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País criou 67,3 mil vagas no 1º semestre  
 
Por Edna Simão e Cristiane Bonfanti 

O Brasil abriu 9.821 empregos com carteira assinada em junho, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem pelo 
Ministério do Trabalho. O saldo é resultado de 1.181.930 admissões e 1.172.109 
desligamentos no mês. O resultado representou uma melhora em relação junho do ano 
passado, quando foram fechadas 91.032 vagas formais e foi o terceiro mês positivo 
consecutivo.  
 
No acumulado de janeiro a junho deste ano, o saldo é positivo em 67.358 postos de 
trabalho formais, o melhor para um primeiro semestre desde 2014. O número foi 
puxado pelo setor de Agricultura (117 mil vagas), mas também tiveram saldo positivo 
os serviços (60,7 mil), indústria (27,7 mil) e administração pública (18,3 mil) mil.  
 
Construção e comércio tiveram saldos negativos (- 33,1 mil e - 123,2 mil, 
respectivamente). No acumulado em 12 meses, no entanto, o Caged apresentou uma 
redução de 749.060 vagas.  
 
No mês passado, no entanto, apenas dois setores econômicos mostraram resultado 
positivo. A agropecuária abriu 36.827 vagas e a administração pública registrou saldo 
de 704 postos de trabalho. Os demais segmentos apresentaram queda. A construção 
civil fechou 8.963 postos de trabalho; seguido da indústria de transformação (7.887); 
serviços (7.273) e comércio (2.747).  
 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira disse, ao divulgar os dados de junho, que a 
economia dá sinais de recuperação. Na avaliação do ministro, é melhor que essa 
"recuperação seja gradual e em patamares menores do que termos uma bolha e 
depois novamente [redução]".  
 
Ele acredita que a economia se reestabelece de forma segura e estima que, no 
fechamento de 2017, o saldo do mercado de trabalho será positivo.  
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Nogueira afirmou ainda que, com a reforma trabalhista, serão criados 2 milhões de 
postos de trabalho formais nos próximos dois anos. Segundo ele, a estimativa é de que 
essas vagas sejam abertas sobretudo nas modalidades de trabalho de jornada parcial, 
trabalho intermitente e no chamado home office.  
 
"Com a modalidade dos novos contratos de trabalho que a modernização da legislação 
trabalhista possibilita, a expectativa é de gerar no Brasil 2 milhões de postos de 
trabalho nos próximos dois anos", disse ministro. "Nas demais [modalidades], há 
expectativa de geração positiva gradual de emprego", disse. Ele informou que as novas 
estatísticas das modalidades criadas por meio da reforma trabalhista estarão inseridas 
em até 90 dias no Caged.  
 
De acordo com Nogueira, mesmo nas áreas em que o desempenho foi negativo, os 
números não tiveram expressão de trazer pânico, a não ser na construção, que está 
demorando a se recuperar, afirmou.  
 
Ainda segundo o ministro, os números do Caged, o salário médio de admissão 
cresceu, em termos reais, 3,52% no primeiro semestre de 2017 na comparação com o 
mesmo período de 2016. O valor passou de R$ 1.413,84 para R$ 1.463,67 no período. 
Em termos proporcionais, o valor cresceu mais para as mulheres, mas ainda ficou 
abaixo do salário recebido pelos homens, na média. A elevação do salário de 
admissão das trabalhadoras foi de 4,25%, em termos reais. No caso dos homens, 
houve um aumento de 3,20%.  
 
Em relação à reforma trabalhista, Nogueira avaliou que a expectativa de negociação 
com o movimento sindical é positiva. Ele afirmou que o governo, na publicação da 
medida provisória da reforma, após o fim do recesso do Congresso Nacional, 
respeitará a decisão do Legislativo de acabar com o imposto sindical.  
 
O imposto sindical não existe mais. Não haverá fim progressivo. A Câmara não será 
afrontada nesse sentido", assegurou. "O que estamos construindo é uma alternativa, 
por meio de contribuição, para financiar as próprias convenções coletivas. Se 
queremos dar força de lei para as convenções coletivas, precisamos dar legitimidade 
para as instituições que a representam", afirmou. "Acredito que logo depois do recesso 
isto estará pacificado", disse. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 18/07/2017) 
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Emprego formal cresce pelo 3º mês seguido, mas retomada 
será fraca 
 
Em junho, Brasil teve saldo positivo de 9.821 postos, puxado pela agropecuária, setor que deve 
perder força no ano; desinvestimento industrial atrasará recuperação do mercado de trabalho 
 
São Paulo - O emprego celetista cresceu pelo terceiro mês seguido no Brasil, puxado pela 
agricultura, porém a expectativa é de que não ocorra uma forte retomada do mercado de 
trabalho no ano, avaliam especialistas. Enquanto as incertezas políticas permanecerem, 
dificilmente a indústria voltará a investir, reduzindo o ímpeto de contratação e diminuindo, 
por sua vez, o potencial de admissões no comércio. Já o emprego na agricultura deve 
perder força neste semestre. 
 
Em junho, o saldo de postos formais de trabalho ficou positivo em 9.821, resultado de 
1.181.930 contratações e de 1.172.109 desligamentos, mostram dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados ontem. Essa geração de vagas 
representou uma alta de 0,03% em relação ao estoque de maio. No acumulado do ano, 
houve crescimento de 67.358 postos de trabalho, expansão de 0,18% ante o estoque de 
dezembro de 2016. Nos últimos 12 meses, verificou-se uma redução de 749.060 vagas 
formais, correspondente a uma retração de 1,91% no contingente de empregados 
celetistas do País. 

A agropecuária foi destaque com geração de 36.827 novos postos, uma alta de 2,29% em 
relação a maio. O setor de administração pública também teve um desempenho positivo, 
produzindo 704 vagas, um avanço de 0,08%. Todos os demais segmentos, no entanto, 
seguem apresentando saldos negativos, como construção civil (-8.963 postos, -0,40%), 
indústria de transformação (-7.887 postos, -0,11%) serviços (-7.273 postos ou -0,04%), do 
comércio (-2.747 postos, -0,03%). 

Perspectivas 

O professor de economia da PUC-SP José Nicolau Pompeo avalia que as contratações 
formais devem continuar registrando altas mensais "muito pequenas", sem a possibilidade 
de "grandes retomadas", dada a ausência de perspectiva de recuperação dos 
investimentos. "O setor industrial está, na verdade, desempregando. Quando isso 
acontece, as vendas do comércio também ficam sujeitas a quedas, reduzindo a 
possibilidade de contratação no segmento", afirma Pompeo. 
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Já o presidente do Instituto Fractal, Celso Grisi, comenta que os últimos avanços no 
Caged são muito "insignificantes" e que a agricultura, neste semestre, já não deve 
contratar com tanta força como contratou até junho. "Já os serviços podem aumentar as 
admissões nos próximos meses em função da demanda reprimida em educação e saúde. 
Além disso, a logística pode ter algum incremento para colocar a safra agrícola em 
circulação, mas muito pequeno", diz Grisi. 

Segundo o especialista, a reforma trabalhista, sancionada na semana passada e que 
entrará em vigor em novembro, deve estimular as contratações para trabalhos 
intermitentes e temporários no Brasil. 

Já Pompeo prevê que as recentes mudanças nas leis trabalhistas devem provocar um 
aumento da rotatividade nas empresas, com a substituição de salários maiores por 
menores, além uma redução do poder de compra dos trabalhadores, dado 
enfraquecimento de uma boa parte das negociações salariais, que já foram impactadas 
negativamente em meio à crise econômica. Pompeo relata que as empresas estão 
produzindo mais com menos funcionários, elevando a carga de trabalho dos funcionários, 
porém sem recompensá-los por isso. 

O professor da PUC-SP, responsável por calcular reajustes salariais de categorias que 
somam cerca de 600 mil trabalhadores, diz que, nas negociações que estão ocorrendo 
agora, os empresários não estão querendo aceitar o adicional de produtividade, mas 
somente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que, em 12 meses até agosto 
de 2017, é estimado em 2,95%. 

Segundo as contas de Pompeo, um trabalhador que tem um salário de R$ 1 mil, com o 
reajuste apenas do INPC, passará a ganhar R$ 1.029,50. "Porém, tendo como base a 
inflação prevista pelo Banco Central, este trabalhador chegará em março de 2018 
ganhando apenas R$ 999,91 em termos reais. Já em setembro, quando ocorrer a próxima 
negociação coletiva, o salário dele cairá para R$ 978,15 ou seja, nesse processo, houve 
uma corrosão salarial de 4,66%", exemplifica Pompeo. Ele reforça que, com as 
convenções coletivas perdendo força diante da reforma trabalhista, principalmente no 
âmbito dos sindicatos mais fragilizados, "o arrocho salarial será intenso no próximo ano". 

Pompeo acrescenta que, se a empresa decidir demitir este trabalhador que ganha R$ 1 mil 
e contratar, no lugar, uma pessoa para receber R$ 800, a perda salarial deste cargo será 
entre 15% a 25%. "Como a reforma, teremos muitos casos como esse ocorrendo", finaliza. 

Paula Salati 

 
 
(Fonte: DCI – 18/07/2017) 



 

5 

 

DECISÕES 
 

 
 
 

Empresa consegue reduzir valor de indenização no TST 
 

- Um empresa de alimentos conseguiu em recurso junto a Sétima Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) a redução em R$ 16 mil do valor relativo à pensão que terá de 
pagar a uma auxiliar de produção vítima de doença laboral. 

A decisão reforma entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio 
Grande do Sul, que havia condenado a empresa ao pagamento da pensão, de R$ 52 mil, 
em cota única. 

Para o relator do processo, ministro Douglas de Alencar Rodrigues, a condenação ao 
pagamento em parcela única da indenização por dano material resultante de acidente de 
trabalho há de ser examinada com cautela pelo julgador.  

"Devem ser observadas as particularidades de cada causa, entre as quais a capacidade 
econômica da empresa e as condições subjetivas do trabalhador envolvido para a fixação 
do dano material", disse. 

Quanto ao pagamento de indenização de pensão em cota única, o ministro explicou que 
essa modalidade gera a redução do valor a que teria direito o trabalhador na pensão paga 
mensalmente. /Agências 

 


