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Trabalho formal recua, mas desemprego cai  
 
Por Thais Carrança  

A informalidade continuou a ser o motor da melhora do mercado de trabalho em setembro. A taxa 
de desemprego voltou a cair no mês, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), puxada pelo trabalho por conta própria e sem carteira assinada. Com isso, o 
número de empregos formais chegou ao patamar mais baixo da série histórica da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, iniciada em 2012.  
 
Apesar da situação ainda frágil do mercado formal, economistas apostam em uma recuperação em 
2018, à medida que a atividade ganhe corpo. Para a renda, a expectativa é de desaceleração no 
avanço real dos salários, com o fim do ciclo de queda acelerada da inflação. Já a massa de 
rendimentos deve seguir em alta, impulsionando o consumo. 
 

 
 

A taxa de desemprego caiu a 12,4% no trimestre encerrado em setembro, sexta retração 
consecutiva desde o pico de 13,7% registrado em março. Ao fim do segundo trimestre, o indicador 
estava em 13% e, em agosto, em 12,6%. O patamar atual ainda é 0,6 ponto percentual superior à 
taxa de 11,8% de setembro de 2016 e o número de desempregados soma 13 milhões. Foram 
geradas 1,1 milhão de vagas no terceiro trimestre, em relação aos três meses até junho. Desse 
total, 402 mil são trabalhadores por conta própria, 288 mil funcionários sem carteira e 191 
empregados do setor público. Na contramão, o setor privado com carteira assinada perdeu 31 mil 
postos de trabalho no período. "Era esperado [diante do aumento da população ocupada] que a 
carteira assinada estivesse subindo", disse Cimar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento 
do IBGE. "Essa crise tem se mostrado mais duradoura e informalizou muito o mercado."  
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A Tendências Consultoria avalia que o quadro é condizente com o momento de saída de recessão 
e deve se reverter já no ano que vem. "Para uma economia gerar postos qualificados, é preciso 
que haja uma atividade econômica em expansão consistente. Como agora vemos um crescimento 
moderado e errático, a recuperação fica concentrada em posições mais sensíveis ao ciclo, com a 
contratação sem vinculação aos compromissos do emprego formal", afirma Thiago Xavier, 
economista da Tendências.  
 
Para a consultoria, com a atividade econômica mais forte em 2018 e também o impacto da reforma 
trabalhista, que passa a vigorar agora em novembro, já deve surgir alguma melhora mais 
significativa no emprego formal. Xavier lembra que, no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) - pesquisa que analisa apenas o mercado formal - o saldo até setembro 
é positivo, enquanto em 2015 e 2016 foram negativos, o que já indica alguma recuperação da 
atividade.  
 
Para Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, a taxa de desemprego deve continuar 
caindo, mas 2018 ainda será um ano de transição. "Há elementos de incerteza à frente que 
acabam impedindo uma recuperação vigorosa que poderia acontecer na saída normal de uma 
recessão", afirma. As eleições de 2018, a reação da Justiça à entrada em vigor da reforma 
trabalhista e a incerteza com relação à reforma da Previdência Social estão entre os principais 
fatores de insegurança, na perspectiva do economista. "Passada a reforma trabalhista sem 
percalços e a eleição, com a vitória de alguém ponderado de centro, se consolida uma 
recuperação mais significativa de mercado de trabalho à frente. O ano que vem será um bom ano 
para o mercado de trabalho, mas números mais parrudos, acredito que venham de 2019 em 
diante", prevê Vale.  
 
O banco Votorantim vê os astros alinhados para a taxa de desemprego terminar 2018 mais 
próxima de 11%. "Diversos indicadores apontam para continuidade dessa trajetória [positiva]: os 
dados de confiança e a perspectiva de contratação nos setores da economia têm mostrado uma 
tendência de recuperação; o indicador de admissões e desligamentos do Caged tem melhorado; e 
a expectativa para os próximos trimestres é de recuperação dos indicadores econômicos", 
escrevem os economistas.  
 
Quanto ao comportamento da renda, os analistas são unânimes: os ganhos reais perdem força 
adiante, mas a massa de rendimentos continua a crescer com vigor. Em setembro, a renda média 
real foi de R$ 2.115, avanço de 0,3% em relação ao trimestre encerrado em junho, e de 2,4% na 
comparação anual. Ambas as variações são consideradas estabilidade pelo IBGE, por razões 
estatísticas. "Esse avanço deve ter ritmo menor à frente, porque uma parte desse processo está 
ligada à inflação", afirma Artur Manoel Passos, do Itaú Unibanco.  
 
Já a massa de rendimentos somou R$ 188,1 bilhões em setembro, crescimento de 1,4% na 
comparação trimestral e de 3,9% na base anual. Para os economistas Carlos Pedroso e Mauricio 
Nakahodo, do MUFG, a melhora na massa de rendimentos da população contribui para reduzir o 
serviço da dívida das famílias e trilha o caminho para uma gradual recuperação do consumo. 
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Representação dos trabalhadores na empresa  
 
Por Fabiano Zavanella 

Apesar de a representação dos trabalhadores na empresa ter sido apresentada como uma das 
novidades da Reforma Trabalhista, o art. 11 da Constituição Federal reza que "nas empresas de 
mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante com a finalidade exclusiva 
de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores".  
 
A redação parece bastante simples, entretanto, desde 1988, sua aplicabilidade concreta não 
acontece da maneira que se vislumbra em outros países (com expressiva efetividade), em especial 
pela não concretude da norma que agora por intermédio da reforma trabalhista recebe 
regulamentação por meio dos inéditos arts. 510-A, 510-B, 510-C e 510-D da CLT.  
 
O sistema de representação dos empregados no ambiente empresarial é um mecanismo 
importante de integração e de cooperação entre as peças-chave da estrutura, ou seja, os 
empregados, o ambiente laboral, as ferramentas de trabalho e a direção daquele estabelecimento. 
 
“Os novos dispositivos da CLT dão mostras de uma inclinação para experimentação da 
organização sindical por empresas” 
 
É de bom alvitre lembrar que um dos princípios centrais que sustenta o sistema sindical é a 
liberdade, a qual, lamentavelmente, em nossa estrutura interna encontra certos freios na nociva 
previsão constitucional da unicidade de representação por unidade territorial (art. 8º, II), que por si 
só não impede a criação de mais de uma entidade com o propósito de congregar trabalhadores, 
mas, sem dúvida, limita seu acesso e atuação pela lógica da representação por categoria.  
 
Dessa maneira, devemos enxergar com uma boa dose de expectativa positiva os novos 
dispositivos da CLT, uma vez que, ao disciplinarem como se dará a formação, o funcionamento, as 
eleições, as atribuições e as garantias de tais comissões para representação dos empregados, 
além de alinhar nosso ordenamento com os ditames da Convenção 135 da OIT (ratificada pelo 
Brasil em 18 de maio de 1990), dão mostras de uma inclinação para experimentação da 
organização sindical por empresas.  
 
Vale novamente lembrar que nos países onde há ampla liberdade sindical (França, Itália, Portugal, 
Espanha) há um duplo canal de comunicação entre os trabalhadores e as empresas por meio dos 
sindicatos e de tais comissões que existem com ou sem a participação destes, e que podem, 
inclusive, como lembra Amauri Mascaro Nascimento, "negociar acordos coletivos com a empresa, 
sem a participação do sindicato".  
 
Ainda na mesma obra, Mascaro lembra que a sindicalização por empresa traz maior contato do 
sindicato com os representados e, por conseguinte, com os problemas e os anseios enfrentados, 
propiciando uma efetiva customização das necessidades ligadas àquela situação pontual.  
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Nesse particular, também merece destaque a previsão do art. 620 da CLT, que é taxativo ao 
indicar que as condições fixadas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em 
convenção coletiva de trabalho, visto que, sem dúvida, são condições mais específicas e 
construídas com base na realidade concreta dos seus participantes, o que torna possível renovar o 
destaque que a reforma dá para os mecanismos de diálogo e/ou de ajustes entre empregador e 
empregados, possíveis agora também por essa via dupla normatizada.  
 
Atentando-se para a redação dos artigos em comento, extraímos do 510-A a fixação da quantidade 
de componentes da chamada comissão de representação, o que serve para complementar o 
comando constitucional que garante ao menos um representante para empresas que possuam 
mais de duzentos empregados em seus quadros.  
 
Considerando situações concretas (uma empresa com dez mil empregados terá apenas sete 
membros nessa comissão?), talvez ainda se possa tecer criticas a esse tabelamento, se nos 
distanciarmos da essência do instituto e da importância que a comissão terá, inclusive, para o bom 
funcionamento da unidade produtiva que fomentará sua importância.  
 
Um dos grandes problemas que enfrentamos, e que para muitos foi pedra de toque da reforma 
trabalhista, é o excesso de demandas trabalhistas, as quais, em muitas situações, derivam da falta 
de boa condução nessa relação tão importante que é o contrato de trabalho; assim, se a comissão 
se encarregar dessa aproximação com olhos na correção dos desvios ou dos excessos, sem 
dúvida, poderemos experimentar, no âmbito das empresas, que a comissão deve se instaurar e se 
ativar com o intento de boas práticas e com um resultado interessante, que é a possibilidade de 
diminuição de conflitos.  
 
Por fim, e não menos espinhoso, o §3º do art. 510-D indica que os membros da comissão de 
representantes dos empregados não poderão ser arbitrariamente dispensados - desde que a 
dispensa não se funda em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, a qual não se pode 
confundir com a dispensa sem justa causa, onde há uma motivação que não é suficientemente 
ampla para a rescisão por justa causa, entretanto, se distancia de dispensa arbitrária.  
 
Dessa forma, como defendido por alguns, a lei não cria uma espécie de estabilidade; nessa 
primeira análise, ela tão somente veda a dispensa arbitrária, que, como visto acima, não se 
confunde com a dispensa sem justa causa.  
 
Fabiano Zavanella é sócio do Rocha, Calderon e Advogados Associados, especialista em relações do 
trabalho, pós-graduado em direito do trabalho e processo do trabalho pela PUC-SP e em direito do 
trabalho europeu pela Universitá di Roma Tor Vergata, Mestre em direito do trabalho pela PUC-SP.  
 
Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor Econômico. O jornal não se 
responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por prejuízos de 
qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações 

 

 
 

(Fonte: Valor Econômico – 01/11/2017) 
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Trabalho por conta e sem carteira geram 690 mil postos em 
trimestre 
 
Entretanto, emprego com carteira assinada continuou próximo do patamar mais baixo da série 
histórica; segundo especialista, números de 2014 só devem ser alcançados na próxima década 

 

 
 
São Paulo - As categorias de trabalho por conta própria e sem carteira assinada puxaram 
a recuperação do emprego nos últimos meses, de acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) mensal. 
 
Divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o levantamento 
mostrou que o número de funcionários sem carteira assinada chegou a 10,910 milhões no 
terceiro trimestre deste ano, um acréscimo de 288 mil pessoas na comparação com os três 
meses anteriores. Já a quantidade de trabalhadores por conta própria chegou a 22,911 
milhões, com a incorporação de 402 mil pessoas. 
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Com isso, a taxa de desemprego registrada entre julho e setembro caiu para 12,4%, 
depois de chegar aos 13% entre abril e junho. Entretanto, a fila da procura de trabalho 
continuou grande no terceiro trimestre, com 12,961 milhões de pessoas em busca de 
vagas. No segundo trimestre, 13,486 milhões de pessoas estava desempregadas. 
 
"Temos uma melhora grande no emprego, mas ela é causada por um comportamento 
pouco favorável, já que vemos a criação de vagas de menor qualidade, muitas delas 
informais", afirma Cimar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Com registro 
 
O trabalho com carteira assinada, por outro lado, seguiu próximo dos níveis mais baixos 
da série histórica, que teve início em 2012. No terceiro trimestre, 33,3 milhões de pessoas 
estavam registradas, uma queda de 0,1% no confronto com os três meses anteriores e de 
2,4% em relação ao terceiro trimestre de 2016. 
 
O recuo é ainda maior na comparação com os anos que antecederam a crise econômica. 
Entre julho e setembro de 2014, 36,653 milhões de pessoas estavam registradas, o que 
indica uma perda superior a 3,3 milhões de postos com carteira nos últimos três anos. 
 
Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), Bruno Ottoni diz que a 
recuperação do mercado formal deve ficar para 2018. "A atividade econômica está 
começando a se recuperar e essa retomada acontece lentamente". Segundo ele, o País 
ainda deve demorar alguns anos para retomar o nível de emprego com carteira visto em 
2014. "Isso só deve acontecer na próxima década", indica. 
 
Rendimento por atividade 
 
Na comparação com o segundo trimestre deste ano, as atividades com melhores 
desempenhos foram: alojamento e alimentação, com a entrada de 175 mil trabalhadores; 
informação, comunicação e atividades financeiras, com o acréscimo de 241 mil pessoas; e 
administração pública, com a adição de 249 mil empregos. 
 
Já no confronto com o terceiro trimestre de 2016, alguns grupos tiveram perdas, como 
agricultura e pecuária (-400 mil pessoas), mas foram vistos avanços em atividades como o 
comércio (+410 mil pessoas). 
 
Os dados sobre o rendimento médio dos trabalhadores mostraram que os salários no País 
mudaram pouco no último ano. Entre julho e setembro, os ganhos mensais ficaram em R$ 
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2.115, pouco acima dos dados vistos entre abril e junho (R$ 2.108) e no terceiro trimestre 
de 2016 (R$ 2.065). 
 
Reforma a vista 
 
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) também divulgou ontem uma série de 
análises sobre o mercado de trabalho. Os estudos trouxeram perspectivas sobre a reforma 
na CLT, que entra em vigor no mês que vem. 
 
Segundo um dos textos, assinado por André Gambier Campos, a Justiça do Trabalho 
julgou 3,9 milhões de reclamações em 2015, 66,3% do total de ações que estavam 
pendentes naquele ano. Entre as que foram apreciadas, 38,9% resultaram na conciliação 
entre empregadores e funcionários, 27,6% tiveram vitória parcial dos empregados e 
apenas 2,2% foram consideradas totalmente procedentes pelos juízes. 
 
Já o estudo escrito por Sandro Sacchet de Carvalho traz críticas à reforma. Ao abordar a 
questão do trabalho intermitente, o autor destaca que não foi determinado um tempo 
mínimo de serviço para aqueles que exerçam essa função. "Pode-se argumentar que a 
maior parte dos que realizam esse tipo de trabalho hoje operam na informalidade, mas não 
fica claro qual o efetivo ganho de bem-estar social em se legalizar a precariedade." 
 
Renato Ghelfi 
 
 

Desoneração foi 'uma droga de projeto', afirma secretário 
 
- A política de desoneração da folha de pagamento das empresas acabou sendo "uma 
droga de projeto" considerando o retorno para a economia, disse ontem o secretário de 
Política Econômica do Ministério da Fazenda, Fabio Kanczuk. 
 
Ele afirmou ainda que o Bolsa Família é 12 vezes mais eficiente do que a desoneração da 
cesta básica para reduzir a desigualdade de renda, uma vez que preços menores em 
alimentos acabam beneficiando também pessoas mais ricas. 
 
O secretário apresentou métodos de cálculo dos retornos desses projetos e fez estimativas 
do retorno da política de desoneração da folha com base em dados de uma nota técnica 
da SPE de 2014. Pelos resultados, a renúncia de R$ 20,5 bilhões em receitas acabou se 
revertendo em apenas R$ 3 bilhões em arrecadação. No PIB, o impacto foi de R$ 10 
bilhões, ou seja, um multiplicador de 0,5. 
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"Uma droga de projeto. Não tem muito papo, é ruim", disparou em evento no Tribunal de 
Contas da União (TCU) que discute os subsídios. 
 
O governo já tenta reverter a desoneração da folha desde a gestão do ex-ministro da 
Fazenda Joaquim Levy, sem muito sucesso. Neste ano, o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, enviou uma Medida Provisória (MP) para reonerar a folha de pagamento das 
empresas, mas o texto expirou antes de ser aprovado. Agora, o governo tenta passar um 
projeto de lei sobre o tema no Congresso Nacional. 
 
No caso da desoneração da cesta básica, o governo estima uma renúncia de R$ 18,6 
bilhões em 2016, e a política de fato melhora "um pouco" o índice de Gini, principal medida 
de desigualdade de renda no País. "Problema é conseguir fazer programa focalizado, que 
beneficie só o pobre, não o rico", disse Kanczuk, explicando que pessoas de maior renda 
também acabam sendo beneficiadas pela medida. 
 
Diante desses números, uma proposta típica seria o fim da desoneração da cesta básica e 
dobrar o Bolsa Família, disse. /Estadão Conteúdo 
 
 

Intenção de contratar é maior que a de demitir 
 
Confiança do empresário de serviços saltou 2,2 pontos e chegou ao maior patamar desde outubro de 
2014; já intenção de aumentar quadro superou a de diminuí-lo pela primeira vez em 34 meses 

 
São Paulo - O número de empresas do setor de serviços com intenção de contratar 
funcionários (16,5%) ultrapassou aquelas que devem diminuir o quadro (14,5%) em 
outubro, revelou o Índice de Confiança de Serviços (ICS) medido pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 
 
Em outubro, o nível de confiança das empresas prestadoras saltou 2,2 pontos para 87,8 
pontos - ou a maior pontuação desde de outubro de 2014. Ainda que o humor do setor não 
tenha se recuperado totalmente (só há otimismo quando superada a barreira dos 100 
pontos), o aumento na sondagem reflete um início de recuperação para o setor durante o 
último trimestre deste ano. 
 
"O movimento continua discreto, mas indica uma reação consistente", assinalou o 
consultor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (FGV /Ibre), Silvio Sales, lembrando 
que este foi o quarto mês consecutivo de melhora no índice. "O que destacamos em 
outubro é a qualidade do sinal positivo, fruto de um movimento muito generalizado. Os 
dois componentes [do indicador] cresceram: a percepção presente e a futura", completou 



 

9 

Sales. O Índice de Situação Atual avançou 2,3 pontos em outubro (para 83,8 pontos) e o 
de Expectativas, 2,1 (para 92 pontos). 
 
Dos nove setores acompanhados pelo ICS, apenas quatro - alojamento, transporte 
rodoviário, atividades administrativas e as chamadas 'outras atividades' - não 
apresentaram melhora na confiança durante o mês encerrado ontem. 
 
Outros fatores 
 
Do ponto de vista da mão de obra, foi a primeira vez em 34 meses que o Índice de 
Tendência de Emprego do setor ultrapassou a barreira dos 100 pontos (fechando outubro 
em 101,3) - ou seja, com mais empresas querendo contratar do que pensando em demitir. 
 
O movimento de recuperação também foi percebido na medição do nível de utilização da 
capacidade instalada (ou NUCI), que subiu um ponto percentual e meio em outubro, para 
83%, após queda de 0,6 pontos percentuais em setembro. Neste caso, doze dos treze 
setores ouvidos indicaram aumento. 
 
Já o indicador de desconforto no setor de serviços - que é calculado a partir de fatores 
"limitantes" como a demanda insuficiente, a taxa de juros e problemas financeiros - atingiu 
o menor patamar de 2017 ao alcançar 70,5 pontos em escala que vai até 100. Em maio o 
nível de desconforto havia batido os 78,2 pontos. 
 
Ao DCI, Sales indicou que tal nível de desconforto ainda é grande, mas lembrou que os 
valores são significativos por serem declinantes. "Estamos passando progressivamente 
para um quadro favorável", indicou o consultor. 
 
Descolamento 
 
Sales também comentou o cenário de descolamento entre expectativa e atividade 
percebida nos últimos doze meses. "Nos primeiros meses do ano a confiança do 
empresário mostrava reação, mas os indicadores não", pontuou o especialista da FGV, em 
referência ao momento de câmbio no comando do governo federal, responsável por um 
aumento nas expectativas que não se confirmou de maneira imediata. "Agora [esse 
descolamento] está reduzindo. De seis meses para cá as expectativas retiveram e a 
situação corrente reagiu, então os dois voltaram a ficar colados". 
 
Henrique Julião 
 
 
(Fonte: DCI – 01/11/2017) 


