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Mercado de trabalho abre 209 mil novas vagas formais no ano, 
melhor resultado desde 2014  
 
Por Edna Simão e Cristiano Zaia 

O fechamento de empregos formais em 2016 foi o maior dos últimos 40 anos, mas com a 
retomada da economia do país, o mercado de trabalho já dá sinais claros de recuperação.  
 
Dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2016 mostram que o país 
perdeu 2,001 milhões de postos de trabalho com carteira assinada no ano passado devido 
aos efeitos da crise econômica.  
 
Por outro lado, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) já aponta 
uma realidade diferente para 2017.  
 
No acumulado de janeiro a setembro, foram criados 208.874 postos de trabalho com 
carteira assinada, sendo que apenas em setembro, o saldo positivo foi de 34.392. Tanto o 
desempenho no mês quanto no ano são os melhores para o período desde 2014.  
 
"O resultado da Rais é desse ciclo vicioso. Houve reversão", explicou o coordenador -geral 
de estatística do trabalho do Ministério do Trabalho, Mario Magalhães.  
 
Magalhães evitou fazer projeções sobre se o país encerrará o ano com geração líquida de 
emprego. Segundo ele, há sinais de que teremos resultados expressivos de criação de 
empregos em outubro e novembro devido à retomada da economia.  
 
"Dezembro é de sazonalidade para baixo devido ao ajuste das contratações temporárias", 
contou.  
 
"Impossível fazer previsão no mercado de trabalho", frisou. "O mercado de trabalho é uma 
caixinha de surpresa", complemento.  
 
Ele explicou que é preciso esperar para ver se o acumulado do ano é suficiente para 
compensar a sazonalidade de dezembro.  
 
Em setembro, o emprego foi puxado pelo setor da indústria e comércio, responsáveis pela 
geração líquida de 25.684 e 15.040 postos de trabalho, respectivamente.  
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Em 10 dos 12 subsetores da indústria houve resultado positivo no emprego, o que mostra 
que a recuperação é disseminada.  
 
"Não é coisa conjuntural puxado o resultado, mas um movimento geral de recuperação 
econômica", contou.  
 
O coordenador-geral disse que era esperado que os setores da indústria e comércio 
puxassem o aumento do emprego no último trimestre devido à proximidade do fim do ano. 
Na construção civil. foram geradas apenas 380 vagas em setembro. Por outro lado, o 
segmento que mais se retraiu no mês passado foi a agropecuária (-8.372). "A indústria é o 
grande destaque de setembro", afirmou Magalhães.  
 
A região Nordeste foi a que mais gerou emprego. Do saldo líquido de 34.392 de postos de 
trabalho formal em setembro, 29.644 foram no Nordeste, seguido pela região Sul (10.534) 
e Norte (5.349).  
 
Já as regiões Sudeste e Centro-Oeste tiveram redução, respectivamente, de 8.987 postos 
e 2.148. "Nordeste não estava acompanhando a recuperação da economia, mas o 
resultado positivo é de se comemorar", frisou.  
 
Já a Rais, que traz dados mais completos sobre o mercado de trabalho, mostrou que o 
emprego formal diminuiu 4,16% no Brasil em 2016, com o fechamento de 2.000.609 de 
postos.  
 
O estoque de empregos somava 46.060.198 em 2016, contra 48.060.807 no ano anterior. 
"É pior saldo da série histórica da Rais desde 1976", disse Magalhães.  
 
Os setores econômicos de maior peso na estrutura do emprego foram os Serviços 
(36,3%), comércio (20,1%) e a administração pública (19,2%).  
 
A Rais também mostrou que houve saldo negativo de empregos formais tanto entre 
homens quanto mulheres.  
 
Em 2016, o saldo negativo de postos de trabalho entre os homens foi de 1,264 milhão. Já 
entre as mulheres a diferença negativa foi de 736.5 mil.  
 
No caso do salário médio dos trabalhadores, houve alta de 7,8% de 2015 para 2016, para 
R$ 2.852,62. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 20/10/2017) 
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Empresas mostram receio em adotar mudanças da reforma 
trabalhista 
 
 
TAÍS HIRATA DE SÃO PAULO 

Com a resistência de juízes e procuradores às novas regras trabalhistas, as companhias 
têm demonstrado um maior receio de implementar parte das mudanças permitidas pela 
reforma. 
 
A nova legislação passa a valer no dia 11 de novembro. 
 
"A recomendação é que não haja mudanças abruptas.  
 
É importante que elas sejam discutidas com os sindicatos e atendam a requisitos formais 
de negociação, para facilitar uma eventual defesa no Judiciário", afirma Maurício Guidi, do 
Pinheiro Neto. 
 
A percepção é que o embate será inevitável, e que as regras demorem até cinco anos até 
que sejam assimiladas pelas companhias, diz ele. 
 
"A discussão terá que chegar ao Supremo Tribunal Federal, mas a grande maioria dos 
pontos deve sobreviver." 
 
A expectativa é que, ao menos em um primeiro momento, o número de ações aumente, 
segundo Flavio Pires, sócio do Siqueira Castro. 
 
O trabalho intermitente é um dos pontos que não deverão ser aplicados no primeiro 
momento –ao menos até que haja uma regulamentação mais precisa do texto, diz o vice-
presidente da FecomercioSP Ivo Dall Acqua Jr. 
 
"É preciso fazer ajustes técnicos. Há algumas contradições que precisam ser esclarecidas 
pela medida provisória do governo. As empresas estão cautelosas", afirma. 
 
A implementação do banco de horas e da jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho por 36 
horas de descanso) sem necessidade de acordo coletivo também não deverá ser adotada 
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a princípio, de acordo com Carlos Augusto Pinto, do Sinhores (sindicato de hotéis, 
restaurantes e bares). 
 
"É mais prudente que as empresas mantenham a negociação com os sindicatos." 
 
Parte das medidas consideradas menos polêmicas, ou que estão expressas de forma mais 
clara no texto da reforma, já será adotada. 
 
É o caso da prevalência do acordo coletivo sobre a legislação em casos como negociação 
de jornada de trabalho. 
 
"Mesmo que haja questionamentos, a lei é bastante clara quanto a isso", afirma Pires, do 
Siqueira Castro. 
 
Categorias cujos acordos coletivos foram revistos recentemente fizeram renovações 
provisórias, justamente para negociar, nos próximos meses, novos acordos que já 
contemplem as mudanças da reforma, diz Dall Acqua Jr. 
 
"Isso ocorreu com categorias importantes como a dos lojistas e dos supermercados em 
São Paulo, que fizeram, em setembro, acordos com validade de seis meses." 
 
Outros pontos considerados menos controversos são o parcelamento de férias e a 
exclusão do período de transporte da jornada de trabalho, aponta Alexandre de Almeida 
Cardoso, do TozziniFreire. 
 
A reação adversa dos magistrados, já era esperada, segundo Cássia Pizzotti, sócia do 
Demarest Advogados. 
 
"Como já havia um discurso contra a reforma, e as mudanças não são tão drásticas, já não 
existia uma forte movimentação para implementar todas mudanças.  
 
O maior impacto é o desânimo, ainda maior, entre investidores." 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Fonte: Folha de São Paulo – 20/10/2017) 


