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Mercado de Trabalho

Emprego cresce no comércio varejista, salário fica estagnado
e trabalho intermitente avança

Apesar do ritmo lento, o comércio varejista 

tem aumentado o volume de empregados em todas 

as regiões do país. No Sudeste, o saldo entre 

admitidos e desligados, nos 12 meses encerrados 

em junho de 2019, foi de 21.584, e no Sul, ficou em 

13.539, os maiores resultados. No acumulado dos 

últimos 12 meses, foram criados 49.503 postos de 

trabalho, enquanto em 2018, surgiram 21.553 

Saldo entre admitidos e desligados no comércio varejista
Acumulado em 12 meses

BRASIL
Jun/19    49.503
Jun/18    21.553

Jun/19    8.266
Jun/18    1.408

Jun/19    13.539
Jun/18      8.602

Jun/19    21.584
Jun/18      6.077

Jun/19    3.196
Jun/18    2.999

Jun/19    2.918
Jun/18    2.467

Fonte: Ministério da Economia. Caged
Obs. Não inclui declarações fora do prazo

O salário médio, porém, tem evoluindo 

pouco nessas regiões nos últimos anos. Em junho 

deste ano, o salário no Sudeste era de R$1.462, o 

maior entre as regiões. Em valores deflacionados, 

no entanto, a variação foi muito pequena em 

relação a junho de 2018 (R$1.456). Esses valores 

referem-se à média dos salários dos admitidos e dos 

desligados.
Apenas no Norte do país, o salário médio 

tem aumentado, também em valores deflacionados. 

Ainda assim, a região tem o segundo menor valor 

(R$1.204), à frente apenas do Nordeste (R$1.159). 

R$ 1.148
R$ 1.159

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Total

R$ 1.190
R$ 1.204

Salário médio dos admitidos e desligados
Julho de 2019 e julho de 2018

R$ 1.456
R$ 1.462

R$ 1.425
R$ 1.439

R$ 1.240
R$ 1.226

R$ 1.373
R$ 1.380

Fonte: Ministério da Economia. Caged. Obs. Não inclui declarações fora do prazo

No acumulado de 12 meses encerrados em 

junho de 2019, o trabalho intermitente teve saldo 

positivo de 15.655 empregados no comércio 

varejista.  Entre as ocupações com maiores saldos, 

estavam repositor de mercadorias (3.437), 

assistente de vendas (3.325) e atendente de lojas e 

mercados (2.722).

Ocupações

Repositor de mercadorias
Assistente de vendas
Atendentes de lojas e mercados
Operador de caixa
Vendedor de comércio varejista
Embalador, a mão
Faxineiro
Estoquista
Atendente de lanchonete
Armazenista
Total

As 10 ocupações com maiores saldos de trabalho
Intermitente, acumulado em 12 meses, até junho de 2019

Saldo do trabalho 
intermitente

3.437
3.325
2.722
1.297
1.156

472
375
225
208
151

15.655
Fonte: Ministério da Economia. Caged

Obs. Não inclui declarações fora do prazo

Julho de 2018
Julho de 2019



Negociações Coletivas

Tendência de piora é revertida

Com o registro de novos reajustes nas datas-

bases junho e julho, o painel das negociações 

salariais de 2019 mostra reversão da tendência de 

piora observada nos primeiros cinco meses do ano. 

Esse resultado era esperado, apesar do 

comportamento negativo dos demais indicadores da 

economia brasileira. Isso porque foram reduzidos 

os percentuais do reajuste necessário nas datas-

bases. 

Negociações entre janeiro e julho de 2019 
Brasil (em %)

Data-base

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Total

Acima

73,9
65,4
60,4
32,3
22,9
57,1
77,8
52,8

Igual

16,8
14,0
20,0
30,6
32,0
14,9
9,3

22,3

Abaixo

9,3
20,6
19,6
37,1
45,1
28,0
13,0
24,9

Var. real
Média

0,63
0,42
0,14

-0,16
-0,22
0,09
1,06
0,22

Total
(nº reaj.)

1.674
408
833
337

1.403
168
54

4.877
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE. Sistema de Acompanhamento de Salários; ME - Mediador

Elaboração: DIEESE

Acima       26,0%                               Acima         23,3%                                   Acima          60,5%                              Acima        49,4%
Igual         34,6%                               Igual           70,0%                                   Igual            12,3%                              Igual          25,3%
Abaixo      39,4%                               Abaixo          6,7%                                   Abaixo         27,2%                              Abaixo       25,3%

Variação média real              -0,34%   Variação média real              0,07%     Variação média real                   0,23%    Variação média real            0,12%
Total (nº reajustes)                     104   Total (nº reajustes)                      90     Total (nº reajustes)                         162     Total (nº reajustes)                  166

Acima       38,9%                               Acima        59,6%                                    Acima          48,4%                              Acima        49,3%
Igual         22,6%                               Igual          13,5%                                    Igual            25,5%                              Igual          23,9%
Abaixo      38,5%                               Abaixo       26,9%                                    Abaixo         26,2%                              Abaixo       26,8%

Variação média real               0,01%   Variação média real              0,22%    Variação média real                     0,18%   Variação média real            0,18%
Total (nº reajustes)                     234   Total (nº reajustes)                    208    Total (nº reajustes)                           703   Total (nº reajustes)                   71

Acima       70,3%                               Acima       71,1%   
Igual         21,6%                               Igual            7,6%  
Abaixo        8,1%                               Abaixo       21,4%  

Variação média real               0,59%   Variação média real              0,53%   
Total (nº reajustes)                      111   Total (nº reajustes)                    674   

Acima       46,4%                               Acima          55,5%                                  Acima          45,0%                              Acima        52,9%
Igual         26,5%                               Igual            26,5%                                  Igual            28,3%                              Igual          25,3%
Abaixo      27,2%                               Abaixo         18,0%                                  Abaixo         26,7%                              Abaixo       21,8%

Variação média real               0,10%   Variação média real                0,15%   Variação média real                   0,09%    Variação média real            0,21%
Total (nº reajustes)                    453    Total (nº reajustes)                      328   Total (nº reajustes)                          120    Total (nº reajustes)                  427

 ENSINO PRIVADO                            FRENTISTAS E COMÉRCIO GLP          METALÚRGICOS                              QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

RURAIS                                               SAÚDE PRIVADA                                    TRANSPORTES                              VESTUÁRIO

ALIMENTAÇÃO                                 COMERCIÁRIOS                                 COMUNICAÇÕES                                   CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO

                                     VIGILANTES                                      TURISMO E HOSPITALIDADE

Como ficaram as negociações por categoria  
 Brasil (em %) - janeiro a julho de 2019

Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE. Sistema de 
Acompanhamento de Salários; ME - Mediador
Elaboração: DIEESE



Greves

 

Primeiro semestre de 2019 registra 527 greves. Reajustes e
atrasos de pagamento são os principais motivos

No primeiro semestre desse ano, o SAG 

(Sistema de Acompanhamento de Greves) do 

DIEESE registrou 527 greves. A maior parte (51%) 

ocorreu na esfera privada. No setor de serviços, 

destacam-se as mobilizações nos transportes (78 

greves), nas empresas de limpeza e conservação 

(48) e, na saúde, em unidades gerenciadas por 

organizações sociais (32).
No setor industrial, os metalúrgicos 

realizaram 23 greves e os trabalhadores da 

construção, 21.
Entre as paralisações do funcionalismo 

público (45%), destacam-se as dos servidores das 

redes estaduais e/ou municipais de educação (96 

greves) e as dos servidores das redes estaduais e/ou 

municipais de saúde (28). No funcionalismo público 

dos municípios, ocorreram 75 greves gerais 

(envolvendo funcionários de diversas pastas); no 

funcionalismo público dos estados, foram 12.

Quantidade de greves
Brasil - Janeiro a junho de 2019

Tipo

Funcionalismo público
Empresas estatais
Esfera privada
Públicas e privadas
Total

Número

235
22

267
3

527

%

44,6
4,2

50,7
0,6

100,0

Fonte: DIEESE. SAG

Mais da metade das greves nas empresas 

privadas (58%) foi deflagrada contra o atraso no 

pagamento de salários (inclusive o 13º) e férias. No 

funcionalismo, 60% das greves mencionam o 

reajuste dos salários e dos pisos, além da 

implantação do Plano de Cargos e Salários.

Preços

Fonte: DIEESE. ICV - Índice do Custo de Vida

ICV por estrato de renda
Taxa geral
ICV estrato 1
ICV estrato 2
ICV estrato 3

Junho 2019 (%)
0,17
0,24
0,17
0,16

12 meses
2,99
3,41
3,19
2,75

Índice do Custo de Vida na cidade de São Paulo

Julho de 2019 e últimos 12 meses (em %)

ICV - Índice Geral - Alimentação   Jul/2019      12 meses (%)
Alimentação                    -0,22              4,80
     Alimentação fora do domicílio          -0,23              4,99

Fonte: DIEESE; IBGE. Obs.: Projeção da inflação para o ICV e INPC: 0,19% em agosto, 0,25% 
em setembro, e 0,21% em outubro de 2019. Para o IPCA, 0,18% em agosto, 0,20% em setembro e 

0,28% em outubro de 2019.  Elaborado em 16/08/2019

Índices 
de 

inflação

ICV geral
INPC
IPCA

Mensal

julho
de 2019

0,17%
 0,10%
0,19%

12 meses

ago/2018 a 

jul/2019

2,99%
3,16%
3,22%

set/2018
ago/2019

3,27%
3,36%
3,50%

out/2018
set/2019

2,96%
3,30%
3,21%

nov/2018
out/2019

2,58%
3,11%
3,04%

Projeção de inflação

Inflação de junho de 2019 e projeções

Fonte: DIEESE

Cesta BásicaI Nacional de Alimentos                      Julho de 2019
Maior valor no mês            Porto Alegre           R$ 493,22
Menor valor no mês                         Aracaju                 R$ 359,95
Queda mais expressiva                   Aracaju        -6,04%
Maior alta                Goiânia                       -0,26%
Salário Mínimo Necessário (SMN)                    R$ 4.143,55
SMN em relação ao Salário Mínimo                4,15
Salário Mínimo                                                                R$ 998,00

Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA)

Julho de 2019

Trabalhador que ganha salário mínimo precisou, em 
julho, trabalhar em média 94 horas e 25 minutos para 
comprar os produtos da cesta, gastando 46,65% do 
salário mínimo líquido.

Entre junho e julho de 2019, o custo da cesta diminuiu 
em todas as cidades. Os produtos que tiveram preço 
reduzido na maior parte das cidades foram: feijão 
(aumento da oferta e baixa demanda), tomate (aumento 
da oferta), banana (aumento da oferta e demanda 
enfraquecida) e óleo de soja (maior oferta). 
Apresentaram alta os preços do arroz agulhinha e do 
açúcar. 



Direitos

Aumenta importância da formação e da qualificação
profissional

O crescente uso de novas tecnologias em 

diversas atividades econômicas tem aumentado a 

importância da formação e qualificação 

profissional. Os sindicatos têm incluídos nos 

instrumentos coletivos de trabalho cláusulas que 

assegurem a realização de cursos sem custos para o 

trabalhador. 

AUTOMAÇÃO 

Diante de novas tecnologias que impliquem na automação dos meios de produção as empresas comprometem-se a 
fornecer treinamentos para que seus empregados adquiram melhores qualificações nos novos métodos de trabalho. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A empresa dará conhecimento aos Sindicatos Profissionais, onde houver, quando formalmente 
solicitados, do seu plano de automação dos métodos de trabalho especificando o programa a ser seguido, os 
equipamentos e métodos a serem utilizados.

CURSOS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO 

Quando exigidos pela empresa, os cursos de treinamento técnico deverão ser totalmente custeados pela empresa. 
Também serão pagas, como horas normais ou como horas extras, aquelas que os empregados despenderem fora do 
horário normal de trabalho, para participar de cursos de treinamento, quando estes forem exigidos pela empresa.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR RURAL 

As empresas se comprometem a investir na capacitação profissional do trabalhador rural, visando ao aprimoramento das 
técnicas agrícolas, obrigando-se a disponibilizar, para tal fim, um técnico agrícola por empresa que possua mais de 100 
empregados.

Utilize a versão atualizada da 

 e descubra:

Quer saber como vai ficar 
sua ?

 vai precisar 
trabalhar para se aposentar?
Qual será o  do benefício?

A Calculadora da Aposentadoria do DIEESE também 
está disponível na Play Store (para o Sistema Android)

Calculadora da Aposentadoria 
do DIEESE

aposentadoria
Quanto tempo

valor


