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Brasil tem índice mais elevado de políticas "passiv as" de 
emprego, diz Planejamento  
 
Por Fabio Graner 
O Brasil tem um índice muito superior ao dos países da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) na aplicação das chamadas políticas passivas de 
emprego, como segurodesemprego e FGTS, de acordo com levantamento do Ministério do 
Planejamento. Esse tipo de política representa no país 89% dos recursos aplicados pelo 
governo no mercado de trabalho em políticas passivas e apenas 11% em políticas ativas, 
como o Programa de Sustentação de Emprego (PSE) e ações de qualificação do 
trabalhador. Políticas passivas de emprego são voltadas ao oferecimento de alguma 
assistência ao trabalhador que perdeu o emprego ou tem situação de vulnerabilidade, 
como baixos salários. Já as políticas ativas buscam promover ações para ampliar a 
permanência do trabalhador no mercado de trabalho, diminuir tempo de recolocação de 
desempregados, aumentar as chances de encontrar emprego e fomentar processos de 
geração de oportunidades de trabalho ou renda.  
 
O Brasil destoa na comparação internacional", disse o assessor especial do ministério do 
Planejamento, Arnaldo Lima. "O nosso mercado de trabalho protege mais o trabalhador 
com carteira assinada", acrescentou o técnico. O levantamento feito, no qual o Brasil é 
quem tem pior colocação, considera mais de 30 países, além de um dado médio da 
OCDE, que aponta 60,5% de gastos com políticas passivas e 39,5% com as ativas. Para 
Lima, é preciso caminhar mais para a inclusão produtiva do trabalhador, com maior 
presença de políticas ativas, prolongando a permanência no empregador. O técnico 
apresentou um balanço do PSE, mostrando que, desde sua criação, ainda como PPE 
(Programa de Proteção ao Emprego, aprovado em 2015, no governo Dilma), até maio 
foram celebrados 164 acordos coletivos e mais 25 estão em análise, beneficiando um total 
de 72,9 mil trabalhadores e gerando custo de aproximadamente R$ 200 milhões.  
 
Em sua visão, o programa tem se mostrado um meio termo interessante para o 
trabalhador, que perde um pouco de sua renda, mas mantém o emprego. Pelas regras do 
PSE, um acordo entre empresas e funcionários reduz os salários em 30% para as 
companhias. A redução efetiva para o trabalhador é de 15%, porque metade da redução é 
compensada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O técnico disse que o 
programa se alinha com o processo de reforma nas relações de trabalho no Brasil, cujo 
projeto está em tramitação no Senado, que privilegia o negociado sobre o legislado. "O 
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programa fortalece as relações de trabalho e reduz os conflitos entre capital e trabalho", 
comentou. Ele também destacou que o PSE ajuda a poupar recursos do seguro-
desemprego, uma das grandes despesas no orçamento do governo federal e que já foi 
alvo de ajustes em 2015. Pelos dados do balanço do PSE apresentados por Lima, a maior 
parte dos acordos foram feitos pelos setores fabril (101 acordos), em especial o 
automotivo (36 acordos). As solicitações de adesões são na maior parte realizadas em 
São Paulo, com 116, seguidas de Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.  
 
Em uma comparação internacional com 18 países que aplicam políticas semelhantes, o 
programa brasileiro tem uma "taxa de reposição", que é o porcentual do salário original, de 
85%, perdendo apenas para Hungria, com 100% de reposição. A duração máxima de 12 
meses dos acordos no âmbito do programa no Brasil está entre as mais baixas na 
comparação com outras nações. Questionado se o programa não estaria atingindo poucos 
trabalhadores, dado o desemprego de 14 milhões de pessoas no Brasil, Lima destacou 
que o instrumento é novo, em um país com pouca tradição de negociações coletivas. "O 
programa não é para reduzir a taxa de desemprego. No mundo também não é assim. Esse 
tipo de programa foi criado na grande depressão e nós não tínhamos programa similar. Na 
OCDE, ficou mais comum a partir da crise de 2008. Mas lá eles protegem de 1% a 5% do 
total de trabalhadores", disse, lembrando que o programa ajuda a manter trabalhadores 
especializados e ajuda a aumentar produtividade na economia.  
 
Para o especialista em relações do trabalho Emerson Casali o PSE tem problemas que o 
impedem de garantir centenas de milhares de empregos. Na visão dele, há excesso de 
burocracias envolvendo o programa brasileiro, como exigências de certidões negativas, 
garantia de estabilidade, proibição de hora extra, entre outras que desestimulam o 
empresário a aderir e fechar acordos com os trabalhadores. "Se o trabalhador e a empresa 
concordam, por que tanta burocracia?", questionou Casali. O analista comenta que o 
programa também sofreu com o fato de ter sido criado em um contexto no qual, na visão 
dele, a política econômica deliberadamente buscava elevar o desemprego para reduzir os 
salários e, consequentemente, a inflação, em especial do setor de serviços. "A visão de 
política econômica era contraditória com a ideia do programa", disse. "Por isso, o 
programa se tornou algo muito específico, para poucos setores, e, mesmos estes, têm 
dificuldade de acessálo", disse. 
 
 

Meirelles descarta uso do FGTS no segurodesemprego  
 
Por Cristiane Bonfanti 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a avaliação preliminar do governo é 
que não se justifica neste momento a ideia de usar os recursos do FGTS para pagar o 
segurodesemprego. A medida, que estava em estudo pela área econômica, previa a 
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retenção de parte do saldo da conta vinculada ao FGTS e da multa de 40% nas demissões 
sem justa causa para bancar o benefício. "A avaliação preliminar é de que não se justifica 
de fato esta medida neste momento", disse Meirelles, após reunião com o presidente do 
Tribunal de Contas da União (TCU), Raimundo Carreiro. O ministro observou que a 
proposta não chegou a ser discutida em nível ministerial. Segundo ele, a medida foi 
descartada ontem, em reunião com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. 
Questionado sobre como a apresentação da denúncia por parte da ProcuradoriaGeral da 
República (PGR) contra o presidente Michel Temer pode afetar o trabalho da equipe 
econômica, Meirelles afirmou que o governo trabalha normalmente. "A recuperação da 
economia está em andamento; as medidas necessárias estão sendo tomadas", afirmou. 
"Hoje, por exemplo, foi sancionada a lei que permite a diferenciação de preço entre 
pagamento e a vista e com cartão de crédito, algo importante que vai permitir melhor 
alocação de recursos na economia e negociação de descontos para pagamento a vista."  
 
O ministro acrescentou que a reforma trabalhista continua sendo discutida no Senado e 
que o governo permanece trabalhando nas demais reformas. "Do nosso ponto de vista, 
continuamos trabalhando intensa e normalmente", disse. Meirelles reafirmou que a fixação 
de um teto para o crescimento dos gastos públicos no Estado do Rio é uma condição para 
que a efetivação do programa de recuperação fiscal do Estado. No início do mês, a 
Assembleia Legislativa do Rio aprovou projeto de lei que restringiu a concessão de 
pensões por morte a servidores do Estado. Com a vitória, a base do governo entendeu 
que cumpriu a missão de aprovar as medidas necessárias para adesão ao programa 
federal de recuperação dos Estados e decidiu desistir da proposta do teto de gastos. "O 
Rio de Janeiro já aprovou a maior parte das medidas. Existe uma medida [pendente] que é 
a limitação dos gastos", disse Meirelles. "Precisa se cumprir a determinação legal. Tem de 
haver uma limitação sim do crescimento das despesas, que, aliás, já está na lei que 
reestruturou a dívida dos Estados aprovada no ano passado e que determina já o teto por 
dois anos", afirmou o ministro da Fazenda. O ministro disse que conversaria ainda ontem 
com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB, sobre o assunto. "Estamos 
trabalhando para implantar o mais rapidamente possível o projeto de recuperação do Rio", 
disse. "Estamos conversando e deveremos encaminhar bem, porque as demais medidas 
já foram aprovadas pela assembleia do Rio", disse. 
 
 

Produção da indústria aumenta em maio, aponta CNI  
 
Por Lucas Marchesini  
BRASÍLIA  - O índice de evolução da produção industrial brasileira, medido pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), subiu para 53,8 pontos em maio, de acordo 
com a pesquisa mensal “Sondagem Industrial” divulgada nesta segundafeira. Em abril, o 
resultado foi de 41,6 pontos. Em maio de 2016, era de 45,5 pontos. A pesquisa da CNI foi 
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feita com 2,354 mil empresas de todo o país entre os dias 1 e 12 de junho. O indicador 
ficou acima da linha divisória dos 50 pontos, o que mostra aumento na produção na 
comparação com o mês anterior. “A reação veio depois de um mês muito atípico, com 
muitos feriados. É cedo para dizer que a recuperação de maio vai se sustentar nos 
próximos meses”, avaliou, em nota, a CNI. Já o indicador da evolução do número de 
empregados na indústria foi de 48,1 pontos no último mês, ante 47 pontos em abril. Dessa 
forma, o emprego no setor caiu em maio com menor intensidade do que a verificada no 
mês anterior, já que ambos os meses ficaram abaixo dos 50 pontos.  
 
O porcentual médio de Utilização da Capacidade Instalada (UCI) subiu para 66% no mês 
passado, de 63% em abril. Em maio do ano passado, era de 64%. O indicador relativo à 
utilização de capacidade efetivausual, que considera o UCI comum para o mês, fechou 
maio em 41 pontos, frente a 36,6 pontos em abril. Ou seja, a diferença entre a utilização 
da UCO em relação ao usual foi menor em maio do que em abril.  
 
O índice de evolução de mercadorias estocadas foi de 50,7 pontos no último mês. Em 
abril, esse indicador foi de 50,9 pontos. Esse resultado fez com que o indicador de 
estoques planejados passasse para 49,8 pontos, ante 50,4 pontos em abril. Resultados 
abaixo da linha dos 50 pontos indicam estoques menores do que os planejados.  
 
Expectativas  
 
As expectativas da indústria melhoraram em junho, com alta em quase todos os 
indicadores compilados na sondagem. A exceção foi o relativo a investimentos. O 
indicador de expectativa de compra de matériasprimas subiu 0,5 ponto e chegou a 53,1 
pontos em junho ante maio. Nessa pesquisa, resultados acima de 50 pontos indicam 
otimismo. Em junho de 2016, ele estava em 48,5 pontos. O indicador de demanda 
avançou 0,3 ponto e chegou a 55,1 pontos. Ele era de 51 pontos em junho do ano 
passado.  
 
A expectativa de quantidade exportada continuou positiva, ao passar de 53,2 pontos em 
maio para 53,5 pontos em junho, um avanço de 0,3 ponto. O indicador era de 52,5 pontos 
em igual período de 2016. Em relação ao número de empregados, a expectativa continuou 
negativa apesar do avanço de 0,1 ponto, ao sair de 48,8 pontos para 48,9 pontos.  
 
Em junho de 2016, era menor, de 45,3 pontos. O indicador de investimento, no qual 
quanto maior o número, maior a intenção de investir, saiu de 46,6 pontos em maio para 
46,5 pontos em junho deste ano. No mesmo mês de 2016, era de 41,2 pontos. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 27/06/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 
TRT de Minas permite demissão de funcionário que po ssuía 
estabilidade 
 
Tribunal entendeu que membro da Comissão Interna de  Prevenção de Acidentes (Cipa) pode ser 
dispensado desde que fique comprovado motivo técnic o, econômico-financeiro ou disciplinar 
 
São Paulo - O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que opera em Minas Gerais, 
decidiu a favor de uma empresa que demitiu funcionário que tinha estabilidade por conta 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa). 
 
De acordo com o diretor do Instituto Mundo do Trabalho, o advogado Antonio Carlos 
Aguiar, essa decisão aplica a lei e consolida a jurisprudência em torno dos motivos que 
permitem a demissão de um funcionário com estabilidade. 

"Motivo disciplinar, técnico ou econômico-financeiro pode ser usado para justificar uma 
demissão deste tipo, desde que haja provas", explica o especialista. 

O caso chegou ao Judiciário após o trabalhador ser demitido em uma empresa de 
Governador Valadares (MG). O ex-funcionário entrou com ação por entender que não 
poderia ser mandado embora por causa da sua atuação na Cipa, que dá estabilidade. 

A companhia justificou, porém, que a demissão ocorreu apenas porque o cargo que o 
trabalhador exercia, prospector de canal, deixou de existir devido a uma mudança de 
estratégia. A empresa, que possui atuação nacional, decidiu focar seu negócio mais nas 
capitais. 

Antes de fazer o desligamento, a gestão lhe ofereceu uma mudança de cargo, para 
prospector de cadastro, porém, o trabalhador negou a proposta. Na sua avaliação, a nova 
função seria menos vantajosa, com metas mais complexas, de modo que apesar do 
salário ser o mesmo, as bonificações seriam consideravelmente menores. Segundo o 
empregado, a empresa estaria agindo de má-fé, já que as atividades estariam "a pleno 
vapor" e a firma estaria apenas procurando por um pretexto para demiti-lo. 

Na primeira instância, o tribunal deu ganho de causa aos empregadores. Contrariado com 
o resultado, o trabalhador recorreu ao tribunal regional de Minas Gerais, onde sua tese foi 
novamente derrotada. 
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Advogado da empresa no processo, o sócio da Advocacia Castro Neves Dal Mas em Belo 
Horizonte, Fernando Castro Neves, afirma que os tribunais costumam ter muito cuidado ao 
analisar questões relacionadas a empregados da Cipa. "O 'cipeiro' é uma pessoa 
combativa dentro da empresa, por isso ele é protegido pela legislação. É como o líder 
sindical, apesar da posição ser muito importante, é um trabalhador que está sempre em 
conflito com a diretoria da firma em que trabalha", destaca. 

O juiz responsável pela decisão em segunda instância, Marcelo Furtado Vidal, entendeu 
que as provas trazidas pela companhia evidenciaram que a dispensa realmente se deu em 
razão de alteração econômico-financeira. Também ficou comprovada a tentativa de 
realocação do trabalhador na mesma localidade e sob as mesmas condições salariais. 

"Assim, fica claro que, mesmo diante da óbvia impossibilidade de manter o autor na função 
extinta, a recorrida não efetuou a dispensa de forma sumária, tendo buscado assegurar a 
incontroversa estabilidade existente", apontou. 

Decisão incomum 

Para Castro Neves, apesar de apenas consolidar o que está escrito na lei e já foi abordado 
na jurisprudência, o juízo foi surpreendente por ter favorecido a empresa. "O TRT da 3ª 
Região é bastante protecionista com os empregados comparando com outros regionais 
como o de São Paulo. É um juízo diferente", observa. 

Na opinião dele, a empresa que passar por um problema parecido não pode contar apenas 
com esse precedente para acreditar em uma vitória judicial. "É importante que o motivo 
para a demissão seja um daqueles previstos na lei e haja provas o suficiente de que essa 
justificativa é válida", conta. 

"Em caso de dúvida, o tribunal vai decidir a favor do empregado", então não dá para 
demitir um empregado que seja membro da Cipa sob uma justificativa fraca. 

Antonio Carlos Aguiar comenta ainda que o funcionário não pode achar que só porque é 
membro da Cipa não poderá ser demitido. "Só quem tem estabilidade total é o dirigente 
sindical. No caso dele, só pode ser mandado embora com autorização judicial", conclui o 
advogado. 

Ricardo Bomfim 

 

 
 
(Fonte: DCI – 27/06/2017)  


