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Centrais já usam assembleia para cobrar ‘novo imposto’ de 
todos os trabalhadores 
 
Contribuição. Sindicatos começam a aprovar nova forma de financiamento antes mesmo de a 
cobrança ser regulamentada por medida provisória prometida pelo governo; eles alegam que a 
reforma trabalhista não determina que autorização tenha de ser pessoal 
 
Marcelo Godoy, O Estado de S.Paulo 
Sindicatos das principais centrais sindicais do País estão aprovando em assembleias a 
manutenção da cobrança do imposto sindical ou a criação de novas contribuições antes 
mesmo de o governo Michel Temer editar medida provisória para regulamentar a matéria. 
Os sindicatos querem arrecadar o dinheiro de todos os trabalhadores e não apenas de 
seus sócios, tanto no caso da manutenção do imposto quanto na das novas contribuições 
– chamadas de assistencial ou negocial. 
 
Essa é a estratégia montada para driblar o fim da obrigatoriedade do pagamento do 
imposto, previsto na reforma trabalhista que entra em vigor em 11 de novembro. Ela deve 
enfrentar resistência na Justiça. Para o Ministério Público do Trabalho, é ilegal (leia na 
pág. B3). Os sindicatos dos metalúrgicos de São Paulo (Força Sindical), dos metalúrgicos 
de São Leopoldo (RS), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT), e o dos têxteis de 
Guarulhos, da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), foram os primeiros a adotá-la. 
 
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, afirmou que a 
contribuição decidida pela categoria em 15 de setembro representa 1% do valor da folha 
de pagamento do que o trabalhador ganha em um ano, ou seja o valor de 3,5 dias 
trabalhados – maior, portanto, do que o antigo imposto sindical, que equivalia a um dia de 
salário do funcionário. 
 
Quintino Severo, secretário de administração da CUT, disse que o exemplo do sindicato de 
São Leopoldo (15 mil trabalhadores na base) deve ser seguido por outros da central. “Mas 
nosso primeiro objetivo é aumentar a filiação.” Segundo ele, o fim do imposto afeta em 
média 30% da receita dos sindicatos do setor privado ligados à CUT.  
 
No caso do Sindivestuário de Guarulhos, a assembleia feita dia 9 decidiu manter o antigo 
imposto sob a alegação de que a reforma institui a prevalência do negociado sobre o 
legislado. “Quando a lei diz que é preciso prévia e expressa autorização, não quer dizer 
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que ela deve ser individual ou por escrito. Se toda negociação é deliberada em 
assembleia, então essa autorização se dá na assembleia”, disse o secretário-geral da 
CSB, Álvaro Egea. A assembleia dos têxteis contou, segundo ele, com uma centena de 
trabalhadores – a base do sindicato tem 10 mil. 
 
Crise. Os sindicalistas alegam que, sem o dinheiro, haverá uma quebradeira das 
entidades. “A média de sindicalização no País varia de 7% a 30% (de cada categoria). Só 
o dinheiro dos sócios não sustenta as entidades. Tirar a contribuição é retirar o maior 
dinheiro de muitos sindicatos. Vai haver muita fusão”, disse Antonio Neto, presidente da 
CSB.  
 
A União Geral dos Trabalhadores (UGT) vai seguir o caminho da Força Sindical. Seu 
presidente, Ricardo Patah, disse ao Estado que a central ainda luta pela medida provisória 
em razão da segurança jurídica, mas vai orientar seus sindicatos a adotar a contribuição 
negocial. Já o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), 
Adílson Araújo, afirmou que deve propor a manutenção do imposto. “Se é aprovado em 
assembleia, no meu modesto entendimento, terá força de lei.”  
 
Ubiraci Oliveira, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), disse 
que, antes de aprovar em assembleia a cobrança do imposto, orientará os sindicatos a 
manter nas convenções coletivas os direitos acordados na última negociação. 
 
Luiz Gonçalves, da Nova Central Sindical, é uma exceção. Ele disse que a central vai 
esperar pela MP. José Maria de Almeida, coordenador da CSP-Conlutas, disse que a 
central é contrária ao imposto. Para ele, os sindicatos devem se sustentar com a 
contribuição espontânea dos trabalhadores. “Se não conseguem, não devem sobreviver.” 
O secretário-geral da Intersindical, Edson Carneiro Índio, afirmou que a central ainda não 
se definiu. 
 
Reação. A decisão de se adiantar à MP prometida por Temer se deve ao temor que parte 
das centrais tem de que o Congresso bloqueie alterações na reforma trabalhista. “Não 
temos garantia de que teremos boa redação ou que ela será aprovada nas duas casas 
legislativa”, disse Álvaro Egea, secretário-geral da CSB. O governo promete para outubro 
a edição da Medida Provisória. 
 
Hoje, a contribuição negocial ou assistencial é limitada a sócios dos sindicatos por decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF), não podendo ser cobrada dos demais trabalhadores. 
Segundo João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical, as centrais acreditam, 
porém, que a reforma trabalhista tornou a decisão do STF ultrapassada. Alegam ainda que 
a lei que regulamenta as centrais prevê que, na hipótese da extinção do imposto sindical, 
ele seria substituído pela contribuição. Por fim, para o secretário de administração da CUT, 
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Quintino Severo, a adoção da contribuição interessaria às entidades patronais para 
financiar suas atividades.  
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Ministério Público deve agir contra cobrança 
 
Especialistas se dividem sobre legalidade; para procurador, reforma trabalhista proíbe que 
contribuição seja imposta a quem não é sindicalizado 
 
Marcelo Godoy, O Estado de S.Paulo 

 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) deve entrar com ações coletivas para impedir que 
os sindicatos descontem as novas contribuições de trabalhadores, sócios ou não das 
entidades.  
 
Para o procurador do trabalho Henrique Correia, esse posicionamento das centrais “é 
ilegal de acordo com a reforma recém-aprovada”.  
 
“Ela (a reforma trabalhista) estabelece que a pessoa que não é filiada e não autorizou não 
pode ser descontada.” 
 
Segundo ele, se os sindicatos firmarem convenção prevendo o desconto, ele será ilegal, 
pois a própria reforma “proíbe isso em seu artigo 661-b”.  
 
“Não pode ter negociação sobre os pontos abaixo e entre eles está o de que não pode ser 
imposta contribuição para quem não é sindicalizado.” 
 
O Supremo Tribunal Federal (STF), segundo Correia, já decidiu proibir o desconto de 
quem não é filiado em sua Súmula 40 (ela trata da contribuição confederativa).  
 
Para Correia tanto faz o nome que se dê à contribuição – assistencial ou negocial –, pois o 
princípio seria o mesmo. “Para contribuir tem de se dar essa autorização.” 
 
A expectativa do procurador é que a ação dos sindicatos seja contrastada no Judiciário.  
 
“Até o STF vai se pronunciar novamente pela ilegalidade e inconstitucionalidade dessas 
contribuições. Mas, se vier uma nova lei ou uma medida provisória, aí será outro caso.”  
 
O procurador afirma ainda que o trabalhador que for descontado a partir de 11 de 
novembro – quando a reforma entra em vigor – deve procurar o MPT e denunciar.  
 
“Eu tenho várias ações púbicas contrárias à contribuição de quem não é filiado. Com 
certeza o MPT deve entrar com ações coletivas.” 



 

5 

 
 
Professores. Para a professora de Direito do Trabalho da PUC-SP Fabíola Marques, a 
estratégia defendida pela maioria das centrais para cobrar a contribuição de todos os 
trabalhadores é ilegal. De acordo com ela, a autorização exigida pela reforma deve ser 
pessoal. A assembleia pode decidir somente pela cobrança da contribuição dos 
associados. “A legislação foi mal elaborada e tem falhas que os sindicatos e as centrais 
estão tentando descobrir para retomar as contribuições e permitir, por meio de convenção 
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coletiva, a sua aplicação.” Segundo ela, em muitos casos, isso será possível, mas as 
novas contribuições só devem ser cobradas dos associados. “Creio que esse será o 
entendimento do Judiciário.” Como na assembleia só votam sócios, a contribuição não 
poderia atingir os demais trabalhadores. “Há quem tenha uma ideia mais restritiva e diga 
que o negociado só prevalece sobre o legislado para os sócios dos sindicatos, pois só eles 
votam nas assembleias.” 
 
Já o professor de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo (USP) Otávio Pinto e 
Silva afirmou que o plano dos sindicatos deve ter respaldo no Judiciário por causa da lei 
que institui as centrais, em 2008. “A lei das centrais já dizia que a contribuição sindical 
compulsória vigoraria até que uma lei regulasse uma contribuição negocial vinculada ao 
exercício da negociação coletiva, que seria aprovada em assembleia da categoria.” 
 
Para ele, como o sindicato representa a categoria e não só os associados, a aprovação na 
assembleia vincularia a todos. “É claro que essa interpretação fica sujeita a chuvas e 
trovoadas. Pode haver impugnação individual do trabalhador ou por meio de ação coletiva 
do MPT”, afirmou. Para, ele o princípio da contribuição vale também para empregadores. 
“Só que no caso deles, a contribuição seria vinculada ao capital social da empresa.” 
 
 
 

Após mais de três anos, empregos com carteira dão sinais de 
reação 
 
No trimestre encerrado em agosto, total de vagas formais teve alta de 0,5%, com 153 mil postos 
abertos no setor privado; no período, taxa de desocupação no País recuou para 12,6%, com 13,1 
milhões de pessoas ainda em busca de um emprego 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
RIO - Após mais de três anos em queda, o mercado formal de trabalho começou a dar 
sinais de reação. No trimestre encerrado em agosto, o total de vagas com carteira 
assinada subiu 0,5%, o primeiro avanço significativo desde maio de 2014, quando havia 
crescido 1,1%, segundo os dados da pesquisa Pnad Contínua, do IBGE. No período, o 
setor privado contratou formalmente 153 mil trabalhadores. 
 
“O mercado de trabalho começa a reagir porque a economia está se recuperando. Alguns 
reclamavam que estavam sendo gerados postos informais, mas é natural que seja assim, 
que comece na informalidade”, diz José Márcio Camargo, economista-chefe da Opus 
Investimentos e professor da PUC-Rio. “O aumento no trabalho por conta própria é um 
excelente sinal, é porque a demanda está aumentando. Consequentemente, com maior 
demanda, haverá geração de emprego com carteira também.” 
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No geral, ainda é a informalidade que puxa a queda do desemprego – o indicador total 
caiu de 12,8% no trimestre encerrado em julho para 12,6% nos três meses até agosto, 
com 13,1 milhões de desempregados. Foram criados no período 1,374 milhão de vagas. 
Mas 70% desses empregos são informais. O total de empregados sem carteira no setor 
privado aumentou em 286 mil, enquanto outras 472 mil pessoas passaram a trabalhar por 
conta própria. “É observado isso toda vez que começa um processo de recuperação após 
uma crise. Aconteceu em 2008, em 2003. Em todas as crises, o retorno da geração de 
vagas se dá por meio de empregos não registrados”, disse o coordenador de Trabalho e 
Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo. 
 
Segundo ele, o aumento de 0,5% no total de vagas com carteira assinada no trimestre 
ainda não é estatisticamente significativo. Pode, porém, sinalizar que o mercado de 
trabalho evolui para começar a criar postos formais. Já o setor público gerou 295 mil novos 
postos de trabalho no trimestre. 
 
Retomada. O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) aponta que é a 
indústria que vem liderando a recuperação dos empregos. Em agosto, o setor industrial 
manteve o ritmo de retomada das contratações, com 227 mil novas vagas em um 
trimestre. “De todas as vagas criadas em um ano, um terço foi na indústria. Ela deixa de 
destruir postos de trabalho para começar a contribuir com a geração de emprego”, disse 
Rafael Cagnin, economista-chefe do Iedi. “A geração de emprego é mais um bom sinal 
que sugere a recuperação do setor industrial.” 
 
A construção também mostrou em agosto o primeiro sinal positivo após longo período de 
demissões, com abertura de 191 mil postos, enquanto o comércio admitiu 178 mil 
pessoas.  
 
 

Massa salarial cresce R$ 5 bilhões em um ano 
 
Volume total subiu pela retomada das contratações, mas renda média do trabalhador encolheu 0,5% 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
A massa de salários em circulação na economia cresceu quase R$ 5 bilhões em um ano 
por causa do aumento no número de pessoas trabalhando. Os dados constam da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta 
sexta-feira pelo IBGE. 
 
O total da renda alcançou R$ 186,7 bilhões no trimestre encerrado em agosto. O maior 
volume de recursos no País pode ajudar num círculo virtuoso em que a alta do consumo 
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estimularia a contratação de novos funcionários para atender à nova demanda, dizem 
economistas. 
 
“Isso é fundamental para a expansão da economia. Se conseguirmos manter esse 
aumento na população ocupada de forma a contrabalançar reajustes salariais menores, 
teremos uma boa ajuda do consumo das famílias no Produto Interno Bruto, na 
recuperação da atividade econômica”, disse a pesquisadora Maria Andreia Lameiras, do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
 
No trimestre encerrado em agosto, a massa de rendimentos cresceu 2,7% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. A Tendências Consultoria Integrada acredita que os 
próximos resultados não devem apresentar forte desaceleração.  
 
O recente aumento da população ocupada deve contribuir positivamente para novos 
avanços. Compensaria a redução no crescimento real dos salários. 
 
“A continuidade da expansão da massa de rendimentos continuará beneficiando a 
retomada gradual do consumo das famílias neste e no próximo ano”, disse Thiago Xavier, 
analista da Tendências. 
 
 “Esse é o motor que vai segurar o crescimento do PIB nos próximos meses. O 
investimento vai voltar a crescer, mas lá em 2018, porque tem muita capacidade instalada 
ociosa ainda”, disse José Márcio Camargo, economista-chefe da Opus Investimentos. 
 
Informalidade. Com a aceleração no ritmo de contratações, a massa de salários cresceu 
R$ 1,696 bilhão em apenas um trimestre. Foi uma alta de 0,9% em relação ao trimestre 
encerrado em maio. A renda média do trabalhador encolheu 0,5%, para R$ 2.105. 
 
Os dois movimentos, porém, foram considerados estatisticamente estáveis pelo IBGE. 
Segundo Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do instituto, a entrada 
de trabalhadores no mercado via informalidade, com renda mais baixa, compensa o 
aumento no número de funcionários no setor público, que paga salários mais altos.  
 
Na avaliação da consultoria Rosenberg Associados, a recuperação do mercado de 
trabalho é mais rápida do que se estimava. Não há, porém, perspectivas de pressões da 
renda sobre a inflação. “A taxa de desocupação ainda é elevada, com uma grande 
população desempregada, então ainda tem um grande espaço de recuperação do 
mercado de trabalho antes que pressione a inflação”, afirmou Leonardo França Costa, 
economista da Rosenberg. 
 
(Fonte: Estado de SP – 02/10/2017) 
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Inflação baixa dá ajuda, mas negociação por ganho real deve 
ficar mais acirrada  
 
Por Thais Carranca 
Trabalhadores e patrões sentam à mesa de negociações neste segundo semestre diante 
de um cenário inédito: inflação em níveis historicamente baixos e a perspectiva de entrada 
em vigor da reforma trabalhista em novembro. A segunda metade do ano traz datas-base 
de categorias fortes, como metalúrgicos, químicos, petroleiros, comerciários e bancários.  
 
Na ponta positiva, a baixa inflação promete maior proporção de ganhos reais para os 
funcionários e menor crescimento de custos para as empresas, o que deve contribuir para 
manter a inflação bem comportada também ao longo de 2018.  
 
Pelo lado negativo, sindicatos têm enfrentado maior dificuldade para fechar negociações, e 
o ganho real de renda obtido neste ano pode se transformar em perda no ano que vem, 
quando a inflação deve voltar a subir, ainda que de maneira bastante moderada.  
 
Até agosto, 78,7% das negociações salariais resultaram em reajustes acima da inflação, 
contra 29,9% de acordos e convenções coletivas com ganho real em 2016, segundo o 
boletim Salariômetro da Fipe.  
 
Apesar da maior proporção de reajustes batendo a inflação este ano, as correções estão 
menores em termos nominais. Em agosto, o ajuste mediano foi de 3,4%, com ganho real 
de 1,3%, enquanto em igual mês de 2016, o ajuste mediano havia sido de 9,6%, mas sem 
nenhuma vantagem sobre a inflação.  
 
Para Hélio Zylberstajn, coordenador do Salariômetro, essa tendência deve se manter nas 
negociações do restante do ano. "A magnitude dos reajustes vai ser pequena, um dígito 
só, e na metade inferior da primeira dezena; vamos ter reajustes em torno de 3%, 4%, mas 
ainda, provavelmente, com ganho real", prevê.  
 
Além de proporcionar ganhos reais aos trabalhadores, a temporada de negociações do 
segundo semestre deve ser positiva também para o custo das empresas, acredita Helcio 
Takeda, economista da consultoria Pezco. "O reajuste de salários vai se dar sobre uma 
inflação superbaixa, o que quer dizer que a estrutura de custos relacionada a mão de obra 
para o ano que vem vai estar balizada num patamar menor", diz. 
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Em 12 meses até agosto, o INPC -indicador que mede a carestia para famílias com renda 
até cinco salários mínimos, usado como referência nas negociações salariais - acumula 
alta de 1,73%, menor patamar da série histórica iniciada em 1979. Para o fim de 2017, o 
mercado estima avanço de 2,82% para o indicador, segundo o boletim Focus. Já em 2016, 
o INPC acumulado em 12 meses foi de 9,56% em julho a 6,58% em dezembro, numa 
média de 8,47% no semestre.  
 
Para Takeda, esse cenário de baixa inflação reduz o estímulo ao repasses de preços aos 
consumidores no momento da recuperação econômica. "Os baixos reajustes são 
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facilmente absorvidos com o incremento do volume vendido, por isso, não há risco de 
pressão inflacionária."  
 
Embora a expectativa seja de inflação controlada nos próximos anos, para 2018, é 
esperada ligeira alta em relação a 2017. A inflação medida pelo IPCA é projetada para o 
ano que vem em torno de 4%, contra menos de 3% em 2017, segundo as estimativas de 
analistas colhidas pelo Focus.  
 
"Esperamos que a inflação do ano que vem suba em relação à deste ano, isso vai gerar 
perda de renda real até que as negociações salariais voltem a ocorrer", diz Renato Botto, 
gestor de renda fixa e sócio da Absolute Investimentos. Isso acontece porque os salários 
serão fixados este ano em patamar inferior à inflação corrente de 2018, gerando perda do 
poder de compra ao longo do próximo ano, até a próxima rodada de correções salariais.  
 
Esse efeito, porém, deverá ser em parte compensado pela melhora esperada do mercado 
de trabalho. "Vai haver desaceleração dos ganhos reais, mas a massa de rendimentos 
continuará crescendo pela geração de vagas", afirma Thiago Xavier, analista de mercado 
de trabalho da Tendências Consultoria.  
 
Além da perda real de renda esperada para 2018, outro efeito negativo da baixa inflação é 
a dificuldade dos sindicatos em fechar negociações. "No geral, quando tem inflação baixa, 
ainda que haja ganho real, os sindicatos têm muita dificuldade de legitimar aquele ganho 
real", diz o coordenador de relações sindicais do Dieese, José Silvestre.  
 
Conforme o Salariômetro, em agosto foram fechadas 71 negociações salariais, contra 162 
em igual mês de 2016, numa queda de 56%. "É mais fácil aprovar 10% de reajuste na 
inflação de 10%, do que 3% numa inflação de 3%, porque o número é muito pequeno. Há 
uma dificuldade do lado sindical de aprovar ganhos menores", afirma Zylberstajn.  
 
Segundo o economista, outro fator que tem travado as negociações neste segundo 
semestre é a tentativa dos sindicatos de neutralizar nos acordos e convenções coletivas 
alguns dos efeitos da reforma trabalhista, aprovada em julho e com previsão de entrada 
em vigor em novembro.  
 
Essa será a estratégia adotada, por exemplo, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes, ligado à Força Sindical. "Estamos colocando como salvaguarda 
na pauta pontos retirados da legislação trabalhista pela reforma", relata Miguel Torres, 
presidente do sindicato. A entidade quer garantir, por exemplo, que questões como banco 
de horas e modalidades de contratação continuem a passar pela convenção coletiva e que 
homologações sigam sendo feitas nos sindicatos.  
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Com data-base em 1º de novembro, a categoria está atualmente em fase de assembleias. 
No ano passado, a campanha unificada que reúne 53 sindicatos resultou em ganho real 
entre 2% e 2,5%. Este ano, Torres acredita que a campanha será difícil, mas que um novo 
ganho real é possível. "Isso é bom até para o capital, porque o trabalhador com aumento 
real vai comprar, com isso o comércio e a indústria vendem. É primordial para a retomada 
do crescimento ter massa salarial", diz o sindicalista. 
 
 
 

Informalidade cresce e se revela uma 'herança maldita' da crise  
 
Por Thais Carranca 
O aumento da informalidade no mercado de trabalho será um dos legados da mais longa 
crise econômica registrada no Brasil. Apesar da contínua queda na taxa de desemprego, 
desde o pico de 13,7% e 14,2 milhões de desempregados de março, a informalidade 
mantém trajetória de crescimento, o que aponta para uma piora qualitativa do mercado de 
trabalho, como resultado da prolongada recessão.  
 
A taxa de informalidade da mão de obra chegou a 46,4% no segundo trimestre, valor mais 
alto já registrado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, cuja 
série histórica começa em 2012. Desde o segundo trimestre de 2014 - considerado o início 
da recessão pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace) - o avanço foi de 2,6 
pontos percentuais.  
 
A crise reverteu a tendência anterior de queda da informalidade. Do primeiro trimestre de 
2012 ao segundo trimestre de 2014, a taxa de informalidade havia recuado de 45,7% a 
43,9%, queda de 1,8 ponto percentual. O levantamento foi elaborado por Bernardo Coelho, 
pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), a 
partir dos microdados da Pnad Contínua.  
 
Para calcular a taxa de informalidade, o economista considerou a proporção de 
empregados dos setores privado e público e trabalhadores domésticos sem carteira 
assinada, além de trabalhadores por conta própria e aqueles que ajudam familiares sem 
remuneração, com relação à totalidade da população ocupada.  
 
O trabalhador informal geralmente recebe menos do que seus pares com carteira 
assinada, não tem direito a garantias e benefícios e não contribui para a previdência 
social. "A elevada informalidade decorrente da crise pode ter efeitos sobre o futuro do país. 
Já teve efeito sobre a arrecadação do governo e pode dificultar a volta desses 
trabalhadores ao mercado formal", afirma Bruno Ottoni, também do Ibre-FGV. 
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Por setores, a informalidade teve maior crescimento durante a crise na indústria, de 4,6 
pontos, para 45%. Em serviços, o avanço foi de 3,2 pontos percentuais, a 42,2%. Já na 
agricultura, o setor de mais elevada informalidade da economia, curiosamente houve 
queda da informalidade na recessão, de 82% a 80,4%, após uma leve alta no pré-crise.  
 
Por regiões, o Sudeste teve o maior aumento da informalidade durante a crise, de 35,7% 
para 39,8%, alta de 4,1 ponto percentual. Antes da crise, a informalidade na região havia 
caído 2,2 pontos percentuais. O Nordeste teve o menor incremento da informalidade na 
recessão, de 0,8 ponto, a 59,4%. "O lugar que mais formaliza, quando entra na crise, tem 
mais espaço para demitir as pessoas e jogá-las na informalidade", explica Ottoni.  
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Uma característica da informalidade atual é a mudança do indivíduo do seu trabalho de 
origem. "É o engenheiro que foi virar motorista de Uber ", exemplifica o economista. Como 
as pessoas não estão nos seus setores tradicionais, podem ter mais dificuldade para se 
realocar.  
 
Diante desse quadro, e da expectativa de recuperação lenta da economia, a informalidade 
pode reduzir o nível de crescimento, sem apresentar queda, se mantendo elevada por 
período longo.  
 
Mas há luz no fim do túnel, acredita Ottoni. A reforma trabalhista, que entra em vigor em 
novembro, pode trazer de volta à formalidade trabalhadores hoje precarizados, através da 
introdução dos contratos de trabalho por tempo intermitente.  
 
Também a recuperação da atividade tende a frear o avanço da informalidade, embora a 
expectativa ainda seja de criação de postos informais em maior número do que aqueles 
com carteira.  
 
Na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Brasil 
ainda contava com 13,1 milhões de desempregados no trimestre encerrado em agosto. A 
taxa de desemprego caiu a 12,6% no período, contra 13,3% no trimestre anterior, mas 
ainda acima dos 11,8% registrados um ano antes.  
 
Foram criadas 1,4 milhão de vagas nos três meses até agosto, avanço de 1,5% sobre o 
trimestre anterior e de 1% na comparação anual. Embora cerca de 70% dessas vagas 
tenham sido geradas no mercado informal, o trabalho com carteira assinada deu o primeiro 
sinal de estabilização. Após sequência de 12 taxas negativas, pela primeira vez foram 
gerados postos de trabalhadores formais (154 mil), na comparação com o trimestre 
anterior.  
 
Ainda assim, a expectativa da FGV é de que o Caged - pesquisa que mede apenas o 
emprego formal - feche 2017 no vermelho. A perda de 420 mil postos projetada é inferior à 
queda de 1,37 milhão de 2016, mas ainda não aponta para uma recuperação intensa do 
mercado formal.  
 
Para 2018, a expectativa é de um saldo positivo de 200 mil postos formais. Mas como o 
setor informal deve gerar ainda mais vagas, a taxa de informalidade deverá se manter 
elevada por mais tempo. 
 
 
 
 (Fonte: Valor Econômico – 02/10/2017) 
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Baixa confiança do empresário deve impulsionar informalidade 
até 2018 
 
Sem um horizonte previsível para o próximo ano, empresariado tende a postergar decisão de 
contratos formais para o segundo semestre. Sazonalidade do quarto trimestre será "prévia" 
 
São Paulo - O emprego informal deve subir até a primeira metade de 2018, impulsionado 
pela sazonalidade do final do ano e pela baixa confiança dos empresários. A criação de 
vagas de 2017 só deve ter impactos positivos a partir de julho no indicador do mercado de 
trabalho. 
 
De acordo com os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua - Trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de 
desocupação foi para 12,6% no período entre junho e agosto, valor 0,7 ponto percentual 
menor do que o visto no trimestre móvel anterior (13,3%). 
 
O movimento, porém, foi observado apenas no número de pessoas empregadas sem 
carteira assinada e por conta própria, que cresceram 2,7% (de 10,5 milhões para 10,8 
milhões) e 2,1% (de 22,3 milhões para 22,8 milhões), respectivamente, na mesma base de 
comparação. 
 
De acordo com o professor da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) André 
Salerno, a dificuldade em voltar para o mercado de trabalho e o alto número de 
desempregados ainda visto no País são os principais fatores a influenciar o aumento pelo 
lado da informalidade. 
 
"O número é positivo porque, de alguma forma, precisamos começar, mas a complexidade 
da realocação no mercado, principalmente dos funcionários que possuiam cargos mais 
altos, acaba sendo uma barreira, refletindo na migração ao mercado informal e ao trabalho 
por conta própria", explica o professor. 
 
Da mesma forma, ao mesmo tempo que a sazonalidade de final do ano ajudará o 
comércio - o que influencia a demanda na indústria, por sua vez -, a falta de um cenário 
mais previsível ao longo de 2018 tem sido um impeditivo para o aumento da confiança do 
empresário em investir. 
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Segundo o professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC), José Geraldo Portugal 
Júnior, o ambiente político doméstico acaba influenciando a percepção dos 
empreendedores e, mesmo com a possibilidade de transformar as vagas temporárias 
contratadas em empregos formais, a confiança abalada pode ser um entrave. 
 
"O movimento sazonal do final de ano anima o comércio e o último trimestre deste ano 
pode ser mais dinâmico do que os últimos", avalia o especialista e pondera que as 
perspectivas de crescimento estão melhorando e a tendência é que de 20% a 30% dos 
contratados temporários sejam fixos, mas ainda "é preciso cuidado quanto ao cenário 
político". "A troca do presidente em 2018, nas atuais condições, traz cenários adversos de 
desconhecimento que impactarão o mercado de trabalho", afirma José Portugal, da PUC. 
 
"Tudo depende do nível de confiança do empresariado. Se a economia continuar 
melhorando e dando os sinais que começamos a ver agora, podemos esperar resultados 
mais positivos a partir do segundo semestre, já que passada a sazonalidade, o empresário 
se sentirá mais motivado a fazer contratações por vias formais", completa Salerno, da 
FAAP. 
 
Endividamento 
 
Da outra ponta, porém, os especialistas consultados pelo DCI ressaltam o alto 
endividamento visto para as empresas. 
 
Segundo os últimos dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a 
inadimplência das companhias subiu 3,42% no mês passado frente igual período de 2016. 
 
Para Portugal, da PUC, o movimento dos negócios, em um primeiro momento, será o de 
contratar formalmente apenas o "núcleo que mantém a vida empresarial ativa", ainda 
deixando na informalidade as "funções acessórias". "O núcleo corporativo estará trancado 
a sete chaves, mas os demais ainda devem demorar. O processo sempre é gradativo, 
principalmente porque o porte de trabalho futuro será gerado a partir da perspectiva de 
hoje. Se o cenário melhora, o emprego avança e vice-versa", diz. 
 
Já de acordo com Salerno, apesar do cuidado com o alto endividamento ainda visto entre 
pessoas jurídicas, o final deste ano será uma "prévia" aos empresários. "Mas é importante 
lembrar que nosso pano de fundo ainda é de uma condição degradada, e apenas o tempo 
dirá como o empresário enxergará 2018 e quais decisões tomará", conclui o professor da 
FAAP. 
 
Isabela Bolzani 
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Salários avançam conforme idade 
 
São Paulo - Quanto mais elevada a idade do trabalhador brasileiro, mais ele ganha. É o 
que concluiu o Ministério do Trabalho com base em dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de agosto. Os maiores salários 
do mercado formal estavam entre os empregados com mais de 65 anos. Enquanto a 
média brasileira no mês ficou em R$ 1.495,07, a remuneração dos idosos foi de R$ 
1.981,61, 32,5% a mais. Na faixa etária imediatamente abaixo dessa, entre 50 e 64 anos, 
onde está classificada parte dos idosos, a remuneração também foi bastante superior à 
média geral. Fechou agosto em R$ 1.727,54. 
 
Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esses dados são importantes porque se 
contrapõem ao tabu de que os idosos são desvalorizados no mercado de trabalho no 
Brasil. "Essa é uma notícia muito boa porque mostra que as empresas brasileiras 
reconhecem a importância da experiência no ambiente de trabalho", afirmou, por meio de 
nota. Os trabalhadores com mais de 65 anos ganham mais em 23 das 27 unidades da 
federação. Em duas delas, Rondônia e Roraima, os maiores salários estão entre 
trabalhadores de 50 a 64 anos. Apenas dois estados do País não seguem essa lógica: 
Amapá e Rio Grande do Sul. Nesses dois últimos, é quem tem entre 40 e 49 anos que 
possui melhor remuneração. 
 
Participação 
 
Ainda segundo o ministério, não são apenas os salários dos idosos que estão em alta em 
comparação com os demais brasileiros. A presença deles no mercado formal de trabalho 
também tem aumentado nos últimos anos. Em 2010, a Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais) apontava a presença de 361.387 trabalhadores com mais de 65 anos 
trabalhando com carteira assinada. O número subiu para 574.102 em 2015, um aumento 
de 58,8%. Na faixa dos 50 aos 64 anos, o salto foi de 5.899.157 para 7.660.482 
trabalhadores, 30% de acréscimo. 
 
O coordenador de Estatísticas do Trabalho do ministério, Mário Magalhães, avalia o 
avanço da presença de idosos como reflexo do envelhecimento da população. "O aumento 
da longevidade dos brasileiros tem feito com que eles tenham uma vida produtiva também 
mais alongada. Isso, aliado à experiência adquirida com o tempo, faz com que ocupem 
cargos de mais alto escalão, onde os salários também são mais altos", analisa. 
 
Da redação 
 
(Fonte: DCI – 02/10/2017) 
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7 em cada 10 novos empregos gerados são informais, aponta IBGE 
 
DE SÃO PAULO DA REUTERS 
A taxa de desemprego no Brasil teve novo recuo, e novamente impulsionada pelo aumento 
das vagas sem registro formal de trabalho. 
 
A população ocupada aumentou em 1,37 milhão no período de junho a agosto deste ano, 
na comparação com o trimestre imediatamente anterior, segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), chegando a 91,06 milhões de pessoas. 
 
A maior parte dessas novas vagas de trabalho, porém, foram informais. "Quase 70% dos 
empregos gerados agora são na informalidade. Aconteceu isso em todas as crises", 
afirmou o coordenador do IBGE Cimar Azeredo. 
 
Para o coordenador, a informalidade no mercado é o primeiro passo da recuperação após 
uma crise econômica. Segundo ele, a melhoria no mercado de trabalho "tira da fila da 
desocupação 658 mil pessoas, uma queda significativa de 4,8% no trimestre terminado em 
agosto frente ao anterior". 
 
O IBGE considera informais os empregados do setor privado sem carteira assinada –que 
já somam 10,8 milhões de pessoas no setor privado, uma alta de 2,7% sobre o trimestre 
anterior– e aqueles que trabalham por conta própria (22,8 milhões de pessoas, alta de 
2,1%). 
 
O número de empregados com carteira ficou estável em 33,4 milhões. O mesmo ocorreu 
com os trabalhadores domésticos (6,1 milhões) e empregadores (4,2 milhões). Os dados 
são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta 
sexta (29). 
 
DESEMPREGO 
 
No cômputo geral, a taxa de desemprego do país recuou para 12,6% nos três meses 
encerrados em agosto, contra 13,3% no período anterior. Em agosto de 2016, a taxa de 
desemprego era de 11,8%. A melhora no índice se deve, principalmente, à indústria geral, 
cujo número de vagas cresceu 1,9%, ou 227 mil, construção (2,9% ou mais 191 mil 
pessoas), e administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e 
serviços sociais (2,7% ou 414 mil novas vagas). "A geração de postos de trabalho vem 
sendo expressiva na indústria, mas em agosto chamou atenção a volta de geração de 
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ocupações na construção civil e no grupo da administração pública, em razão da volta de 
contratações nas prefeituras", afirmou Azeredo, do IBGE. 
 
Segundo ele, a expectativa é a de fechar 2017 com mais emprego. "Há um processo de 
recuperação em curso, isso está claro. Essa reação tem a ver com os sinais da economia, 
com a amenização da crise política, fatores que afetam a sensibilidade do apetite dos 
investidores", avaliou. 
 
O IBGE informou ainda que o rendimento médio real do trabalhador atingiu R$ 2.105 no 
trimestre até agosto, contra R$ 2.116 nos três meses até julho e R$ 2.066 no mesmo 
período do ano anterior. 
 
O Brasil vem engatando um processo de recuperação econômica em meio a juros e 
inflação baixos que ajudam no comércio. Em agosto, o país teve criação líquida de 35.457 
vagas formais, segundo o Ministério do Trabalho, quinto resultado consecutivo no azul e 
puxado pelo setor de serviços. 
 
Mesmo com a retomada do emprego, porém, a informalidade lidera, o que indica que a 
confiança dos empregadores na economia ainda enfrenta um longo processo de 
recuperação. 
 

 
 
(Fonte: Folha de SP – 02/10/2017) 


