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Um terço dos aposentados precoces trabalha  
 
Por Camilla Veras Mota 
Um em cada três aposentados com menos de 60 anos no Brasil continua trabalhando. 
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2015 compilados pelo 
economista Rogerio Nagamine Costanzi, do Instituto de Pesquisa Economica Aplicada 
(Ipea), mostram que 1,4 milhão dos 4,4 milhões de aposentados com até 59 anos 
permanecem ativos no mercado de trabalho.  
 
Essas aposentadorias precoces custam ao INSS aproximadamente R$ 26,9 bilhões, 
estima ele, com base nos desembolsos feitos em setembro de 2015, de R$ 2,1 bilhões. O 
volume é próximo da despesa com o programa Bolsa Família no mesmo ano.  
 
Eles correspondem a 25% dos 5,5 milhões de brasileiros que continuam empregados e 
recebem aposentadoria - estes, por sua vez, representam 23% do número total de 
aposentados, 23 milhões. "São pessoas com plena capacidade laboral", ressalta o autor 
do levantamento.  
 
Levando em consideração também os pensionistas com menos de 60 anos, a despesa do 
Brasil é o dobro da União Europeia, por exemplo. Em 2015, os beneficiários de até 54 
anos custaram 1% do Produto Interno Bruto (PIB) à Previdência e aqueles entre 55 e 59 
anos, outros 1,1% (2,1% no total). Na Europa, onde a proporção de pessoas nessa faixa 
etária é significativamente maior, as despesas chegaram a 0,6% e 0,5% do PIB (1,1% no 
total), nessa ordem.  
 
Um em cada cinco brasileiros que recebem aposentadoria ou pensão não é idoso. Em 
termos absolutos, 4,4 milhões dos 23 milhões de aposentados tinham menos de 60 anos. 
Entre os pensionistas, eram 2,4 milhões entre um total de 7,3 milhões.  
 
"Como o Brasil tem regras que permitem aposentadorias precoces, era natural esperar que 
o gasto previdenciário para pessoas não idosas estivesse acima do padrão internacional", 
ele afirma. Mais do que isso, Nagamine chama atenção para a expectativa de queda das 
despesas com essa rubrica entre os países europeus. Conforme o "Annual Ageing Report" 
de 2015, que ele usou como base para a comparação, a estimativa é que, devido às 
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reformas feitas nos últimos anos, o continente esteja gastando apenas 0,6% do PIB com 
benefícios para aqueles com menos de 60 anos em 2060.  
 
No Brasil, as chamadas aposentadorias precoces são favorecidas pela regra que permite 
que o trabalhador com 35 anos de contribuição dê entrada no benefício, 
independentemente da idade. No regime geral, válido para os contratados via CLT, uma 
em cada cinco mulheres que se aposentam por tempo de contribuição tem menos de 50 
anos e duas em cada três, menos de 55 anos. No caso dos homens, tomando como base 
os dados de 2015 do INSS, quase metade se aposentou com menos de 55 anos e 84,4%, 
com menos de 60. 
 

 
 
A proposta de reforma em discussão no Congresso - o substitutivo dos deputados ao texto 
enviado pelo governo em dezembro - estabelece idade mínima de 65 anos para homens e 
de 62 anos para mulheres. Esses limites, entretanto, vão ser alcançados ao longo de 
aproximadamente 20 anos, quando deve se fechar a janela aberta pelo período de 
transição.  
 
A regra fixada pelos parlamentares permite que os brasileiros se aposentem aos 53 anos, 
para as mulheres, e aos 55 anos, para os homens, caso cumpram 35 anos de contribuição 
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e um "pedágio" de 30% sobre o intervalo que falta para que esses 35 anos sejam 
atingidos, a contar a partir da promulgação da lei. Esses limites crescem um ano a cada 
dois.  
 
No médio prazo, o aumento da idade média de aposentadoria vai fazer com que os 
brasileiros fiquem por mais tempo no mercado. Para Nagamine, essa mudança estrutural 
não deve pressionar a taxa de desemprego. Em sua avaliação, só deve crescer a 
demanda por trabalhadores experientes e mais qualificados - grupo que tende a ganhar 
corpo entre os mais velhos das novas gerações, que já têm escolaridade média maior do 
que a dos pais e avós.  
 
"É só olhar para a taxa de desemprego para a faixa com mais de 50 anos", concorda José 
Márcio Camargo, professor da PUC-Rio e o economista da Opus Gestão de Recursos. 
Para ele, esses trabalhadores não terão dificuldade para se manter por mais tempo no 
mercado de trabalho.  
 
Entre os brasileiros que têm entre 55 e 64 anos, a taxa de desemprego foi de 3,6% em 
2015, quase seis pontos percentuais inferior à média nacional no período, 9,4% Entre os 
jovens de 16 a 24 anos, a taxa de desocupação chegou a expressivos 22,8%, conforme o 
levantamento feito pelo economista do Ipea.  
 
A esse fator, o professor da FEA-USP Helio Zylberstajn acrescenta que o crescimento 
cada vez mais lento da população, que conta com famílias menores do que nas décadas 
passadas, tende por si só a reduzir a oferta de mão de obra. Uma participação maior dos 
trabalhadores mais velhos, portanto, seria um caminho para suavizar os efeitos negativos 
do fim do bônus demográfico.  
 
Os economistas Fernando de Holanda Barbosa Filho e Bruno Ottoni, pesquisadores do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), ressaltam que a 
aposentadoria prematura pode ainda incentivar os trabalhadores a ajustar a conduta em 
pelo menos duas dimensões com potenciais efeitos deletérios sobre a renda agregada - a 
migração para a inatividade, com impacto negativo sobre a arrecadação do sistema 
previdenciário, ou para ocupações que reduzam o salário, diminuindo o número de horas 
de serviço, por exemplo.  
 
Eles trataram sobre o assunto em nota técnica no Boletim Mercado de Trabalho do Ipea. 
Usando dados da Pnad de 2014, os autores calcularam que a obtenção prematura do 
benefício previdenciário gera perda de pelo menos 0,3% da renda agregada, percentual 
que poderia chegar a 0,7%. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 06/07/2017) 
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ContrataSP oferece 500 vagas 
 
- Mais de 500 vagas de emprego serão disponibilizadas para pessoas com deficiência e 
reabilitados do INSS, na 1ª edição do programa ContrataSP. A Secretaria Municipal da 
Pessoa com Deficiência (SMPED), em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e 
Empreendedorismo (SMTE), por meio do Centro de Apoio ao Trabalho e 
Empreendedorismo (CATe), realizará no dia 7 de julho, das 9h às 16h, o ContrataSP, 
programa que tem como objetivo a inclusão social e profissional dos munícipes com 
deficiência e beneficiários reabilitados do INSS. 
 
Os candidatos poderão obter informações sobre a legislação que lhes assegura vagas no 
mercado e como participar. Empresas de diversos setores, entre elas: Coca-Cola, Claro, 
Amil e Fast Shop aderiram ao programa. Ao todo, 531 vagas estarão disponíveis para 
profissionais de diversas áreas, níveis de escolaridade e locais de moradia. Embora a 
maioria dos postos seja na Capital, há também vagas na Região Metropolitana de São 
Paulo. Além disso, será possível se inscrever para cursos de capacitação, vagas de 
estágio e aprendiz. O programa surgiu da dificuldade das empresas para realizar o 
recrutamento dos profissionais com deficiência, para cumprir a Lei de Cotas (8.213/91). A 
iniciativa fará com que eles exerçam o direito ao trabalho e aumentem a 
produtividade./Agências 

 

 

TRT2 se antecipa à reforma com conciliações 
 
Juíza solucionou um caso em apenas 13 dias ao coloc ar empregado e companhia em acordo, o que 
vai ao encontro das propostas de mudança nas leis t rabalhistas que tramitam no Senado 
 
São Paulo - O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região se antecipou à reforma 
trabalhista e conseguiu resolver um processo usando a conciliação. De acordo com 
especialistas, essa é uma solução que pode acelerar a resolução dos litígios e desafogar o 
Judiciário. Recentemente, uma juíza do tribunal encerrou um processo em 13 dias via 
conciliação, conforme prevê a reforma em debate hoje. O texto em tramitação no Senado 
determina o estabelecimento de audiências de conciliação extrajudiciais, que deverão ser 
enviadas para homologação de um juiz. O especialista em Direito e Processo do Trabalho 
do Baraldi Mélega Advogados, Danilo Pieri Pereira, entende que atitude da juíza pode 
agilizar os processos. "Por que manter por anos algo no Judiciário se tudo pode ser 
resolvido em uma reunião?", questiona ele. 
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Já a especialista em direito do trabalho no escritório Correa Porto, Fabiola Parisi, comenta 
que se a conciliação fosse mais usada na Justiça Trabalhista, não só as decisões seriam 
mais céleres como também o Judiciário teria menos casos para julgar. "Os juízes 
administram uma quantidade muito grande de processos. A conciliação, principalmente se 
fosse feita de maneira pré-judicial desafogaria o Judiciário", observa. O caso em vista 
chegou à Justiça após um funcionário demitido entrar com ação para continuar com direito 
ao plano de saúde que a empresa lhe disponibilizava. A juíza Samantha Fonseca Steil 
Santos e Mello, em vez de decidir pelo pedido de tutela antecipada feito pelo empregado, 
marcou uma audiência de conciliação junto com os empregadores. 

Nessa audiência, ela explicou que o trabalhador poderia manter o plano, desde que ele 
arcasse com o valor que antes era pago pela empresa. De posse dessa informação, o ex-
funcionário desistiu de pedir pela manutenção do plano, preferindo buscar um seguro 
saúde com um custo mais baixo. Os outros pleitos da ação, referentes a multas 
rescisórias, foram resolvidos em comum acordo com a empresa. Em entrevista para o DCI, 
a juíza disse que fez uma triagem dos processos, de acordo com a natureza do pedido de 
urgência, e achou que esse caso poderia ser resolvido por meio de uma conciliação. 
"Identificamos que o trabalhador teria o direito, mas ele não sabia quanto iria pagar de 
plano de saúde. Então fizemos um acordo para solucionar tanto o plano quanto a questão 
das parcelas trabalhistas", explica a magistrada. Samantha também avalia que contribuiu 
muito para a celeridade do processo o fato do ter conseguido fazer um encaixe 
extraordinário para o processo por conta de uma desistência nas audiências. 

Preconceito 

Fabiola Parisi destaca que esse juízo pode abrir caminhos e que revela um tribunal com 
mente mais aberta. "A Comarca de São Bernardo é muito atuante junto aos sindicatos, 
então essas decisões são mais comuns lá. Porém, é importante ressaltar que houve 
predisposição da empresa para chegar a acordo", afirma. Para a advogada, muitas vezes 
a própria companhia que sofre a ação trabalhista tem preconceito com a possibilidade de 
resolver as questões por meio de conciliação. "Algumas empresas sequer possuem 
políticas de acordo. Os empregadores acreditam que se fizerem uma conciliação, isso vai 
estimular outros trabalhadores a entrarem na Justiça", conta. Fabiola pondera que, apesar 
disso, fica muito mais caro pagar advogado durante todo um processo judicial do que 
encerrar a ação logo no início em uma audiência de conciliação. 

Ricardo Bomfim 

 

 
 
(Fonte: DCI – 06/07/2017) 
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Empresas de médio porte são as que menos contratam 
mulheres 
 
ERNANDA PERRIN DE SÃO PAULO 
As empresas de médio porte são as que menos contratam mulheres no Brasil. Entre as empresas 
desse porte, os homens ainda compõem mais de 60% dos empregados, segundo o IBGE. O 
quadro é mais favorável às mulheres em companhias de grande porte (com 250 empregados ou 
mais), em que a participação feminina chegou a 46,4% em 2015. As pequenas empresas ficam em 
segundo lugar em termos de participação feminina (45%). As empresas de médio porte (de 50 a 
249 empregados) eram responsáveis em 2015 por 14,8% do total de assalariados do país e 12,5% 
do volume de remuneração pago. 

O levantamento feito pelo IBGE aponta uma ligeira melhora na participação feminina no setor 
privado entre 2010 e 2015: o percentual de mulheres assalariadas evoluiu de 36,2% para 38,8% no 
período, considerando esse mercado como um todo. Na administração pública, em que a seleção 
é feita por concurso, elas continuaram a ser maioria. O quadro, contudo, é de estabilidade: tanto 
em 2010 quanto em 2015 elas compunham 58,3% dos empregados no setor. Houve avanço por 
outro lado nas entidades sem fins lucrativos, onde as mulheres ampliaram sua participação de 
53,3% para 55,8% em cinco anos, enquanto o percentual de homens caiu na mesma proporção. 

Uma novidade do período é que as mulheres passaram a dominar o campo das atividades 
profissionais, científicas e técnicas. Enquanto em 2010 elas correspondiam a 47,3% dos ocupados 
na área, em 2015 essa fatia subiu para 50,6%. Uma das razões para essa mudança é o melhor 
nível de qualificação médio das mulheres, que detêm mais diplomas de ensino superior e pós do 
que a população masculina, em média. Por outro lado, a participação feminina recuou 0,8% nas 
atividades ligadas a eletricidade e gás –uma das áreas que apresenta os melhores níveis de 
remuneração– e no campo da educação, onde o percentual de mulheres caiu 1,6% entre os anos 
de 2010 e 2015. 

SALÁRIOS  

A diferença entre os salários pagos para homens e mulheres continua grande, segundo o 
levantamento feito pelo IBGE. Em 2015, elas ganhavam o equivalente a 81% dos salários dos 
homens, em média (R$ 2.708,22 vs. R$ 2.191,59). Em relação a 2014, ano de início da recessão, 
a população assalariada em geral sofreu uma redução salarial média de 3,2%. A queda, contudo, 
foi menor entre as mulheres (-2,3%) do que entre os homens (-3,5%) empregados no setor formal. 
Por outro lado, pesquisa recente do Ipea mostrou que a distância entre a jornada de trabalho de 
homens e mulheres vem aumentando –ao contrário do senso comum.  

 



 

7 

Temer quer compensar sindicatos pelo fim de contrib uição 
obrigatória 
 
BRUNO BOGHOSSIAN e GUSTAVO URIBE DE BRASÍLIA 
Sob pressão das centrais sindicais, Michel Temer estuda incluir em medida provisória 
dispositivos para evitar que entidades trabalhistas e patronais passem por aperto 
financeiro com o fim do imposto sindical obrigatório. Na próxima semana, o Senado deve 
votar em regime de urgência a reforma trabalhista, que transforma em opcional o 
pagamento do imposto sindical equivalente ao salário de um dia de trabalho -o que 
reduzirá os ganhos das centrais sindicais. Em conversas reservadas, o presidente já 
afirmou que manterá o fim dessa cobrança obrigatória, mas disse que o Ministério do 
Trabalho deverá incluir em medida provisória alternativas para custear as atividades 
sindicais. 
 

 
 
A principal proposta, discutida nesta quarta (5) por Temer com a Força Sindical, com o 
apoio de outras centrais, é regulamentar a contribuição assistencial, que representaria até 
70% do orçamento de alguns sindicatos. Com a previsão legal, o dispositivo poderia voltar 
a ser cobrado de forma abrangente, uma vez que, em fevereiro, o Supremo proibiu a 
cobrança da taxa de trabalhadores não sindicalizados. 
 
A ideia é que os própios sindicatos, por meio de assembleias e convenções coletivas, 
definam o valor da contribuição e a forma de cobrança. O argumento principal é que, 
assim, seria respeitado o principal objetivo da reforma trabalhista: a prevalência do 
negociado entre patrões e empregados sobre a legislação. "É preciso moralizar a atividade 
sindical e essa cobrança", disse o presidente da Força, o deputado Paulinho da Força (SD-
SP). "Temos de acabar com a fábrica de sindicatos e estabelecer regras mais rígidas para 
a atividade." 
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Temer reabriu discussões sobre o assunto devido ao receio de que os sindicatos, 
insatisfeitos, deem início a mobilizações contra seu governo em protestos e paralisações 
que podem fragilizar ainda mais sua gestão. O debate, entretanto, gerou reação forte da 
base governista na Câmara, que votou em massa pela extinção da cobrança. O PSDB, em 
especial, se opôs a esses movimentos, uma vez que tucanos foram relatores do texto da 
reforma trabalhista. 
 
Em conversas reservadas na semana passada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), avisou a Temer que qualquer iniciativa de recriar o imposto sindical seria 
considerada uma afronta aos partidos aliados e poderia comprometer o apoio ao 
presidente no momento em que ele luta para barrar no plenário denúncia de corrupção. 
Além da contribuição assistencial, o Planalto estuda outra opção para reduzir, em curto 
prazo, os impactos financeiros do fim do imposto sindical -a adoção de uma regra de 
transição de seis anos para a extinção da taxa. 
 
CARÊNCIA 
 
A ideia debatida com as centrais e que, segundo assessores presidenciais, teria o apoio 
de sindicatos patronais é adotar três anos de carência -ou seja, a cobrança continuaria até 
2020. Nos três anos seguintes, o tributo seria reduzido gradualmente. Primeiro, seriam 
cobrados 75% do salário equivalente a um dia de trabalho, passando para 50% e 
terminando em 25%, até ficar optativo. O governo ainda não definiu se deve adotar só uma 
das alternativas ou as duas simultaneamente. A intenção é que a medida provisória seja 
publicada após a sanção da reforma trabalhista -que tem 120 dias para entrar em vigor. 
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Essa MP também deve incluir salvaguardas aos trabalhadores que foram exigidas pela 
base governista no Senado para garantir sua aprovação sem modificações. Parlamentares 
ameaçaram mudar o texto no plenário, o que obrigaria que a proposta retornasse à 
Câmara. 
 
Entre os ajustes prometidos pelo governo estão a não exigência de laudo médico a 
grávidas e lactantes em ambiente de insalubridade e a melhor regulamentação da jornada 
intermitente. 
 
CAIXA DOS SINDICATOS 
 
Com o fim do imposto sindical, Michel Temer avalia duas alternativas 
 
1ª OPÇÃO: Ampliar a contribuição assistencial  
 
O governo estuda regulamentar a cobrança do recurso, cujo valor é decidido em 
assembleia e fixado no acordo coletivo, para todos os trabalhadores, na contramão de 
decisão do STF de fevereiro que determinou que a taxa poderia ser descontada apenas 
dos sindicalizados. Hoje, ela representa até 70% do orçamento de algumas entidades 
 
2ª OPÇÃO: Eliminar gradualmente o imposto  
A ideia é instituir um período de transição de seis anos para o fim da contribuição 
obrigatória 

 

(Fonte: Folha de SP – 06/07/2017)  


