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Contratação na construção civil mostra recuo 
 

Segmento, na Região Metropolitana de Campinas (RMC), registrou fechamento de postos de trabalho 
em setembro, mas acumulado dos últimos nove meses ainda registra saldo positivo 
 

Campinas - O segmento da construção civil, avaliado na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), perdeu 59 postos de trabalho no mês de setembro, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Saldo ainda está positivo na RMC, em 230 contratações. 
 
Do levantamento relacionando os 19 municípios que integram a base de dados do governo 
federal (que não considera Morungaba), nove tiveram saldo negativo e nove fecharam o 
mês com mais admissões que demissões.  

De acordo com a pesquisa do Caged, em setembro foram admitidos 119 trabalhadores 
com carteira assinada e demitidos 178, com saldo de 59 postos fechados no setor. 

O pior desempenho no mês de setembro foi no município de Indaiatuba, que apresentou 
um saldo negativo de 77 vagas.  

Entre as cidades com saldo positivo destaque para Monte Mor com 34 vagas, Campinas 
com 24 postos e Americana com 21 contratações no mesmo mês. 

Campinas 

No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o saldo de empregos na Região 
Metropolitana de Campinas (RMC) ainda está positivo em 230 contratações.  

No período, foram contratadas 1.419 pessoas e demitidas 1.189.  

Dentre os 19 municípios pesquisados, Campinas tem o maior saldo positivo em nove 
meses, com 631 vagas abertas, seguida por Monte Mor com 298 postos. 

Por outro lado, Indaiatuba segue sentindo com maior intensidade os reflexos da crise no 
setor.  
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Em um período de nove meses, o município acumula 887 postos fechados, seguido por 
Hortolândia, com 100 vagas eliminadas. Somente quatro municípios se mantiveram no 
vermelho. Os outros 15 estão com saldo positivo. 

No acumulado dos últimos 12 meses, de acordo com o Cageg, a RMC tem saldo negativo 
de 1.969 postos de trabalho. Foram 2.647 demissões no intervalo de período, contra 678 
admissões.  

Mais uma vez, Indaiatuba aparece com o pior desempenho, com um acumulado de 1.024 
vagas fechadas. 

O presidente da Associação das Empresas do Setor Imobiliário e da Habitação de 
Campinas e Região (Habicamp), Francisco de Oliveira Lima Filho, disse que os dados do 
Caged para setembro são preocupantes quando vistos de forma acumulada.  

Mas há algo positivo quando os municípios são analisados individualmente. 

"Vemos que 15 cidades contrataram mais que admitiram no ano, fator que mostra uma 
recuperação do setor, embora ainda lenta, com retomada de obras", argumenta Oliveira.  

Para ele, este déficit de 1.969 vagas, aferido nos últimos 12 meses, é reflexo da grave 
crise enfrentada pelo setor em pouco mais de dois anos. 
 
Recuperação 
 
Segundo Oliveira, a recuperação total das vagas eliminadas na Região Metropolitana de 
Campinas deve levar um bom período até ser totalmente preenchida.  
 
"As construtoras já começam a tirar do papel seus lançamentos, mas o inicio das obras e 
de contratações levam pelo menos seis meses para se efetivarem", destaca.  

"Acreditamos que até o final do primeiro semestre de 2018 este saldo esteja bem próximo 
do zero em muitas cidades da região." 

Milton Paes 

 
 
 
(Fonte: DCI – 24/10/2017) 
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Programa de qualificação do governo emprega só 10% dos 
alunos 
 
Controladoria-Geral da União identificou fragilidades nos cursos oferecidos pelo Ministério do 
Trabalho com recursos do FAT, além de ‘baixa efetividade’ na absorção dessa mão de obra pelo 
mercado 
 
Idiana Tomazelli, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - Os programas de qualificação profissional bancados pelo Ministério do 
Trabalho só conseguiram empregar, até agora, um em cada dez beneficiados. De 2003 
para cá, esses cursos custaram ao governo R$ 1,75 bilhão. A constatação é de uma 
auditoria do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) obtida 
pelo Estadão/Broadcast. 

 
A baixa efetividade surpreendeu os técnicos e motivou um parecer com recomendações e 
alertas para evitar que o Qualifica Brasil, nova iniciativa do governo para fornecer ensino 
profissionalizante, siga o mesmo caminho. 
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Segundo a CGU, no ProJovem Trabalhador (criado em 2008) apenas 6,6% dos jovens 
qualificados conseguiram se inserir no mercado de trabalho. No Plano Nacional de 
Qualificação (PNQ), com oferta de vagas a partir de 2004, esse porcentual ficou em 
10,3%. Ambos foram financiados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) e, com um terceiro programa vigente entre 2003 e 2007, tiveram custo total de R$ 
1,75 bilhão. 
 
A auditoria encontrou brechas nos convênios firmados entre o governo e as entidades de 
ensino para a execução dos cursos. As falhas de gestão foram consideradas comuns e, 
em diversos casos, houve dispensa de licitação sem a devida justificativa. Segundo a 
investigação, o porcentual de inscritos que conseguiram emprego pode estar 
superestimado, porque também são considerados empregados quem recebe do governo 
uma “doação de equipamentos”: alguém que fez o curso de manicure, por exemplo, e 
ganhou um kit de instrumentos para trabalhar. 
 
Mercado. A CGU aponta ainda que os cursos não atendem a uma necessidade real do 
mercado do trabalho. Há uma predominância, por exemplo, de aulas de administração, 
que têm menor custo. “Sinceramente, (quem mais perde) é o trabalhador, que não 
consegue emprego por não ter qualificação”, diz o coordenador-geral de auditoria da área 
de Trabalho, Emprego e Serviços Sociais Autônomos da CGU, Cléssio de Oliveira 
Bezerra. 
 
O presidente do Conselho Deliberativo do FAT, Leonardo Arantes, que é representante do 
governo no colegiado, rebateu as acusações e disse que é preciso analisar os resultados à 
luz do contexto econômico. “Em um mercado de trabalho restritivo, garantir inserção de 
trabalhadores torna-se muito difícil”, disse por e-mail. Dados do IBGE mostram, porém, 
que a taxa de desemprego caiu de 8,9%, em 2004, para 6,9%, em 2014, e só subiu em 
2015. 
 
“Não dá para culpar a crise porque de 2014 para trás o mercado estava aquecido”, diz o 
economista João Saboia, professor da UFRJ e especialista em mercado de trabalho. 
“Acho um fracasso, dinheiro jogado fora.” 
 
O Ministério do Trabalho é criticado no relatório pela morosidade e pela baixa efetividade 
nas fiscalizações. Há ainda hoje tomadas de contas em aberto na Pasta, mesmo de 
convênios já encerrados. O ministério não se pronunciou. 
 
O Codefat aprovou em abril a transformação do PNQ em Qualifica Brasil. O orçamento do 
fundo para 2018 prevê a aplicação de R$ 73,2 milhões para a qualificação profissional de 
187,1 mil trabalhadores no País. 
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Na prévia, confiança da indústria medida pela FGV sobe 1,9 
ponto em outubro 
 

Se o resultado for confirmado, o indicador alcançará o maior patamar desde abril de 2014 
 
Daniela Amorim e Karla Spotorno, O Estado de S.Paulo 
RIO E SÃO PAULO – O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da 
sondagem de outubro teve avanço de 1,9 ponto em relação ao resultado fechado de 
setembro, informou nesta terça-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 
Se confirmado, o indicador alcançará 94,7 pontos em outubro, o maior patamar desde abril 
de 2014, quando estava em 97,0 pontos.  
 
O Índice da Situação Atual (ISA) cresceu 4,4 pontos, para 95,0 pontos, enquanto o Índice 
de Expectativas (IE) caiu 0,4 ponto, para 94,5 pontos. Se o resultado se confirmar, será a 
primeira vez que o ISA superará o IE desde maio de 2016.  
 
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria indicou um avanço de 
0,7 ponto porcentual na prévia de outubro ante o fechamento de setembro, de 73,9% para 
74,6%.  
 
A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 788 empresas 
entre os dias 2 e 19 de outubro. O resultado final da pesquisa será divulgado no próximo 
dia 31. 
 
Preços 
  
A taxa de variação do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) foi mais alta em 
três das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de outubro em relação à 
segunda leitura do mês, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 
No geral, o IPC-S teve um leve avanço de 0,28% para 0,29% entre os dois períodos. 
  
Por região, o IPC-S apresentou acréscimo na taxa de variação de preços em Salvador 
(0,11% para 0,14%), Rio de Janeiro (0,08% para 0,16%) e São Paulo (0,37% para 0,40%).  
 
Em Belo Horizonte (+0,47%) e em Porto Alegre (0,36%), o IPC-S repetiu a taxa de 
variação do período anterior. A taxa de variação do IPC-S recuou em Brasília (0,29% para 
0,14%) e Recife (0,26% para 0,20%). 
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Pnad mostra salto do trabalho por conta própria 
 
Tem sido considerável o impacto da regulamentação do trabalho por conta própria em todos os 
setores de atividade durante a crise econômica 
 
O Estado de S.Paulo 

Tem sido considerável o impacto da regulamentação do trabalho por conta própria em 
todos os setores de atividade durante a crise econômica, com aumento de inscrições no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e no Simples Nacional como 
Microempreendedor Individual (MEI) ou como sociedade limitada. Dados recentes da 
Síntese da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, do IBGE, 
revelam que 530 mil trabalhadores obtiveram o registro como CNPJ entre 2014 e 2016, 
praticamente a metade dos que foram levados a migrar para o trabalho por conta própria 
no período. 
 
Para os desempregados ou para aqueles que procuram ingressar no mercado ou com 
vocação para empreender, o fato de poder operar legalmente e emitir nota fiscal contribui 
para ampliar sua clientela. Além disso, essas empresas podem manter em dia o 
pagamento de seus impostos por meio de uma só guia no Supersimples e fazer a 
contribuição previdenciária para garantir sua aposentadoria. Trata-se também de um 
passo importante para conter a informalidade, embora as condições de trabalho, 
especialmente das MEIs, sejam muitas vezes precárias, ficando na dependência de 
encomendas. Presume-se que seu número possa diminuir à medida que os níveis de 
emprego em geral forem melhorando. 
 
Bem a propósito, a Pnad Contínua dá a impressão de que a elevação do trabalho formal 
nas empresas pode vir a depender mais daquelas de pequeno porte (com um a cinco 
funcionários), que hoje já são responsáveis por 50,1% dos empregos totais, um avanço 
significativo em relação a 2014 (46,6%). Paralelamente, a proporção de trabalhadores nas 
empresas maiores (51 funcionários ou mais) caiu de 30,5%, em 2014, para 26%, em 2016. 
 
Isso é atribuído à redução drástica da produção industrial durante a crise, com conhecidos 
reflexos sobre o emprego. Com a crescente globalização e a automação de processos de 
produção, é possível que, mesmo com uma recuperação mais vigorosa do ritmo de 
atividade econômica, os níveis de ocupação na indústria dificilmente superarão os 
números verificados antes da crise. O País também mudou sob outro aspecto. Com o 
desaquecimento da indústria, a fatia de trabalhadores sindicalizados também encolheu, 
passando de 13,6% do total de assalariados, em 2012, para 12,1%, em 2016. 
 
 
(Fonte: Estado de São Paulo – 24/10/2017) 
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Ensino superior segura emprego durante a crise econômica 
 
FLAVIA LIMA DE SÃO PAULO 
Os trabalhadores que concluíram a universidade formam um grupo seleto de brasileiros: 
sofreram bem menos com a onda de desemprego que eliminou 2 milhões de postos 
formais em 2016. Mantendo uma tendência verificada pelo menos desde 2010, as vagas 
mais qualificadas foram as únicas a crescer no ano passado (1,5%). 
 
O grupo ganhou 142 mil postos de trabalho, segundo a Rais, a Relação Anual de 
Informações Sociais, do Ministério do Trabalho. No entanto, o topo dos instruídos sentiu a 
crise no bolso. Os anos a mais de estudo na universidade podem ter segurado o emprego, 
mas não preservaram a renda desses profissionais. 
 
As perdas no poder aquisitivo, por causa da redução do salário, se espalharam por 
diferentes categorias escolarizadas. Foram sentidas pelos trabalhadores com ensino 
médio completo e, principalmente, por quem tem superior completo (queda de 2,5%). Na 
ponta oposta, a renda dos analfabetos subiu 1,9% e a dos trabalhadores com o ensino 
médio incompleto registrou alta de 1,34%. 
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Mas os grupos menos escolarizados foram os que mais perderam postos de trabalho. A 
maior queda foi registrada pelos trabalhadores com a quinta série completa, cujas vagas 
caíram 12,4%. Na crise, dizem especialistas, o primeiro movimento do empregador é 
trocar trabalhadores mais caros por outros mais baratos. 
 
Como o salário mínimo baliza e trava a renda dos menos instruídos, o ajuste é feito entre 
os mais qualificados. "Como não é possível reduzir salários, o empregador substitui o 
trabalhador mais caro, às vezes com muitos anos de empresa, por outro mais novo, e 
assim consegue o ajuste", diz Bruno Ottoni, pesquisador do Ibre, da FGV. O movimento 
deflagra um processo de rotatividade que faz com que o próprio demitido –cujo perfil mais 
qualificado é escasso– aceite ganhar menos para que possa voltar ao mercado. 
 
Segundo a Rais, o grupo com ensino médio completo ou incompleto reúne 25 milhões de 
trabalhadores formais. O superior completo e incompleto, 11,7 milhões. Num contexto de 
crise, a proteção representada pelo salário mínimo explicaria o ganho de renda em 
empregos formais de baixa remuneração, diz Fernando Montero, da corretora Tullett 
Prebon. A despeito de não ter registrado aumento real pela primeira vez desde 2003, o 
salário mínimo foi reajustado em 11,6% em 2016, para R$ 880, seguindo a inflação 
medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e o PIB de dois anos antes. 
 
Em 2017, o aumento do mínimo foi de 6,5% para R$ 937. 
 
FUTURO 
 
Feito o ajuste no mercado, a tendência é que homens mais escolarizados sejam 
favorecidos, diz Virgínia Donoso, técnica do Dieese. "Em meio a um exército maior de 
desocupados, as empresas optam por homens por não engravidarem e estarem mais 
disponíveis", diz ela. Estudo feito pelo departamento intersindical já aponta que as 
desigualdades entre homens e mulheres e entre brancos e negros –em queda até 2014– 
estão voltando a subir neste ano. Outro ponto que preocupa é que a proteção 
representada pelo mínimo aos menos escolarizados deve ser menos significativa no 
próximo ano. 
 
Em janeiro, o reajuste nominal do mínimo deverá ser de cerca de 3,5%, o menor já 
registrado no Plano Real. Em contraposição, dados do Ministério do Trabalho apontam 
para algo positivo: desde 2010, há um progressivo aumento da escolaridade na força de 
trabalho. A participação dos empregados com ensino superior subiu quase cinco pontos, 
de 20,6% para 25,3% do total da força. 
 
 
(Fonte: Folha de São Paulo – 24/10/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Dano moral por depressão  
 
A 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou o Banco Bradesco a 
indenizar em R$ 50 mil uma ex-gerente que teve quadro de depressão agravado em 
função das condições de trabalho. Para os ministros, a doença foi diretamente influenciada 
pela cobrança de metas excessivas, que implicavam críticas do superintendente feitas em 
público e de maneira depreciativa. A bancária alegou que conseguia cumprir os objetivos 
até a saída de um gerente de contas de sua equipe sem a redução proporcional das metas 
nem a nomeação de um novo gerente em tempo razoável. O superintendente não atendia 
seu pedido para a reposição de pessoal e, segundo testemunhas, cobrava, de forma 
enfática, o alcance de resultados. Após avaliação de desempenho, o banco a despediu 
sem justa causa, enquanto apresentava episódio depressivo grave. Apesar de reconhecer 
que as situações vivenciadas no banco contribuíram para o agravamento da depressão, o 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9ª Região (PR) concluiu pela não ocorrência de 
assédio moral e absolveu o Bradesco da indenização de R$ 30 mil determinada pela 
primeira instância. Relator do recurso (RR-1485-42.2010.5.09.0088) ao TST, o ministro 
Mauricio Godinho Delgado afirmou que houve assédio moral decorrente de cobranças de 
metas inviáveis, e o agravamento dos episódios depressivos estava relacionado às 
atividades desempenhadas pela empregada. Por unanimidade, a 3ª Turma acompanhou o 
voto do relator para estabelecer a indenização de R$ 50 mil.  
 
 

Terceirização mantida  
 
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento 
à Reclamação (RCL) 25621 ajuizada Empresa Energética de Mato Grosso do Sul 
(Enersul), que pretendia suspender os efeitos de decisão do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), que considerou ilícita a terceirização dos serviços de leiturista. Segundo o ministro, 
o pedido é incabível, pois o acórdão do TST se baseou unicamente em fundamentação 
legal infraconstitucional, o que não representa afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 
(SV) 10 do STF, ao contrário do alegado pela empresa. Na reclamação, a Enersul 
sustentou que o TST afrontou o enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF, porque teria 
declarado a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei de Concessões, ainda que não 
expressamente, sem submetê-la ao Plenário ou ao Órgão Especial. De acordo com a 
súmula, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal 
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que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, afaste sua 
incidência no todo ou em parte.  
 
 

Condições de trabalho  
 
A Odebrecht Engenharia e Construção Internacional foi condenada a indenizar em R$ 4 
mil por danos morais um motorista de caminhão por ausência de condições sanitárias 
adequadas e fornecimento insuficiente de água potável numa frente de trabalho na rodovia 
BR-163, entre Rondonópolis (MT) e Sonora (MS). Segundo a 3ª Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), as condições de trabalho estavam em desacordo com a 
Norma Regulamentadora 18 do Ministério do Trabalho, que trata das condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção. O relator do recurso (ARR- 24708-
60.2015.5.24.0046) no TST, ministro Alberto Bresciani, votou para restabelecer a sentença 
condenatória, assinalando ser dever do empregador respeitar a consciência do trabalhador 
e evitar sua exposição a situações humilhantes, constrangedoras e degradantes, em 
respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 24/10/2017) 
 


