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Maioria das empresas fecha as portas após 5 anos  
 
Por Bruno Villas Bôas  

Cinco anos após serem criadas, pouco mais de 60% das empresas já fecharam as portas. 
A constatação é da pesquisa Demografia das Empresas, divulgada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Do total de 733,6 mil empresas que nasceram 
em 2010, apenas 277,2 mil (37,8% do total) conseguiram sobreviver até 2015.  
 
Segundo a pesquisa, a sobrevivência das empresas tem ligação com seu porte. Cinco 
anos após a entrada no mercado, a taxa de sobrevivência das companhias sem pessoal 
assalariado foi de 31,3% - ou seja, duas a cada três fecharam as portas. Nas com uma a 
nove pessoas assalariadas, era de 57,8%. E nas com dez ou mais pessoas, de 67,1%.  
 
De acordo com o levantamento, em 2015, após cinco anos da entrada no mercado, as 
taxas de sobrevivência era maior nas atividades de saúde humana e serviços sociais 
(54,8%) e atividades imobiliárias (50,8%). Os dados tem como base o Cadastro Central de 
Empresas (Cempre).  
 
A pesquisa mostra ainda que o número de empresas registradas no país ficou 
praticamente estável em 2015, ao recuar apenas 0,1% - de 4,557 milhões em 2014 para 
4,552 em 2015. Já a proporção de empresas que deixaram de produzir ou abandonaram o 
mercado teve forte baixa em 2015. A chamada taxa de saída caiu de 20,7% em 2014 para 
15,7% em 2015.  
 
Apesar disso, o mercado empresarial demitiu em ritmo acelerado, reflexo da crise. 
Segundo o IBGE, 40,220 milhões de pessoas estavam ligadas às empresas que 
permaneciam ativas, queda de 3,9% em comparação ao total de pessoas ocupadas no 
ano anterior (41,835 milhões). O resultado está em linha com dados do Ministério do 
Trabalho, que mostraram perda de 1,5 milhão de postos naquele ano.  
 
"Pela primeira vez estamos vendo uma queda do pessoal ocupado pela pesquisa. Quando 
abrimos esse número especificamente pelo pessoal assalariado, a queda é maior, de 
4,5%. É a primeira vez que isso acontece na série desse trabalho, iniciado em 2008. 
Estamos olhando para uma ano de crise", disse Kátia Carvalho, analista da Demografia 
das Empresas.  
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O levantamento do IBGE calcula ainda que as empresas pagaram R$ 982,4 bilhões em 
salários e outras remunerações em 2015. Segundo o instituto, o salário médio mensal 
naquele ano foi de R$ 2.168,91, equivalente a 2,8 salários mínimos. Em 2012, a média das 
remunerações era de R$ 2.030,70 (esse valor não foi corrigido pela inflação).  
 
O número de empresas chamadas sobreviventes - as que permanecem em atividade de 
um ano para o outro - seguiu em sua trajetória de crescimento. Eram 3,83 milhões em 
2014, passou para 3,84 milhões em 2015. Ou seja, a chamada taxa de sobrevivência 
cresceu de 84,1% para 84,4%. Essa taxa está em crescimento desde 2010.  
 
As empresas brasileiras ativas tinham 5 milhões de unidades locais (endereços de atuação 
das empresas) em 2015. Desse total, mais da metade (50,5%) estava localizada na região 
Sudeste. Entre as demais regiões, 22,3% estavam no Sul; 15,3% no Nordeste, 8,2% no 
Centro-Oeste e 3,6% no Norte, conforme os dados levantados pelo instituto. 
 
 
 

Inteligências artificiais podem levar a contratações 
homogêneas  
 
Por Hannah Kuchler 

Você gostaria de ser contratado por uma inteligência artificial (IA)? Com os recrutadores 
abraçando essas tecnologias para peneirar candidatos, fiz um teste que é aplicado a 
analistas bancários novatos. Eu queria descobrir se a IA seria melhor para selecionar 
mulheres do que um entrevistador acostumado a contratar jovens homens recém-
formados por Oxford e Harvard - ou se ela iria reproduzir o preconceito contra as mulheres 
e as minorias.  
 
O Koru, que tem entre seus clientes o Deutsche Bank e o Citigroup, faz pesquisa com 
trabalhadores para descobrir seus pontos fortes e fracos. O software faz perguntas para as 
quais não há respostas óbvias. Um exemplo é: "O que soa mais como você?" e sugere 
respostas como: "Conseguirei cumprir a maioria das metas que estabeleci para mim 
mesmo" ou "Em tempos de incertezas, geralmente espero pelo melhor".  
 
A empresa de recrutamento por inteligência artificial então pede aos candidatos que façam 
testes similares para ver se eles se encaixam na organização. O Koru diz que essas 
qualificações podem variar bastante entre as organizações, com a maioria dos 
profissionais de bancos de investimentos de uma mesma instituição apresentando mais 
habilidades em comum do que compartilham com os de outros bancos.  
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Josh Jarrett, cofundador e diretor de produtos do Koru, acredita que a IA pode ajudar os 
empregadores a encontrarem candidatos que possuem habilidades que passam 
despercebidas no atual processo de contratação.  
 
"O que eu gostei de ver é que as mulheres se saíram melhor em várias das 
subcompetências, como inteligência emocional e trabalho em equipe, coisas notoriamente 
difíceis de medir", diz Jarrett. Os patrões mais provavelmente entrevistarão aqueles com a 
maior "pontuação de adequação", de modo que as mulheres ganham pontos por 
habilidades que não aparecem tão facilmente em um currículo.  
 
Uma nova geração de tecnologias de recrutamento com IA vem sendo criada por 
empresas que vão de startups ao Google. Esta última diz que criou seu modelo de 
máquina que aprende ("machine learning") usando 17 milhões de anúncios de emprego. 
Muitas vendem seus softwares como um meio de contornar as predisposições humanas, 
mas elas também estão cientes de que precisam ficar de olho em seus algoritmos casos 
eles se mostrem tendenciosos.  
 
A IA é como uma criança que imita o comportamento dos pais, em vez de fazer o que eles 
dizem. Ela absorve informações, encontra padrões e os copia. Embora as empresas digam 
que querem diversidade, um programa de recrutamento poderá, ao contrário desse desejo, 
seguir o padrão dos sistemas humanos dos empregadores.  
 
Por exemplo, se uma ferramenta de IA examina dados sobre a força de trabalho de uma 
companhia - sua experiência, habilidades e desempenho -, ela poderá aumentar o número 
de homens brancos contratados se essa for a tendência, em vez de considerar candidatos 
mais diversificados. Se as pessoas que estiverem por trás da IA tiverem as mesmas 
predisposições, isso também poderá perpetuá-las.  
 
"Sabemos que a inteligência artificial não é neutra", diz Yvonne Hutchinson, fundadora de 
uma startup chamada ReadySet, dedicada ao aumento da diversidade nas empresas de 
tecnologia. "A IA é criada por pessoas e essas pessoas têm suas próprias propensões e 
às vezes essas predisposições são embutidas nas ferramentas e plataformas que elas 
usam."  
 
A IA já tem sua primeira história que serve de alerta, afirma Yvonne. Alguns tribunais dos 
Estados Unidos começaram a usar programas preditivos para decidir quando dar liberdade 
condicional a condenados, calculando com mais consistência os riscos de eles reincidirem. 
Uma investigação da ProPublica, uma organização jornalística sem fins lucrativos, 
constatou que eles se mostraram preconceituosos com os afro-americanos, atribuindo a 
eles duas vezes mais chances de reincidência do que aos réus brancos.  
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"O que deveria ser uma ferramenta para diminuir o preconceito acabou se mostrando uma 
ferramenta de agravamento do preconceito. Corremos o risco de ver isso acontecer 
também nas contratações", diz Yvonne.  
 
Uma startup de Toronto chamada Ideal usa IA para encontrar milhares de candidatos para 
cargos de nível inicial. Nela, a psicóloga Ji-A Min é a principal cientista de dados que 
monitora as decisões tomadas pelo software. O objetivo é tentar assegurar que os clientes 
poderão se enquadrar nas regras de diversidade, como as da Comissão de Oportunidades 
Iguais de Emprego dos Estados Unidos.  
 
"Dizer aos humanos para ignorarem seus preconceitos inconscientes é praticamente 
impossível", diz ela. "Como a IA está sendo treinada com dados históricos de tomadas de 
decisões humanas, ela pode começar a imitar o viés humano se você não estiver 
monitorando o sistema. Portanto, quando há algum tipo de predisposição, nós interferimos 
e corrigimos os princípios que usamos."  
 
Como afro-americana de origem humilde, Stephanie Lampkin, executiva-chefe da 
Blendoor, diz entender o potencial efeito negativo do uso de dados históricos. Ela diz que 
pode haver problemas de "responsabilização" e nenhuma "garantia real de qualidade".  
 
Sua startup está usando dados e IA para verificar as propensões dos recrutadores 
humanos. Gerentes de contratação são informados quando eles tendem a favorecer certos 
tipos de candidatos, e podem ser responsabilizados por suas escolhas. "Podemos 
mergulhar mais fundo e mostrar que você prefere homens brancos de 25 a 30 anos que se 
formaram por Stanford e possuem mestrado", afirma ela. A Blendoor pode recomendar 
medidas para corrigir essa propensão, como participar de uma feira de carreiras em uma 
faculdade de mulheres, ou patrocinar um evento em uma conferência voltada para a 
diversidade.  
 
Ao completar o teste do Koru, não fiquei convencida de que ele descobriu habilidades 
ocultas para ajudar um empregador a tomar uma decisão isenta, atribuindo a mim 
qualidades que ele valoriza e vão além dos rostos masculinos e brancos que ele vê no 
corredor.  
 
Fiz mais pontos em "refinamento", também conhecido por habilidades de comunicação, 
"curiosidade" e "determinação". Me saí mal em rigor - às vezes tomo decisões baseadas 
na intuição - e controle (aparentemente eu posso me concentrar mais em meu próprio 
sucesso no que no da equipe). Felizmente, minha atual equipe não concorda com isso, de 
modo que tão cedo não me submeterei novamente a um recrutador de IA. (Tradução de 
Mario Zamarian) 
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O risco de se tornar uma nação de alto desemprego  
 
Por Claudio Garcia  

Às vezes uma boa notícia é apenas um pequeno alívio para enfrentar o que vem pela 
frente. A queda da taxa de desemprego brasileira entre junho e agosto para 12,8% (ante 
13,6% entre fevereiro e abril e 13,3% entre março a maio) foi recebida com entusiasmo 
pelo governo e empresários como mais uma notícia relevante na recuperação da 
economia. Com muitas incertezas (principalmente políticas), ainda é cedo para garantir 
que a reversão é definitiva mas supondo que sim, o Brasil deve olhar com atenção o 
desafio que ainda enfrentará em relação a trabalho e emprego. Enquanto ainda pensamos 
em como sair da crise, grande parte do mundo discute alternativas para lidar com o 
iminente desafio do desemprego estrutural que várias tendências globais tornam evidente.  
 
Para entender o tamanho desse desafio basta olhar para o processo de recuperação de 
vários países da recessão iniciada em 2008. Os EUA, por exemplo, apesar de terem 
recuperado sua taxa de desemprego para os patamares pré- crise (em torno de 4.5%), 
ainda lida com a difícil realidade de cerca de 9 milhões de pessoas que resolveram sair do 
mercado e que não são capturadas pelo índice (a taxa de desemprego calcula o número 
de pessoas desocupadas ativamente procurando emprego e não inclui aqueles que 
simplesmente desistiram de procurar e não trabalham). Além disso, grande parte das 
posições que foram criadas são de meio período ou de baixa renda. O mesmo pode ser 
observado em outros países.  
 
A causa mais associada a este contexto está relacionada às novas tecnologias, como 
inteligência artificial, robótica entre outras, que, muitos sugerem, irão eliminar posições no 
mercado de trabalho, como relata um famoso estudo apocalíptico da Universidade de 
Oxford realizado em 2013 que previa que 45% das profissões atuais sumiriam nos 15 anos 
seguintes.  
 
As evidências sugerem, no entanto, que novas tecnologias têm, ao contrário, aberto tanto 
ou mais posições do que as que elas eliminam, mas demandando habilidades com oferta 
restrita no mercado, o que cria um outro termo: o "skill gap" ou a ausência de pessoas com 
as habilidades requeridas pelo mercado. Com isso, enquanto milhões desistem de buscar 
um novo emprego, companhias reclamam que não encontram os talentos que necessitam.  
 
Empresas por um lado culpam universidades e um ensino médio disfuncional que não 
preparam as pessoas para um mercado de trabalho em transformação, mas Peter 
Cappelli, professor da Wharton Business School, sugere que empresas são também 
vítimas das suas próprias práticas já que cada vez mais transferem a responsabilidade de 
adquirir habilidades para o processo de recrutamento e para os empregados, enquanto 
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reduzem iniciativas de treinamento e desenvolvimento. Ou seja, querem as pessoas 
prontas. Na recessão, esses investimentos despencam ainda mais e dificultam encontrar 
essas novas habilidades quando a economia volta a crescer. 
 
A tendência de financeirização das empresas, que cada vez mais são tratadas por 
gestores e acionistas como ativos financeiros, exacerba essa realidade, quando, por 
exemplo, prioriza a gestão de recompra de ações, que imediatamente afeta a valorização 
das suas ações, em vez de realizar investimentos que a tornarão mais produtivas no 
futuro. No final tudo isso aumenta a desigualdade social, que implica em um futuro com 
redução da demanda agregada, limitando o crescimento da economia global.  
 
O fato é que muitas pessoas ao redor do mundo que perderam seus empregos durante a 
recessão não conseguiram trabalhos que permitiram recuperar seu padrão de vida 
anterior. Uma importante razão para isso é psicológica.  
 
Pesquisas, como as realizadas por Andrew Clark e Andreas Knabe, mostram que pessoas 
que perdem o emprego não apenas reduzem a sensação de bem-estar em relação à vida, 
como se sentem indiferentes quanto a conquistar ou não um novo emprego. Com as 
enormes deficiências em educação, governança corporativa e práticas empresariais da 
nossa nação, não é difícil concordar que somos bem vulneráveis à mesma situação com 
consequências ainda maiores para um país onde a desigualdade tem alta correlação com 
problemas sociais e violência.  
 
Se a retomada da economia se confirmar, governo, entidades de ensino e empresários 
precisam repensar como preparar nossa população para o que muitos chamam de quarta 
Revolução Industrial. Governos devem focar em estímulos fiscais para investimentos em 
tecnologia produtiva e capacitação, em vez de proteger indústrias e segmentos não 
competitivos. Além disso, limitar (mas não eliminar) a especulação financeira. Currículos 
escolares devem ser reinventados, abandonando um modelo industrial ultrapassado que 
limita as capacidades dos estudantes. E empresários devem olhar para as suas práticas 
além dos seus balanços e demonstrativos.  
 
Enquanto o mundo se move para a frente, o Brasil tenta colocar a cabeça para fora da 
água. Temos que rapidamente começar a nadar para não ficar para trás.  
 
Claudio Garcia é vice-presidente executivo de estratégia e desenvolvimento 
corporativo da consultoria LHH, baseado em Nova York 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 05/10/2017) 
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Pesquisa indica que varejo e serviços contratarão só 51 mil no 
4º trimestre 
 
SÃO PAULO - O quarto trimestre de 2017 promete ser menos generoso na oferta de 
empregos temporários que em anos anteriores. Segundo uma pesquisa feita pelo SPC 
Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), antecipada ao Broadcast, 
os segmentos de varejo e serviços ofertarão apenas 51 mil vagas entre outubro e 
dezembro.  
 
Este é um período bastante aguardado não só por aquelas pessoas que não conseguiram 
uma colocação no mercado de trabalho no decorrer do ano mas também por estudantes, 
que veem no trabalho temporário a oportunidade de obter uma renda para passar as 
festas com dinheiro no bolso. 
 
A pesquisa, de abrangência nacional, ouviu 1.168 empresários e gestores responsáveis 
pela contratação de mão de obra em empresas de serviços e comércio varejista 
localizadas em todas as capitais e interior do País entre 25 de agosto e 8 de setembro. Do 
universo de empresários consultados, 38% disseram estar confiantes de que as vendas de 
fim de ano vão superar as realizadas em 2016.  

Mesmo assim, segundo apurou a pesquisa, 82% asseguraram que não vão precisar 
reforçar o quadro de funcionários para o fim do ano, incluindo temporários e efetivos. 
Trata-se de um quadro, segundo os responsáveis pela pesquisa, condizente com os 
passos lentos de uma economia que se propõe a iniciar uma trajetória gradual de 
crescimento. 

Entre os empresários que não contrataram e não pretendem contratar novos funcionários, 
49% acreditam que a atual equipe conseguirá atender o volume de clientes e não veem 
necessidade de contratação. Outros 18% acreditam que o movimento no final do ano não 
irá aumentar. Ainda de acordo com o levantamento, 48% acreditam que não precisarão 
mudar nada na forma de trabalho, uma vez que não haverá aumento significativo da 
demanda. 

Apenas 13% dos empresários consultados manifestaram a intenção de reforçar o quadro 
de funcionários e, entre eles, 74% pretendem contratar de um a cinco funcionários - 
efetivos ou temporários - e 19% ainda não sabem quantos pretendem admitir. A principal 
motivação entre os que contrataram ou tem contratações previstas é suprir o aumento da 
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demanda no final do ano (75%). Quatro em cada dez desses empresários (40%) afirmam 
que os contratados serão formalizados pela própria empresa, porém 35% afirmam que 
serão informais e 13% terceirizados. Entre os que contratarão funcionários sem carteira 
assinada, a principal justificativa é viabilizar a solução de uma necessidade específica para 
o Natal (39%) dado que o alto custo da carteira registrada poderia inviabilizar a 
contratação. 

Dentre os empresários que necessitam de mão de obra adicional, 54% disseram que farão 
ou fizeram contratações temporárias e, desses, 56% não têm intenção de efetivar ninguém 
após o período de fim de ano e 28% pretendem contratar de um a cinco colaboradores. 

Ao comparar as perspectivas deste ano com 2016, 22% dos empresários que terão mais 
mão de obra acreditam que a contratação de funcionários para o final de 2017 será menor, 
18% maior e 48% igual. Uma das justificativas para o número menor ou igual de 
contratações é o não aumento significativo do movimento de clientes no final deste ano 
(35%).  

"O último trimestre do ano traz sempre grandes expectativas para o comércio e o setor de 
serviços, que costumam ampliar estoques e fazer investimentos para atender a demanda 
normalmente aquecida das festas do Natal e réveillon. Neste ano, porém, a crise 
econômica deverá novamente inibir o volume das tradicionais contratações de mão de 
obra temporária e também de trabalhadores efetivos", analisa o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior. 

De acordo com a pesquisa do SPC Brasil e CNDL, se o número de contratações para o 
final do ano tende a ser baixo, por outro lado a expectativa é que o volume de vendas deve 
ter um incremento de 1%, na visão dos empresários. Ainda que não seja um porcentual 
alto, é expressivo na comparação com 2016, quando essa expectativa era pessimista e os 
lojistas aguardavam uma queda de 4,6%. "O estudo revela que a tímida melhora do 
cenário econômico, promovida sobretudo pela queda da inflação, das taxas de juros e pela 
tímida melhora nos níveis de desemprego, parece em alguma medida ter injetado boas 
expectativas nos empresários brasileiros", afirma o presidente. 

A maioria, 71% dos empresários, aposta que as vendas das festas de final de ano serão 
iguais ou melhores do que as do ano passado. A expectativa de melhora das vendas para 
o final deste ano apresentou crescimento significativo quando comparado a 2016: de 23% 
para 38%, um aumento de 15 pontos percentuais. Além disso, é a primeira vez nos últimos 
dois anos em que a expectativa positiva (38%) supera a neutra (34%) e negativa (21%). 
Os pesquisadores ouviram de 20% dos entrevistados que os principais motivos para as 
expectativas de vendas em 2017 serem melhores que 2016 são as vendas acima do 
esperado em outras datas comemorativas de 2017. Para 19% foram as mudanças na 
política e no cenário econômico. Por outro lado, as mesmas mudanças na política e no 
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cenário econômico (33%) e o desemprego (29%) são também as principais justificativas 
dos empresários que estão pessimistas com as vendas neste final de ano. 

Preferências na contratação 

O levantamento do SPC Brasil e da CNDL também identificou uma preferência no perfil 
das contratações de final de ano, com 45% dos empresários planejando contratar pessoas 
do sexo feminino, 55% planejam admitir pessoas com até 34 anos e 40% buscam 
contratar pessoas com ensino médio completo. 

Além disso, 44% dos recrutadores solicitam candidatos com experiência anterior na área 
que serão contratados, enquanto o mesmo porcentual (44%) não fazem nenhuma 
exigência de competência ou cursos. Os profissionais mais procurados são vendedores 
(35%), ajudantes (vendas, repositor, serviços gerais, etc) (16%) e balconistas (10%). 

De acordo com os empresários, estes trabalhadores serão contratados, em média, por um 
período de 3,5 meses, com um salário mínimo e meio mensal (cerca de R$ 1.400) e com 
carga horária entre 7 e 8 horas diárias. Cerca de 19% dos empresários consultados já 
contrataram em agosto e setembro, 31% contratarão em outubro e 21% em novembro. 

Para a economista da SPC Brasil Marcela Kawauti, o clima de otimismo moderado de 
parte do empresariado é justificável dado que o País ainda esboça sinais incipientes de 
recuperação. "Um dos piores efeitos da crise é a retração do consumo, em virtude do 
desemprego e da queda do poder de compra. Com o consumidor temeroso de gastar, o 
empresariado não tem perspectiva de vender mais e não vê necessidade em contratar 
mais pessoas e fazer investimentos", afirma Marcela. 

Reflexo da baixa expectativa para as vendas, a realização de investimentos para o final do 
ano é planejada por uma minoria. Em 2017, apenas 27% dos empresários dos setores de 
comércio e serviços pretendem investir no seu negócio para o período do Natal. Ainda que 
baixo, o porcentual está acima do observado no ano passado (22%). 

As estratégias de investimento mais adotadas para fazer frente às demandas do Natal e 
do Réveillon serão a ampliação do estoque (52%), o aumento na variedade de produtos e 
serviços (33%) e na comunicação e divulgação da empresa (22%). A principal justificativa 
para quem não irá investir, 70%, é não ver necessidade diante da baixa perspectiva de 
que a demanda aumentará, 51%. 

Estadão Conteúdo 

 
 
(Fonte: DCI – 05/10/2017) 


