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Criação de vagas supera expectativa em outubro  
 
Por Edna Simão e Luciano Máximo  
Com sinais mais claros da retomada da economia, o país registrou a abertura de 76.599 
postos de trabalho com carteira assinada em outubro. Foi o sétimo mês consecutivo de 
saldo positivo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) no ano e o 
melhor desempenho para os meses de outubro desde 2013, quando foram criadas 94.893 
vagas. O resultado surpreendeu economistas e analistas de mercado, que projetavam, em 
média, geração de 20 mil empregos, conforme levantamento do Valor Data.  
 
O emprego no mês passado foi puxado pelo comércio, com a geração líquida de 37.321 
empregos formais, seguido por indústria da transformação (33.200) e serviços (15.915). 
Por outro lado, apresentaram saldos negativos de emprego indústria extrativa mineral (-
532 vagas), construção civil (-4.764), administração pública (-261) e agropecuária (-3.551).  
 
O coordenador-geral de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mario Magalhães, afirmou 
que o mês de novembro também apresentará número positivo, mas tão expressivo como 
outubro. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, evitou fazer projeções para o 
fechamento do ano. 
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Os dados do Caged, anunciados ontem, mostram que no acumulado do ano, o saldo 
líquido de contratações foi de 302.189. Já no acumulado em 12 meses até outubro, o país 
ainda registra perda de 294.305 vagas.  
 
Na avaliação do ministro, os dados do emprego neste ano devem ser melhores do que os 
apurados em 2014, 2015 e 2016. "Não vou afirmar que serão positivos [número de 
geração de emprego]. Mas serão números que indicam retomada do emprego e 
recuperação econômica, marcadas pela melhora do comércio, indústria da transformação 
e serviços, embora haja sazonalidade de fim de ano" , disse Nogueira.  
 
Alberto Ramos, economista do Goldman Sachs, lembra que nos meses de agosto e 
setembro deste ano, quando o Caged também foi positivo, o ajuste sazonal aplicado ao 
cadastro acabava resultando em perdas líquidas de vagas.  
 
"Há uma virada nisso agora em outubro, que é um mês de sazonalidade baixa. Com ajuste 
sazonal, dá pra dizer que a geração de trabalho fica positiva entre 65 mil e 70 mil vagas no 
mês passado" , afirma Ramos, listando melhora da renda, influenciada pela inflação em 
baixa, e da confiança do consumidor, retomada da indústria e início de melhora da 
concessão de crédito como fatores que ajudaram o Caged em outubro.  
 
Para José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, o ajuste 
sazonal é mais abrangente, podendo levar o saldo do Caged de outubro para 50 mil 
postos de trabalho criados. "Só no Nordeste o setor industrial teve saldo de contratações 
superior a 20 mil de um total de 33 mil postos de trabalhos abertos em todo o país. É a 
agroindústria, tem ligação com o fim da safra de cana-de-açúcar. De qualquer forma, isso 
não muda o fato de que o Caged teve resultado muito acima das expectativas", avalia 
Lima Gonçalves.  
 
Para 2018, o ministro do Trabalho espera maior contratação em setores importantes, como 
o automobilístico, que anunciou recentemente investimentos de R$ 15 bilhões. "Isso 
sinaliza que esse setor deve continuar processo de recuperação" , declarou Nogueira. No 
caso da construção civil, que em outubro fechou 4.764 vagas, ele acredita numa 
recuperação do emprego no setor ainda no primeiro semestre de 2018.  
 
O Ministério do Trabalho informou também que, em outubro, o salário médio real de 
admissão foi de R$ 1.463,12 contra um salário médio de demissão de R$ 1.675,95. No 
mês passado, conforme dados do Caged, houve leve redução nos ganhos reais, de R$ 
16,77 no salário de admissão e de R$ 11,38 no salário de demissão, em relação aos 
salários do mês de setembro. 
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Desemprego entre jovens no país atingirá 30%, prevê OIT  
 
Por Assis Moreira  
A taxa de desemprego entre os jovens de 15 a 24 anos de idade no Brasil deve atingir 
30% neste ano, a maior registrada desde 1991, projeta a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) em relatório sobre as tendências globais do emprego no segmento. Pelas 
estatísticas da OIT, o desemprego entre os jovens no Brasil este ano é quase o dobro dos 
18,1% registrados em 2000. No ano passado, a taxa foi de 27,1%. Para 2018, a estimativa 
é de 29,8%, ou seja quase um terço da mão de obra jovem no país não terá trabalho.  
 
Azita Berar Awad, diretor do Departamento de Política de Emprego da OIT, evitou falar do 
impacto social que poderia causar uma desocupação tão grande entre a juventude, mas 
lembrou que na África já houve turbulências por causa disso. Para ele, a situação no Brasil 
mostra a importância do investimento dos governos em educação e qualificação dos 
jovens. Por causa da frágil situação econômica do Brasil, América Latina e Caribe é a 
região que deverá ter o maior crescimento no desemprego dos jovens globalmente. É 
esperado aumento de um ponto percentual, para 19,6% em 2017, a mais elevada desde 
2004, o que significa meio milhão a mais de jovens sem trabalho. Em 2018, a taxa ficará 
estável.  
 
A OIT avalia que o crescimento econômico mundial continua desconectado do emprego, e 
a instabilidade econômica ameaça reverter os sucessos alcançados em matéria de 
emprego juvenil. A relação entre a taxas de desemprego entre jovens e adultos piorou, 
com desvantagens para os jovens.  
 
A taxa de desemprego globalmente subirá de 13% para 13,1% em 2017. Os jovens 
representam mais de 35% da população sem trabalho. No mundo em desenvolvimento e 
emergente, são 160 milhões de jovens vivendo na pobreza extrema ou moderada, ou seja, 
com menos de US$ 3,10 por dia. 
 
 
 

Plataforma digital vai acelerar pedido de seguro-desemprego  
 
Por Edna Simão  
O governo federal vai lançar hoje um pacote de serviços digitais para o trabalhador com o 
objetivo de tornar mais célere o atendimento e o recebimento do seguro-desemprego, criar 
versão digital da carteira de trabalho, que poderá ser acessada pelo celular, e oferecer 
cursos de qualificação a distância.  
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Segundo o Ministério do Trabalho, com a utilização da nova plataforma tecnológica de 
prestação de serviços ao trabalhador pelo meio digital, o Programa Emprega Brasil, o 
tempo médio para atendimento para quem estiver solicitando o seguro-desemprego cairá 
70%. Já o tempo para recebimento será reduzido pela metade.  
 
Agora, o trabalhador poderá preencher o pedido de seguro-desemprego diretamente pela 
internet, indo a agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) apenas para entregar os 
documentos.  
 
No caso do tempo para recebimento da primeira parcela do seguro-desemprego, a 
estimativa é de que caia pela metade porque o prazo de 30 dias para pagamento passa a 
contar desde a data do preenchimento do formulário pela internet e não do 
comparecimento na agência como é hoje.  
 
O ministério também vai liberar aos trabalhadores dois aplicativos para smartphones, 
desenvolvidos em parceria com a Dataprev. Um deles vai permitir o acesso à carteira de 
trabalho digital, uma versão eletrônica da atual que estará disponível para os sistemas 
Android e iOS.  
 
O documento físico continuará sendo oficial mas o trabalhador poderá acessar qualquer 
informação sobre o contrato de trabalho vigente ou anteriores pelo smartphone. Ele ainda 
poderá solicitar ainda por este canal a 1ª e a 2ª via da carteira de trabalho física.  
 
Foi feita também nova versão do aplicativo Sine Fácil 2.0, que agora será disponível 
também para os telefones com sistema operacional iOS. Pelo aplicativo, o trabalhador 
poderá acessar vagas de emprego na rede Sine de todo o Brasil ou ainda se candidatar às 
vagas disponíveis, agendar entrevistas com empregadores e acompanhar a situação do 
segurodesemprego.  
 
Outra ação que será lançada é a Escola do Trabalhador, plataforma de ensino a distância 
elaborada em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) que tem capacidade de 
qualificar, até o fim de 2018, seis milhões de beneficiários, segundo estimativa do 
Ministério do Trabalho.  
 
Os cursos serão gratuitos - os 12 primeiros devem estar disponíveis a partir de 21 de 
novembro - e foram definidos com base na análise de dados estatísticos sobre o mercado 
de trabalho e das necessidades dos empregadores e trabalhadores. Segundo o ministério, 
outros 38 cursos serão ofertados até o fim do ano que vem. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 21/11/2017) 
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Recuperação do emprego é maior entre os trabalhadores mais 
velhos 
 
Experiência ajudou as pessoas com mais de 60 anos, mas a necessidade de compor a renda familiar 
e a ausência de aposentadoria também levaram os idosos a voltar ao mercado no País 
 

 
 
São Paulo - Mesmo com uma quantidade menor de trabalhadores em busca de emprego, 
o grupo das pessoas com 60 anos ou mais encontrou maior facilidade para voltar ao 
mercado brasileiro durante este ano. 

No terceiro trimestre, 6,910 milhões de idosos estavam trabalhando, um aumento de 6,1% 
na comparação com o primeiro trimestre. O segundo melhor resultado foi registrado pelos 
mais jovens, com idade entre 18 e 24 anos: um crescimento de 4,9% na quantidade de 
ocupados, que chegou a 11,706 milhões. 
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Entretanto, o número de pessoas tentando voltar ao mercado foi bastante diferente nas 
duas faixas etárias. Enquanto 309 mil idosos estavam desempregados, 4,224 milhões de 
jovens não encontravam trabalho entre julho e setembro deste ano. 

Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
trimestral, divulgada na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Com o aumento na quantidade de trabalhadores ocupados, a taxa de desemprego entre 
os mais velhos recuou para 4,3% no terceiro trimestre, depois de chegar a 4,6% entre 
janeiro e março, o pior resultado da série histórica, iniciada em 2012. A taxa mais recente 
ficou bem abaixo da média nacional (13,7%) e dos dados vistos nas outras faixas etárias. 
Para os mais jovens, por exemplo, a taxa de desemprego ficou em 26,5%. 

Porta-voz da PNAD, Cimar Azeredo afirma que a experiência dos mais velhos pesa para a 
recuperação dessa faixa etária. "A maioria dos jovens não têm a vivência e o 
conhecimento necessários para abrir o próprio negócio", explica ele. 

De acordo com o entrevistado, uma parcela dos trabalhadores mais velhos voltou ao 
mercado no emprego por conta própria. "É uma alternativa que ganha força em períodos 
de recessão." Essa categoria é constituída, em boa parte, por empreendimentos informais 
de pequeno porte. 

Sem parar 

A necessidade de se manter trabalhando depois da aposentadoria é vivida por vários dos 
empregados com mais de 60 anos, diz Denise Delboni, professora da faculdade de 
economia da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). "Muitos idosos fazem isso 
para compor a renda familiar." 

Outra parte desse grupo segue no trabalho à espera do benefício da Previdência, afirma a 
especialista. "É o que acontece com aqueles que fazem parte do mercado informal e não 
podem se aposentar por tempo de serviço." 

Sobre esse ponto, Denise diz que a reforma na CLT pode incentivar a formalização de 
cargos que hoje não são registrados. "A adoção do trabalho intermitente na lei pode 
beneficiar vários idosos que já fazem esse tipo de serviço." 

A PNAD também mostrou que a taxa composta da subutilização da força de trabalho ficou 
em 23,9% no terceiro trimestre, o que representa 26,8 milhões de pessoas. Essa taxa 
agrega os desempregados, os que não estão procurando emprego e os que trabalham 
menos horas do que gostariam, como ocorre com parte dos indivíduos que ocupam 
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funções intermitentes no País. De acordo com Cimar, do IBGE, a subocupação é vivida 
por uma parcela dos idosos que está voltando ao mercado. 

Fora do mercado 

O trabalho nas faixas intermediárias também melhorou, mas seguiu em níveis elevados. 
Para os adultos com idade entre 40 e 59 anos, a taxa de desemprego recuou a 7,4% 
(2,919 milhões de desempregados), após começar o ano em 7,9%.  

Já entre as pessoas com idade entre 25 e 39 anos, a taxa diminuiu para 11,3% (4,433 
milhões), depois de atingir 12,8% no primeiro trimestre. 

Renato Ghelfi 

 
 
 

Mogi Guaçu terá encontro de negócios do Ciesp Campinas 
 
A rodada conta com uma ferramenta que permite o acesso de micro, pequenas e médias empresa à 
organizações de grande porte, as "empresas âncoras" 
 

Campinas - O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) regional Campinas 
realiza nesta quarta-feira (22) o Encontro Itinerante de Negócios, em Mogi Guaçu (SP). 
 
O evento será na sede da Associação Comercial e Industrial do município, das 8h30 às 12 
horas, e tem como objetivo gerar e ampliar oportunidades negócios entre as empresas 
presentes, além de facilitar a aproximação dos agentes, dentro do contexto do 
desenvolvimento econômico regional. 

O diretor do Departamento de Produtos, Serviços e Negócios do Ciesp Estadual e vice-
diretor do Ciesp Campinas, José Henrique Toledo Corrêa, explica que a rodada de 
negócios conta com uma ferramenta que permite o acesso de micro, pequenas e médias 
empresas às empresas de grande porte, chamadas de empresas âncoras. 

"No evento, estas micro, pequenas e médias empresas têm oportunidade de contato direto 
com uma Bosch, BR Foods, GM, Mercedes, Caterpillar, entre outras. No dia a dia, essas 
empresas não conseguem ter acesso às grandes empresas por meio de e-mail e oferecer 
seus produtos ou serviços.  

Na rodada de negócios, entretanto, elas são atendidas e conseguem pelo menos abrir 
uma brecha", explica. 
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Rodadas 

Toledo Corrêa conta que o departamento que dirige é responsável pelos convênios, que 
são parcerias do Ciesp junto ao BNDES, Caixa Econômica Federal e General Motors, 
entre outros. O departamento também promove os cursos do Ciesp em todo o Estado de 
São Paulo e coordena os eventos de negócios que são as rodadas, os encontros 
itinerantes e as jornadas. "As rodadas e os encontros são os que mais acontecem", diz 
Toledo Corrêa. 

Modalidade mais frequente, a rodada de negócios conta com uma ferramenta que permite 
o acesso de micro, pequenas e médias empresas a empresas de grande porte, chamadas 
de empresas âncoras.  

"Estas micro, pequenas e médias empresas tem oportunidade de contato direto com uma 
Bosch, BR Foods, GM, Mercedes, Caterpillar, entre outras. No dia a dia essas empresas 
não conseguem ter acesso às grandes empresas através de e-mail oferecendo seus 
produtos ou serviços. Na Rodada você é atendido e consegue pelo menos abrir uma 
brecha", explica Toledo Corrêa. 

Regionais 

Ele disse ainda que a modalidade encontro itinerante é própria para se fomentar negócios 
entre empresas de uma mesma região. "O encontro capilariza o Ciesp em todo o Estado e 
a gente fortalece a economia local. No encontro, apresentamos a estrutura que o Ciesp 
tem, as vantagens em fazer parte de uma entidade forte e ao mesmo tempo a 
oportunidade de vender e arrumar clientes novos." 

Para o Encontro de Negócios de Mogi Guaçu, o Ciesp confirma as empresas Atual 
Indústria e Comércio de Aquecedores Solares, Baumer, Ferros e Aços Guaçu, Indústria 
Elétrica Marangoni e Maretti e R.C.O. & SITI Máquinas e Equipamentos.  

A programação está dividida em quatro etapas: credenciamento, abertura com 
pronunciamento das autoridades presentes, explanação das atividades do Ciesp, 
principalmente para a geração e apoio de negócios, planos e parcerias locais; e momento 
de troca de cartões, folders e catálogos entre os participantes (networking). 

O Ciesp-Campinas tem 429 empresas associadas, em 19 municípios da região. O 
faturamento conjunto dessas empresas é de R$ 37,67 bilhões/ano. 

Milton Paes 

 
(Fonte: DCI – 21/11/2017) 
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Total de ações trabalhistas cai mais de 90% 
 
Cautela em relação às novas regras reduziu abertura de processos, que havia sido inflada na semana 
anterior à mudança de legislação 
 
Fernando Nakagawa, O Estado de São Paulo 

BRASÍLIA - A nova legislação trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11, teve um 
efeito perceptível em sua primeira semana: derrubou drasticamente o número de ações na 
Justiça do Trabalho. Dados de cinco tribunais regionais consultados – Rio Grande do Sul, 
Bahia, Paraíba, Distrito Federal/Tocantins e Pernambuco – apontam uma queda de cerca 
de 60% no número de processos ajuizados em relação à média do primeiro semestre. 

Se for levada em consideração apenas a semana anterior à entrada em vigor da nova lei, 
essa queda é ainda mais drástica: chega a mais de 90%. O resultado não surpreende o 
presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
Guilherme Feliciano. Ele explica que a queda dos números era esperada diante do grande 
movimento visto nos últimos dias da antiga CLT.  
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Para Feliciano, muitos trabalhadores entraram com ações na reta final para garantir que o 
processo seja julgado com base nas regras antigas. Como a legislação vale para os 
contratos vigentes, a interpretação da maioria dos magistrados é que contratos encerrados 
no período da CLT serão julgados pela legislação antiga. Outro motivo apontado pelo 
presidente da Anamatra para a queda no fluxo de ações é a persistência de dúvidas e 
incertezas sobre a reforma. “Advogados devem estar estudando a legislação para 
entender como agir”, diz o magistrado. 

Entre advogados trabalhistas, prevalecem dúvidas sobre a aplicação das novas regras e 
alguns têm sinalizado que preferem aguardar a criação de jurisprudência sobre tópicos 
polêmicos. Entre os assuntos que mais geram debate está a aplicação da nova litigância 
de má-fé, que pode multar o trabalhador em até 10% do valor da causa, e o entendimento 
sobre a prevalência do princípio da condição mais benéfica ao trabalhador – situação que 
determina que, quando há mudança da legislação, prevalece a que for mais favorável ao 
empregado.  

Maior queda. Entre os Estados consultados, o que apresentou a maior queda no 
número de ações foi o Rio Grande do Sul. O TRT gaúcho registrou média diária de 173 
novos processos trabalhistas entre 11 e 17 de novembro. O volume é 93% menor do que o 
registrado na última semana de vigência da antiga versão da CLT, quando a média ficou 
em 2.613 ações por dia. Nos outros Estados o movimento também despencou. Na Bahia, 
o volume de novas ações caiu 91% nos primeiros dias da reforma ante a semana anterior. 
A queda chegou a 88% na Paraíba e a 74% no Distrito Federal e Tocantins. O feriado de 
15 de novembro pode até ter influenciado, mas o fato não é encarado como determinante, 
pois na Justiça do Trabalho é possível ajuizar ação eletronicamente, mesmo nos feriados. 

Em relação à média do primeiro semestre, a queda é menor, mas também expressiva. No 
Rio Grande do Sul, o número de novas ações na primeira semana da reforma é 67% 
menor que a média de todo o primeiro semestre. O fenômeno se repete em outros 
Estados: queda de 64% na Bahia, 63% na Paraíba e 56% em Pernambuco.  

Entre os maiores tribunais regionais do País, São Paulo e Rio de Janeiro informaram que 
os dados só são tabulados em prazos que variam de quatro a oito semanas. Em Minas 
Gerais, um problema no sistema eletrônico impediu o levantamento. A forte queda do 
movimento na Justiça do Trabalho, porém, ainda não é considerada uma tendência. Em 
nota, o TRT do Rio Grande do Sul avalia que, “para se constatar os efeitos no número de 
processos ajuizados, será necessário analisar as estatísticas em um intervalo de tempo 
maior”. 

 
 
(Fonte: Estado de SP – 21/11/2017) 
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CUT lança programa de demissão, e funcionários ameaçam greve 
 
CATIA SEABRA DE SÃO PAULO 
Funcionários da CUT (Central Única dos Trabalhadores) ameaçaram entrar em greve 
nesta semana, depois que a entidade iniciou na terça-feira (14) um Programa de Demissão 
Incentivada (PDI) para enxugar em quase 60% sua folha de pagamento. 

A entidade, com 178 empregados, se diz asfixiada pelo governo Michel Temer, que, com a 
reforma trabalhista, acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical. O tributo, que 
equivale a um dia de trabalho, é um dos principais recursos das centrais. 

Embora a cúpula da entidade afirme ter consultada seus trabalhadores sobre os critérios 
de exoneração, os funcionários chegaram a anunciar a deflagração de uma greve. 

O presidente da central, Vagner Freitas, diz desconhecer o movimento. Queixando-se de 
perseguição política, Freitas informa ainda que o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares 
aderiu voluntariamente ao programa, abrindo mão de um salário de R$ 15 mil. 

"Delúbio é um trabalhador da CUT. Agrega muito. É com muita dor que informo que ele 
tomou a iniciativa de aderir", disse Freitas, lembrando que a contratação do ex-tesoureiro 
(condenado por corrupção ativa no julgamento do mensalão) foi autorizada por Joaquim 
Barbosa, então ministro do Supremo. 

A direção da CUT argumenta que o plano de demissão de funcionários foi uma resposta 
ao fim do imposto sindical obrigatório. De acordo com Freitas, a redução permitirá a 
manutenção das atividades da central. 

Ele não informou qual o impacto da medida adotada pelo governo Temer nos cofres da 
entidade nem o orçamento global da entidade. Em 2016, ela recebeu R$ 59,8 milhões da 
contribuição. 

O presidente da CUT afirma ainda que o enxugamento da folha foi submetido à 
assembleia de trabalhadores após prévia apresentação de uma proposta da direção. 

"Diferentemente das empresas, os trabalhadores foram consultados. Não é um momento 
de felicidade", diz. O PDI será encerrado em 4 de dezembro e, caso não tenha adesão dos 
trabalhadores, será iniciado um processo de demissão até que se chegue ao percentual 
desejado. 



 

12 

Freitas alega que as medidas garantirão ações de enfrentamento com o governo Temer. 
Um carro de som fornecido pela entidade acompanhou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva na caravana que protagonizou pelo interior de Minas Gerais. 

MAIS CORTES 

Além do comando nacional da CUT, sindicatos, direções estaduais e federações estão 
realizando redução da folha de pagamentos. A Confederação Nacional dos Metalúrgicos, 
por exemplo, deverá entregar a sede própria para ocupar um andar no prédio da CUT, que 
deve ser esvaziado após o PDI. 

METALÚRGICOS 

Reunidos nesta sexta-feira (17), dirigentes de 44 sindicatos de metalúrgicos deixaram 
frustrados reunião com representantes patronais. Com dissídio em novembro, os 
trabalhadores tiveram que concordar com reposição de 1,8% da inflação reajustado 
apenas daqui a nove meses, em novembro. Os trabalhadores receberão três abonos de 
5% a partir de janeiro. Para as finanças dos sindicatos, 2.5%.  

 
 

Para desempregados em São Paulo, reforma trabalhista não faz 
diferença 
 
NATÁLIA PORTINARI DE SÃO PAULO 
Nas agências de emprego do centro de São Paulo, o clima é de falta de perspectiva de 
conseguir uma boa vaga e indiferença quanto às mudanças da reforma trabalhista. 

Desempregado há um ano, Edivanir Serafim, 32, é formado em recursos humanos e faz 
pós-graduação em design, além de uma segunda graduação em artes. "Trabalhei por seis 
anos no varejo e três anos em uma clínica. Não tinha uma função nada espetacular, mas 
mesmo assim não consigo achar uma vaga compatível com o que eu ganhava antes, que 
já era bem pouco", afirma. 

Para ele, uma maior oferta de empregos —uma das promessas da reforma trabalhista— 
não é necessariamente boa para o trabalhador. "São vagas desumanas, com salários 
baixíssimos. A crise no Brasil abriu oportunidade para que abaixassem salários." 

O rendimento médio dos trabalhadores em São Paulo passou por períodos de queda 
durante a crise, como o terceiro trimestre de 2015 e segundo de 2016, mas vem 
aumentando lentamente, em média. Como Edivanir, os desempregados ouvidos 
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pela Folha desistiram de arranjar emprego em suas áreas de estudo e sondavam vagas 
que exigem menos qualificação, como limpeza e recepção. 

Karina Soares, 30, fez técnico em informática e trabalha como freelancer com edição de 
vídeos, mas está disputando vaga em uma loja de brinquedos. Ela procura emprego há 
doze meses, mesma situação de seu namorado, Marcelo Luiz, 31. 

 
 
"Com a reforma vai piorar, com certeza. As empresas vão demitir funcionários para 
substituir por outras formas de trabalho", diz Karina.  
 
O adolescente Cauã Gustavo, 17, que cursa o terceiro ano do ensino médio, trabalha em 
agência de empregos da rua Barão de Itapetininga há sete meses, e sente que o mercado 
está se recuperando no segundo semestre. "A reforma trabalhista vai trazer mais vagas. 
Novas formas de escravidão para ajudar empresários", afirma. "O problema aqui é que as 
pessoas não têm qualificação para os melhores empregos." 
 
Os clientes da sua agência exigem seis meses ou um ano de experiência com carteira 
assinada, e referências e trabalho informal geralmente não bastam para a seleção. Aos 
candidatos que passam pelo calçadão, Cauã distribui panfletos e dá dicas de currículo. 
"Osasco [Grande São Paulo] no endereço não dá. Não pegam", diz. "Mas eu moro ali no 
Butantã [zona oeste]", protesta o atendido. 
 
Uma mãe, C.M., acompanhada pelo filho na agência, conta que não conseguiu vaga em 
um supermercado porque não constava em sua carteira que ela tinha experiência 
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específica cortando frios. "Não me deixaram provar que sei cortar salame." "O meu menino 
aqui, coitado, está desesperado. Preenche os formulários e coloca a pretensão salarial de 
R$ 900. Acho que ele nem sabe que isso é menos que o salário mínimo [R$ 937]." 
 
 

Menor presença de empresa média impacta em salário e 
desigualdade, aponta estudo 
 
As empresas de porte médio são sub-representadas no Brasil de forma mais intensa que 
em outros países para os quais há dados disponíveis, segundo estudo recente do Ipea 
(Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas). 
 
A presença de grandes companhias é levemente maior que a média de outras nações. O 
que caracteriza a distribuição é o excesso de pequenas e o menor número de médias, a 
que os autores dão o nome de centro faltante. 
 
A configuração de empresas por porte tem implicações na produtividade, nos salários e, 
por extensão, na desigualdade no país, segundo o pesquisador Miguel Foguel, um dos 
três economistas responsáveis pelo estudo. 
 
"Quanto maior o tamanho da companhia, maior a propensão a investir em tecnologia e a 
ter ganhos de produtividade de mão de obra e de capital. Uma representação excessiva de 
pequenas pressiona esses fatores para baixo." 
 
Há consequência também para os salários: "As empresas médias e grandes tendem a 
remunerar melhor, e o centro faltante, portanto, tem influência na desigualdade 
econômica", afirma Foguel. 
 
O texto aponta que há instituições legais e de apoio para micro e pequenos negócios, mas 
que essas políticas não são acompanhadas e elas não resultaram em companhias de 
porte médio em volume significativo. 
 
"Há tentativas para mudar isso, mas de maneira geral, microempresários são pouco 
capacitados, e as pequenas não conseguem prosperar o suficiente", diz. 
 
As médias estão em um limbo tributário, pois não estão enquadradas no Simples, e de 
crédito, porque há pouco empréstimo direcionado. 
 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 21/11/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Acordo reduz processo bilionário contra o Itaú  
 
Por Beatriz Olivon 
Apesar de haver súmula contrária do Tribunal Superior do Trabalho (TST), os bancos 
ainda enfrentam uma tese que tem gerado pedidos bilionários na Justiça. Em ações, ex-
empregados pedem a correção de verbas trabalhistas pela mesma taxa de juros cobrada 
dos clientes - muito superior à praticada pela esfera trabalhista. Em setembro, o Itaú, por 
exemplo, conseguiu fechar acordo em uma dessas ações, que se arrastava desde 2009. O 
pedido era de R$ 16 bilhões. O valor acordado em audiência na 1ª Vara do Trabalho de 
Osasco (SP), porém, foi muito menor, de R$ 382 mil. A negociação demorou cerca de três 
horas (processo nº 7213.61.2012.5.02. 0000). Mesmo considerando a chance de perda 
remota, o banco indicava o processo em suas demonstrações financeiras.  
 
Os pedidos tentam aplicar os artigos 402 e 1.216 do Código Civil à seara trabalhista. O 
primeiro afirma que perdas e danos devidas a credor abrangem, além do que efetivamente 
perdeu, o que deixou de lucrar. O outro prevê que pessoa que se apossar indevidamente 
de um bem deve responder pelos "frutos" colhidos no período da posse. Com base nos 
dispositivos, os trabalhadores alegam nos processos que os bancos teriam se apossado 
de recursos que seriam deles e obtido rendimentos com o não pagamento de verbas 
trabalhistas - ao emprestar o dinheiro e obter retorno com altas taxas de juros.  
 
Em 2013, a questão foi definida pelo TST, por meio da edição da Súmula 445. O texto 
afirma que "a indenização por frutos percebidos pela posse de má-fé, prevista no artigo 
1.216 do Código Civil, por tratar-se de regra afeta a direitos reais, mostra-se incompatível 
com o direito do trabalho, não sendo devida no caso de inadimplemento de verbas 
trabalhistas". Decisões do TST e advogados indicam que a súmula também é aplicada a 
pedidos com base no artigo 402, que não consta explicitamente no texto.  
 
Apesar da jurisprudência ser favorável, os grandes bancos ainda enfrentam a tese, 
segundo o advogado do Itaú no processo, Estevão Mallet, sócio do escritório Mallet 
Advogados Associados. Há decisões deste ano do TST sobre o tema, mesmo com súmula 
editada há quatro anos. Nos processos, de acordo com Mallet, os trabalhadores alegam 
que os bancos usaram os recursos das verbas trabalhistas para realizar empréstimos a 
taxas elevadas. "Parte-se da ideia [a tese] de que todos os recursos são emprestados com 
taxa de juros mais alta, o que não é verdade. Há créditos muito mais baixos e muitas 
perdas", afirma.  
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Raramente os casos são resolvidos com acordos entre empresas e trabalhadores, 
segundo Mallet. No caso do Itaú, acordou-se o pagamento das verbas trabalhistas devidas 
com a correção habitual. Com a taxa de juros praticada para empréstimos de maior risco, 
o valor alcançaria os R$ 16 bilhões. "Isso gera uma distorção gigantesca do crédito" , diz o 
advogado. Na Justiça do Trabalho, o pagamento de verbas trabalhistas é sujeito a 
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, como explica o advogado Rodrigo 
Takano, sócio da área trabalhista do escritório Machado Meyer Advogados. De acordo 
com o advogado, a correção das verbas trabalhistas não deve ser confundida com 
reparação de danos.  
 
Os processos que deram origem à súmula são de 2005 e 2006 em sua maioria, mas ainda 
há pedidos do tipo sendo ajuizados, segundo o advogado. Mas a expectativa é que sejam 
negados pela Justiça do Trabalho. "É uma tese bastante criativa" , afirma o professor da 
FGV Direito Rio, Luiz Guilherme Migliora. De acordo com ele, a súmula 445 também se 
aplica a pedidos que têm base no artigo 402. "Isso está resolvido e sedimentado no TST. 
Mas é claro que o direito do trabalho é volátil."  
 
Para o professor, decisões que permitem a correção pleiteada pelos empregados são uma 
forma de punir os bancos. "Isso parece dano moral de caráter punitivo travestido de lucros 
cessantes", diz Migliora, acrescentando que a indenização por lucros cessantes depende 
do que a pessoa deixaria de ganhar se o direito dela não tivesse sido violado e, nesses 
casos, o que os empregados fariam com o dinheiro é uma especulação. "E não teriam 
rendimento como o do banco." Os trabalhadores, em geral, já não especificam esse pedido 
de correção em pleitos de verbas trabalhistas, segundo Akira Sassaki, do escritório Adib 
Abdouni Advogados, que atua na defesa de trabalhadores. "A maioria pede juros e 
correção monetária na forma da lei", diz. Contudo, acrescenta, alguns advogados que 
fazem reclamações trabalhistas contra bancos ainda desenvolvem essa tese.  
 
O Itaú ainda tem outra ação sobre o assunto, que está no TST (nº 
0044700.03.2008.5.2.66). Nesse, o pedido das verbas trabalhistas chega a R$ 4 bilhões. 
O processo foi sobrestado para aguardar o julgamento de um processo repetitivo sobre 
outro ponto discutido no mérito - a majoração do valor do repouso semanal remunerado 
decorrente da integração das horas extras habituais e se ela deve repercutir no cálculo das 
demais parcelas salariais. Em nota, o Itaú afirma que os pedidos iniciais de aplicação de 
juros moratórios nos moldes da taxa de cheque especial e de forma capitalizada são 
destoantes da prática e da legislação trabalhista. O banco diz acreditar, tanto com base na 
lei quanto na jurisprudência, que os pedidos não se sustentam e indica que obteve decisão 
favorável no TST no caso em que foi firmado acordo. Os valores em discussão não foram 
provisionados pois, segundo o banco, a probabilidade de perda é remota. 
 
 

 
(Fonte: Valor Econômico – 21/11/2017) 


