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Mercado de trabalho dá sinais de estabilização  
 
Por Camilla Veras Mota 
A redução do desemprego de 13,6% para 13,3% entre abril e maio interrompeu uma 
sequência de 35 meses de alta da taxa na série dessazonalizada, diz o economista Alberto 
Ramos, do Goldman Sachs.  
 
Por essa medida, a diminuição foi de 13,2% para 13%. Para ele, o resultado da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua mostra que o mercado de trabalho dá 
"sinais antecipados de estabilização".  
 
Ramos ressalva que, diante do desempenho fraco da economia, que não dá sinais de que 
atingirá no curto prazo o nível mínimo de crescimento para absorver a expansão natural da 
força de trabalho, em média de 1,2% ao ano, o mercado de trabalho deve continuar 
distendido, sem uma geração de vagas mais expressiva.  
 
A expectativa é que a estabilização continue neste segundo semestre e que uma 
recuperação se inicie no fim do ano.  
 
O risco no cenário, diz o economista, é a crise política, que, à medida que aumenta a 
incerteza, pode ter impacto negativo sobre a economia e sobre as contratações.  
 
A boa notícia, ele acrescenta, é que os salários reais continuam avançando, na esteira da 
desaceleração da inflação. No trimestre até maio, a alta foi de 2,3% sobre o mesmo 
período do ano passado.  
 
A queda da taxa de desemprego ocorreu mesmo diante de uma maior procura por 
emprego. O volume de novos empregos avançou 0,5%, enquanto a força de trabalho 
cresceu 0,2%.  
 
"A melhora da taxa de desocupação decorre de genuíno aumento da população ocupada. 
Bom sinal para a recuperação da atividade econômica", destaca a equipe da consultoria 
Rosenberg Associados. 
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Múltis ampliam a licença-paternidade para até 12 se manas  
 
Por Adriana Fonseca 
Funcionários do Google agora têm mais tempo para ficar com seus filhos recém-nascidos. 
Uma nova política global da empresa de tecnologia permite que os novos papais tenham 
12 semanas de licença remunerada após o nascimento dos bebês.  
 
Esse período, explica Monica Santos, diretora de recursos humanos do Google para 
América Latina, não precisa ser usufruído de forma contínua e nem imediatamente após a 
chegada do recém-nascido. O prazo para exercer o direito da licença é até a criança 
completar um ano de vida. "Alguns vão optar por 12 semanas de uma vez, logo após o 
nascimento, outros vão escolher sair de licença quando a mãe da criança retornar ao 
trabalho. Cada um pode encontrar a solução que faz mais sentido em sua vida", diz.  
 
A executiva afirma que a nova política vem de encontro a uma dinâmica familiar muito 
comum hoje em dia. "Quando se discute o papel de cada um no contexto familiar, 
entendemos que a responsabilidade da criação e do cuidado dos filhos não é apenas da 
mulher. O papel do pai não é ajudar, é uma questão de divisão de responsabilidades, e as 
empresas precisam permitir que os pais tenham essa participação mais ativa", afirma 
Monica.  
 
Há, de fato, um número crescente de empresas com esse mesmo entendimento. Ainda 
são minoria, bom frisar, mas existe um movimento entre multinacionais, principalmente, de 
entender que os homens também têm o direito de se manter próximos de seus filhos nos 
primeiros meses de vida das crianças.  
 
"A fundamentação de toda essa questão do aumento da licença-paternidade é reconhecer 
que a responsabilidade familiar hoje é mal dividida entre homens e mulheres", afirma 
Regina Madalozzo, professora do Insper e pesquisadora da condição da mulher no 
mercado de trabalho. "A mãe, hoje, tem o direito de conviver com o filho recém-nascido. O 
pai, não."  
 
No Brasil, a licença-paternidade é de cinco dias corridos. Funcionários de organizações 
participantes do Programa Empresa Cidadã podem ficar 20 dias com os bebês. "O que 
ainda é pouco", ressalta Regina, que faz uma crítica. "Empresas que dão apenas a licença 
determinada por lei provavelmente não têm responsabilidade com a sociedade no que diz 
respeito à criação das crianças."  
 
O relatório "Situação da Paternidade no Brasil", organizado pelo Promundo, organização 
não governamental que promove a igualdade de gênero, concluiu que há diversos 
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benefícios quando os homens se envolvem nos cuidados dos filhos - o que tende a 
acontecer de forma mais corriqueira ao longo da infância quando o contato começa já nos 
primeiros meses de vida do recém-nascido.  
 
"O envolvimento dos homens no cuidado diário das crianças deve ser uma prioridade no 
país, não apenas no que tange ao seu potencial de transformar a realidade dentro dos 
lares, mas também das possibilidades de influenciar a vida em comunidade e na 
sociedade em geral", diz o relatório.  
 
Para Milena do Carmo, coordenadora de projetos do Promundo, à medida que os pais 
podem usufruir da licençapaternidade, divide-se melhor o trabalho doméstico e o cuidado 
com os filhos. "O homem se sente mais incluído na dinâmica da casa", resume a 
pesquisadora.  
 
Esse fato acaba refletindo e impactando positivamente também a relação das mulheres 
com o trabalho. É o que se vê, por exemplo, nos países nórdicos, onde há uma melhor 
equidade de gênero no mercado de trabalho e a licença concedida após o nascimento dos 
filhos é chamada de parental, dividida entre homens e mulheres. "A gente sabe que existe 
preconceito na contratação de mulheres em idade reprodutiva, mas raramente vemos esse 
argumento sendo usado de forma explícita. Só que sabemos que esse preconceito está 
ligado à questão da maternidade", afirma Regina, do Insper.  
 
Para ela, homens que convivem intensamente por dois meses com seus filhos recém-
nascidos, ao invés de cinco dias, terão outro relacionamento com essas crianças, 
assumindo mais responsabilidades durante toda a infância, como levar ao médico ou 
socorrer na escola em caso de doença. "A mulher acaba tendo mais possibilidade de 
desenvolvimento de carreira."  
 
A Johnson & Johnson é outra multinacional que anunciou recentemente a ampliação da 
licença-paternidade. O benefício foi implementado na matriz, nos Estados Unidos, em 
2015, e este ano chegou ao Brasil. "Implementar uma medida dessa em uma empresa 
com cerca de 6 mil funcionários não é uma decisão simples", diz Guilherme Rhinow, 
diretor de recursos humanos da Johnson & Johnson.  
 
"Depois que a análise do impacto do benefício foi feita nos Estados Unidos, o Brasil foi o 
primeiro país a adotar a licença ampliada." Rhinow diz que a companhia percebeu um 
nível de engajamento interno altíssimo em relação à nova política, o que se reflete 
inclusive na produtividade das equipes.  
 
Com a nova diretriz, os funcionários da Johnson & Johnson podem usufruir de uma 
licença-paternidade de 40 dias úteis. Vinte dias devem ser tirados imediatamente após o 
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nascimento dos filhos, como determina a legislação brasileira, e o restante pode ser usado 
até a criança completar um ano de vida. "É importante para criação do vínculo familiar", diz 
Rhinow. A Johnson deve implementar o benefício em todas as suas operações ao redor do 
mundo até o fim deste ano.  
 
Também em 2017, no mês de maio, a Microsoft anunciou que passaria a conceder uma 
licença-paternidade de 42 dias com pagamento integral de salário aos seus funcionários. A 
política, assim como nas outras empresas ouvidas pela reportagem, vale tanto para pais 
biológicos quanto adotivos.  
 
A licença já existia nos Estados Unidos e a subsidiária brasileira foi a primeiro da América 
Latina a adotar o benefício. "Estamos atentos à evolução da sociedade e sensíveis à atual 
dinâmica familiar, e essa mudança representa um momento importante em nossa jornada 
de criar uma cultura de diversidade e inclusão no Brasil", afirma Daniela Sicoli, gerente de 
recursos humanos da Microsoft Brasil.  
 
Na rede social Pinterest, que abriu escritório no Brasil em 2015 e hoje tem uma equipe de 
10 pessoas aqui - no mundo são mais de mil -, os funcionários também têm o direito de 
passar um tempo maior com seus filhos recém-nascidos. A empresa oferece seis semanas 
de licença remunerada e, ao retornar ao trabalho, é possível fazer uma jornada de meio 
período nas quatro semanas seguintes.  
 
"Acreditamos que a licença ampliada ajuda na mudança de vida que vem com a chegada 
de um bebê", diz Kurt Serrano, head de pessoas do Pinterest. Segundo o executivo, os 
funcionários que usufruem da licença-paternidade se sentem menos estressados na volta 
ao trabalho e estão mais bem resolvidos com a nova dinâmica quando retornam.  
 
Desde outubro do ano passado, a Mastercard também adota uma licença-paternidade 
ampliada. Os funcionários agora ficam 56 dias com seus bebês, sendo os 20 primeiros 
dias imediatamente após o nascimento e os outros 36 até a criança completar um ano de 
vida. "Entendemos que a responsabilidade de cuidar da criança é do casal, e deixamos o 
benefício flexível para acomodar as diferentes necessidades das pessoas", afirma Erika 
Takahashi, vice-presidente de recursos humanos da Mastercard Brasil e Cone Sul.  
 
A executiva conta que, até hoje, cerca de dez funcionários já usufruíram da nova licença e 
diz que, como a saída foi bem planejada, não houve sequer necessidade de contratação 
de profissionais temporários. "As equipes se organizaram para substituir os que saíram", 
diz. O benefício está em vigor em todos os países onde a Mastercard tem escritório. "O 
nascimento de uma criança é um fato tão importante que oferecer esses dias é 
simplesmente o certo a se fazer", diz Erika.  
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Alguns homens resistem a aceitar afastamento na lic ença-
paternidade 
 
Por Adriana Fonseca 
De forma geral, os homens não são criados para exercer o papel de cuidador de seus 
próprios filhos. Por questões culturais, é algo que sempre foi atribuído às mulheres. Por 
conta disso, quando a licença parental de 480 dias para ambos os sexos foi instituída na 
Suécia na década de 70 houve um problema. Como ou o homem ou a mulher podiam 
optar pelo afastamento do trabalho, esse direito recaiu predominantemente sobre as 
mulheres. Em 1995, então, houve uma mudança na lei e estabeleceu-se que os homens 
precisavam usufruir de pelo menos 30 dias da licença. Em 2002 essa cota subiu para 60 
dias e, no ano passado, para 90 dias. Então, hoje, dos 480 dias de licença, pelo menos 90 
são obrigatoriamente dos homens. 
 
No Google, para lidar com qualquer eventual receio dos homens em usufruir da nova 
licença-paternidade de 12 semanas, há muito diálogo e transparência. "O medo você lida 
com conversa e mostra que dá para fazer funcionar", diz Monica Santos, diretora de RH da 
empresa de tecnologia. 
 
Para ela, o pai tem que se afastar com tranquilidade para aproveitar o momento em 
família. "A gente distribui o trabalho e contrata temporários, se for o caso, e assegura que 
a ausência do escritório nesse período não vai impactar negativamente o desenvolvimento 
da carreira." 
 
O relatório "Situação da Paternidade no Brasil", do Promundo, traz o dado de que 50,7% 
dos homens entrevistados em uma pesquisa ainda não publicada do Instituto Papai não 
tiraram licença-paternidade após o nascimento do último filho. Desses, 31,4% disseram 
que não tiveram permissão para se ausentar, 24,8% não estavam empregados e 27,6% 
não conheciam esse direito. 
 
A mesma pesquisa mostrou que apenas 66% dos homens sabem do direito que têm à 
licença-paternidade. "Se analisarmos que a mulher é contratada com restrições quando 
está em idade reprodutiva e que ganha menos que o homem quando exerce a mesma 
função, parece natural que haja um receio dos homens em agregar essas desvantagens 
quando passam a ter direitos semelhantes aos nossos em relação à maternidade", afirma 
Milena do Carmo, coordenadora de projetos do Promundo. "É por isso que o trabalho a ser 
feito na sociedade, então, passa muito por uma mudança cultural", conclui. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 03/07/2017) 
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Desemprego permanecerá elevado, mas renda de 
trabalhadores aumenta 
 
Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Eco nômicas confirma que funcionários com a 
carteira assinada tiveram reajuste real em dissídio s salariais, ou seja, um ganho acima da inflação 
 

 
 
São Paulo - A desocupação - que atinge 13,77 milhões de pessoas ou 13,3% da força de 
trabalho do País - deve seguir elevada no segundo semestre, sem perspectivas muito 
animadoras. A única boa notícia é que a renda dos 44,42 milhões de empregados mostra 
crescimento. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao 
trimestre de março a maio, o número de pessoas desocupadas aumentou 2,33 milhões em 
relação a igual trimestre de comparação de 2016 para um total de 13,77 milhões de 
desempregados. 
 
Ao mesmo tempo, a renda média dos 33,258 milhões de empregados privados com 
carteira assinada cresceu 1,4% no período, assim como a renda média dos 11,165 
milhões de trabalhadores do setor público tiveram uma evolução 1,9%, nessa comparação 
de iguais trimestres pelo IBGE. A "esperança" de especialistas consultados pelo DCI, é 
que esse pequeno aumento da renda do trabalhador com carteira assinada possa gerar a 
contratação de postos temporários no quarto trimestre para atender alguma alta do 
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consumo no final de 2017. "O efeito do pagamento do Fundo de Garantia [de contas 
inativas] não foi nada desprezível na regularização de débitos das famílias, e com o 13° 
salário, a expectativa é de consumo em áreas como vestuário, calçados e supermercados 
no final do ano", aponta o assessor econômico da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), Jaime Vasconcellos. 
 
Outro fator que aponta uma pequena melhora para a renda e consumo no final do ano é o 
período de dissídios salariais em tempos de inflação baixa. "Nossos estudos mostram que 
a massa salarial deve crescer entre 1% a 2% acima da inflação. Os dissídios com 
reajustes reais tem sido mais recorrentes", identificou o economista. 
 
Dados do Salariômetro, que acompanha negociações salariais coletivas da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostram ganho real de 1 ponto percentual nos 
dissídios do mês de abril, e de 1,3 ponto percentual nas negociações de maio. A 
Federação das Indústrias do Paraná (FIEP) também relatou ganho médio real de 0,84 
ponto percentual nos dissídios de maio e 0,46 ponto percentual nas negociações do mês 
de junho. "Com a inflação baixa, a possibilidade de um aumento real é maior. Mas temos 
um problema de confiança na economia, uma dificuldade das famílias de planejar o 
consumo. O desemprego pode até ter uma queda branca, mas ficará perto da estabilidade 
até o final do ano", diz o professor do Ibmec-SP, Paulo Azevedo. "A única boa notícia é a 
queda da inflação, mas esse aumento do poder aquisitivo ainda não ocorreu de forma 
significativa. Estou muito pessimista [sobre o mercado de trabalho] porque o governo não 
lançou nenhum programa de geração de empregos", ponderou o professor da Fundação 
Instituto de Administração (FIA), Paulo Fieldmann. 
 
Na visão dele, será muito difícil recuperar milhões de postos de trabalho sem um 
crescimento forte da economia. "O governo está muito fragilizado politicamente, e as 
decisões econômicas ficaram restritas ao [ministro da Fazenda] Meirelles, ele não tem 
perfil de que fará um programa de geração de empregos. Essa medida se aparecer, só 
depois das eleições de 2018", observa. 
 
Conta própria 
 
O relatório da PNAD também mostrou um crescimento do emprego sem carteira assinada 
(+ 221 mil) e do trabalhador por conta própria (+ 216 mil) em relação ao trimestre anterior. 
"É o empreendedorismo por necessidade. E muitos não estão preparados para administrar 
e podem quebrar", alertou Jaime Vasconcellos. 
 
Ernani Fagundes 
 
(Fonte: DCI – 03/07/2017) 
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Com reforma da Previdência em risco, governo estuda  fim do 
abono salarial 
 

Benefício anual, que é pago a trabalhadores que gan ham até dois salários mínimos, custará aos 
cofres federais cerca de R$ 17 bilhões neste ano 
 

Adriana Fernandes, O Estado de S.Paulo  
Se a votação da reforma da Previdência naufragar no Congresso Nacional, a equipe econômica já 
trabalha com uma alternativa para cortar despesas e garantir o cumprimento do teto de gastos e a 
volta de superávits primários nas contas públicas. A ideia é acabar com o pagamento do abono 
salarial. O benefício, que é pago anualmente aos trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo 
menos cinco anos e que têm rendimento médio mensal de até dois salários mínimos, custará R$ 
17 bilhões neste ano. Tradicionalmente, era pago de julho a outubro para todos os 22 milhões de 
trabalhadores que têm direito. Desde 2015, porém, o governo da ex-presidente Dilma Rousseff 
dividiu o pagamento em duas etapas, como forma de diluir o custo. O benefício também passou a 
ser pago proporcionalmente ao tempo de serviço, de maneira semelhante ao 13.º salário – ou seja, 
atualmente varia de R$ 78 a R$ 937. O custo político do fim do abono salarial, porém, seria bem 
alto, uma vez que seus beneficiários são a camada mais pobre da população. Embora o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, considere ainda viável a aprovação das novas regras para 
aposentadorias e pensões no segundo semestre, depois da votação da reforma trabalhista, sua 
equipe tem em mãos uma série de medidas que poderão ser adotadas no caso de a proposta de 
reforma previdenciária ser desidratada ou mesmo não for aprovada. 
 
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a Fazenda monitora as negociações da reforma diante do 
quadro político instável. Mas o ministério não vai ficar parado se a reforma não avançar, informou 
um membro da equipe econômica, destacando que há alternativas para garantir uma trajetória 
sustentável da dívida pública. O fim do abono chegou a ser discutido há um ano, durante a 
elaboração da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do teto de gastos. Na última hora, a 
proposta foi retirada, assim como outras medidas mais duras, como o financiamento, pelo Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) – responsável pelo pagamento do seguro-desemprego e do 
abono salarial –, de despesas de Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada e dos 
servidores públicos, além de benefícios assistenciais previstos na Constituição. 
 
Com as contas fechando no vermelho todos os anos, o FAT precisa da injeção de recursos do 
Tesouro para bancar o seguro-desemprego e o abono. Para este ano, estão previstos R$ 18 
bilhões. A União, porém, já avisou o conselho deliberativo do FAT que não terá como bancar os 
rombos do fundo nos próximos anos e pediu medidas para diminuir as despesas. Justificativa. Para 
a equipe econômica, o abono salarial, criado há 46 anos, não se justifica mais. O argumento é que 
o benefício foi criado na década de 1970, quando não havia política de valorização do salário 
mínimo com ganhos reais e nem rede de proteção social. 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 03/07/2017) 
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Vaga sem carteira vai ganhando espaço do emprego fo rmal 
 
NICOLA PAMPLONA DO RIO 
A taxa de desemprego no país manteve-se estável no período de março a maio, mas a 
qualidade do emprego continuou a piorar no país, com a substituição de postos de 
trabalho com carteira assinada por postos informais. 
 
O país fechou o trimestre encerrado em maio com 13,7 milhões de pessoas sem emprego, 
o que representa 13,3% da população em idade de trabalhar. A taxa de desemprego 
estava em 13,2% no trimestre imediatamente anterior, finalizado em fevereiro. 
 
Essa estabilidade, porém, foi sustentada por aumento de 2,2% no número de 
trabalhadores no setor privado sem carteira assinada (mais 221 mil pessoas em relação ao 
trimestre encerrado em fevereiro) e de 3% no número de empregados do setor público 
(mais 329 mil pessoas). 
 
Além disso, os brasileiros voltaram a recorrer ao trabalho por conta própria: 216 mil 
passaram a trabalhar como autônomos (motorista de Uber, por exemplo), 1% mais que no 
trimestre até fevereiro. 
 
Esse crescimento do trabalho informal, no entanto, foi suplantado pela perda de vagas 
com carteira. 
 
O número de trabalhadores formais caiu em 479 mil, no 12º trimestre consecutivo de 
queda. Em maio, o número de empregados com carteira bateu novo recorde negativo 
desde o início da pesquisa do IBGE, em 2012, chegando a 33,2 milhões. 
 
"O trabalho registrado é muito importante na vida do trabalhador brasileiro, já que 
representa ter fundo de garantia, plano de saúde, auxílio-alimentação", disse o 
coordenador de Trabalho e Emprego do IBGE, Cimar Azeredo. 
 
Ele ressaltou que, em dois anos, 2,7 milhões de postos de trabalho com carteira foram 
perdidos. "Está crescendo a informalidade no país." 
 
Reportagem da Folha  de abril mostrou que, no fim do ano passado, pela primeira vez 
metade dos brasileiros que estavam trabalhando não tinha carteira assinada. No primeiro 
trimestre deste (dado mais recente), esse percentual avançou para 50,2%. 
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DESACELERAÇÃO 
 
O indicador do IBGE aponta, porém, para uma desaceleração do aumento dos 
desemprego nos últimos trimestres. Foi a segunda vez nos últimos trimestres, que a taxa 
mostra estabilidade -a primeira foi em novembro de 2016, quando o desemprego parou de 
subir após sete trimestres consecutivos de alta. 
 
Além disso, a indústria apresentou crescimento de 3% na geração de postos de trabalho -
ainda que sem carteira assinada. 
 
Em maio, apenas a construção mostrou saldo negativo nessa base de comparação, de 
3,9%. 
 
Mas Azeredo, do IBGE, prefere cautela ao analisar os dados. "Neste momento, a melhor 
leitura é não conjecturar sobre o mercado de trabalho. Temos um momento político difícil 
no pais e crise econômica forte." 
 
O mercado espera melhora nas taxas de desemprego apenas no fim do ano, se a crise 
política não atrapalhar a recuperação da economia. 
 
De acordo com o IBGE, o rendimento médio do trabalhador brasileiro também ficou estável 
em maio: R$ 2.109.  
 
 
 
Abertura de empresas poderá ser feita pela internet  a partir de 
segunda 
 
FILIPE OLIVEIRA DE SÃO PAULO 
A abertura de empresas de baixo risco na cidade de São Paulo poderá ser feita do início 
ao fim pela internet a partir de segunda-feira (3). 
 
A iniciativa faz parte do Empreenda Fácil, programa lançado em maio pelo prefeito João 
Doria (PSDB). A iniciativa foi criada com a promessa de permitir a abertura de negócios 
em até sete dias. 
 
Como a Folha  mostrou, apesar de avanços obtidos no processo (entre eles a redução de 
cinco para apenas uma visita obrigatória do empresário) a órgãos públicos, demora para o 
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atendimento na prefeitura para a liberação do CCM (Cadastro de Contribuinte Mobiliário) 
impedia o cumprimento da meta. 
 
É justamente essa etapa, que era feita presencialmente após agendamento, que deve ser 
alterada na próxima semana para acontecer on-line. 
 
Para que todo o processo seja on-line, o empresário precisa de certificado digital. Caso 
contrário, terá entregar documentos impressos à Junta Comercial, por exemplo. 
 
Daniel Annenberg, secretário municipal de inovação e tecnologia, afirmou durante balanço 
do programa que o prazo do desbloqueio do CCM era de nove dias no início do programa 
e, após esforço para melhorar os resultados, já vinha sendo reduzido para dois dias. 
 
O secretário afirma que, até o final do ano, o prazo de abertura de empresas deve chegar 
a cinco dias. Além disso, promete seguir com redução do prazo ainda em 2018, para 
chegar a meta de dois dias para abrir negócios até a metade do ano que vem. 
 
Desde o lançamento do Empreenda Fácil, foram abertas 2.000 empresas em São Paulo.  
 
No período foram realizadas 30 mil avaliações de viabilidade (primeira etapa de abertura 
de negócios no novo sistema, em que o empresário verifica se pode instalar o negócio que 
deseja no endereço escolhido. 
 
No momento, o programa contempla empresas consideradas de baixo risco e que não 
precisam de vistorias de órgãos como corpo de bombeiros para começar a operar (80% do 
total, segundo a prefeitura). 
 
Empresas consideradas de alto risco serão consideradas em etapas seguintes, segundo a 
prefeitura. 
 
O relatório Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial, aponta que o prazo de 
abertura de empresas na cidade é atualmente de 101 dias -a instituição considera dados 
coletados em 2016. 
 
O Brasil ocupa a 175ª colocação no ranking que avalia a velocidade para abrir negócios 
em 190 países elaborado pelo banco.  
 
 
 
 
 (Fonte: Folha de SP – 03/07/2017) 
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DECISÕES 
 

Acúmulo de adicionais  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a Fundação de Atendimento 
Socioeducativo do Rio Grande do Sul (FaseRS) a pagar a um técnico de enfermagem o 
adicional de penosidade, previsto em norma interna, juntamente com o de insalubridade, 
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  
 
Segundo a decisão da 3ª Turma (RR-1123- 97.2014.5.04.0101), não há vedação legal à 
cumulação dos adicionais. O adicional de penosidade foi instituído originalmente pela 
extinta Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), no percentual de 40%, para 
os trabalhadores que atuavam com menores infratores, e mantida no regulamento da 
Fase-RS.  
 
A norma condiciona expressamente o recebimento da parcela à opção pelo empregado. 
Com base nesse documento, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul 
negou a pretensão do técnico de receber os dois adicionais.  
 
Para o relator do caso no TST, ministro Alberto Bresciani, porém, não há impedimento 
legal. Ele acrescentou ainda em seu voto que é inválida qualquer disposição em norma 
interna que implique renúncia ao adicional de insalubridade para os empregados que 
optem pelo de penosidade. 
 


