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 Período de volatilidade;

 Aumento do desemprego no país;

 Queda da bolsa de valores e salto do dólar comercial no 1° semestre;

 Aumento dos juros americanos e da Guerra Comercial Global;

 Risco de investir no Brasil saltou 76% nos últimos 3 meses do 

primeiro semestre;
Fonte: https://blog.rico.com.vc/cenario-economico-atual

CENÁRIO ECONÔMICO



 Os empreendedores e gestores no Brasil dedicam uma enorme quantidade de 

tempo (em torno de 2.000 horas por ano, segundo o Banco Mundial) apenas para 

lidar com questões burocráticas e com o pagamento de impostos;

 A burocracia também derruba empregos, a entrada de novos investimentos e a 

competitividade das empresas;

 Falta de informações e complexidade tributária;

 Aumento de pendências de pagamentos de tributos federais e irregularidades 

burocráticas;
Fonte: https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/alta-carga-tribut%C3%A1ria-elimina-empregos-no-brasil-

1.466936

BUROCRACIA



 Milhares de empregos poderiam ser gerados se a carga tributária da 

indústria nacional fosse mais leve ou melhor distribuída;

 47,4% da riqueza gerada pela indústria da transformação é convertida 

em impostos;

 Companhias investem cada vez menos, deixando o parque nacional 

menos moderno e desestimulando a criação de novos postos de 

trabalho.
Fonte: https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/alta-carga-tribut%C3%A1ria-elimina-empregos-no-brasil-

1.466936

ALTA CARGA TRIBUTÁRIA



 Falta de nitidez em relação a direitos e deveres das empresas;

 Constantes alterações em leis e marcos regulatórios;

 Produção exagerada de leis, códigos, medidas provisórias, regulamentos, decretos e 

outras regras que se amontoam diante dos cidadãos e das empresas;
Fonte: https://veja.abril.com.br/economia/os-danos-da-inseguranca-juridica-para-o-brasil/

INSEGURANÇA JURÍDICA



 Leis trabalhistas que não facilitam a geração de novos empregos; 

 Diretos trabalhistas X empresas contratantes; 

INTERVENÇÃO DO ESTADO



 Novo governo;

 Inflação inferior ao teto da meta (4,5%);

 Incertezas quanto ao ajuste fiscal;

 Ambiente internacional incerto;

 Setor externo apresenta uma extraordinária robustez, resultante de boas 

exportações elevadas, reservas, e investimentos diretos estrangeiros;
Fonte: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-cenario-para-2019,70002601820

FUTURO INCERTO



“O emprego moderno está em transformação. Muitas atividades deixarão de existir da 

maneira que conhecemos. As pessoas serão mais digitais, mais tecnológicas, estarão 

em vários lugares e atenderão a vários projetos simultaneamente. Toda essa 

transformação está acontecendo muito rápida e a legislação, bem como os usos e 

costumes, devem acompanhar todo esse mecanismo.”

- Vander Giordano

CONCLUSÃO




	04
	04-Os-Desafios-para-Geracao-de-Empregos-na-Regiao-Metropolitana

