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Cortes e maior procura por vagas elevam desemprego em 
março, dizem analistas  
 
Por Camilla Veras Mota  
Novos cortes de vagas e maior procura por trabalho pressionaram a taxa de desemprego 
no mês passado, elevandoa a 13,7%, conforme a média 23 estimativas colhidas entre 
consultorias e instituições financeiras pelo Valor Data, depois de atingir 13,2% no trimestre 
móvel até fevereiro. As projeções para o dado da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua, que será apresentado hoje, variam de 13,2% a 14,1%. Em 
março do ano passado, o desemprego era de 10,9%.  
 
A eliminação de postos de trabalho manteve o ritmo forte que vem sendo observado desde 
agosto do ano passado, diz o economista Thiago Xavier, da Tendências Consultoria. Em 
seus cálculos, a ocupação recuou 1,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2016, 
enquanto a procura por emprego, traduzida na dinâmica da força de trabalho, cresceu 
1,4% 
 

 



 

2 

 
Dessazonalizado, o desemprego de 13,7% esperado para março, ele acrescenta, fica em 
torno de 13%. "A taxa dessazonalizada deve se manter mais ou menos estável nesse nível 
até o fim do ano", diz. O patamar alto  13,5 milhões de desempregados  é reflexo da 
recuperação lenta que o mercado de trabalho deve enfrentar.  
 
Nesse sentido, a equipe do Bradesco destaca a surpresa negativa com o desempenho do 
emprego formal em março. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
mostrou redução líquida de 63,6 mil postos com carteira assinada, quando a expectativa 
era de saldo positivo.  
 
Em fevereiro, depois de 22 meses seguidos, o país voltou a gerar vagas, 35,6 mil  saldo 
ainda insuficiente para evitar nova diminuição no estoque de emprego formal no primeiro 
trimestre de 2017, de 64,4 mil.  
 
A queda da ocupação na Pnad Contínua só não tem sido maior, observa em relatório a 
instituição, porque há algumas oportunidades no mercado informal e no trabalho por conta 
própria, que compensam as restrições ainda fortes do segmento formal.  
 
Depois de cair do forma ininterrupta desde o início da série da Pnad, 2012, o volume de 
trabalhadores empregados no setor informal vem crescendo gradualmente desde junho do 
ano passado. Em janeiro e fevereiro deste ano, ele registrou as maiores altas da série, de 
6,4% e de 5,5%, nessa ordem, na comparação com os mesmo trimestres móveis do ano 
anterior.  
 
Para Bruno Ottoni e Tiago Barreira, economistas do IbreFGV, os números de fevereiro já 
foram decepcionantes, com aumento expressivo do desemprego, de 12,6% para 13,2%.  
 
Após o resultado, a instituição elevou a projeção para a taxa média do ano, de 12,1% para 
13,1%, com queda de 0,7% da ocupação em relação a 2016 e alta de 1,1% da força de 
trabalho.  
 
Eles ressaltam que a atividade econômica tem trazido sinais melhores, especialmente de 
setores como a indústria e a agropecuária, mas avaliam que a melhora ainda demorará a 
se refletir no nível de contratações.  
 
O banco Haitong, que projeta desemprego de 13,8% neste primeiro trimestre, observa que 
o nível atual da taxa é "bem superior" aos 8% estimados para a chamada "taxa natural de 
desemprego"  constatação que reforça a perspectiva de continuidade do processo de 
desinflação pelo qual passa a economia. 
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Legislação não estimula 'PJ' , diz Planejamento  
 
Por Ribamar Oliveira  
A reforma trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados, na noite da quartafeira, não 
estimula as empresas a demitir trabalhador com carteira assinada para contratar outro 
como pessoa jurídica para fugir de encargos previdenciários e trabalhistas  fenômeno 
conhecido como "pejotização" , de acordo com interpretação dada ontem pelo Ministério 
do Planejamento, ao Valor. Para o Planejamento, o texto aprovado pela Câmara não 
coloca em risco a receita da Previdência Social, ao contrário do que dizem alguns 
especialistas em direito do trabalho.  
 
O Planejamento ressaltou que a reforma não alterou os artigos 3º e 9º da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). O artigo 3º considera empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário. O artigo 9º prevê que serão nulos de pleno direito os atos praticados com 
o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. "Se 
uma empresa contratar uma empresa individual ou jurídica com o intuito de 
descaracterizar vínculo empregatício, os auditores da Receita Federal e do Trabalho 
poderão autuar e multar os referidos empregadores, e a Justiça do Trabalho poderá 
reconhecer o vínculo empregatício, garantindo ao empregado todos os direitos a ele 
inerentes, com base nos artigos 2º, 3º e 9º da CLT", diz a nota do Planejamento enviada 
ao Valor.  
 
A reforma trabalhista aprovada pela Câmara permite que uma empresa contrate outra 
prestadora de serviços para executar qualquer tipo de atividade, inclusive sua atividade 
principal. A prestadora de serviço terá, em primeiro lugar, que comprovar capacidade 
econômica compatível com a execução dos serviços. Os trabalhadores contratados pela 
prestadora dos serviços terão todos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição, 
inclusive férias, 13º salário, seguro desemprego e FGTS. Por eles, a empresa prestadora 
de serviço terá que recolher aos cofres públicos os mesmos encargos previdenciários que 
são pagos pelas demais empresas. Os trabalhadores das empresas prestadoras de 
serviços também terão que recolher à Previdência, nos mesmos percentuais dos demais. 
Por esta razão, o Planejamento argumenta que não haverá perda de arrecadação.  
 
Além de esclarecer que a terceirização pode ser feita também para atividades fins da 
empresa contratante, o substitutivo do deputado Rogério Marinho (PSDBRN), relator da 
reforma trabalhista na Câmara, acrescentou duas regras para dificultar a "pejotização". A 
primeira determina que não pode figurar como contratada a pessoa jurídica cujos titulares 
ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços à contratante na qualidade de 
empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se forem aposentados. Outro 
dispositivo prevê que o empregado que for demitido não poderá prestar serviços para a 
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mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do 
decurso do prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. O Ministério 
do Planejamento entende que essas duas regras reduzem "a possibilidade de 
pejotização". Em sua nota, o Planejamento ressaltou que a contratante é subsidiariamente 
responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias, tanto no trabalho temporário 
como no terceirizado. 
 
 

Para especialistas, impacto do projeto ainda é ince rto  
 
Por Tainara Machado  
Especialistas avaliam que é difícil estimar qual será o efeito da reforma trabalhista 
aprovada na quartafeira pela Câmara dos Deputados para a arrecadação previdenciária. 
Por um lado, avaliam, o projeto de lei nº 6.729 pode aumentar a formalização, ao permitir 
modelos de contrato de trabalho antes vedados pela legislação, como trabalho intermitente 
e ampliação da jornada parcial de 25 para 32 horas semanais. Por outro, é possível que a 
reforma, aliada à Lei de Terceirização, torne o mercado de trabalho mais precário e até 
aumente o número de trabalhadores contratados como pessoa jurídica, em vez de terem a 
carteira assinada.  
 
Para José Roberto Afonso, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), esse 
fenômeno não é tão provável, porque boa parte do processo de "pejotização" já ocorreu. 
"Quase todos que poderiam ser demitidos e recontratados como PJ já o foram, quando 
estourou a recessão. Ou seja, a nova lei não terá impacto negativo simplesmente porque 
ele já ocorreu", afirma. Em 2014, observa, já havia 7,9 milhões de empresários, autônomos 
ou microempreendedores, contra 8,9 milhões que se declararam empregados entre 
aqueles que fizeram declaração anual de Imposto de Renda. "A lei está atrasada. Tenta 
lidar e regularizar algo que já aconteceu e, ao meu ver, isso não vai ser interrompido. O 
fato é que contratar um empregado formal no Brasil custa muito caro", diz.  
 
Gabriel Ulyssea, professor do Departamento de Economia da PUCRJ, avalia que pode 
haver aumento da "pejotização", mas não acredita que isso aconteça em larga escala 
porque a terceirização tem um risco alto de judicialização. Além disso, afirma, a reforma 
atualiza a legislação e flexibiliza as relações de trabalho ao regulamentar práticas como 
"home office", o que pode ter impacto positivo sobre o nível de formalização do mercado 
de trabalho brasileiro. Ele alerta, porém, que será importante avaliar qual vai ser o efeito 
das novas modalidades de contrato previstas no projeto sobre quem já trabalha em tempo 
integral. "Do ponto de vista das relações de trabalho, podem ficar [com a reforma] mais 
cooperativas e menos conflitivas, com possibilidade de aumento do emprego formal, já que 
incentivos para contratação informal vão ser reduzidos", diz Ulyssea. Sob a ótica da 
arrecadação, o economista pondera que é preciso observar qual será o equilíbrio atuarial 
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possível na Previdência, caso contribuição sobre a jornada parcial, por exemplo, dê direito 
à aposentadoria integral, algo não abordado na proposta de reforma previdenciária em 
discussão. Já Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), avalia que o projeto até pode aumentar a 
contratação com carteira assinada, mas em condições de trabalho muito mais precárias, 
análogas às que hoje vigoram no mercado informal, diz ele. A reforma, afirma, é um 
"perverso desmonte" da CLT e atende principalmente às reivindicações das empresas, 
além de ser bastante diverso do projeto enviado pelo governo à Câmara. Apresentado 
originalmente com seis páginas, o texto acabou com mais de 40 páginas que alteram 
cerca de 200 dispositivos da CLT.  
 
Para Lúcio, é difícil estimar o impacto para a Previdência do projeto, mas a legislação 
tende a produzir redução de salários e, por consequência, de contribuição para o INSS. "É 
provável que trabalhadores em condições precárias virem formais, mas com participação 
contributiva nula ou muito baixa, o que pode agravar as finanças da Previdência e exigir 
novos ajustes". Afonso ressalta a distinção entre um trabalhador terceirizado, que continua 
a ter os direitos garantidos pela CLT, e um trabalhador contratado como uma "empresa". É 
esse último formato, diz, que traz perda de receita para o governo, embora as empresas 
individuais também recolham impostos. O problema é que faltam dados para avaliar qual é 
a perda líquida. "É preciso fazer contas e, para tal, precisamos que o governo publique 
dados, simulações. Regredimos na transparência e não avançamos no conhecimento dos 
efeitos das reformas", diz. 
 
 
 

Destaques - Danos morais  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) negou o pedido de aumento de indenização por danos 
morais para um empregado que foi trocado de turno pela Berneck  Painéis e Serrados, do Paraná, 
porque namorava colega de trabalho. No recurso ao TST, ele afirmou que era perseguido pelo 
superior e teve sua honra, moral e dignidade ofendidas gravemente. Mas a 8ª Turma entendeu que 
o valor de R$ 5 mil foi compatível com o dano, e não conheceu do recurso (EED RR1282 
17.2010.5.09.0594). Na contestação apresentada na reclamação trabalhista, a empresa disse que 
tinha conhecimento do relacionamento, mas que jamais houve perseguição. Segundo a defesa, é 
normal que empregados que trabalham juntos e "que possuam um relacionamento amoroso sério e 
em vias de contrair núpcias" sejam deslocados para setores e horários diversos, até mesmo para 
preservação de ambos. O juízo da 2ª Vara de Araucária (PR) entendeu que não havia 
embasamento legal para uma transferência de turno em razão do relacionamento amoroso, já que 
não havia no processo prova de conduta inapropriada dos empregados. A empresa foi condenada 
em R$ 5 mil, e o valor foi mantido pelo regional paranaense. 
 

 
(Fonte: Valor Econômico – 28/04/2017) 


