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Criação de empresas pequenas sobe 11,3% 
 
Trajetória pode mudar nos próximos meses, de acordo com especialistas, já que uma melhora do 
mercado de trabalho pode reduzir a "fuga" para o empreendedorismo 
 

São Paulo - O número de novos microempreendedores individuais (MEIs) cresceu 11,3% 
no primeiro semestre de 2017, em comparação com igual período do ano passado. Os 
dados foram divulgados ontem pela Boa Vista SCPC. 
 
Por outro lado, a abertura de companhias de maior porte recuou 23,4%, enquanto que a 
formação de microempresas (MEs) teve alta de 1%. Somadas as três categorias, foi visto 
aumento de 6,3% na geração de novas firmas. De acordo com o porta-voz do 
levantamento, os efeitos da crise econômica sobre o mercado de trabalho continuam 
ditando o ritmo da criação de empresas no País. 
 
"A recessão prejudica as firmas maiores e eleva a taxa de desemprego, o que estimula a 
opção pela MEI", diz Yan Cattani, economista da Boa Vista SCPC. "Grande parte dos 
trabalhadores que perderam o emprego com carteira assinada encontraram uma 
alternativa no empreendedorismo", explica ele. 
 
A melhora recente da criação de postos de trabalho, entretanto, pode mudar esse 
panorama nos próximos meses. "Se a tendência do primeiro semestre permanecer, é 
possível que ocorra uma redução dos MEIs e um avanço das empresas maiores", afirma 
Cattani.  
 
Entre janeiro e junho, 67.358 vagas com carteira assinada foram acrescentadas à 
economia do País, de acordo com o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados 
(Caged). 
 
No primeiro semestre, as MEIs representaram 76,8% das empresas no País, parcela 
bastante superior à das MEs (16,4%) e companhias de maior porte (6,9%). 
 
A criação geral de companhias foi maior no Centro-Oeste, com um avanço de 11,2% no 
confronto com 2016. As regiões Sul (9,8%) e Norte (9,3%) também viram altas 
expressivas, enquanto que Sudeste (5,4%) e Nordeste (2,2%) tiveram aumentos menores. 
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Segundo Cattani, a liderança do Centro-Oeste se deve, em grande parte, ao bom 
desempenho do setor agrícola neste ano. "A supersafra trouxe mais recursos para a 
região." Já o resultado tímido do Sudeste, diz ele, está ligado à performance da indústria 
local. "Ainda que haja algum sinal de melhora para o setor, a situação segue complicada", 
diz ele. 
 
A participação da indústria no total de empresas brasileiras recuou para 8,6% no primeiro 
semestre deste ano, depois de ficar em 10,3% em igual período de 2016.  
 
A maioria das firmas continuou no setor de serviços (56%), que foi seguido por comércio 
(34,7%). Já o setor rural teve 0,7% das firmas no País. 
 
Professor de MBAs da Fundação Getulio Vargas (FGV), Marcus Quintella afirma que as 
pequenas empresas dos setores de serviços e comércio têm maior resistência à crise 
econômica. "Elas têm uma estrutura menos complexa, com custos menores, e conseguem 
durar mais na recessão." 
 

Primeira queda 
 
Na comparação trimestral, o período entre abril e junho registrou o primeiro recuo na 
geração de empresas desde o começo da série histórica, em 2003. A criação de novas 
companhias diminuiu 3,8%, no confronto com os primeiros três meses deste ano. 
 
"Acho que há uma tendência de essa queda continuar nos próximos meses, porque a 
demanda continua muito fraca no País", diz Quintella. Na visão dele, a melhora dos dados 
de emprego ainda é muito tímida para impedir essa piora na geração de empresas. 
 
Ele defende que fatores pontuais, como a supersafra, no Centro-Oeste, e os "bons 
resultados de companhias exportadoras", na região Sul, dão fôlego "apenas temporário" 
aos empresários do País. 
 
Para reverter essa situação, segue ele, é necessário "investimento pesado em 
infraestrutura". "Um aumento considerável dos aportes em rodovias, ferrovias e portos, por 
exemplo, fortaleceria diversos setores", indica o especialista. 
 
Entretanto, ele acredita que um avanço real do investimento só vai ocorrer quando o 
quadro político melhorar. "Uma situação mais estável traria maior confiança, o que é 
fundamental para a entrada de recursos. Hoje, os investidores estão em stand by, 
aguardando o desenrolar da cena política para tomar decisões de negócios", afirma ele. 
Renato Ghelfi 
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São Paulo puxa crescimento de emprego formal 
 
Ainda assim, o Sudeste, prejudicado pelo Rio, ficou atrás do Centro- Oeste, que conta com a 
supersafra 

 

São Paulo - São Paulo puxou a alta dos empregos formais no Brasil no mês de julho. De 
acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgado pelo Ministério do Trabalho, foram abertas no estado 21.805 novas vagas no 
último mês. 
 
O saldo total no Brasil (que corresponde à diferença entre o número de admissões e 
demissões) foi de 35.900. Em segundo lugar ficou o estado do Mato Grosso, com a 
criação de 8.085 postos, seguido por Goiás, com 4.745 novas vagas geradas no mês. 
 
O que fez o desempenho paulista ficar tão positivo em julho foram os bons resultados na 
maioria das áreas da economia. Dos oito setores, cinco tiveram saldo positivo: Comércio 
(+8.957 postos); Serviços (+6.729); Agropecuária (+3.599); Indústria de Transformação 
(+2.791) e Construção Civil (+459). São Paulo é também a unidade da federação que mais 
criou vagas este ano no Brasil. Com esses números, o Sudeste só não apresentou o 
melhor desempenho regional do País nesse mês por causa do Rio de Janeiro, onde foram 
fechadas 9.320 vagas, deixando a região com saldo final positivo em 11.764 postos. 
 
Os outros dois estados que mais criaram empregos formais em julho ficam no Centro-
Oeste, que fechou o mês com o melhor resultado regional: 12.211 novas vagas. No Mato 
Grosso, o que motivou o crescimento foram principalmente a Agropecuária (+3.211 
postos), a Indústria de Transformação (+2.298 postos) e os Serviços (+1.188 postos). Já 
em Goiás foram Serviços (+1.621 postos), Indústria de Transformação (+1.234 postos) e 
Construção Civil (+782 postos). 
 
Não foi apenas em julho que Goiás apresentou resultados positivos. O estado tem se 
mostrado o mais estável na geração de empregos no País. Foi o terceiro colocado em 
criação de novas vagas no último mês; terceiro nos primeiros sete meses do ano; e 
primeiro no ranking dos últimos 12 meses (de agosto de 2016 a julho de 2017), quando 
apenas três unidades da federação tiveram desempenho positivo. 
 
No Nordeste, que fechou o mês de julho com 6.641 vagas a mais do que junho, a alta dos 
empregos formais foi puxada pelos estados do Ceará (+1.871), Maranhão (+1.567) e Rio 
Grande do Norte (+963). No Norte, que ficou com 5.346 novas vagas, lideraram o 
Amazonas (+1.888), o Pará (+1.862) e Rondônia (+1.256). 
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Desempenho nacional 
 
No País, 20 das 27 unidades da federação fecharam julho com novas vagas de emprego 
criadas. Dos 25 subsetores econômicos, 17 empregaram mais do que demitiram, o que 
aponta uma consolidação da recuperação econômica, notícia que foi comemorada pelo 
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. "Isso mostra que o País está no rumo certo e que 
o governo federal está tomando as medidas necessárias para colocar novamente o Brasil 
no rumo do crescimento econômico e da recuperação do emprego", disse, em nota. 
 
O principal responsável pelo desempenho de julho último foi o setor da Indústria de 
Transformação, onde foram criadas 12.594 vagas. 
 

 

(Fonte: DCI – 16/08/2017) 
 
 

 
 

DECISÕES 
 

TST rejeita pedido de vínculo de fornecedor 
 
Para especialistas, decisão foi importante porque o tema nunca havia sido contemplado pela corte 
superior e também não entrou nas regras da reforma trabalhista 

 
São Paulo - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que um trabalhador não tem 
vínculo empregatício se apenas fornecer mercadorias para uma companhia. Para 
especialistas, a decisão é importante porque o tema não foi abordado na reforma 
trabalhista. 
 
Na opinião do especialista da Advocacia Castro Neves Dal Mas, Antonio Vasconcellos Jr., 
essa sentença mostra que as empresas continuarão precisando provar na Justiça que 
seus contratos de compra e venda de mercadorias não são um esconderijo para 
terceirizações ilegais. "Essa situação que aconteceu, mesmo com a reforma trabalhista, 
vai continuar sendo objeto de discussão", acredita. "Não existe jurisprudência consolidada 
sobre o tema. Havia decisões que entendiam dessa forma, mas é a primeira vez que isso 
chega ao tribunal superior." 

 
No caso, o ex-empregado de uma fabricante de peças entrou na Justiça pedindo 
reconhecimento de vínculo com a montadora para a qual eram destinados os insumos. O 
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reclamante também queria que fosse confirmada a responsabilidade subsidiária da 
montadora em caso de não pagamento de verbas trabalhistas pela autopeças. Tanto na 
primeira instância como no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-9), no 
Paraná, ambos os pleitos foram negados. 
 
Inconformado, o trabalhador entrou com recurso no TST onde novamente não teve 
sucesso. O ministro relator Márcio Eurico Vitral Amaro concordou com o TRT e concluiu 
pela inexistência de responsabilidade da montadora por não haver prestação de serviços, 
mas apenas relação comercial, no que foi acompanhado por unanimidade na Oitava 
Turma do TST. 
 
"[...] não há que falar em terceirização de serviços, nos moldes da Súmula 331 do TST, e 
sim relação comercial entre as reclamadas através de contrato civil de compra e venda de 
materiais ou de facção. Ademais, não restou evidenciada a exclusividade na prestação dos 
serviços para a empresa contratante e ingerência na produção da contratada", comenta o 
ministro, nos autos. 
 
O advogado do Nelson Wilians e Advogados Associados, Thiago Kunert Bonifácio, 
ressalta o cuidado tomado por ambas as empresas no contrato de facção em não falar 
sobre mão-de-obra para não gerar qualquer ambiguidade. 
 

Requisitos 
 
O especialista do Nelson Wilians acrescenta que a relação entre fábrica de autopeças e 
montadora não era exclusiva, tanto que a fornecedora também vendia para outras duas 
empresas. "Para ser reconhecida uma relação de trabalho, é preciso que haja 
subordinação do empregado, exclusividade e o profissional não deve poder ser substituído 
por outro. Não era esse o caso", observa. 
 
Para o advogado, ficou patente que para a montadora tanto fazia quem estava fabricando 
as peças desde que elas fossem entregues. Em caso de prestação de serviços, por outro 
lado, a identidade do trabalhador é essencial. 
 
Vasconcellos Jr., que foi o defensor da empresa na ação, avalia que o julgamento trouxe 
mais segurança jurídica, já que a montadora não vai mais precisar se preocupar com 
possíveis responsabilizações caso suas fornecedoras tenham problemas trabalhistas. 
 
"Não sendo reconhecido o vínculo, a empresa tem a tranquilidade de que não vai ter 
nenhum tipo de risco em uma eventual execução da fabricante de peças", conclui. 
 
Ricardo Bomfim 


