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Desemprego é maior no Nordeste, mas perda de vagas é 
generalizada  
 
Por Camilla Veras Mota e Robson Sales 
O mercado de trabalho continuou se deteriorando em todo o país no primeiro trimestre 
deste ano. Ainda que a piora seja disseminada, contudo, a intensidade varia entre as 
regiões. O Nordeste, por exemplo, manteve o ritmo forte de corte de vagas e reduziu o 
nível de emprego em 4,9% sobre o mesmo trimestre de 2016, aponta a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. Já o Sudeste, penalizado no início da crise 
pelo ritmo forte de demissões na indústria, arrefeceu o ajuste e registrou queda de 0,5%, 
na mesma comparação.  
 
"A diferença de intensidade entre as regiões é significativa, mas o choque foi muito forte na 
ocupação", afirma o economista Fernando Duca, do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Para ele, a estabilização do mercado de 
trabalho, esperada para o segundo semestre deste ano, pode ser postergada diante da 
atual crise política. Os investimentos, pondera, que ainda não davam sinais claros de 
melhora, devem se retrair diante do momento de incerteza.  
 
Com eles, a perspectiva de novas contratações também tende a sumir do radar dos 
empresários. "Quando você tem uma crise como essa, em que não sabe quem vai ser o 
presidente amanhã, a tendência é de retração dos investimentos. Isso dificulta a 
retomada". Os dados do primeiro trimestre ainda mostram que a pior situação é a do 
Nordeste, que tem "as piores taxas em praticamente qualquer critério". Entre o primeiro 
trimestre de 2014, antes do início da recessão, e o mesmo período de 2017, o nível da 
ocupação  a proporção de empregados dentro do total em idade para trabalhar  recuou de 
51,6% para 45,8%. O número de desempregados nesse intervalo cresceu 75,1%, de 2,3 
milhões para 4 milhões.  
 
O quadro também é pior na região Norte, que acelerou o ritmo de corte de postos de 
trabalho. Entre janeiro e março, a ocupação recuou 4,2%, pior resultado da série. No 
quarto trimestre de 2016, a queda tinha sido de 3,5%, sempre na comparação com igual 
intervalo do ano anterior. 
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No Centro Oeste, o bom momento da agricultura não impediu que a ocupação recuasse 
0,1% no período. Apesar do impacto positivo importante da supersafra na economia neste 
primeiro trimestre, o emprego no setor agrícola representa apenas 10% do total, ressalta 
Duca.  
 
O Sudeste concentra 3,5 milhões dos 14,2 milhões de desempregados do país. A queda 
no total de ocupados nos primeiros três meses de 2017, entretanto, foi a menor em cinco 
trimestres, de 0,5%. Assim como nas demais regiões, o Sul experimentou aumento 
expressivo do desemprego, que saltou de 4,4% no primeiro trimestre de 2014 para 9,3% 
no mesmo período deste ano. A taxa, porém, continua sendo a menor do país.  
 
Ajudado pela desaceleração da inflação, o rendimento médio real cresceu em todas as 
regiões. Subiu 4% no Nordeste, depois de recuar 3% na média em 2016, e 4,4% no Sul, 
após queda semelhante no ano passado. O comportamento mais benigno dos índices de 
preços aumenta o poder de compra dos salários, mas não necessariamente é boa notícia 
para o varejo. Com a queda forte no nível de emprego, a massa de rendimentos ainda 
encolhe no Nordeste e Norte, mantémse relativamente estável no Sudeste e avança 
apenas no Centro Oeste e no Sul.  
 
Os dados apresentados ontem pelo IBGE mostram ainda que o nível de subutilização da 
força de trabalho no país cresceu no primeiro trimestre. Na comparação com os últimos 
três meses de 2016, a taxa que soma o número de desempregados àqueles que 
trabalhavam menos horas do que gostariam ou que poderiam trabalhar, mas não estão no 
mercado avançou de 22,2% para 24,1%.  
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Ainda, uma em cada cinco desempregados procurava recolocação há pelo menos dois 
anos  2,9 milhões, 20,4% do total. "Quando você tem uma crise que dura muito tempo, 
como essa que atravessamos, o tempo de permanência nessa fila acaba aumentando", diz 
o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Cimar Azeredo. 
 
 
 

Além dos desempregados, Brasil tem 12 milhões de pe ssoas 
subutilizadas  
 
Por Robson Sales RIO DE JANEIRO   
Além dos cerca de 14,1 milhões de desempregados, o primeiro trimestre de 2017 terminou 
com mais 12,4 milhões de pessoas que trabalhavam menos horas do que gostariam, ou 
que poderiam trabalhar, mas não estão no mercado. Com isso, a subutilização de 
trabalhadores  que inclui todos esses contingentes  somou quase 26,5 milhões de pessoas 
no período, o equivalente a 24,1% da força de trabalho, segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. No quarto 
trimestre do ano passado, a taxa era de 22,2%. No primeiro trimestre de 2016, era de 
19,3%.  
 
A subutilização cresceu 9,2% em relação ao trimestre anterior e está 28,2% maior que em 
igual trimestre do ano passado. O contingente de pessoas subutilizadas no mercado de 
trabalho, em relação ao primeiro trimestre de 2016, cresceu em 5,9 milhões de pessoas. 
Ante o quarto trimestre do ano passado, houve o incremento de 2,3 milhões de pessoas.  
 
Segundo o IBGE, o mercado de trabalho está no pior momento em 17 das 27 unidades da 
federação, medindo pela taxa de subutilização da força de trabalho.  
 
A região Nordeste teve a maior taxa (35,1%) de subutilização da força de trabalho no 
primeiro trimestre, enquanto a menor ocorreu no Sul (15,3%). Entre os Estados, o Piauí 
atingiu o patamar mais alto (40,3%), sendo o menor em Santa Catarina (11,1%). Em São 
Paulo o indicador ficou em 20,5% no primeiro trimestre.  
 
Desocupação  
 
Já a taxa de desocupação no primeiro trimestre, cujo dado para o Brasil o IBGE já havia 
divulgado, de 13,7%, ficou acima da média nacional nas regiões Nordeste (16,3%), Norte 
(14,2%) e Sudeste (14,2%). CentroOeste (12%) e Sul (9,3%) foram as regiões cujas taxas 
ficaram abaixo do indicador para o Brasil. Na Bahia, o indicador ficou em 18,6%, a maior 
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taxa entre os Estados. Em Santa Catarina, a taxa foi de 7,9%, o menor índice para as 
unidades da federação.  
 
Já no Rio de Janeiro, segunda maior economia do país, o desemprego bateu recorde no 
primeiro trimestre, 14,5%, a maior taxa desde 2012.  
 
São Paulo  
 
Em São Paulo, o desemprego cresceu do quarto trimestre de 2016 para o primeiro 
trimestre de 2017. A taxa nesse período passou de 12,4% para 14,2% da força de 
trabalho. Foi a maior taxa desde 2012, início da série histórica da Pnad Contínua.  
 
O mercado de trabalho em São Paulo está no pior momento desde 2012, início da série 
histórica da Pnad Contínua. No primeiro trimestre de 2017, 20,5% das pessoas na força de 
trabalho do Estado ou estão desempregados, ou estão mal colocados no mercado, 
trabalhando menos do que gostariam. São 5,3 milhões de pessoas nesse grupo.  
 
Ante o primeiro trimestre de 2016, quando esse grupo somava 4,3 milhões de pessoas, a 
taxa de subutilização da força de trabalho cresceu 21,5% no Estado de São Paulo.  
 
Em relação à taxa de desocupação no Estado de São Paulo, que mede o desemprego em 
relação as pessoas na força de trabalho, também é o pior momento paulista e chegou a 
14,2% no primeiro trimestre de 2017.  
 
São 3,5 milhões de pessoas que procuram colocação no mercado de trabalho e não 
conseguem. 
 
 

Destaques  
 
Vínculo de emprego  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) negou agravo de instrumento de um advogado que 
buscava o reconhecimento de vínculo de emprego com o Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição (Ecad).  
 
Com a decisão da 4ª Turma (AIRR 73272.2014.5.03.0101), ficou mantido entendimento do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Minas Gerais no sentido de que a prestação de 
serviços se deu de forma autônoma.  
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Em sua reclamação, o advogado afirmou que, por cerca de quatro anos, prestou serviços 
de natureza não eventual para o escritório, atuando na cobrança judicial, extrajudicial e 
fiscalização. Sustentava que, mesmo estando presentes os requisitos do artigo 3º da CLT 
(pessoalidade, onerosidade e subordinação), nunca tinha sido registrado formalmente.  
 
O Ecad, em sua defesa, argumentou que assinou contrato de prestação de serviços 
advocatícios, que sempre foram prestados com autonomia plena. Segundo a entidade, o 
contrato estabelecia de forma expressa que não havia qualquer proximidade entre o 
serviço contratado e vínculo empregatício. Frisou ainda que o advogado teria confessado 
possuir escritório próprio e atuar como terceirizado.  
 
O regional confirmou a sentença que não reconheceu o vínculo. Segundo a decisão, o 
advogado não conseguiu comprovar a existência da subordinação nem o recebimento de 
salário ou de ordens da empresa. 
 
 
 
Adicional de insalubridade  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) não admitiu recurso da Usiminas contra 
condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo a trabalhadores 
portuários avulsos que exerceram atividades com pó de carvão. A decisão é da 1ª Turma 
(RR2230082.2009.5.02.0252).  
 
Ficou demonstrado que todas as vezes em que prestaram serviços à empresa os 
trabalhadores tiveram contato com o agente insalubre. A reclamação trabalhista foi 
ajuizada por quatro estivadores do Porto de Santos que trabalhavam nas dependências do 
porto operadas pela Usiminas.  
 
O pedido de pagamento do adicional foi julgado improcedente pela 2ª Vara do Trabalho de 
Cubatão, mas o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo reformou a sentença 
neste ponto, não acolhendo a conclusão do laudo pericial no sentido de que o contato com 
agente insalubre se dava de maneira eventual.  
 
De acordo com o laudo, o contato com o pó de carvão ocorria nove vezes ao ano  e os 
estivadores trabalhavam no cais da Usiminas também nove vezes por ano. Assim, o TRT 
concluiu que todas as vezes em que prestaram serviços à empresa houve o contato com o 
agente insalubre. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 19/05/2017) 
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Nova crise política no governo põe em risco a recup eração de 
contratações 
 
Queda menos intensa da taxa de juros, o aumento da insegurança de empresários e investidores e a 
resistência às reformas podem impedir o avanço do m ercado de trabalho nos próximos meses 
 

 
 
São Paulo - A retomada das contratações e a queda do desemprego devem ser atrasadas 
por causa da nova crise política no País, disseram especialistas entrevistados pelo DCI. 

O principal entrave para o mercado de trabalho vem da incerteza sobre o futuro das 
reformas propostas por Michel Temer. A falta de perspectiva sobre as mudanças nas 
legislações trabalhista e previdenciária, que seguem no Congresso Nacional, deve 
emperrar os investimentos, atrasar a redução da taxa básica de juros e, com isso, impedir 
uma melhora na atividade econômica. 
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A taxa de desemprego, hoje em 13,7%, deve passar dos 14% "com facilidade" nos 
próximos meses, afirmou José Nicolau Pompeo, professor de economia da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-SP). Até o início desta semana, os analistas diziam que a taxa 
permaneceria estável no primeiro semestre e cairia no final deste ano. 

O avanço das contratações formais, divulgado na terça-feira pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), também deve perder força. "Como já estamos na 
metade de maio, é possível que os números deste mês ainda sejam bons", ponderou 
Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia 
(IBRE). A partir de junho, entretanto, não devem ser registrados novos saldos positivos 
nas admissões, completou ele. 

Sobre a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para o último 
dia deste mês, Barbosa indicou que pode ocorrer uma redução menor da Selic. "O Risco 
Brasil disparou, a taxa de juro de longo prazo cresceu e o câmbio subiu.  

Por isso, é provável que o próximo corte seja menor [que 1 ponto percentual]". Ele também 
lembrou que, em suas últimas atas, os diretores do Banco Central (BC) defenderam a 
reforma da Previdência, que não deve acontecer tão cedo. Barbosa ainda colocou em 
dúvida o destino das concessões do governo federal, que poderiam aquecer o mercado de 
trabalho. "Ninguém sabe quem será o presidente daqui a seis meses, não é possível 
investir nesse cenário", disse. 

Desocupação em alta 

A taxa composta da subutilização da força de trabalho chegou a 24,1% no primeiro 
trimestre, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 
trimestral, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Além dos desempregados, essa taxa considera as pessoas que trabalham menos horas 
do que gostariam e as que poderiam estar empregadas, mas estão fora do mercado. No 
primeiro trimestre de 2016, a subutilização estava em 19,3%. Após o aumento da taxa, 
26,5 milhões de pessoas faziam parte desse grupo entre janeiro e março de 2017. 

Coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Cimar Azeredo afirmou que a recessão 
prolongada está levando alguns trabalhadores a perder o emprego pela segunda vez. 
"Muitas pessoas perderam o trabalho com carteira assinada e usaram o dinheiro da 
rescisão para abrir seus próprios negócios. Como a crise permaneceu, muitos desses 
negócios já estão sendo fechados." 

Outro efeito da recessão é uma maior busca de emprego pelos jovens, indicou Azeredo. 
"As pessoas mais novas voltam a procurar trabalho para compor a renda familiar, 
enfraquecida pela recessão".  
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No primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego na faixa etária entre 18 e 24 anos 
foi de 28,8%. Em igual período de 2014, essa parcela estava em 15,8%. 

No recorte por gênero, a situação mais complicada é das trabalhadoras. Segundo nota 
divulgada pelo IBGE, "em quase todas as regiões, o percentual de mulheres na população 
desocupada era superior ao de homens". A disparidade é maior nas regiões Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste. 

Já a analise por raça mostra uma piora do quadro para negros e pardos. Esse grupo 
compunha 59,1% dos desempregados, no primeiro trimestre de 2012, e chegou a 63,6%, 
em igual período de 2017. 

Outro dado expressivo do IBGE indica que 2,9 milhões de pessoas (18% dos 
desempregados) procuravam trabalho há mais de dois anos no primeiro trimestre de 2017. 

Sem saída 

Os especialistas demonstraram pouco otimismo com os próximos meses. Não acreditam 
que Temer terá forças para aprovar as reformas, e, caso o presidente renuncie ou seja 
destituído, não veem legitimidade no Congresso para escolher o novo chefe do governo 
em uma eleição indireta. "Nenhum nome proposto por eles terá condições de contornar a 
situação", afirmou Pompeo. 

Renato Ghelfi 

 
 

CNI defende reformas e diz que turbulência política  não pode 
anular conquistas 
 
BRASÍLIA - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) manifestou-se nesta quinta-feira, 
18, por meio de nota, em favor das reformas estruturais em curso no País. Segundo a 
entidade, somente com a continuidade das reformas, o Brasil poderá sair da recessão e 
voltar a crescer. "A turbulência política não pode anular os avanços conquistados nos 
últimos meses nem frear o andamento das reformas estruturais", diz a nota da CNI. 
 
"As reformas trabalhista, previdenciária e tributária são essenciais para recolocar a nação 
no rumo certo e gerar postos de trabalho e renda para os 14 milhões de brasileiros que 
sofrem o flagelo do desemprego", continua. A entidade afirma ainda confiar que as 
instituições e a sociedade encontrarão soluções para superar as novas adversidades. "O 
País precisa enfrentar a atual crise política com serenidade e espírito público." 
Estadão Conteúdo 
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A terceirização da atividade-fim 
 
Muitas ações em curso e até acordos firmados podem ser revistos com certa segurança 
 
- Com a Lei da Terceirização (Lei 13.429/2017) as empresas podem contratar 
trabalhadores terceirizados para exercerem atividades especificas e determinadas. Antes, 
somente podiam ser terceirizadas as funções secundárias que não eram diretamente 
ligadas ao foco da empresa. O objetivo é proporcionar mais dinamismo e eficiência às 
empresas e funcionar como uma eficaz ferramenta de gestão. Agora resta, ainda, o 
dilema: o que se entenderá por atividades especificas e determinadas? Migra-se do antigo 
embate e da falta de definição do que era atividade meio e fim para esse novo formato que 
ainda assim não resolverá o problema? 
 
É importante frisar que, com a nova lei muitas ações em curso e até mesmo acordos 
firmados, quer seja em demandas coletivas ou até junto ao Ministério Público do Trabalho 
podem ser revistos com certa segurança e boa margem de sucesso, afinal, mudou o 
paradigma legal e com as autuações e situações fáticas se alteram significativamente ou 
passam a não mais existir impactando, inclusive, na própria provisão das empresas. É 
uma questão que também passa pela aplicabilidade da norma no tempo e que sem dúvida 
gerará grandes embates mas permite um novo argumento em especial frente as inúmeras 
atuações promovidas pelos órgãos fiscalizadores no que diz respeito ao tema. 

Não há como negar que, para as empresas, a lei pode ser uma aliada na difícil jornada de 
se manter. Ainda há muito que se fazer para que a economia seja reaquecida de forma 
sustentável e para que a iniciativa privada seja uma grande propulsora dessa ascensão.  

Resta saber como o Judiciário se posicionará frente as novas demandas e, sobretudo, à 
questão do eventual reconhecimento do vínculo direto de emprego com a empresa 
tomadora em hipóteses que entender que há fraude ou até mesmo que determinada tarefa 
não caberia nesse novo balde da terceirização. 

Os temas serão maturados e até que tenhamos posicionamento efetivo das cortes 
superiores a conflituosidade deverá aumentar. Isso sem falar que historicamente temos um 
forte apelo em demandar o Judiciário para exatamente nos dizer o que podemos ou não 
em que pese a previsão legal - especialmente quando a lei não dá a clareza que deveria 
sobre certos institutos como é neste caso. 

Fabiano Zavanella - sócio do Rocha, Calderon e Advo gados Associados 

 
(Fonte: DCI – 19/05/2017) 
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Quase 3 milhões procuram emprego há mais de dois an os, diz IBGE 
 
FERNANDA PERRIN - DE SÃO PAULO 
Com o prolongamento da crise, o número de brasileiros procurando emprego há mais de 
dois anos atingiu o recorde de 2,9 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2017. Em 
termos absolutos, o número é o maior da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada pelo IBGE em 2012. Isso representa 
20,4% do total de desempregados do país, que chegou a 14,2 milhões de pessoas no 
período. 
 
A pesquisa, divulgada nesta quinta (18), mostra que o porcentual de trabalhadores que 
não conseguem colocação há mais de dois anos voltou a subir, após dois trimestres de 
recuo -no fim de 2016, esse número havia caído para 19,9%. Quanto mais tempo fora do 
mercado de trabalho, menores são as chances de contratação, afirma o economista Bruno 
Ottoni, pesquisador da Fundação Getulio Vargas. "Há uma desatualização, uma 
depreciação do capital humano. O empregador também não quer alguém há muito tempo 
afastado", afirma. 
 

 
 
A maior parte dos desempregados, contudo, está em busca de trabalho há pelo menos um 
mês e menos de um ano. No primeiro trimestre de 2017, eram 6,9 milhões de pessoas 
nessa situação. A taxa de desemprego aumentou quase dois pontos percentuais em 
relação ao último trimestre de 2016, chegando a 13,7% entre janeiro e março deste ano. 
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De acordo com o IBGE, cerca de 600 mil pessoas saíram do mercado formal em relação 
ao último trimestre de 2016, queda de 1,8%. O movimento é esperado, afirma o 
pesquisador Ottoni. Segundo ele, no início do ano as empresas demitem os trabalhadores 
temporários contratados no fim do ano, o que leva a esse aumento. 
 
JOVENS 
 
Os jovens são a faixa com mais dificuldade para encontrar uma colocação. Quase metade 
da faixa entre 14 e 17 anos de idade está desempregada, um salto de quase cinco 
porcentuais após dois trimestres de estabilidade. Também houve alta entre aqueles com 
18 a 24 anos: quase 30% procuram uma vaga de trabalho no primeiro trimestre, após 
estabilidade no final do ano passado. 
 

 
 
Por ser menos experiente, esse grupo costuma ser o mais afetado por recessões. A 
dificuldade de entrar no mercado de trabalho, associada a um prolongamento dessa 
situação, faz com que os jovens sejam os mais afetados pela crise e dependem de 
qualificação para reverter essa situação, diz Ottoni. 
 
SUBUTILIZAÇÃO 
 
Outra medida do impacto da recessão sobre o mercado de trabalho é a chamada taxa de 
subutilização. O indicador leva em contra o número de desempregados, de pessoas que 
trabalham menos de 40 horas semanais mas gostariam de trabalhar mais e de pessoas 
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que buscam um emprego mas não estão disponíveis para trabalhar imediatamente, como 
mulheres após o parto. 
 
Quando considerados todos esses casos, o número de pessoas em busca de emprego 
sobe de 14,2 milhões para 26,5 milhões, o que equivale a uma taxa de subutilização de 
24,1% no primeiro trimestre deste ano. Há um ano, esse número era de 19,3%. 
 
Apesar da piora, Ottoni afirma que o mercado de trabalho vinha dando sinais de melhora. 
Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho na terça (16) mostraram que o mercado 
formal criou quase 60 mil vagas em abril, melhor resultado para o mês desde 2014. 
 
A pesquisa também mostrou uma redução do número de demissões sem justa causa. "O 
empregador demite sem justa causa só se acreditar que os custos da rescisão 
compensam a economia com os salários desse empregado. Mas, se ele acha que pode 
precisar do funcionário dali a poucos meses, ele não demite", afirma Ottoni. 
 
As denúncias de corrupção envolvendo o presidente Michel Temer, contudo, devem 
reverter esse processo de melhora, diz o economista. "Vamos entrar em um novo período 
de incerteza. Isso prejudica o mercado de trabalho porque o empresário não vai querer 
contratar nem investir." 
 

 
 
(Fonte: Folha de São Paulo – 19/05/2017) 


