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São Paulo tem mais de 800 vagas em startups 
 

São Paulo - Uma pesquisa realizada entre junho e julho deste ano pela Gama Academy, 
escola que capacita e treina profissionais para trabalhar em startups, mostra que no 
Estado de São Paulo existem mais de 800 vagas abertas no setor. 

Segundo o porta-voz da Gama Academy, Lucas Bhering, a cidade de São Paulo concentra 
a maioria das vagas (811), em seguida aparece Campinas (42) e Barueri (5). A pesquisa 
também mostra que os profissionais mais procurados são os desenvolvedores web e 
mobile (42%). "As startups são negócios de soluções tecnológicas, então estes 
profissionais são muito requisitados", diz Bhering. 

Além do estado de São Paulo, negócios inovadores também estão crescendo em Minas 
Gerais (Belo Horizonte), Santa Catarina (Florianópolis) e Rio de Janeiro. 

Bhering credita o cenário crescente das startups, na contramão das demissões das 
grandes empresas, ao modelo de negócio: escalonável e de pouco custo. "Muitas 
empresas estão contratando essas startups ou até criando núcleo interno para o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas e inovadoras", comenta Bhering sobre como as 
grandes corporações, em especial as financeiras, estão reagindo ao boom destes 
negócios.  

O Brasil tem 220 startups de finanças que movimentaram R$ 515 milhões em 2016, mais 
que Austrália e Japão, mostra estudo da Deloitte. 

Na terça-feira (3), a Prefeitura de São Paulo e IBM anunciou o "Programa 100% saúde", 
que vai apoiar 300 startups para desenvolver soluções tecnológicas e inovadoras para o 
setor da saúde.Prefeitura e Governo do Estado têm aberto diversos programas para 
recebimento de soluções de startups.  

"Os governos ainda estão atrasados na adoção das startups. Temos muita burocracia no 
poder público que poderia ser resolvida com soluções tecnológicas acessíveis", avalia 
Bhering. 

Luana Meneghetti 

(Fonte: DCI – 06/10/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 
 

Contrato de aprendiz  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) admitiu o recurso de uma adolescente contratada 

como aprendiz pela Camp Pinheiro Centro Assistencial de Motivação Profissional, em São 

Paulo, para deferir o pagamento de indenização equivalente à estabilidade provisória da 

empregada gestante.  

 

Na função de assistente administrativo, ela ficou grávida sete meses antes do fim do 

contrato de aprendizagem.  

 

A decisão da 2ª Turma (AIRR-1977-38.2014.5.02.0072) reforma acórdão do Tribunal 

Regional do Trabalho de São Paulo, que julgou improcedente o pedido de indenização por 

entender que o contrato de aprendizagem é "diferenciado e tem caráter educativo".  

 

No recurso ao TST, a aprendiz alegou que a previsão constitucional, para fins de 

concessão da estabilidade à empregada gestante, não estabeleceu distinção entre 

contratos a prazo determinado ou indeterminado.  

 

E que a Súmula 244 do TST garante a proteção à gestante também em contratos por 

prazo determinado 

 

 
 
(Fonte: Valor Econômico – 06/10/2017) 


