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Eventos de fim de 
ano impulsionam 

buscas por trabalho 
temporário

A pandemia impactou 
bastante o mercado de 
trabalho

Com as demissões em 
massa e suspensões 
nos contratos de 

trabalhadores, o número 
de desempregados cresceu 
cerca de 33% nos últimos 
cinco meses, segundo da-
dos do IBGE. No entanto, 
com a Black Friday e as 
comemorações de fim de 
ano se aproximando, a bus-
ca pelas vagas de trabalhos 
temporários tem aumenta-
do e são alternativas para 
os profissionais em busca 
de recolocação, assim como 
para as empresas que 
apresentam sazonalidade 
de demanda neste período.  

De acordo com a Associa-
ção Brasileira do Trabalho 
Temporário, a projeção 
de alta nas contratações 
é de 28% em comparação 
ao ano passado. Estima-se 
que mais de 300 mil vagas 
temporárias sejam cria-
das no último trimestre 
de 2020. Setores como 
comércio, saúde, alimen-
tação e logística foram os 
que mais se destacaram 
com a abertura de vagas. 
Nessa modalidade, muitas 
dúvidas permeiam traba-
lhadores e empregadores 
referente aos seus direitos 
e deveres. 

Quais são as vantagens 
e como funciona o pro-
cesso de contratação, são 
as principais questões 
levantadas. O contrato 
de prestação de serviços 
deve ser firmado entre a 
pessoa física ou jurídica 
e a empresa de trabalho 
temporário, responsável 
por disponibilizar o empre-
gador necessário. O artigo 
9º, da Lei nº 6.019/1974, 
prevê a qualificação de 
ambas as partes, tanto do 
trabalhador quanto da em-
presa; o motivo justificador 
da demanda de trabalho 
temporário; o prazo e valor 
da prestação de serviço e as 
medidas sobre segurança e 
saúde do trabalhador.  

O contrato temporário 
não poderá exceder o prazo 
de 180 dias, consecutivos 
ou não. Há a possibilidade 
de prorrogação por 90 
dias, caso se comprove a 
manutenção das condições 
que levaram à contratação, 
como a substituição de 
pessoal permanente, ex-
ceto grevistas, e demanda 
complementar de serviço, 
procedente de fatores im-
previsíveis ou previsíveis, 
de natureza intermitente, 
periódica ou sazonal. 

O prazo máximo, com a 
prorrogação permitida, é 
de 270 dias e não há tempo 
mínimo. 

Caso o empregado tra-
balhe por 270 dias na em-
presa que solicitou os seus 
serviços, ele só poderá ser 
recontratado nesta mes-
ma empresa após 90 dias 
contados desde o final do 
prazo citado, sob possibili-
dade de estabelecer vínculo 
empregatício direto com a 
contratante. 

O contrato de trabalho 
temporário garante ao 
empregado proteção previ-
denciária, além dos direitos 
dos trabalhadores em geral, 
como as férias propor-
cionais, repouso semanal 
remunerado, adicional no-

turno, jornada de 8 horas, 
seguro contra acidente 
de trabalho, recebimento 
de 13º salário, FGTS, re-
muneração equivalente à 
recebida pelos empregados 
da mesma categoria da 
empresa contratante - que 
devem ser calculados à base 
horário, além de outras 
verbas específicas, como o 
adicional de periculosidade 
e insalubridade quando 
necessários.  

O trabalhador temporário 
não tem direito ao aviso 
prévio e multa de 40% sobre 
o saldo do FGTS. Os depó-
sitos na conta vinculada ao 
FGTS devem ser realizados 
durante a contratualidade. 
Ele somente terá direito 
à percepção do seguro 
desemprego quando for 
demitido, sem justa causa, 
antes do término previsto, 
caso cumpra também os 
requisitos exigidos pelo 
Ministério da Economia, 
referentes ao recebimento 
de salários no período an-
terior ao pedido. 

Para os trabalhadores, 
integrar-se a uma empresa 
de trabalho temporário pos-
sibilita atuar em empresas 
de vários segmentos, e até 
mesmo eleva as chances de 
ter um contrato definitivo 
na empresa contratante, 
além dos direitos citados 
anteriormente. 

Para as empresas con-
tratantes, em caso de 
substituição de pessoal 
permanente e demanda 
complementar de serviço, a 
contratação mediante em-
presa de trabalho temporá-
rio não exige a contratação 
direta de pessoal e todos os 
procedimentos administra-
tivos decorrentes. 

A contratante receberá 
ajuda da empresa de traba-
lho temporário na seleção 
dos trabalhadores. Essa 
empresa será a empregado-
ra e responsável direta por 
todos os deveres inerentes 
à relação empregatícia. 
Outro facilitador é a pos-
sibilidade de substituição 
do trabalhador temporário 
devido algum problema 
de desempenho. A con-
tratante poderá solicitar à 
empresa de trabalho tem-
porário a indicação de outro 
profissional. Já em caso 
de contratação direta pela 
empresa, essa substituição 
não é possível. 

A empresa contratante 
deve atentar-se ao prazo 
de duração e prorrogação 
previstos em lei, além de 
garantir que o trabalhador 
temporário se envolverá 
apenas nas atividades fir-
madas em contrato. Ela é 
responsável por garantir 
as condições de seguran-
ça, higiene e salubridade. 
O atendimento médico, 
ambulatorial e de refeição 
também são oferecidos aos 
trabalhadores temporários. 

A contratante é respon-
sável secundária pelas obri-
gações trabalhistas devidas 
durante a prestação de 
serviços, podendo arcar em 
caso de descumprimento 
da devedora principal, a 
empresa de trabalho tem-
porário. Recomenda-se que 
a contratante busque uma 
empresa de confiança e 
fiscalize o cumprimento das 
obrigações. 

(*) - É Sócio Coordenador no Marcelo 
Tostes Advogados, na área de 

atuação trabalhista.

Rafael Gonçalves Neves (*)

Para ajudar as empresas a definir a melhor estratégia de 
remuneração e de RH e, assim, se adaptar com agilidade e 
embasamento confiável às novas realidades, a Mercer realiza 
anualmente sua Pesquisa de Remuneração Total (TRS). Neste 
ano, a edição brasileira contou com o recorde de 718 empresas 
participantes, abrangendo mais de 860 mil profissionais de 
todos os setores econômicos. Segundo o líder de produtos de 
carreira da Mercer Brasil, Rafael Ricarte, mesmo em um ano 
como este é preciso dispor de dados confiáveis e de qualidade 
sobre a remuneração. 

Assim, é possível garantir um sólido nivelamento a mercado e 
a retenção de profissionais chave para a adaptação, otimização 
e manutenção das operações. 

“Durante todo o ano, interagimos com nossos clientes e co-
munidade por meio de reuniões virtuais, projetos, webinars e 
pesquisas spot para filmar o mercado enquanto tudo acontecia. 
Em uma delas, por exemplo, ouvimos que 94% das empresas 
implementaram redução de salário base de 3% a 4%”, afirma 
Rafael.  “Apesar dessa redução ter sido concebida como uma 
medida emergencial e de caráter temporário, aproximadamente 
5,4% das empresas pesquisadas indicaram que essa redução 
será permanente”. 
	 •	 Pouca movimentação salarial - A pesquisa mostra que, 

entre as empresas que concederam um aumento salarial, 
o reajuste médio foi de 2,5%, ante um índice de 4,4% em 
2019. Ainda segundo o estudo, boa parte das empresas 
precisou atrasar a concessão dos aumentos devido aos 
efeitos econômicos provocados pela pandemia. 

	 •	 Turnover - Outra importante revelação da pesquisa 
é que 60% das empresas não planeja fazer nenhuma 
alteração no número de funcionários até o final do ano. 
Entre as 21% que deverão efetuar demissões, o maior 
percentual ocorrerá nos níveis operacionais e nas áreas 
de vendas. 

	 •	 Benefícios - Mesmo com a pandemia, as empresas 
pesquisadas relataram não ter a intenção de fazer 
grandes mudanças no pacote de benefícios oferecido 
aos funcionários. A grande novidade, entretanto, foi o 

Em conformidade com 
o IBGE, no mês de 
outubro, 7,9 milhões 

de trabalhadores estavam 
em home office. Apesar 
das muitas dificuldades de 
adaptação, o novo sistema 
agradou bastante o mercado. 

Segundo uma pesquisa 
realizada pela ISE Business 
School, 80% dos gestores 
das empresas brasileiras 
afirmaram gostar do novo 
modo de trabalho. Embora 
seja bem recente no Brasil, 
o estudo “The IWG Global 
Workspace Survey”, realiza-
do no início do ano passado 
pela International Workpla-
ce Group (IWG), já apontava 
o trabalho flexível como o 
novo normal. O relatório, que 
entrevistou empresários de 
80 países, revelou que 62% 
das empresas do mundo ti-
nham uma política de espaço 
de trabalho flexível. 

A BRLink - empresa líder 
em gerenciamento de nu-
vem na AWS, é um exemplo 
brasileiro de organização 
que durante esse período, 
mudou de posicionamento 
em relação ao sistema de 
trabalho. “Alguns departa-
mentos já trabalhavam em 
regime home office espora-
dicamente, com a pandemia, 
entendemos que o formato 
Anywhere Office funciona 

Os benefícios do novo  sistema foram perceptíveis para a 
organização como um todo.
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Anywhere Office: a nova tendência 
do mercado de trabalho brasileiro

No início de 2020, quando apenas 5,2% dos profissionais exerciam suas atividades em home office, o 
trabalho remoto parecia um cenário distante no Brasil, porém, perante a pandemia, o país foi obrigado 
a fazer diversas mudanças e, rapidamente se adequar a uma nova realidade

latou que as empresas acaba-
ram acelerando a migração 
de cargas de trabalho para 
nuvem, segundo ele, uma 
vez que os sistemas podem 
estar “na nuvem” e acessíveis 
de qualquer lugar do mundo,  
potencializa o conceito de 
Anywhere Office. Oka que 
também está trabalhando 
neste novo conceito,  afirma 
que na BRLink o trabalho 
presencial se tornou op-
cional e, para as empresas 
que pretendem aderir a 
flexibilização, recomenda: 
“Antes de adotar o sistema 
de Anywhere Office, é muito 
importante considerar a se-
gurança. Segurança sempre 
é um ponto importante para 
qualquer negócio”.

Diante de tantas adapta-
ções repentinas, algumas 
vieram para permanecer. 
Recentemente, a empresa 
de benefícios de refeição e 
alimentação, Ticket, realizou 
uma pesquisa que revelou 
que 36% dos trabalhado-
res entrevistados prestam 
serviço em empresas que 
já indicaram que adotarão 
o trabalho remoto para al-
gum setor. 33% afirmaram 
trabalhar em organizações 
que optaram pelo sistema 
híbrido.

Fonte: e mais informações: 
(mondonipress.com.br).

bem e conseguimos aderir 
com algumas adaptações em 
nossos processos” - comenta 
a Head de Gestão & Pessoas 
da BRLink, Ana Di Roberto.

De acordo com Ana, os 
benefícios do novo  sistema 
foram perceptíveis para a 
organização como um todo. 
Enquanto os colaboradores 
ganharam tempo, aumento 
da produtividade e, princi-
palmente, da qualidade de 
vida, a empresa passou a 
economizar com estrutura 
física, custos de manutenção 
do escritório e a ampliar e 
diversificar a equipe com 
novos talentos. “Atualmen-
te contratamos pessoas do 
Brasil inteiro, enviamos os 
equipamentos necessários 
para o trabalho do colabora-

dor e toda a documentação 
é digital, os treinamentos 
e Onboarding, remotos” - 
explica.

Apesar das facilidades do 
sistema, o Anywhere Office 
só é possível se os trabalha-
dores tiverem um dispositivo 
e uma boa conexão com a in-
ternet para acessar o sistema 
da empresa. Em 2019, 37% 
dos entrevistados da IWG 
afirmaram que assegurar 
que todos os funcionários 
tivessem acesso a toda tec-
nologia de que precisavam 
para trabalhar de forma 
produtiva e segura poderia 
ser um obstáculo para adotar 
o trabalho flexível. 

Este ano, Alan Yukio Oka, 
Cloud Product and Marke-
ting Manager da BRLink, re-

Maioria das empresas implementou 
redução salarial para se adaptar

aumento considerável na quantidade de organizações que 
pretende implementar o sistema de benefícios flexíveis.

  “A disseminação da prática do home office despertou o 
interesse por novas alternativas que antes não eram tão 
cogitadas ou valorizadas. Um plano de benefícios flexíveis 
oferece ao empregado a opção pela escolha daqueles que 
fazem mais sentido para ele e sua família”, afirma Ricarte. 

  “Essa estratégia pode contribuir para aumentar deci-
sivamente os níveis de compromisso e satisfação dos 
colaboradores em um mundo onde é premente a neces-
sidade de se entregar valores diferentes por indivíduo”, 
complementa o consultor. 

	 •	 Executivas ganham menos - Os salários de homens e 
mulheres permanecem mais ou menos equivalentes no nível 
gerencial. Já nas posições de Diretoria, o salário médio das 
mulheres é inferior ao dos homens. No setor de Tecnologia, 
por exemplo, uma alta executiva recebe em média 34% a 
menos que um homem na mesma posição. No segmento 
de Life Sciences (Saúde e Farma), a diferença é de 29%.

Fonte e outras informações: (www.mercer.com.br).

As empresas pesquisadas relataram não ter a intenção de fazer 
grandes mudanças no pacote de benefícios.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: LUCAS SOARES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (18/11/1992), estado civil solteiro, profissão pesquisador em en-
genharia civil, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim 
Pereira Neto e de Zumira Silvera Soares Pereira. A pretendente: BÁRBARA STÉPHANIE 
VIRGULINO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascida em Diadema - SP, no dia 
(15/05/1995), estado civil solteira, profissão arquiteta e urbanista, residente e domiciliada 
em Diadema - SP, filha de João Bosco Virgulino de Sousa e de Claudinéia Oliveira de 
Souza. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço de Diadema, neste Estado, 
onde será realizado o casamento.

O pretendente: RIVALDO BURKLE CAMPEÃO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (01/05/1960), estado civil divorciado, 
profissão servidor federal, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de João Pedro Campeão e de Olga Burkle Campeão. A pretendente: CLEIDE 
PEREIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila 
Maria - SP, no dia (19/01/1967), estado civil solteira, profissão consultora, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Venceslau Pereira de Andrade 
e de Almira Pereira de Andrade.

O pretendente: RAFAEL DE TOLEDO BRAZ, de nacionalidade brasileira, nascido em Santo 
André - SP, no dia (26/11/1987), estado civil solteiro, profissão forneiro de pizzaria, residente e 
domiciliado em Santo André - SP, filho de Nelson Braz e de Cátia Regina Bueno de Toledo. A 
pretendente: GISLAINE APARECIDA DA SILVA ROSA, de nacionalidade brasileira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (19/04/1987), estado civil solteira, profissão balconista, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos da Silva Rosa e de 
Elisabete Aparecida Bellomo da Silva Rosa. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de 
Serviço do 1° Subdistrito, de Santo André, neste Estado onde será realizado o casamento.

O pretendente: WILLIAM QUEIROZ PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (02/10/1992), estado civil solteiro, profissão conta-
dor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Djalma Pereira 
da Silva e de Elza Francelino da Silva. A pretendente: DANIELA BARROS SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Boa Esperança - MG, no dia (15/06/1988), estado 
civil solteira, profissão assistente financeiro, residente e domiciliada em Boa Esperança 
- MG, filha de José Célio de Souza e de Roselí de Oliveira Barros Souza. Obs.: Bem 
como cópia recebida da Unidade de Serviço do Município de Boa Esperança, no Estado 
de Minas Gerais, onde será realizado o casamento.

O pretendente: EDSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Ca-
pital, Penha de França - SP, no dia (20/05/1986), estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vitória Rita dos 
Santos. A pretendente: ANDREIA FELIX DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia (26/06/1976), estado civil solteira, profissão 
do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo-SP, filha de Amauri Felix de 
Carvalho e de Izabel Lopes da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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