria 
 
Sondagem realizada pela Facamp, referente ao mês de julho deste ano, aponta dados positivos na 
contratação de empregos na região e também no aumento das importações e das exportações 

 
Campinas - O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) regional Campinas 
divulgou ontem (22) pesquisa de sondagem industrial elaborada pelo Centro de Pesquisas 
Econômicas da Facamp (Faculdades de Campinas) referente a julho de 2017.  
 
Segundo o levantamento, o mês foi positivo na contratação de empregos e também no 
aumento das importações e exportações. 
 
Na avaliação do diretor titular do Ciesp Campinas, José Nunes Filho, os índices 
demonstram uma leve retomada econômica na região.  

"Em alguns setores essa retomada já está acontecendo, principalmente, setores ligados ao 
agronegócio e à cadeia produtiva de alimentos.  

Os setores de bens duráveis já demoram mais porque dependem muito do crédito e o 
crédito está muito escasso e muito caro, então o que nós estamos assistindo agora é uma 
estabilização do nível de emprego.  

Nós tivemos um ganho de 200 postos de emprego no mês de julho e no acumulado do ano 
nós também temos um saldo positivo de 200 postos de trabalho, o que significa que hoje 
estamos em equilíbrio, mas a contratação forte ainda não aconteceu e isso é muito 
importante para que a roda do consumo também volte a girar", afirma. 

A região englobando os municípios atendidos pelo Ciesp Campinas registrou um saldo 
comercial deficitário de US$ 652 milhões em julho de 2017, ou seja, um crescimento de 
23,7% em relação a julho de 2016, quando o déficit foi de US$ 527 milhões.  

As exportações tiveram uma expansão de 6,2%: de US$ 239,6 milhões em julho de 2016 
para US$ 254,4 milhões em julho deste ano.  

As importações também registraram avanço de 18,2% passando de US$ 766,6 milhões 
em julho de 2016 para US$ 906,4 milhões em julho de 2017.  

Com isso a corrente de comércio, na comparação do mês de julho entre 2016 e 2017, 
apresentou um aumento de 15,4%. 
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Legislação 

Para a diretora adjunta de comércio exterior do Ciesp Campinas, Carmem Pavin, o 
aumento das importações e das exportações soa positivo e indicando certa retomada do 
processo produtivo na região.  

"Nós crescemos na exportação isso significa que estamos exportando mais e o pessoal 
está conseguindo abrir mais negócios, então as empresas estão investindo e com isso a 
gente espera que também esteja aumentando o nível de empregos também.  

A importação aumentando também é importante para nós porque as empresas estão 
produzindo.  

Em uma reunião em Viracopos, o pessoal disse que realmente em julho eles bateram 
recordes nas importações e já voltaram aqueles patamares que tinham há dois anos e com 
isso estão bem otimistas", conta. 

Para Carmem Pavin o governo federal está fazendo algumas mudanças na legislação para 
facilitar mais as exportações e as importações. "Essas mudanças são fundamentais. Uma 
delas foi o ex tarifário.  

A gente pagava 2% e agora paga zero. Isso é um investimento que o empresariado vai 
fazer no país porque vai poder importar máquinas e equipamentos e bens duráveis com 
uma alíquota e 0%", explica. 

O ex tarifário é um benefício concedido às empresas na importação de máquinas e 
equipamentos para o parque fabril.  

O imposto em média, sem o benefício, é de 14%. No ex tarifário, a empresa precisa provar 
ao governo que aquele equipamento não possui similar na indústria nacional e o governo 
reduz a alíquota para 2%.  

Mas atualmente este percentual é zero proporcionando automaticamente uma redução em 
toda a cadeia de impostos como IPI, PIS/Cofins e ICMS. 

Milton Paes 

 
 
 
(Fonte: DCI – 20/09/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Correção de salário  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou recurso pelo qual os sindicatos que 
representam os trabalhadores brasileiros da Itaipu Binacional pretendiam a correção de 
suas tabelas salariais em relação às tabelas dos empregados paraguaios. A decisão é da 
Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC). Segundo a relatora do caso (RO-
5923- 11.2015.5.09.0000), ministra Dora Maria da Costa, a correção pretendida, por 
acarretar ônus financeiro ao empregador, deve ser objeto de negociação entre as partes. 
O pedido de isonomia tem como base a interpretação da cláusula 75 do acordo coletivo de 
2013/2015, firmado entre Itaipu e sindicatos de trabalhadores, que prevê a igualdade de 
tratamento entre os empregados, "salvo a diferença de salário derivada da existência de 
um quadro de carreira". O parágrafo único estabelece ainda que a política de recursos 
humanos aplicada aos empregados contratados no Brasil "deverá buscar a igualdade de 
tratamento com relação aos empregados contratados no Paraguai", observando-se o 
disposto no Protocolo sobre Relações do Trabalho e Previdência Social (Decreto nº 
74.431, de 1974), que complementa o Tratado de Itaipu (Decreto nº 72.707, de 1973) em 
relação às normas jurídicas aplicáveis às relações de trabalho. 
 
 

Doença ocupacional  
 
A 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu como doença ocupacional 
o transtorno por estresse póstraumático sofrido por uma assistente do departamento de 
pessoal da ASG Móveis e Decorações, de São Paulo, que passou por dois incêndios na 
fábrica da empresa. A empregadora foi condenada a pagar indenização de R$ 20 mil por 
danos morais e de 25% da última remuneração recebida a título de danos materiais, a ser 
paga mensalmente, e a incluí-la em seu plano de saúde até que ela recupere sua 
capacidade de trabalho (RR- 170300-38.2009.5.02.0312). Em decisão anterior, o Tribunal 
Regional do Trabalho de São Paulo havia excluído da condenação o reconhecimento da 
responsabilidade da empresa pela doença e a indenização de R$ 50 mil que haviam sido 
fixados na primeira instância. O entendimento foi de que não havia nexo causal entre a 
doença e o trabalho. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 20/09/2017) 
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TRT-2 afasta responsabilidade de ex-sócio por dívida com 
trabalhador 
 
Tribunal paulista aplicou Lei das Sociedades Anônimas e entendeu que um executivo só pode 
responder por débito trabalhista, se houver comprovação de sua culpa na geração do passivo 

 

São Paulo - O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) decidiu que um sócio 
só poderia ser responsabilizado por dívida trabalhista em caso de inadimplência da 
empresa se fosse comprovada culpa dele no surgimento da dívida. 
 
A especialista em direito do trabalho do Porto Lauand Advogados, Litza de Mello, 
responsável pela defesa do sócio no processo, afirma que essa é uma jurisprudência 
interessante, pois foram aplicados princípios da Lei 6.404/76, conhecida como Lei das 
Sociedades Anônimas, para definir se houve dolo ou não do executivo.  

De acordo com Litza, o normal é que os tribunais trabalhistas apliquem a 
responsabilização de maneira quase automática quando uma companhia não consegue 
pagar o débito. 

"Normalmente, se há desconsideração da personalidade jurídica, o juiz nem sequer avalia 
se teve dolo ou não", destaca a advogada. 

No caso, o funcionário de uma empresa de engenharia entrou na Justiça e ganhou o 
direito de receber verbas trabalhistas.  

No entanto, a companhia em que trabalhava não possuía ativos suficientes para pagar o 
débito, de modo que o juiz aplicou o dispositivo da desconsideração da personalidade 
jurídica, previsto no Código de Processo Civil (CPC) de 2015 para buscar os valores entre 
os sócios pessoas físicas da empresa. 

O executivo que foi acionado, porém, nunca foi sócio da companhia processada. Ele era 
sócio de empresa que foi incorporada por aquela que incorreu na dívida, mas o empresário 
vendeu sua participação logo após a compra. 

Na primeira instância, a Justiça não acatou os argumentos da defesa, obrigando o 
executivo a pagar o débito trabalhista. Inconformado, ele recorreu ao TRT-2, responsável 
por processos em São Paulo.  
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Lá, o desembargador Luiz Antonio Vidigal reformou a sentença, sob o entendimento de 
que o antigo sócio não poderia ser responsabilizado sem a comprovação de dolo na 
contração da dívida.  

"Assim, inviável considerar o agravante, que sequer compunha o quadro diretivo da 
empregadora [...], responsável tão somente por ser diretor de sociedade anônima [...] que 
veio a compor grupo econômico com a devedora principal.  

Haveria de haver concreta demonstração de culpa ou dolo do recorrente na qualidade de 
diretor, o qual não se dessume pelo mero inadimplemento", apontou o desembargador. 

Litza de Mello observa que foi importante para a formação do entendimento pelo 
desembargador a comprovação de que o sócio nunca foi empregador do funcionário que 
entrou com a reclamação.  

"O sócio apenas vendeu a participação dele, ele nunca foi empregador daquele 
funcionário", acrescenta ela. 

Reforma 

O especialista em relações do trabalho e sócio do Rocha, Calderon e Advogados 
Associados, Fabiano Zavanella, ressalta que a jurisprudência não está consolidada em 
torno de como deve ser feita a desconsideração da personalidade jurídica em processos 
trabalhistas. 

"Há algumas decisões que consideram que passados dois anos da saída do sócio da 
empresa, ele não pode mais ser responsabilizado, mas também há sentenças que levam 
em consideração se o empresário aproveitou da mão-de obra", explica ele. 

A reforma trabalhista, na opinião de Zavanella, vai trazer um critério mais claro, já que 
introduz o artigo 10-A, segundo o qual o sócio só responde subsidiariamente em ações 
ajuizadas em até dois anos da modificação do contrato. 

Ricardo Bomfim 

 
 
 
 
(Fonte: DCI – 20/09/2017) 
 


