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Trabalho por conta própria segura desemprego em abr il  
 
Por Camilla Veras Mota e Robson Sales  
Com geração líquida de postos de trabalho, a taxa de desemprego recuou no trimestre 
encerrado em abril, de 13,7% nos três meses até março para 13,6%. Descontados os 
efeitos sazonais, o indicador da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua mantevese estável em 13,2%, calculam economistas. O sinal é positivo, já que a 
expectativa do mercado era de aumento da taxa, mas frágil. A maior parte do emprego 
gerado no período foi o por conta própria, categoria precária, que inclui muitas vezes o 
trabalho informal. O volume de vagas com carteira assinada recuou pelo 27º mês 
consecutivo, no confronto com igual período do ano anterior.  
 
Os salários, por sua vez, tiveram o quinto aumento real consecutivo, na mesma 
comparação. Ajudados pela inflação comportada, eles cresceram 2,7%, maior alta desde 
abril de 2014. A massa de rendimentos avançou 1,1%. 
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O ritmo mais brando da procura por trabalho contribuiu para o recuo da taxa de 
desemprego, afirma Cosmo Donato, da LCA Consultores. Depois de avançar em média 
1,1% no segundo semestre de 2016, a força de trabalho aumentou 1,4% no primeiro 
trimestre deste ano. Em abril, a alta desacelerou para 1,2%, na comparação com o mesmo 
intervalo do ano passado.  
 
Assim, a taxa de participação  a proporção de pessoas empregadas ou à procura de nova 
vaga em relação à população em idade ativa  mantevese estável em patamar alto, de 
61,6%, nível condizente com o atual cenário de recessão. "A força de trabalho tem espaço 
para subir, mas em um ritmo menos intenso", pondera. O arrefecimento levou o 
economista a revisar a projeção preliminar para o desemprego em maio, de 14% para 
13,8%, e a média prevista para o ano, de 13,7% para 13,6%.  
 
A avaliação em relação à ocupação, que chegou a crescer 0,3% sobre o trimestre 
encerrado em março, é de que ela não tem fôlego para manter resultados positivos no 
curto prazo. O desempenho de abril, destaca o economista, foi baseado no aumento 
especialmente do emprego por conta própria  de onde vieram 167 mil das 291 mil vagas 
geradas de um trimestre móvel para outro. "O setor formal ainda está sofrendo os efeitos 
da crise", afirma, referindose à retração de 3,6% do volume de postos com carteira 
assinada ante igual período do ano anterior.  
 
O diagnóstico também se aplica à indústria, que teve o primeiro resultado positivo em dois 
anos, alta de 1,8% em relação ao trimestre anterior  abril em relação a janeiro. "Os dados 
de produção e a utilização da capacidade instalada ainda não indicam uma reversão".  
 
Sarah Bretones, economista da MCM Consultores, destaca a queda de 1,5% no total de 
empregados na comparação com o mesmo trimestre de 2016, menor retração em um ano  
auxiliada pelo aumento do emprego por conta própria. No primeiro trimestre, a ocupação 
encolheu 1,9%. "Pode ser um resquício de informalidade voltando, mas é preciso ter 
cautela", ressalva, já que ainda não é possível afirmar se o movimento de abril foi pontual 
ou se é uma nova tendência. "Isso pode ser sinal de mercado está demitindo menos", 
disse Cimar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Ele destacou que o número de desempregados, que 
recuou de 14,2 milhões para 14 milhões, cresceu expressivos 23,1% sobre o trimestre até 
abril de 2016. A alta, contudo, foi a menor nessa comparação desde maio de 2015.  
 
Os ganhos reais nos salários, diz Sarah, são movimento cada vez mais consistente diante 
das surpresas positivas trazidas pela inflação, que desacelera em ritmo mais intenso que o 
esperado. Assim, a MCM provavelmente revisará sua estimativa para a renda média real 
no ano  de queda de 0,3% para um número positivo. Já a forte inércia inflacionária que tem 
mantido o avanço nominal da renda acima de 7%, na comparação com iguais intervalos do 



 

3 

ano anterior, deve ceder nos próximos meses, acrescenta Donato, da LCA. Ainda assim, 
os salários devem finalizar o ano com ganhos reais, ele avalia. Para o diretor de pesquisas 
econômicas do Goldman Sachs para a América Latina, Alberto Ramos, o mercado de 
trabalho continuará se deteriorando nos próximos meses, já que a economia não dá sinais 
de que está chegando ao patamar mínimo de crescimento que absorveria a expansão 
natural da força de trabalho  algo entre 1,2% e 1,4% ao ano, calcula.  
 
A expectativa é que o desemprego estabilize no segundo semestre e comece a recuperar 
no fim do ano. O risco nesse cenário é a nova crise política, que, ao aumentar a incerteza, 
pode ter impacto negativo sobre a economia e, por consequência, no mercado de trabalho.  
 
"A crise pode postergar o início da recuperação", concorda Sarah. A expectativa inicial era 
que a taxa começasse a ceder a partir do segundo semestre. O prolongamento da 
instabilidade política, diz, pode elevar o desemprego médio de 13,1% previsto para 2018 e 
leválo para mais próximo do esperado para este ano, 13,3%. 
 
 
 

Atividade na indústria de SP sobe 0,3% em abril, di z Fiesp  
 
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria de São Paulo aumentou 0,3% em 
abril, sobre março, na série sem influência sazonal. O INA acompanha o total de vendas 
reais, horas trabalhadas na produção e nível de utilização da capacidade instalada (Nuci). 
O INA de março foi revisado de queda de 0,9% para recuo de 1%, feito o ajuste. As 
vendas aumentaram 0,3%, as horas trabalhadas subiram 0,6% e o Nuci cresceu 0,8 ponto 
percentual no período, para 75%. Em 12 meses, a atividade da indústria paulista cai 6,5%.  
 
Para Paulo Francini, diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da 
Fiesp, os próximos meses devem alternar altas e baixas. Ainda não foi possível avaliar os 
efeitos da nova crise política, e a Fiesp continua com a expectativa de fechar 2017 com 
crescimento de 1,2% na atividade. "Mas dos últimos eventos, todos estão cautelosos sobre 
o que vai acontecer", afirma Francini, em nota.  
 
Em 18 setores acompanhados, três se destacaram. O de borracha e material plástico 
subiu 0,6% em abril, na série com ajuste sazonal. As horas trabalhadas na produção 
recuaram 0,6%, vendas reais subiram 2,2%. O INA de celulose e papel cedeu 0,3%. O de 
minerais não metálicos caiu 0,9%. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 01/06/2017) 
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Crise política pode atrasar volta do emprego 
 
Prevista para ocorrer a partir de setembro, a melho ra da taxa de desemprego pode ser postergada 
diante de incertezas; para economista, 16 milhões d e pessoas podem ser impactadas neste ano 
 

 
 
São Paulo - O agravamento da crise política no País pode reverter a perspectiva de recuperação 
do mercado de trabalho que, até duas semanas atrás, estava prevista para acontecer no segundo 
semestre deste ano. No trimestre encerrado em abril, a taxa de desemprego já alcança 13,6% (14 
milhões de pessoas), uma alta de 1 ponto percentual quando comparada ao trimestre finalizado em 
janeiro (12,6%), segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O professor de economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), José 
Nicolau Pompeo, afirma que há duas semanas atrás, a expectativa era de que a desocupação 
crescesse até o mês de setembro, alcançando 15 milhões de pessoas e começasse a cair depois 
deste período. Porém, com as incertezas geradas pela divulgação da delação de um dos sócios da 
JBS Joesley Batista, no dia 17 de maio, colocando em xeque o mandato do presidente Michel 
Temer, há a possibilidade que o número de desempregados possa continuar avançando após 
setembro, chegando a 16 milhões de pessoas. "Se há incerteza é porque o risco é muito elevado. 
Neste cenário, é improvável que os empresários continuem investindo. Eles não só param de 
contratar, como cortam mais custos nesta situação", diz Pompeo. 
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A pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Maria Andréia Parente faz 
uma avaliação semelhante, acrescentando que a não aprovação das reformas estruturais pode 
acabar atrasando o processo de retomada do emprego. "A perspectiva de recuperação do 
mercado de trabalho estava associada a uma expectativa de melhora do ambiente de negócios 
que, por sua vez, estava ancorada na aprovação das reformas. Sem o andamento desta agenda, 
pode ocorrer um atraso na volta dos investimentos e, portanto, da atividade e da retomada do 
mercado de trabalho", avalia a pesquisadora. 

Menor intensidade 

Ao comentar os dados da Pnad, o próprio coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar 
Azeredo, admitiu que os últimos eventos políticos podem afetar os números já desfavoráveis da 
economia. "O mercado está demitindo menos. A procura por trabalho continua crescendo, mas 
cresce em intensidade menor. O mercado reage de alguma forma a efeitos externos, tanto 
macroeconômicos quanto políticos. Só que a pesquisa reflete abril. Você tem um mês de maio com 
crise política, com efeitos que podem afetar o cenário econômico e podem afetar o mercado de 
trabalho", analisou Azeredo. Outros dados divulgados pelo IBGE mostram que, em relação ao 
trimestre encerrado em março (13,7%), a taxa de desocupação chegou a recuar 0,1 ponto em abril. 
No entanto, Azeredo explica que a desaceleração no ritmo de alta da população desempregada 
pode estar associada ao desalento, ou seja, às pessoas que desistem de procurar emprego. 

Outros dados divulgados ontem pelo IBGE mostram que a população ocupada cresceu de 88,947 
milhões em março, para 89,238 milhões em abril. Além disso, o número de empregados com 
carteira assinada (33,3 milhões) reduziu 1,7% (menos 572 mil pessoas) na comparação com o 
trimestre de novembro de 2016 a janeiro de 2017 (33,9 milhões). Frente ao trimestre de fevereiro a 
abril de 2016, houve queda de 3,6%, o que representou a perda de aproximadamente 1,2 milhão 
de pessoas nessa condição. "Em três anos, o Brasil perdeu 3,5 milhões de empregos, sendo 96% 
deles com carteira assinada", lembrou Azeredo. 

Já o rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos (R$ 2.107) ficou estável 
em abril, frente ao trimestre de novembro de 2016 a janeiro de 2017 (R$ 2.095) e também em 
relação ao mesmo trimestre de 2016 (R$ 2.052). Na abertura dos dados setoriais, o IBGE revela 
que o comércio dispensou 451 mil empregados em apenas um trimestre. A construção demitiu 
outros 291 mil funcionários, enquanto na agricultura, 218 mil postos de trabalho foram cortados. Já 
nos transportes, seis mil pessoas foram demitidas, enquanto que o corte atingiu 47 mil pessoas na 
administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde humana. 

Na indústria, 204 mil pessoas foram contratadas no trimestre encerrado em abril. No serviço 
doméstico, outros 26 mil foram admitidos. Já a atividade de alojamento e alimentação absorveu 
mais 150 mil pessoas no trimestre. 

Paula Salati 

 
 
(Fonte: DCI – 01/06/2017) 
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Taxa de desemprego fica em 13,6% 
 
No trimestre encerrado em abril, País tinha 14,048 milhões de desempregados, número pouco menor 
do que o do trimestre fechado em março 
 
Daniela Amorim e Maria Regina Silva, O Estado de S. Paulo  
RIO e SÃO PAULO - A taxa de desemprego no País alcançou 13,6% no trimestre 
encerrado em abril, o pior desempenho para essa época do ano dentro da série histórica 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 
2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda assim, o resultado 
indica uma estabilização da taxa em relação ao período anterior. 
 
Houve corte de vagas, aumento na fila de desempregados, eliminação de postos formais 
de trabalho. Mas o resultado foi um pouco melhor do que a média das expectativas de 
analistas do mercado financeiro, que previam uma taxa de desocupação de 13,9%, 
segundo o serviço Projeções Broadcast. 
 
Em abril, a população desocupada teve ligeiro recuo em relação a março: 14,048 milhões 
ante 14,176 milhões. A população ocupada cresceu de 88,947 milhões para 89,238 
milhões. A taxa de desemprego saiu de 13,7% para 13,6%, a primeira redução desde 
outubro de 2014.  
 
No entanto, dois terços das informações levadas em consideração são repetidas, o que 
impede que os dados sejam comparáveis, alertou Cimar Azeredo, coordenador de 
Trabalho e Rendimento do IBGE. 
 
 “O mercado de trabalho está demitindo menos. A procura por trabalho continua 
crescendo, mas em intensidade menor. O mercado reage de alguma forma a efeitos 
externos, tanto macroeconômicos quanto políticos.  
 
Só que a pesquisa reflete abril. Você tem um mês de maio com crise política, com efeitos 
que podem afetar o cenário econômico e podem afetar o mercado de trabalho”, ressaltou 
Azeredo, referindo-se à turbulência desencadeada pela divulgação em 17 de maio da 
delação do empresário Joesley Batista, um dos sócios da JBS. 
 
O ligeiro arrefecimento na taxa de desemprego pode ser pontual, já que não reflete a 
deterioração recente na política, concorda o economista-chefe da Lopes Filho & 
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Associados, Julio Hegedus Netto. “Não se sabe o que irá acontecer em relação ao 
governo do presidente Michel Temer. Esse terremoto paralisou o País”, disse. 
 
O economista-chefe da Lopes Filho ressalta que o nível de confiança pode voltar a piorar e 
atingir a estimativa de retomada do mercado de trabalho. “Claro que a crise tende a afetar 
a decisão das empresas e dos consumidores em gastar. Há uma capacidade ociosa muito 
elevada”, afirma Netto, acrescentando que novas contratações podem ficar 
comprometidas. 
 
Em apenas um trimestre, o País ganhou mais 1,127 milhão de desempregados, enquanto 
viu fechar 615 mil postos de trabalho. Também houve extinção de 572 mil vagas com 
carteira assinada.  
 
“Em três anos, o Brasil perdeu 3,5 milhões de empregos, sendo 96% deles com carteira 
assinada”, lembrou Azeredo. 
 
Houve reação da indústria no período, com 204 mil empregos gerados, mas o IBGE 
acredita que possa ser um movimento pontual, que precisa ser acompanhado com cautela. 
 
O economista Cosmo Donato, da LCA Consultores, acredita que a deterioração no 
mercado de trabalho continue este ano e se prolongue até meados de 2018.  
 
“A melhora da atividade econômica deve demorar um longo tempo até se refletir 
substancialmente sobre o mercado de trabalho”, previu Donato, que espera um 
desemprego médio de 13,6% em 2017. 
 

 

 

Conselho vai revisar CLT e texto da reforma trabalh ista 
 
Conselho Nacional do Trabalho será lançado nesta qu inta-feira e será formado por 30 membros 
 
Murilo Rodrigues Alves e Fernando Nakagawa, O Estad o de S.Paulo 
BRASÍLIA - O governo lança hoje um órgão que poderá propor ao presidente Michel 
Temer que vete alguns pontos da reforma trabalhista, caso o projeto seja aprovado no 
Senado.  
 
Criado há mais de 20 anos pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, o Conselho 
Nacional do Trabalho vai ser instituído oficialmente com 30 membros, sendo 
10 representantes do governo, dez dos trabalhadores e dez dos patrões. 
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Segundo o Ministério do Trabalho, uma das missões do colegiado será “revisar” a 
septuagenária Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). O ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, disse que o conselho poderá analisar o projeto da reforma trabalhista e propor 
modificações no texto, mesmo depois do aval dos senadores – o texto já foi aprovado pela 
Câmara. 
 
“O governo como um todo vai avaliar o texto que for aprovado para ver a viabilidade de 
aceitar as sugestões dos senadores e outras modificações”, afirmou Nogueira ao Estado. 
“O governo verá se poderá atender ou não aquilo que o Congresso propuser.”  
 
Sobre o atraso em uma semana na tramitação do texto na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado, Nogueira disse que os parlamentares têm deliberado o 
projeto de “modernização” de legislação trabalhista em seu “devido tempo e maturidade”. 
 
Segundo ele, as reformas serão aprovadas porque há consciência de todos – 
trabalhadores, empregadores e classe política – de que o País precisa modernizar sua 
legislação para introduzir sua economia no cenário global, gerar empregos e combater a 
desigualdade social. 
 
O Conselho Nacional do Trabalho ainda deverá tratar da questão do fim da 
obrigatoriedade do imposto sindical, um dos pontos da reforma.  
 
O ministro já se posicionou contrário ao fim do desconto obrigatório de um dia de trabalho 
para os sindicatos, mas afirmou que o governo não entrará nessa questão e que há outras 
formas de os sindicatos se financiarem.  
 
Políticas de fomento à geração de empregos também devem ser discutidas pelo conselho. 
 
Segundo Nogueira, o número de 14 milhões de desempregados no País não é fruto do 
último ano de governo, mas de gestões anteriores. Ele destacou a criação de vagas nos 
meses de fevereiro e abril.  
 
E garantiu que, “daqui para frente”, o Brasil vai atingir números menores de desemprego.  
 
“A geração de empregos será consequência das medidas que o governo tem tomado”, 
afirmou, destacando a retomada da confiança no País e a agenda de reformas do 
Executivo. 
 

 
 
(Fonte: Estado de SP – 01/06/2017) 



 

9 

 
DECISÕES 
 
 

 
 
TST mantém indenização de R$ 60 mil para uma bancár ia 
 
- O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou agravo de instrumento de uma bancária 
que buscava elevar uma indenização por danos morais, fixado em R$ 60 mil pela Justiça 
Trabalhista do Espírito Santo, por ter sido obrigada pela instituição em que trabalhava a 
cometer ilícito penal. 
 
Ela era instruída pelo banco a criar obstáculos para a atuação de oficiais de justiça, com 
manobras como esconder o dinheiro da agência em locais inusitados: latas de lixo, 
carpetes e bolsas. 

Relator do recurso, o ministro Cláudio Brandão salientou que, em regra, a intervenção do 
TST para reduzir ou elevar a indenização por dano moral apenas se mostra possível nas 
situações em que o montante estabelecido nas instâncias inferiores se mostrar irrisório ou 
exorbitante. "Não é o caso", disse. 

Condenado a pagar R$ 175 mil de indenização na primeira instância, o banco conseguiu, 
em recurso ordinário, a redução do valor pelo tribunal, que apesar de reconhecer o dano, 
avaliou que R$ 175 mil era um valor exorbitante, se considerada a média das indenizações 
arbitradas em casos semelhantes pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Por 
isso, reduziu a R$ 60 mil. 

No recurso ao TST, a trabalhadora alegou que não há nenhuma função punitivo-didática 
em uma indenização fixada em valor menor ao pago pelo banco espontaneamente, por 
meio de acordo, em circunstâncias análogas. 

Em sua análise do caso, Brandão afirmou que, pela inexistência de critérios precisos para 
a aferição do prejuízo moral decorrente da conduta de outra pessoa, não é fácil a tarefa do 
magistrado ao arbitrar o valor da indenização. 

"A doutrina reconhece a dificuldade e aponta para o problema de indenizações 
discrepantes, considerando fatos semelhantes com valores muito diferentes ou, então, 
situações extremamente distantes, com valores próximos", afirmou o ministro. 
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Brandão assinalou que o regional, ao fixar a indenização em R$ 60 mil, considerou a 
natureza da lesão, as consequências na vida profissional e pessoal da vítima, a média das 
indenizações arbitradas envolvendo a mesma situação e, ainda, o caráter de desestímulo 
à reincidência. /Agências 

 
 

 
 
 

Adicional de insalubridade  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a Viação Cuiabá ao pagamento do 
adicional de insalubridade em grau médio a um motorista de ônibus coletivo urbano pela 
exposição à vibração em nível prejudicial à sua saúde durante o trabalho. A decisão é da 
1ª Turma (RR1118465.2014. 5.03.0094).  
 
Em decisão anterior, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais havia absolvido a 
empresa do pagamento do adicional, afirmando que a perícia não revelou as condições 
reais de trabalho do motorista.  
 
Diferentemente do entendimento regional, o relator do caso no TST, desembargador 
convocado Marcelo Lamego Pertence, deu provimento ao recurso do empregado para 
restabelecer a sentença que deferiu o adicional.  
 
Para ele, a insalubridade está devidamente caracterizada no caso, uma vez que o 
empregado trabalhava submetido a patamar de vibração que implica riscos potenciais à 
sua saúde.  
 
Ele afirmou que de acordo com a NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego é possível 
afirmar que os efeitos da vibração apenas não causam danos à saúde do trabalhador "se 
os índices apurados estiverem compreendidos na "categoria A" a que se refere a norma 
ISO 2631, traduzindo efeitos que ainda não foram objetivamente documentados", o que 
não seria o caso. 

 


