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Empreendedorismo avança na força de trabalho por fa lta de 
alternativas 
 
Enfraquecimento do mercado formal fomenta a criação  de novos negócios, mas tempo de vida 
dessas empresas pode ser pequeno; geração millennia l também é o motivo desse crescimento 

 

 

São Paulo - Mais de 26 milhões de pessoas possuíam seu próprio negócio entre fevereiro 
e abril deste ano. Esse número representa mais de um quarto da força de trabalho 
brasileira, que chegou a 103,286 milhões no mesmo período. 

A quantidade de empreendedores aumentou durante a crise econômica. Somados, os 
empregadores e as pessoas que trabalham por conta própria passaram de 24,592 
milhões, no trimestre encerrado em abril de 2014, para 26,401 milhões, em igual período 
deste ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo especialistas consultados pelo DCI, o principal motivo para essa aposta no 
empreendedorismo é a dificuldade para conseguir empregos com carteira assinada. 



 

2 

"A estrutura mais rígida torna o mercado formal inacessível para muita gente. Para piorar, 
milhares de pessoas perderam o emprego com carteira, durante a recessão, e tiveram 
como única alternativa a abertura do próprio negócio. Por isso, pode-se dizer que estamos 
vendo o avanço de um empreendedorismo forçado no País", afirma João Ricardo Costa 
Filho, professor de economia da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). 

Mais de três milhões de pessoas deixaram o mercado com carteira assinada desde 2014, 
levando o contingente de empregados formais no setor privado a 33,286 milhões entre 
fevereiro e abril deste ano. 

A fuga para o próprio negócio, entretanto, nem sempre é bem sucedida. "Como não é algo 
planejado e parte das pessoas não está preparada para esses desafios, muitas dessas 
empresas duram pouco", afirma Costa Filho. O trabalho por conta própria, por exemplo, 
esfriou nos últimos meses. Depois de atingir um pico no começo de 2016, com 23,288 
milhões de pessoas, a categoria perdeu um milhão de membros no ano seguinte. 

Na opinião do entrevistado, é necessário um "protagonismo maior" de entidades como o 
Sebrae, que capacitam empresários inexperientes, para que as novas firmas sobrevivam 
por período maior. "Também precisamos resolver problemas básicos, como a qualidade da 
educação e a falta de investimento em pesquisa", acrescenta ele. 

Trabalho de cara nova 

Por outro lado, o avanço do empreendedorismo também reflete uma escolha da geração 
millennial e, segundo os especialistas, incentiva mudanças na legislação que podem 
fortalecer o emprego no País. 

Coordenador de MBAs da IBE/FGV, Joeval Martins afirma que muitos jovens nascidos 
entre as décadas de 80 e 90 preferem criar sua própria empresa. "Eles acham que vale 
mais a pena constituir uma pessoa jurídica [PJ]. Dessa forma, podem trabalhar em várias 
companhias diferentes e administrar o dinheiro que seria colocado no INSS". Ele diz 
também que essa opção é positiva por gerar ganhos de produtividade. "Isso porque a 
experiência em mais de uma empresa traz maior conhecimento para os trabalhadores." 

Ao falar sobre a CLT, Martins sinaliza que "mudanças drásticas" acontecerão no médio 
prazo, mas não menciona a reforma proposta pelo governo. "Deve haver uma flexibilização 
do mercado formal e uma abertura para maior autonomia dos trabalhadores no País". 
Costa Filho também defende as alterações. "Com menor rigidez, podem aumentar as 
contratações com carteira assinada", diz o economista. 

Renato Ghelfi 

(Fonte: DCI – 05/06/2017) 



 

3 

 

 

 
 

 
Reforma trabalhista elevará produtividade, diz Plan ejamento 
 
Estudo do ministério indica que salto pode ser de 1 ,5% a 2% em dez anos, ajudando a melhorar a 
economia 
 
Adriana Fernandes, Fernando Nakagawa e Idiana Tomaz elli, O Estado de S.Paulo 
A produtividade do País pode dar um salto de 1,5% a 2,0% ao ano durante os próximos 
dez anos com a aprovação da reforma trabalhista. O cálculo é do Ministério do 
Planejamento, que faz uma avaliação positiva do impacto da mudança na legislação para 
a economia no momento em que o governo busca apoio para votar a proposta no Senado. 
 
A produtividade, em trajetória decrescente há quase 40 anos, é apontada como um dos 
entraves para o crescimento sustentável do País. Além da reforma trabalhista, uma 
agenda de medidas microeconômicas está em elaboração para tirar esse indicador da 
paralisia. 
 
As estimativas dos efeitos da reforma sobre a produtividade são do assessor especial do 
Ministério do Planejamento, Arnaldo Lima Junior, que trabalhou na proposta de reforma e 
participou das negociações no Congresso.  
 
O governo tenta retomar a agenda de reformas, mas não tem sido fácil: a votação do 
parecer da reforma trabalhista prevista para a última terça-feira foi adiada para a próxima 
semana. 
 
Desde a década de 80, quando o índice de produtividade teve seu auge, com alta de 4,8% 
na década, houve perda de ritmo, com retração de 1,4% em média ao longo dos anos 90 e 
alta cada vez menos intensa nas décadas seguintes. Em 2016, o avanço foi de apenas 
0,9%. 
 
Dados internacionais evidenciam o problema. Na década de 50, um brasileiro produzia 
quase o mesmo que três pessoas da Coreia do Sul. Hoje, produz apenas metade do que 
produz um único sul-coreano.  
 
No mesmo período, o trabalhador brasileiro, que produzia o equivalente a 73,9% de um 
alemão, passou a entregar só 25,7% – é preciso quatro brasileiros para atingir a 
produtividade de um alemão. 
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Um ranking sobre a produção de riqueza por trabalhador da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra que o Brasil tem um dos 
piores indicadores: entre os 47 países estudados, a economia brasileira ocupa a 43.ª 
posição.  
 
Em 2015, cada brasileiro empregado produziu uma média de US$ 30,7 mil. Na liderança 
está a Irlanda, onde cada empregado gerou US$ 159,7 mil. 
 
Economistas dizem que a baixa produtividade é um dos fatores para o País não conseguir 
ter crescimento sustentável com baixa inflação e aumento de emprego. “Quanto mais 
produtivos são os trabalhadores, maior é o crescimento do País, o que tende a gerar mais 
arrecadação”, explica Lima Junior. 
 
O governo argumenta que a proposta de que o negociado possa prevalecer sobre o 
legislado em determinados casos, como na jornada de trabalho, é um dos caminhos para 
elevar a produtividade.  
 
De acordo com o estudo do Planejamento, os trabalhadores incluídos em negociações 
coletivas em outros países costumam ser “mais protegidos” do que os demais, que 
dependem da legislação. 
 
Segundo Lima Junior, as empresas concedem essa maior proteção porque têm a 
contrapartida em produtividade. É o que ocorre, por exemplo, com a redução da jornada. 
“Você tem direitos e incentivos. Quem produz mais, ganha mais”, explica. 
 
A aposta do governo é que os trabalhadores, ao perceberem os benefícios, se tornem 
adeptos da negociação coletiva. Críticos da ideia, porém, dizem que ela poderá impor a 
vontade do patrão sobre os empregados. 
 
Entre 2012 e 2014, as negociações coletivas abrangeram apenas 0,12% dos empregados 
com carteira assinada no País. A taxa de cobertura dos acordos coletivos é de 13% nos 
Estados Unidos, 35% no Reino Unido, 62% em Portugal e 95% na França. 
 
O governo também quer democratizar o regime parcial de trabalho, com jornada de até 25 
horas. Segundo dados do governo, o salário por hora pago ao trabalhador nesse regime é 
de R$ 24,48, mais que o dobro do verificado no integral (R$ 11,67). 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 05/06/2017) 
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Promessa de Doria, criação de empresa em sete dias patina 
 
FILIPE OLIVEIRA DE SÃO PAULO 
A demora para o atendimento a empresários na Prefeitura de São Paulo tem impedido que 
a promessa do prefeito João Doria (PSDB) de diminuir o tempo para abertura de empresas 
para sete dias se torne realidade. 
 
O programa Empreenda Fácil entrou no ar em 8 de maio com o objetivo de acelerar a 
abertura de empresas consideradas de baixo risco -80% delas, segundo a prefeitura. 
 
A partir de relatos de contadores e empresários que já usaram o sistema, 
a Folha  constatou que, apesar de avanços, o prazo de sete dias ainda é inatingível na 
maioria dos casos. 
 
Isso porque não há vagas para atendimento rápido na Praça de Serviços da prefeitura 
para a realização da única etapa do processo que deve ser feita presencialmente, o 
desbloqueio do CCM (Cadastro de Contribuinte Municipal) da empresa. 
 
Em consulta feita no dia 29 por José Roberto Soares dos Anjos, diretor social do Sindcont-
SP (sindicato dos contadores), só havia vaga para o atendimento em 12 de junho. 
 
Segundo Inez Justina dos Santos, conselheira do CRC-SP (Conselho Regional de 
Contabilidade), é possível obter um CNPJ em três dias no novo sistema. Porém, sem o 
CCM, a empresa fica sem poder emitir notas e prosseguir com seu licenciamento. 
 
A prefeitura afirma que o problema relatado é pontual e que, na maior parte dos casos, o 
prazo de abertura em sete dias é factível. Também promete tornar a etapa do desbloqueio 
do CCM virtual em 45 dias. 
 
A dificuldade para encerrar o processo já gera reclamações de empresários a seus 
contadores. 
 
O contador Jadeilson Alves da Silva diz ter caso emperrado por falta de vagas na 
prefeitura há duas semanas. Quando tenta fazer o procedimento, ele recebe mensagem 
de que não há vagas e deve tentar de novo mais tarde. 
 
"Isso deixa você em uma situação complicada com seu cliente. Ele ouve que agora o 
prazo é de uma semana e acha que é você que não quer fazer o serviço." 
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Outras dificuldades do novo sistema foram alvo de reclamações pontuais de alguns 
contadores, como demora em partes do serviço ou convocação para apresentar 
documentos presencialmente para análise (leia nesta página). 
 
ELOGIOS 
 
Apesar da dificuldade para finalizar o processo, o novo sistema também ganhou elogios de 
contadores. 
 
Wilson Gimenez, da Data Método Gestão contábil, destaca o fato de a avaliação para 
saber se determinada empresa pode ser estabelecida no endereço pretendido agora 
acontecer no início do processo, e não mais no fim. 
 
"Muitas vezes empreendedores desavisados acabavam por não analisar o local escolhido 
para sua empresa, tiravam CNPJ, e, depois, descobriam que, no local, não poderia ter 
aquela atividade." 
 
Para Vitor Torres, Sócio da empresa de contabilidade on-line Contabilizei, a diminuição da 
papelada é um dos pontos fortes do sistema. 
 
"Reduziram a quantidade de papel e passaram a permitir o uso de certificado digital, em 
vez de pedir que se vá ao cartório reconhecer firma." 
 
Segundo a Endeavor, ONG que apoia o empreendedorismo, o prazo médio para abertura 
de empresas em São Paulo em 2016 era de 136 dias. A cidade tem o 23º maior tempo em 
ranking que avaliou a velocidade do processo em 32 cidades brasileiras. 
 
Ela fica à frente de outras capitais, como Florianópolis (142 dias) e Recife (151 dias). 
 
Porém fica atrás de Rio (120 dias), Belo Horizonte (62 dias) e Porto Alegre (82 dias).  
 
Uberlândia foi a cidade mais bem avaliada (52 dias). 
 
LONGA ESPERA 
 
Marcelo Sasso Barbosa, 46, comemorou ter aberto sua empresa de consultoria em 22 dias 
a partir do novo sistema da prefeitura. 
 
Segundo ele, abrir a empresa foi fácil e, caso não houvesse uma demora natural entre 
receber as solicitações do escritório de contabilidade que o ajudou e enviar os 
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documentos, a empresa poderia ter sido aberta em alguns dias a menos -embora não em 
sete. 
 
Já a executiva Janaina Trambaioli, que coordena a área tributária de rede varejista de 
itens para viagens, não conseguira abrir uma unidade nova da empresa até a conclusão 
desta edição. 
 
Ela aponta uma grande melhora em partes do processo, especialmente na obtenção do 
CNPJ e da Inscrição Estadual, em órgãos como Receita Federal e Junta Comercial -ela 
conseguiu o documento em 24 horas. 
 
Segundo Trambaioli, em 2016 a rede teve caso de loja que foi aberta em 23 de dezembro, 
três meses após o início do processo, o que atrapalhou as vendas de Natal. 
 
Agora, com a velocidade maior do início do processo, foi possível até acelerar a reforma 
da nova loja e a seleção de novos funcionários para aproveitar o que parecia ser uma boa 
surpresa. 
 
Em 16 de maio, Trambaioli agendou visita à prefeitura para desbloquear sua inscrição no 
dia 26, primeira data disponível. Ao ser atendida, recebeu a notícia de que seu processo 
seria analisado em mais dez dias. 
 
A prefeitura informou que, em 95% dos casos, o desbloqueio do CCM é imediato. E 5% 
dos contribuintes são selecionados para uma análise mais detalhada do protocolo. 
 
PROBLEMAS SÃO PONTUAIS, DIZ SECRETÁRIO 
 
O Empreenda Fácil, programa da prefeitura que promete reduzir o prazo para abrir 
empresas para sete dias, já cumpre o prazo anunciado, diz Daniel Annenberg, secretário 
municipal de Inovação e Tecnologia. 
 
Segundo ele, reclamações de contadores que não conseguiram agendar suas visitas à 
Praça de Serviços para desbloquear seu CCM em tempo hábil são problemas pontuais. 
Ele diz que a maior parte dos procedimentos foi feita sem dificuldades de agendamento e 
nega sobrecarga no serviço. 
 
Além disso, Annenberg diz que será eliminada a necessidade de ir à prefeitura para 
realizar a inscrição municipal, tornando a entrega de documentos totalmente on-line em 45 
dias. 
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Ele destaca que o Empreenda Fácil já reduziu a necessidade de cinco deslocamentos para 
órgãos públicos durante o processo de abertura de empresas para apenas um. 
 
Além disso, diz, a prefeitura vem realizando uma força-tarefa e reuniões com demais 
órgãos envolvidos com a criação do sistema para seguir reduzindo prazos e corrigir 
eventuais problemas. Entre as metas, estão diminuir o prazo de abertura para dois dias, 
em casos de empresas de baixo risco, e atacar problemas como fechamento de empresas. 
 
Annenberg afirma que empresários e contadores ainda estão se acostumando com o novo 
processo, o que pode gerar atrasos naturais. Segundo a prefeitura, foram abertas 843 
empresas a partir do novo sistema, lançado em 8 de maio. (FO) 
 
PASSO A PASSO 
 
Veja etapas para abrir empresa na cidade de São Paulo e problemas identificados 
 
1. Análise de Viabilidade 
O quê  empresário consulta se o local em que ele quer abrir sua empresa permite o tipo de 
atividade pretendida 
Onde  site rle.empresasimples.gov.br 
Avaliação  na maioria dos casos, a resposta chega em algumas horas. Há, no entanto, 
relatos de cinco dias para retorno, o que atrasou o processo 
 
2. Inscrição na Receita Federal 
O quê  fornecidas a partir da internet informações do objeto social da empresa e quadro 
societário 
Onde  Portal Coleta Nacional 
Avaliação  o procedimento tem sido rápido, resolvido em menos de 24 horas na maior 
parte dos casos 
 
3. Inscrição Estadual 
O quê  dá informações sobre a empresa ao Estado e realiza pagamento de taxas 
Onde  documentos podem ser obtidos na área Via Rápida Empresa no site da Jucesp 
Avaliação  obter CNPJ e Inscrição Estadual em até três dias 
 
4. Inscrição Municipal 
O quê  desbloqueio do Cadastro de Contribuinte Municipal 
Onde  presencialmente, em praça de serviços da prefeitura, após agendamento 
em https://ccm.prefeitura.sp.gov.br 
Avaliação  contadores relatam falta de horários de atendimento. Quando atendidos, o 
procedimento é feito de imediato  
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Reforma ameaça aposentadoria dos menos escolarizado s 
 
FLAVIA LIMA DE SÃO PAULO 
A exigência de 25 anos de contribuição, como prevê a reforma da Previdência, vai 
dificultar a aposentadoria dos mais pobres, segundo estudo conduzido pelos economistas 
Marcelo Medeiros e Rodrigo Coelho. No geral, apenas 58% dos homens e 41% das 
mulheres vão conseguir acumular, aos 65 anos, o tempo estabelecido pelas novas regras. 
 
A idade mínima de 65 anos estava prevista no projeto do governo e foi reduzida para 62 
no caso das mulheres pelo relator do projeto na Câmara. Os autores do estudo ressaltam 
que a mudança não interfere na conclusão da pesquisa, já que, se as mulheres não 
conseguiriam aos 65 anos contribuir por 25 anos, isso muito menos ocorreria aos 62. 
Dentro do universo pesquisado, são justamente as pessoas com menor escolaridade (as 
mais pobres) as mais afetadas pelo tempo mínimo de contribuição exigido. 
 
A base do estudo é 2014, ano em que o desemprego ficou ao redor de 7%. Com a piora 
da crise, os anos seguintes não serviriam como base para um período mais longo. As 
mulheres serão especialmente afetadas. Pouco mais da metade das que compõem o 
grupo de baixa escolaridade (que reúne das que concluíram o ensino fundamental às que 
concluíram o ensino médio) terá dificuldades para se aposentar. 
 
O número tende a zero, no entanto, entre as que, em sua maioria, nem sequer concluíram 
o ensino fundamental. A exigência de 25 anos de contribuição também atingiria os 
homens, mas de modo menos agressivo. No caso dos trabalhadores de baixa 
escolaridade, 87% se aposentariam. Mas, entre os que não concluíram o fundamental, o 
impasse se mantém: 10% atingiram os 25 anos de contribuição aos 65 anos. 
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INFORMALIDADE  

Números da Previdência mostram que quase 80% das aposentadorias por idade 
concedidas em 2015 foram para trabalhadores que não chegaram aos 25 anos que serão 
exigidos pela reforma. Esses dados também apontam os mais pobres como os mais 
atingidos pela mudança. 
 
Os mais pobres, ou de menor escolaridade, são prejudicados pela forte informalidade, que 
acaba dificultando contribuições regulares. 
 
Embora os informais possam contribuir pelo plano simplificado, recolhendo 11% sobre o 
salário mínimo, a renda muito baixa acaba colocando o trabalhador na posição de ter de 
escolher entre gastar com a família hoje ou contribuir para a Previdência num futuro 
distante. 
 
Entre as mulheres, as menos escolarizadas deixam de contribuir porque ocupam posições 
no mercado de trabalho bastante instáveis, como diaristas. Ou acabam deixando o 
mercado formal para cuidar de crianças. 
 
Os 20% mais educados formam o grupo que vai conseguir se aposentar sem muita 
dificuldade. O que indica que a nova Previdência pode acabar protegendo o trabalhador 
mais rico e jogando os demais para a assistência social. 
 
Medeiros, que é pesquisador do Ipea, professor da UnB (Universidade de Brasília) e hoje 
está na Universidade Yale, diz que as distorções não serão corrigidas no curto prazo e 
que, por isso, não é razoável tocar a reforma ignorando esses problemas. 
 
Ele sugere que, para aposentadorias no piso, a contribuição mínima deveria se manter em 
15 anos, como hoje, ao menos para a mulher. 
 
Já a regra de 25 anos poderia valer para aposentadorias mais altas, incluídas as mulheres 
mais ricas. 
 
PARA ESPECIALISTAS, TRABALHADOR VAI SE ADAPTAR 
 
Alguns estudiosos da área de Previdência veem certo exagero nas indicações de que um 
limite mais elevado de contribuição à Previdência impediria o acesso à aposentadoria dos 
mais pobres.  
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Sergio Firpo, professor de economia do Insper, diz que não dá para afirmar que o nível de 
contribuição à Previdência em alguns anos será igual ao de hoje. "É muito pessimismo 
achar que será." 
 
A nova exigência de 25 anos, diz, deve fazer com que mais pessoas contribuam à 
Previdência por mais tempo. Assim como a reforma trabalhista deve abrir espaço para 
uma maior formalização. 
 
Há ainda um efeito geracional que não foi observado. "Tivemos mudanças estruturais 
importantes nos últimos anos, com gerações mais novas e de mais baixa escolaridade 
menos dispostas a encarar o emprego doméstico", diz. 
 
Paulo Tafner, economista e pesquisador da Fipe-USP, lembra que, quando a exigência de 
contribuição era mais baixa, de dez anos, as pessoas acabavam se aposentando apenas 
um pouco depois disso. 
 
"Isso significa que as pessoas reagem às regras." 
 
Em estudo próprio, Tafner concluiu que, a partir dos 46 anos de idade, boa parte das 
pessoas que estavam próximas dos 15 anos de contribuição enxergava menos incentivos 
em contribuir. 
 
POR IDADE 
 
Segundo Tafner, essas pessoas percebiam que seria muito custoso alcançar o limite 
exigido pela aposentadoria por tempo de contribuição -de 35 anos para homens e de 30 
anos para mulheres- e optavam por se aposentar por idade. 
 
Ao ser questionado se considera que a lógica valeria para os mais pobres, que em sua 
maioria já se aposentava por idade, pois não conseguia acumular os mais de 30 anos de 
contribuição, Tafner diz que sim. 
 
Ele lembra ainda que a escolaridade média de cada geração está subindo, o que significa 
que a capacidade de empregabilidade das pessoas também está em elevação. 
 
Outro ponto positivo, diz, é que a cada ano entram menos jovens no mercado de trabalho. 
No fim da década de 1990, eram 3,7 milhões, e hoje, 2,5 milhões. 
 
"Não é possível olhar o que vai acontecer daqui a 20 anos com olhar de hoje", diz. 
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NOVA PREVIDÊNCIA 
 
Entenda o que comissão da Câmara aprovou  
 
REGRA GERAL 
Como é hoje:  a aposentadoria é por tempo de contribuição (35 anos para homens e 30 
para mulheres) e por idade (65 para homens, 60 para mulheres, com mínimo de 15 anos 
de contribuição) 
 
O que avançou na Câmara:  a ideia é acabar com a aposentadoria por tempo de 
contribuição. Todos deverão trabalhar no mínimo 25 anos, e a idade mínima será de 65 
anos para homens e 62 para mulheres 
 
REGRA DE CÁLCULO 
Como é hoje:  o cálculo do benefício é de 70% da média dos maiores salários, mais 1% 
para cada ano de trabalho. Contribuindo 15 anos, a pessoa tem direito a se aposentar 
recebendo 85% do salário. Com 30 anos de contribuição, o valor chega em 100% 
 
O que avançou na Câmara:  a regra será de 70% da média salarial (e não dos maiores 
salários), mais uma porcentagem que aumenta progressivamente (começa em 1,5%, 
depois 2% e 2,5%). Para conseguir ganhar o total da média salarial, será preciso contribuir 
por um período de 40 anos 
 
TRABALHADOR RURAL 
Como é hoje:  ele pode se aposentar comprovando que exerceu a atividade rural por 180 
meses (15 anos), com idade mínima cinco anos menor que a dos demais contribuintes 
(aos 55 e 60 anos) 
 
O que avançou na Câmara:  trabalhadores poderão se aposentar aos 60 e 57 anos 
(homens e mulheres), com um mínimo de 15 anos de contribuição para o INSS 
 
PROFESSORES 
Como é hoje:  atualmente há regras diferenciadas para professores da rede federal, 
estadual e municipal, que mudam se o funcionário ingressou no serviço público depois de 
2003 
 
O que avançou na Câmara:  os professores poderão se aposentar aos 60 anos de idade, 
idade menor que a dos demais contribuintes, mas terão que cumprir 25 anos de 
contribuição 
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Destruição de emprego na atual recessão é a mais fo rte em 25 anos 
 
MARIANA CARNEIRO DE BRASÍLIA 
A parcela da força de trabalho brasileira com alguma ocupação chegou neste ano ao mais 
baixo patamar em mais de duas décadas. Nem nas sucessivas crises dos anos 1990, nem 
durante a turbulência que levou o país pela última vez ao FMI (em 2002), tampouco 
durante os efeitos da crise financeira global de 2009, a ocupação tinha sido tão abatida 
como na recessão de agora. 
 
Os economistas Bruno Ottoni e Tiago Barreira, da FGV, reconstruíram a série de mercado 
de trabalho até 1992, permitindo comparar os dados atuais com os dos últimos 25 anos. A 
primeira análise que extraem dessa base de dados é que a destruição de empregos é 
mais severa na crise atual e persiste mesmo com os sinais mais recentes de 
estancamento da retração do PIB, no primeiro trimestre. 
 

 
O que é taxa de ocupação  É o percentual de pessoas ocupadas na semana de referência em relação 
às pessoas na força de trabalho (inclui ainda desempregados que procuraram trabalho recentemente 
mar.93  – Crise provocada por Plano Collor e impeachment afeta mercado de trabalho 
abr.99  – Mudança de regime cambial e implantação de regime de metas têm efeito sobre a atividade 
econômica 
set.08  – Gigante americano do setor bancário, Lehman Brothers quebra, prenúncio de que crise 
abalaria economia global 
abr.14  – Taxa de desemprego acelera, indicando início da recessão 
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O percentual médio da força de trabalho que se declarou ocupada, em empregos com 
carteira assinada, informais, por conta própria e até como empregadores, recuou para 86% 
entre janeiro e abril deste ano. A força de trabalho inclui ainda os desempregados que 
procuraram trabalho recentemente. Antes disso, o mais baixo percentual observado na 
série ocorreu em março de 2002 (89%), em meio à crise de confiança provocada pela 
vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. A atividade econômica 
também estava enfraquecida pelo racionamento de energia ocorrido um ano antes, no 
governo FHC. Ottoni afirma que, no passado, foram breves os períodos em que a 
população ocupada recuou. Agora, a queda ocorre de maneira contínua desde o início de 
2015. A população ocupada encolheu em 2,3 milhões de pessoas desde que o país 
mergulhou na recessão, em 2014. 
 
Para Ottoni, a destruição mais forte da ocupação agora é efeito adverso de algo muito 
positivo que ocorreu nos últimos anos: a maior contratação formal de trabalhadores. O 
emprego com carteira assinada responde por metade das ocupações, embora a crise 
tenha reduzido sua vantagem. No passado a informalidade era maior e, com isso, patrões 
ajustavam perdas de produção e vendas oferecendo salários mais baixos, sem 
necessariamente mandar o empregado embora. Num ambiente em que o regime de 
trabalho é mais formal -e mais inflexível- o único ajuste possível foi a demissão maciça, diz 
Ottoni. O aumento do salário mínimo, acrescenta, agravou a situação, pois impôs reajustes 
do piso em um ambiente já desanimador na produção. "O custo do trabalho formal passou 
a ser muito alto." 
 
 

Grupo JBS enfrenta 34 mil processos na Justiça do T rabalho 
 
SABRINA LORENZI DA "AGÊNCIA NOSSA" 
O grupo JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, responde a 34 mil ações trabalhistas. 
O dado está nas demonstrações financeiras de 2016 da empresa e pode representar 
perda de R$ 2,6 bilhões. Em 2015, havia 31,1 mil processos em andamento. Os números 
acompanham o aumento de 11% nos acidentes com funcionários, embora a ocorrência de 
lesões mais graves tenha diminuído no Brasil. A empresa atribui a alta ao maior número de 
funcionários, embora o total de colaboradores tenha crescido menos de 1% no último ano. 
 
Entre os 2.680 registros de acidentes, 791 levaram a afastamentos e houve seis mortes. 
Os dados incluem doenças, ocorrências operacionais e no trajeto até o trabalho. A 
diversificação das atividades dos 127,7 mil colaboradores da JBS -além do abate, há 
produção de couro, cosméticos, margarina, entre outros- dificulta a comparação entre 
taxas da empresa e da indústria nacional. A incidência de acidentes na companhia está 
em linha com as médias no segmento de carnes. A concorrente BRF informou que, em 
2016, reduziu o número de acidentes no Brasil No exterior, porém, as taxas subiram, 
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segundo o relatório de sustentabilidade. Em maio, um dos frigoríficos da JBS foi 
condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 12 milhões como resultado de ação que 
apontava tempo de trabalho excessivo na unidade de Itaiópolis (SC). O Tribunal Regional 
do Trabalho de Santa Catarina informou que a empresa não recorreu da decisão judicial 
até a última sexta-feira (2), mas ressaltou que ainda há prazo para questionar a decisão 
em segunda instância. "O trabalho em frigorífico já é adverso devido ao ambiente frio e à 
maior ocorrência de movimentos repetitivos em cortes de carne", afirma o procurador 
Bruno Choairy, de Mato Grosso. Ele destaca que, em ambientes insalubres, não podem 
ser realizadas horas extras. 
 
A JBS foi condenada a adotar medidas de saúde e segurança do trabalho na unidade de 
Alta Floresta, em Mato Grosso, onde ocorreu vazamento de amônia. A companhia 
recorreu em abril, mas o pedido foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Na ação, o 
MPT relatou que o vazamento levou 17 funcionários ao hospital. Quando computadas 
operações no exterior, as taxas de acidentes do grupo JBS e da BRF aumentam. O total 
de acidentes com afastamento na JBS EUA subiu de 158 para 286 entre 2015 e 2016. Na 
americana Pilgrim's, que faz parte do grupo, passou de 90 para 146. O último relatório de 
sustentabilidade da BRF mostra que as lesões com afastamento cresceram de 289 para 
306 entre 2015 e 2016, considerando empregados diretos no Brasil, na Argentina, em Abu 
Dhabi e na Malásia. No mesmo documento, a empresa diz ter 111,9 mil empregados. 
 
EMPRESA AFIRMA TER PROGRAMA DE SEGURANÇA E SAÚDE 
 
A JBS afirma que conta com um programa de segurança e saúde de autogestão a fim de 
padronizar os processos internos, programas e legislações em relação à segurança e 
saúde ocupacional. "Tais procedimentos estão alinhados às normas regulamentares com o 
objetivo de reduzir os acidentes", afirma a empresa. Sobre ações trabalhistas, a dona das 
marcas Friboi e Seara informa não comentar processos em andamento. Entre as medidas 
preventivas que a empresa está cumprindo, segundo o MPT de Mato Grosso, está a 
adoção da "pausa térmica", que estipula descanso de 20 minutos para cada 1h40 de 
trabalho em temperaturas baixas. 
 
A JBS não informou os motivos da elevação nas taxas de acidentes de trabalho no 
exterior. Segundo um analista, o aumento nas atividades do grupo pode ter contribuído 
para um maior número de ocorrências registradas. Procurada pela reportagem, a BRF, 
dona da marca Sadia, informou por meio de nota que "assegura saúde e segurança do 
trabalho como um valor e possui suas diretrizes estabelecidas e divulgadas por meio do 
Sistema de Gestão de Programa de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA), que 
passou por revisão em 2016". 
 
(Fonte: Folha de SP – 05/06/2017) 
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DECISÕES 
 
Destaques  
  
Adicional de insalubridade  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou recurso da Companhia Vale do Rio Doce 
contra decisão que a condenou ao pagamento de adicional de insalubridade a um 
laboratorista da Mina de Carajás (PA) com base em prova alternativa.  
 
A decisão é da a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (ERR223400-
20.2007.5.08. 0114).  
 
A dificuldade em conseguir perito para avaliar insalubridade nos laboratórios da mina da 
Vale em Carajás (PA), no interior da Amazônia, fez com que os julgadores aceitassem 
como prova o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa.  
 
No PPRA, exigido pela Norma Regulamentar 9 do Ministério do Trabalho, as empresas 
identificam as áreas de risco, periculosidade e insalubridade visando à preservação da 
saúde e da integridade dos trabalhadores.  
 
No caso da Vale, o PPRA reconhecia que os empregados que trabalhavam no laboratório 
estavam expostos a riscos físicos mecânicos, ruído, calor e radiações, em função da 
exposição a máquinas e equipamentos laboratoriais.  
 
O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas (PA) e o Tribunal Regional do Trabalho da 
8ª Região (PA/AP) deferiram o adicional com base no PPRA.  
 
A Vale, desde o primeiro grau, vinha contestando a condenação alegando a necessidade 
de prova técnica para confirmar a insalubridade. 
 
 
 


