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Com 80 mil vagas perdidas, ABC paulista sofre para sair da crise  
 
Por Estevão Taiar 
Na quinta-feira da semana em que foram registradas as temperaturas mais baixas do ano 
em quase todo o país, Nildo Costa Souza chegou logo cedo ao Centro de Trabalho e 
Renda (CTR) de São Bernardo do Campo (SP) agasalhado como podia: casaco, calça, um 
gorro na cabeça e chinelos nos pés. O gorro tinha estampado um dos únicos motivos de 
alegria para ele ultimamente - o escudo do Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. 
"Parece que ando sem sorte", diz. No começo de 2015, época em que a crise econômica 
se aprofundava, Nildo, de 49 anos, foi demitido da empresa de construção civil, na qual 
trabalhava havia oito anos. O número cada vez menor de obras na região tirou o salário de 
R$ 1,5 mil que ganhava como auxiliar de construção, além dos benefícios.  
 
Por um tempo, sobreviveu de bicos, ajudando em obras e "capinando terreno", tarefas que 
rendiam a ele "uns R$ 50". Mas nos últimos meses até esse tipo de trabalho informal 
desapareceu. "Agora não estão me chamando nem para quebrar parede", diz.  
 
Nesse meio tempo, se separou da esposa, com quem o filho foi morar. Desde então, Nildo 
vive sozinho, mas de favor, na casa que pertence a um irmão. Conforme os bicos se 
tornaram mais escassos, passou a viver basicamente de doações. "Um colega me dá uma 
coisa ali, outro me dá um saco de feijão", afirma. Com a liberação de recursos de contas 
inativas do FGTS, ele conseguiu sacar aproximadamente R$ 300. "Mas esse dinheiro já 
foi", diz. Desde então, passou a acumular dívidas de contas de água, luz e telefone. "Estão 
entre uns R$ 300 e R$ 400."  
 
De bicicleta, ele vai uma vez por semana ao CTR, serviço da Prefeitura de São Bernardo 
que busca aproximar quem procura emprego de quem oferece, divulgando vagas abertas 
na cidade e recolhendo currículos. Mas para o ex-pedreiro, o que o esperava naquela 
quinta foi a mesma coisa que tem se repetido ao longo do último ano e meio: não havia 
postos abertos que combinassem com seu perfil.  
 
Nildo é um dos aproximadamente 80 mil trabalhadores que desde 2014 perderam o 
emprego no ABCD Paulista, conjunto de cidades formado por Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, segundo o Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho).  
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Berço do movimento sindical do fim dos anos 70 e da carreira política do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, além de expoente da indústria automobilística brasileira, a região 
foi atingida em cheio pela crise econômica. São Bernardo foi a mais prejudicada: de 2014 
a junho de 2017, a cidade perdeu 42.853 empregos formais, o oitavo pior desempenho do 
país e o pior de todos fora das capitais. Agora, no momento em que a economia brasileira 
começa a exibir uma recuperação lenta e vacilante, o ABCD pena para recuperar o terreno 
perdido nos últimos anos. Carla Bastos, 22 anos: ela, a mãe e o irmão perderam os 
empregos e agora dependem do pai, trabalhador autônomo. 
 
Depois de atingir o volume máximo de produção em 2013, o desempenho da indústria 
automobilística desabou, levando junto parte considerável da atividade econômica - e dos 
empregos - do ABCD. Entre 2013 e 2016, a produção nacional passou de 3,712 milhões 
para 2,157 milhões de veículos - queda de quase 42%.  
 
Na região, esse impacto foi mais forte do que em outras partes do Estado. No ano 
passado, entre os trabalhadores formais, 21,9% estavam na indústria de transformação. 
São incluídos nesse cálculo também os municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra. Na Região Metropolitana de São Paulo, a participação da transformação estava 
em 14,9%.  
 
A crise na região teve início há aproximadamente quatro anos, embora tenha ganhado 
força a partir de 2014. Entre 2013 e 2016, o número de postos de trabalho na indústria de 
transformação caiu 21,4% no ABC e 16,3% na Região Metropolitana. Na indústria metal-
mecânica (dentro da qual está a automobilística), a perda de postos foi de 27,4% no ABC 
e de 23,2% na Região Metropolitana. Os dados estão em levantamento feito por Leila 
Luiza Gonzaga, analista da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), 
ligada ao governo do Estado.  
 
O estrago no ABC só não foi maior por causa, principalmente, do Programa de Proteção 
ao Emprego (PPE). Criado pela expresidente Dilma Rousseff em julho de 2015, período 
em que a crise ganhava corpo, o PPE permitia uma redução da jornada de trabalho e do 
salário em até 30% por um ano. Nesse intervalo, a empresa ficava proibida de realizar 
demissões sem justa causa.  
 
De acordo com dados do professor da Faculdade de Administração e Economia da 
Universidade de São Paulo (FEA-USP) Hélio Zylberstajn, dos 319 acordos de PPE 
fechados de 2015 para cá, 94% foram com a indústria e 45% especificamente pelo setor 
metalúrgico. "O PPE foi desenhando pelo governo com a participação da indústria 
automobilística", diz Zylberstajn. O professor considera "pífio" o desempenho do programa. 
"Eram quase 50 milhões de trabalhadores formais no Brasil [em 2015] e só 50 mil foram 
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protegidos por ele", diz. "Foi um impacto muito pequeno e concentrado basicamente na 
indústria automobilística."  
 
Levando em conta também o trabalho informal, o tombo no ABCD foi ainda maior. Entre 
2013 e 2016, o número de assalariados, que inclui empregados com e sem carteira 
assinada, caiu 9,2%. Na Região Metropolitana de São Paulo, o recuo foi de 5,4%.  
 
A queda livre na produção das grandes montadoras gerou um efeito cascata nesses 
municípios, levando a demissões em setores adjacentes à indústria automobilística. Entre 
2013 e 2015, o faturamento do comércio em todo o Estado recuou 8,9%. No ABCD, essa 
queda foi de 15,3%. Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). A saída para muitos foi a informalidade 
ou o chamado 'empreendedorismo por necessidade' - ou os dois. Segundo a Seade, 
houve, por exemplo, um crescimento de 8,1% no número de empregados autônomos e de 
5,8% nos empregados domésticos entre 2013 e 2016 no ABCD. 
 

 
 
Adriano Bueno, de 34 anos, trabalhava como desenhista projetista para um fábrica que 
fornecia equipamentos à indústria automobilística da região. Foi demitido no ano passado 
em função da crise, perdendo o salário de R$ 3,5 mil, além dos benefícios. Desde então, já 
atuou como desenhista freelancer, motorista de Uber e auxiliar de cozinha. Ele vive com a 
esposa em São Bernardo em apartamento próprio, pelo qual ainda devem 
aproximadamente R$ 80 mil. Nos últimos meses, além do financiamento do imóvel, ainda 
acumularam cerca de R$ 3 mil em dívidas de cartão de crédito, condomínio e contas de 
água, diz.  
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A crise, no entanto, não ficou restrita a São Bernardo, o principal município da região e 
onde a indústria automobilística se concentra. São Caetano do Sul, o município menos 
populoso, perdeu 5,1 mil vagas desde 2014.  
 
Há dois meses, Carla Fernanda Bastos, de 22 anos, chegou de manhã para trabalhar no 
laboratório em que atuava como técnica de enfermagem, ganhando R$ 1,2 mil por mês. 
Minutos depois recebeu a notícia de estava sendo demitida. A empresa precisava cortar 
custos. Triste, ligou para a mãe, que trabalhava como recepcionista em São Caetano. As 
duas combinaram de conversar pessoalmente no começo da tarde. Quando se 
encontraram, Carla tomou o segundo susto do dia: a mãe também fora dispensada do 
emprego. 
 
A situação deixou a família dependendo exclusivamente do pai de Carla, que trabalha 
como autônomo fazendo entregas, já que o irmão dela também havia perdido o emprego 
de instalador de portas e janelas no começo do ano. "A gente está tentando, mas não está 
fácil", resume.  
 
Por enquanto, as perspectivas para a região não são as melhores. No acumulado de 
janeiro a abril, o faturamento do comércio cresceu 5,8% em termos reais em relação ao 
mesmo período do ano passado. Mas, no primeiro semestre, outros 3 mil empregos foram 
perdidos nas quatro cidades. Apenas São Caetano teve saldo positivo, de 260 vagas. No 
mesmo período, houve a criação de 67,3 mil postos formais no Brasil. "O que a gente 
percebe olhando a nossa série histórica é que em épocas de crise ou estagnação, o 
estrago é muito rápido e impacta muito rapidamente o mercado de trabalho, enquanto a 
recuperação é muito mais demorada", diz Leila, da Seade.  
 
Zylberstajn evita "previsões com bola de cristal", mas diz que a alta capacidade ociosa da 
indústria joga contra a recuperação rápida. "Essa ociosidade já era grande quando 
estavam sendo produzidos 300 mil carros por mês", diz. "Com o emprego tão reprimido e 
capacidade ociosa maior ainda, não deve haver crescimento dos postos de trabalho, pelo 
menos no primeiro momento. 
 
 
 
No país, informalidade reduz desemprego, mas também a renda  
 
Por Thais Carrança, Bruno Villas Bôas e Ana Conceição 
O aumento do emprego informal, que ajudou a reduzir a taxa de desocupação no segundo 
trimestre, trouxe um efeito indesejado: a queda na renda média real dos trabalhadores 
ante o primeiro trimestre, primeiro resultado negativo (-1%) desde meados de 2016. Na 
comparação com o mesmo período do ano passado, a renda continuou positiva, com alta 
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real de 3%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 
Enquanto o emprego formal teve pequena queda (-0,2%), o número de pessoas 
trabalhando sem carteira assinada aumentou 4,3% ante o primeiro trimestre, ou 442 mil 
pessoas. O chamado emprego por conta própria subiu 1,8%, mais 396 mil pessoas. O 
setor público também ajudou a reduzir o desemprego. Contratou mais 3,9%: 427 mil 
pessoas. 
 

 
 
Mas ao lado da abertura de vagas, os empregados sem carteira viram uma queda 
expressiva de 4,4% na renda, ante o primeiro trimestre, para R$ 1.204, enquanto aquele 
que está por conta própria recebeu, em média, R$ 1.536, ou 1,5% menos. O empregado 
com carteira foi o único a registrar aumento de renda, de 0,4%.  
 
Na comparação com o ano passado, o empregado sem carteira viu sua renda média cair 
3%, ante um aumento de 3,6% do trabalhador do setor formal. Mas este último viu o 
mercado encolher. Ante o segundo semestre do ano passado 1,1 milhão deles foram 
demitidos.  
 
Segundo o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, a queda da 
renda média do trabalho no segundo trimestre pode estar associada à informalidade. 
"Houve vagas criadas na indústria no ramo da alimentação, sem carteira assinada. O 
emprego em transportes cresceu com motoristas de aplicativos. O emprego em serviços 
foi elevado por serviços pessoais, como manicures", disse. Para os economistas do 
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Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), a melhora do mercado de trabalho depende do 
aumento dos trabalhadores registrados. "Isso garante rendimentos mais estáveis", 
afirmaram, em relatório.  
 
No segundo trimestre, a população empregada no setor formal atingiu o menor ponto da 
série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012, com 33,3 milhões de pessoas. O 
contingente de informais subiu, no mesmo período, para 33,1 milhões, dos quais 10,6 
milhões sem carteira e 22,509 milhões por conta própria. A Tendências estimou que o grau 
de informalidade da economia brasileira chegou a 44,2% em junho, ante 42,9% ao fim de 
2016. A consultoria põe na conta também 2,18 milhões de trabalhadores familiares.  
 
A despeito da queda na taxa de desemprego, o país ainda tem um contingente de 13,5 
milhões de desempregados, o dobro de 2014. Neste sentido, a reação da atividade, ainda 
muito tímida, deve demorar a absorver esse pessoal. "Olhando adiante, o mercado de 
trabalho deve continuar fraco e operando com sobra significativa à medida que a economia 
ainda não dá sinais de atingir o crescimento mínimo para absorver a expansão natural da 
força de trabalho (cerca de 1,2% ao ano)", destacou o economista Alberto Ramos, do 
Goldman Sachs.  
 
Thiago Xavier, da Tendências, observou que a informalidade tem suas limitações caso a 
economia não reaja a contento. Ele cita o ano de 2015, quando houve absorção de 
empregados pelo mercado informal. Em 2016, novo ano recessivo, o desemprego voltou a 
crescer.  
 
A Tendências não pretende revisar a taxa média de desemprego esperada para o ano, de 
13%, porque apesar da melhora da ocupação, esse movimento deve ser compensado por 
um aumento das pessoas que estão procurando emprego. "O momento em que a renda 
volta a crescer e a ocupação volta a melhorar é atrativo para que as pessoas voltem ao 
mercado", diz Xavier.  
 
Já a MB Associados revisou suas projeções para a taxa de desemprego neste e no 
próximo ano. Agora, a casa vê o indicador em dezembro em 12,2%, ante estimativa 
anterior de 12,9%. A taxa de desocupação média anual é estimada em 12,9% e 11,3% em 
2017 e 2018, respectivamente, abaixo das projeções anteriores de 13,2% e 12,5%. 
"Normalmente, nesta época do ano, a taxa de desemprego costuma subir, porque é uma 
época em que as pessoas começam a procurar emprego e a força de trabalho cresce. 
Esse ano, aconteceu o contrário, porque estamos num ciclo de recuperação da atividade", 
afirma Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 31/07/2017) 
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A redução do desemprego 

Ainda que muitos estejam na informalidade, mais brasileiros estão encontrando uma fonte regular de 
rendimento. É mais estímulo para a produção e o consumo 

O Estado de S.Paulo 

O mercado de trabalho, que sempre reage lentamente à retomada da atividade 
econômica, vem mostrando uma animadora recuperação nos últimos meses. A taxa de 
desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) caiu de 13,7% para 13,0% entre o 
primeiro e o segundo trimestres de 2017.  

Trata-se, como lembrou o IBGE, do primeiro recuo estatisticamente relevante do 
desemprego – queda de 0,7 ponto porcentual – desde o fim de 2014, quando eclodiu a 
crise provocada pela desastrosa política econômica do governo Dilma Rousseff. 

Do fim do primeiro mandato presidencial de Dilma até os três primeiros meses deste ano, 
de fato, o desemprego vinha crescendo de maneira ininterrupta, até alcançar seu auge no 
período janeiro-março.  

De abrangência nacional, a Pnad Contínua é divulgada mensalmente e mostra as 
flutuações do mercado de trabalho nos três meses anteriores ao da data de divulgação. No 
trimestre móvel encerrado em abril, o desemprego havia caído para 13,6%; no encerrado 
em maio, para 13,3%. O dado mais recente acentua a tendência de queda. 

No segundo trimestre do ano, 1,289 milhão de brasileiros encontraram uma ocupação, 
elevando para 90,2 milhões a população empregada. A população desocupada, de sua 
parte, diminuiu 4,9% em relação ao trimestre móvel anterior, na primeira redução do total 
de desempregados desde o último trimestre de 2014.  

O rendimento médio real habitual das pessoas ocupadas no segundo trimestre de 2017, 
de R$ 2.104, ficou praticamente estável na comparação com o do primeiro trimestre (R$ 
2.125) e com o de igual período de 2016 (R$ 2.043). Também a massa de rendimento real 
habitual ficou estável nessas comparações. 
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A reação do emprego na indústria, segmento mais afetado pela crise, também é um dado 
relevante da Pnad Contínua. A indústria foi um dos setores que mais contrataram, com a 
abertura de 375 mil postos de trabalho na comparação com o total empregado no primeiro 
trimestre deste ano.  

Esses são, em geral, empregos que exigem melhor qualificação dos trabalhadores e 
oferecem remuneração mais alta do que a dos demais setores da economia e melhores 
condições de trabalho. 

Analistas do comportamento do mercado já veem nesses números uma indicação de que, 
pelo fato de o emprego reagir tardiamente à atividade econômica, a recessão está 
chegando ao fim. A comparação com outros dados sobre produção e vendas poderia 
fortalecer essa interpretação. O coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar 
Azeredo, no entanto, vê os dados da Pnad Contínua do segundo trimestre com mais 
cautela. 

Há motivos para a precaução do técnico do IBGE. Apesar de expressivo, o aumento do 
número de ocupados no segundo trimestre ainda é insuficiente para compensar o que se 
perdeu em um ano. Os dados mostram alguma força do mercado de trabalho, mas ainda 
insuficiente para caracterizar a recuperação.  

O total ocupado é 0,6% menor do que o de um ano antes, o que significa 562 mil vagas a 
menos. A construção, com o corte de 683 mil postos de trabalho em um ano, é um dos 
principais responsáveis pelos resultados negativos apurados pela Pnad Contínua. 

A preservação da renda real, de sua parte, é assegurada mais pela queda brusca da 
inflação nos últimos meses do que pela efetiva recuperação dos rendimentos dos 
trabalhadores ocupados. A qualidade média da ocupação caiu, visto que, em um ano, o 
País perdeu 1,093 milhão de vagas com carteira assinada.  

Os ganhos em termos de ocupação foram assegurados pelo aumento de 5,4% do 
emprego sem carteira assinada no setor privado em um ano. A deterioração do mercado 
de trabalho em termos de qualidade da ocupação tem impacto fiscal, visto que o emprego 
informal não recolhe impostos e contribuições. 

A despeito dessas restrições, é inegável que, ainda que muitos estejam na informalidade, 
mais brasileiros estão encontrando uma fonte regular de rendimento com que não 
contavam até há algum tempo. É mais estímulo para a produção e o consumo. 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 31/07/2017) 
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DECISÕES 
 
 

 
 
 

Demissão por WhatsApp  
 
Uma empresa do Distrito Federal foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar 
indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil a uma instrumentadora cirúrgica que 
foi demitida por meio de grupo do trabalho no WhatsApp.  
 
De acordo com a juíza Maria Socorro de Souza Lobo, em exercício na 19ª Vara do 
Trabalho de Brasília, ficou clara a forma vexatória como o empregador expôs a rescisão 
contratual, submetendo a trabalhadora a constrangimento perante seus colegas.  
 
Após a dispensa, a enfermeira ajuizou reclamação trabalhista pleiteando diversos direitos 
trabalhistas, como adicional de insalubridade, acúmulo de funções, horas extras por falta 
de intervalos intrajornada, equiparação salarial e a condenação da empresa ao pagamento 
de indenização por danos morais, ao argumento, entre outros, de que a demissão, 
informada por meio do aplicativo, teria lhe causado constrangimentos.  
 
A empresa contestou as alegações da autora da reclamação e se manifestou pela 
improcedência dos pedidos. Para a juíza, porém, é cristalino, pela mensagem enviada pelo 
empregador via aplicativo, "a forma vexatória como expôs a rescisão contratual da 
demandante, sendo desnecessário tal comportamento, pois submeteu a obreira a 
constrangimentos perante seus colegas" (processo nº 0000999- 33.2016.5.10.0019).  
 
 
Pagamento de férias  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) isentou a Indústria de Material Bélico do Brasil - 
Imbel de pagar multa por atraso no pagamento de férias a um técnico industrial que 
recebeu os valores no dia do início do período.  
 
Embora o artigo 145 da CLT determine que as férias sejam pagas dois dias antes de seu 
início, o entendimento da 7ª Turma foi o de que o atraso foi pequeno e não houve indícios 
de que teria causado transtornos e constrangimentos (RR-11014-44.2015.5. 15.0088).  
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A Súmula 450 do TST determina o pagamento em dobro da remuneração de férias quando 
o empregador descumpre o prazo legal para o pagamento.  
 
Com base nessa jurisprudência, o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas (SP) 
condenou a Imbel ao pagamento em dobro, entendendo que a não quitação do valor 
referente às férias no prazo fixado no artigo 145 da CLT compromete o descanso do 
trabalhador, que fica privado de melhor condição econômica para usufruir aquele período.  
 
No recurso ao TST, a Imbel argumentou que não existe previsão legal para o pagamento 
em dobro, e sustentou que a Súmula 450 do TST é inconstitucional.  
 
 
Danos morais  
 
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) deu provimento ao recurso de um grupo 
de moradores para condenar restaurante e condomínio a pagar-lhes indenização por 
danos morais, em virtude da emissão de gases gordurosos e mal cheirosos decorrentes de 
atividade comercial no edifício em que residem.  
 
A decisão, da 1ª Turma Cível, foi unânime (processos nº 2011.01.1.224588-9 e nº 
2017.01.1.001661-9). Os autores contam que o restaurante foi instalado em desacordo 
com o regimento interno do condomínio e em desacordo com o horário de funcionamento 
da convenção de condomínio, causando prejuízo aos moradores.  
 
Afirmam ainda que as atividades desenvolvidas perturbam a paz e o sossego dos 
moradores do edifício, em virtude do barulho e dos fortes cheiros de fritura.  
 
A juíza da 3ª Vara Cível de Brasília julgou improcedente o pedido de indenização, o que foi 
revertido em segunda instância. A condenação é de indenização de R$ 22 mil - R$ 20 mil 
a serem pagos pelo restaurante e R$ 2 mil pelo condomínio. 


