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Reforma deve aprofundar fosso salarial de não sindicalizado  
 
Por Cristiane Bonfanti  
As novas regras trabalhistas devem aprofundar a diferença salarial entre trabalhadores 
sindicalizados e não sindicalizados, na visão do pesquisador do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) André Gambier Campos. Segundo estudo coordenado por ele, 
sindicalizados ganham 33,5%, na média, mais que os não sindicalizados. De acordo com o 
estudo recém-publicado, em setembro de 2015, enquanto os trabalhadores não 
sindicalizados ganhavam, em média, R$ 1,675,68, os associados a sindicatos ganhavam 
R$ 2,237,86. O pesquisador usou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 
O contraste também pode ser observado nas remunerações indiretas dos trabalhadores. 
Por exemplo, revela o levantamento, 36% dos sindicalizados recebem auxílio-saúde, 
contra 20,3% dos não sindicalizados. Os números mostram ainda que 63,9% dos 
trabalhadores sindicalizados têm acesso ao auxílio-alimentação, ante 49,3% dos não 
sindicalizados. No caso do auxílio-transporte, os índices são de 54,4% e 49,1%, 
respectivamente. Campos disse que, à primeira vista, essas diferenças entre as 
remunerações não são esperadas, uma vez que, historicamente no Brasil, todos os 
trabalhadores devem contribuir para a sua organização sindical, pagando taxas 
obrigatórias, e todos são contemplados pelos acordos coletivos. Com a reforma 
trabalhista, que entra em vigor em novembro, o imposto sindical, que equivale ao valor de 
um dia de trabalho, passa a ser facultativo. "Com a reforma trabalhista, essa desigualdade 
interna no mercado tende a se aprofundar", disse o pesquisador, que observou que, em 
países com liberdade sindical, essa diferença é comum.  
 
No Brasil, explicou o pesquisador, ainda não são claros os motivos que levam a uma 
diferença nas remunerações a partir da filiação aos sindicatos. A hipótese com a qual os 
pesquisadores do Ipea trabalham é de que, em países como o Brasil, quem se sindicaliza 
são os trabalhadores mais qualificados e engajados socialmente. Por um caminho ou por 
outro, o roteiro traçado por esses profissionais tem reflexo sobre suas remunerações. "A 
hipótese clássica é que quem se sindicaliza em países como o Brasil não são os 
trabalhadores na base da pirâmide. Geralmente, são os trabalhadores mais qualificados, 
mais engajados a causas sociais ou trabalhistas. Por uma série de fatores, a trajetória 
dessas pessoas no mercado de trabalho afeta os seus salários", disse. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 11/09/2017) 
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Nova CLT e mínimo a R$ 4,40 por hora devem beneficiar 
empresas em 2018 
 
Com a criação do trabalho intermitente, pagamento por período pode crescer; para especialista 
consultado pelo DCI, nova lei favoreceria os contratantes, mas prejudicaria funcionários no País 
 

 
 
São Paulo - O salário mínimo por hora deve chegar a R$ 4,40 em 2018, acompanhando o 
aumento previsto pelo governo para o piso do mês, que deve subir 3,4% e alcançar os R$ 
969. A base por hora corresponde ao mínimo mensal dividido por 220, o máximo de horas 
que uma pessoa pode trabalhar por mês no País, explica Otávio Pinto e Silva, sócio do 
setor trabalhista do escritório Siqueira Castro. Com a entrada em vigor da reforma na CLT, 
que cria a figura do trabalho intermitente, o pagamento por período de serviço, que já 
existe hoje, pode ganhar força. Isso porque a novidade na lei permite às empresas 
desenhar contratos de trabalho não contínuo, com a alternância de períodos de atividade e 
de inatividade, determinados em horas, dias ou meses. 

De acordo com os especialistas consultados pelo DCI, a combinação de um salário 
mínimo por hora baixo com o trabalho intermitente deve ser positiva para os contratantes, 
mas pode prejudicar os trabalhadores. "Essa possibilidade de contrato vai deixar as 
empresas muito felizes, especialmente aquelas que possuem uma demanda sazonal", diz 
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Juliana Bracks, professora de direito trabalhista da Fundação Getulio Vargas (FGV). Por 
outro lado, segue ela, os trabalhadores podem encontrar situação de maior insegurança. 
"O funcionário contratado poderá ser chamado para trabalhar cinco horas por dia, duas 
horas ou nenhuma. Tudo vai depender da necessidade da companhia." 

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV), Bruno Ottoni defende o novo 
modelo de trabalho. "Muitas pessoas já estão inseridas nesse formato, mas não são 
regularizadas. Com a reforma [na CLT], a lei vai permitir que elas façam parte do mercado 
formal e tenham mais direitos", diz ele. Para efeito de comparação, o piso nacional por 
hora dos Estados Unidos, país que inspirou boa parte das mudanças na legislação 
brasileira, é de US$ 7,25, cinco vezes o valor brasileiro. Entretanto, grande parte dos 
estados americanos estabelece quantias maiores. Na Califórnia, por exemplo, o mínimo é 
de US$ 10,50, sete vezes o piso que será visto no Brasil, se for aprovada a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece o piso para o ano que vem. Ainda sobre o 
salário mínimo, Silva lembra que uma empresa não pode pagar, para o funcionário 
contratado por hora, uma quantia proporcionalmente menor àquela recebida pelos 
empregados que realizam a mesma função e são contratados por mês. 

Polêmicas na reforma 

Os especialistas também citam outros pontos polêmicos trazidos pela reforma trabalhista, 
sancionada em julho pelo presidente Michel Temer. "A reforma foi pouco discutida e 
precisa de ajustes", diz Silva. Um dos pontos que pode ser alterado, afirma ele, diz 
respeito à cobrança de custos do processo e de honorários advocatícios de pessoas 
pobres. O item já foi questionado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no 
Supremo Tribunal Federal (STF). Juliana segue a mesma linha. "Sou favorável à reforma, 
mas ela tem muitos pontos polêmicos". Exemplos disso, diz a entrevistada, são a retirada 
do período de deslocamento do cálculo da jornada de trabalho e a possibilidade de 
mulheres grávidas trabalharem em condição insalubre com a apresentação de atestado 
médico. Renato Ghelfi 

 

Mercado de trabalho obtém estabilidade 
 
São Paulo - O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 0,2 ponto em agosto, atingindo 98,2 pontos. O resultado sucede uma alta 
de 1,5 ponto em julho. "O índice mostra estabilidade nos últimos meses em torno de um 
nível bastante elevado, que indica uma tendência de contratação ao longo dos próximos 
meses" avalia Fernando de Holanda Barbosa Filho, economista da FGV . Ele pondera que 
a "pequena variação negativa de 0,4 na média trimestral reflete uma acomodação do 
índice e não uma tendência de recuo do emprego" e que este deve continuar crescendo ao 
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longo dos próximos meses. O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), por sua vez, 
avançou 0,8 ponto em agosto, aos 98,1 pontos, na segunda alta consecutiva. "Apesar da 
redução observada no desemprego, o ICD continua em nível elevado mostrando a 
situação complicada do mercado de trabalho doméstico com mais de 13 milhões de 
desempregados", afirma o especialista. "O elevado nível do indicador reflete a dificuldade 
do consumidor em se recolocar no mercado do trabalho. Entretanto, com a melhora do 
nível de atividade a tendência dos próximos meses deve ser de redução do índice", 
continua Barbosa Filho. 
 
Quatro dos sete componentes do IAEmp variaram negativamente em agosto. As maiores 
contribuições foram dos índices que medem a expectativa com relação à facilidade de se 
conseguir emprego nos seis meses seguintes, da Sondagem do Consumidor, e o ímpeto 
de contratações nos três meses seguintes, na Sondagem de Serviços, com variação de -
5,6 e -2,6 pontos, na margem, respectivamente. A classe que mais contribuiu para a alta 
do ICD foi a do grupo de consumidores que auferem renda familiar mensal entre R$ 
4.800,00 e R$ 9.600,00, cujo Indicador de percepção de dificuldade de se conseguir 
emprego recuou 1,6 ponto. 

Desemprego 

Conforme os últimos dados divulgados oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a taxa de desocupação no Brasil atingiu 12,8% no trimestre encerrado 
em julho deste ano). O percentual foi a menor taxa registrada desde o trimestre encerrado 
em janeiro, quando estava em 12,6%. O País ganhou 1,439 milhão de postos de trabalho 
em um trimestre, ao mesmo tempo em que 721 mil pessoas deixaram o contingente de 
desempregados. 

Da redação 

 

Recuperação judicial em fase final 
 

- O projeto que acelera a recuperação judicial de empresas com dificuldades financeiras 
está chegando à fase final, disse sábado (9) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 
Ele apresentou ao presidente Michel Temer e aos ministros da área política o esboço do 
projeto de lei após um almoço no Palácio do Jaburu. Segundo o ministro, o projeto traz 
avanços em relação à lei atual de falências no Brasil e terá o texto divulgado em breve 
com detalhes. "É uma mudança importante, porque vai dar celeridade e permitir que um 
grande número de empresas que hoje estão em dificuldade possa sair do processo de 
recuperação judicial, tomar crédito e voltar a crescer."/Agências 

(Fonte: DCI – 11/09/2017) 
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Robotização: emprego ou desemprego? 
 
O estrangulamento do mercado de trabalho não decorre do processo de automação 
 
ALMIR PAZZIANOTTO PINTO, O Estado de S.Paulo 

Desde que aprendeu a utilizar a pedra lascada como arma ou ferramenta, o homo sapiens 
não parou de produzir instrumentos capazes de torná-lo mais eficiente no trabalho e na 
guerra. 

Antes da primeira revolução industrial, a unidade elementar de produção era a família. A 
descoberta da máquina, em meados do século 18, revolucionou o mundo e deu origem ao 
capitalismo e à classe operária.  

Da disputa entre a velocidade da fiação e a capacidade de tecer surgiram as primeiras 
fábricas de tecidos na Inglaterra, e o embrião do futuro proletariado. Um dos melhores 
relatos do período é encontrado no livro Evolución de la classe trabajadora, do historiador 
alemão Jürgen Kuczynski. 

O desenvolvimento industrial é um fenômeno recente para os brasileiros. Começa 
timidamente após a abolição da escravatura, com o desembarque dos primeiros imigrantes 
trazendo sonhos, experiências e ideias arrojadas da velha Europa. 

A nossa primeira revolução industrial inicia-se com a criação, em 16/8/1956, do Grupo 
Executivo da Indústria Automobilística (Geia) pelo presidente Juscelino Kubitschek.  

Um ano depois, em São Bernardo do Campo já se fabricavam 30.542 veículos, com a 
geração de 8.773 empregos diretos e dezenas de milhares indiretos.  

A produção não para de crescer até 2013, quando foram colocadas no mercado 3.738.448 
unidades. No período de 55 anos os empregos diretos haviam atingido o número de 
156.970 (Fonte: Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores - Anfavea). 

A introdução dos robôs no setor automotivo inicia-se, timidamente, nos anos de 1970, sob 
olhares desconfiados das lideranças sindicais do ABC, temerosas de possíveis prejuízos 
para o mercado de trabalho.  
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O país mais robotizado do mundo é a Coreia do Sul. Ali existem 531 robôs para cada 
grupo de 10 mil trabalhadores, informa a Agência Estado (14/8/2017). Apesar da intensa 
robotização, o índice sul-coreano de desemprego é de apenas 3,5%.  

Cingapura, Japão, Alemanha, Suécia, Taiwan e Estados Unidos ostentam números que 
impressionam no terreno da robotização, com índices de desemprego que oscilam em 
torno de 4%. No Brasil temos 10 robôs para cada 10 mil empregados, com desemprego 
superior a 13%. 

O estrangulamento do mercado de trabalho não decorre do processo de automação, 
informatização ou robotização. Resulta do conjunto de fatores internos e externos que nos 
conduziram, nos últimos anos, à profunda crise de confiança, à fuga de investimentos 
produtivos e ao aumento da litigiosidade na esfera trabalhista. 

O Estado publicou recentemente duas notícias que se entrelaçam. A primeira, estampada 
no dia 12/8/2017, informa que a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou ação na Justiça 
Federal para que determinada montadora de veículos restitua ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) alguns milhões de reais, a título de ressarcimento por valores pagos 
a empregados acometidos de doenças e de lesões causadas por condições impróprias de 
trabalho.  

A segunda, do dia 14/8, informa que as montadoras investem em robotização, “mesmo 
com crise e fábricas ociosas”. Não discuto o mérito da questão. Ignoro sob que 
circunstâncias os operários ficaram doentes. Sei, porém, que determinados tipos de 
trabalho podem causar acidentes e doenças.  

Assim, de duas uma, ou a empresa foi negligente ou não havia como afastar totalmente os 
riscos inerentes a certas atividades. Movimentos repetitivos são constantemente acusados 
de causarem lesões.  

O mesmo pode acontecer com posturas inadequadas, incômodas, exaustivas, exigidas, 
por exemplo, em antigas linhas de montagem. Inexistem dois seres humanos exatamente 
iguais. Logo, o que para uns é inofensivo para outros pode ser danoso. 

A Norma Regulamentadora 17 (NR 17) visa a estabelecer parâmetros “que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a assegurar o máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente”.  
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O máximo pode não corresponder ao necessário, uma vez que o conforto e a segurança, 
desejáveis sob algumas circunstâncias, talvez conflitem com a eficiência, ou seja, com a 
produtividade almejada. 

A moderna tecnologia oferece respostas para situações em que o empregador não 
consegue combinar a segurança exigida pela fiscalização com os limites de custos 
impostos pelo mercado, sobretudo quando medidas de proteção venham, no futuro, a se 
revelar inúteis ou insuficientes. 

Em passado não distante o empregador tentaria melhorar as instalações ou valer-se de 
equipamentos pessoais de proteção.  

O baixo custo da mão de obra e o mercado interno cativo desestimulavam investimentos 
em projetos de modernização.  

Hoje, porém, ele se sente obrigado a imitar o que fazem os concorrentes de países mais 
evoluídos: recorrerá à robotização, com a troca da fragilidade humana pela robustez, 
velocidade, produtividade e durabilidade da máquina.  

“Duas décadas atrás, as montadoras empregavam 80 trabalhadores a cada mil veículos 
produzidos.  

Hoje, chegam a igual volume com menos da metade dessa força de trabalho: 35 operários 
a cada mil unidades”, escreve Fernando Nogueira da Costa no artigo Automação Robótica 
na Indústria Automobilística: Adeus ao Proletariado. 

A insegurança jurídica remete o empresário à robotização. Também a necessidade de ser 
competitivo em qualidade e custos com países que têm na indústria o motor da economia. 

Emprego se adquire no varejo. Desemprego vem no atacado. Com 208 milhões de 
habitantes, a caminho de 230 milhões, ignorar o problema é crime irreparável.  

Serão necessários dez anos, pelo menos, de crescimento industrial para a falta de 
trabalho não assumir proporções de tragédia grega. 

* ADVOGADO, FOI MINISTRO DO TRABALHO E PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 11/09/2017) 
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Sindicatos tentam evitar que reforma tire benefícios 
negociados em acordo 
 
NATÁLIA PORTINARI DE SÃO PAULO 
Sindicatos de trabalhadores tentam, em negociações recentes, evitar que benefícios 
estipulados em acordos sejam eliminados com a implementação da reforma trabalhista e 
da lei de terceirização, aprovadas neste ano. 
 
A reforma prevê, por exemplo, a prevalência do negociado sobre o legislado na jornada de 
trabalho, que pode ser estendida para 12 horas diárias, ter horário de almoço menor e 
negociação individual do banco de horas sem mediação pelo sindicato. 
 
Para se beneficiar desses pontos, as empresas precisam alterar as convenções e acordos 
coletivos com os sindicatos. Nessas negociações, as centrais tentam se preservar também 
da terceirização e do trabalho autônomo. 
 
O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Osasco e Região, ligado à Força Sindical, 
quer uma convenção que preveja que o legislado prevaleça, mantendo a homologação de 
rescisões nos sindicatos, uma hora de almoço e a negociação coletiva, e não individual, do 
banco de horas. 
 
"O empresariado defendeu a negociação, certo? Então estamos propondo manter esses 
pontos", diz Miguel Torres, presidente do sindicato. "Os metalúrgicos, nós e os da CUT, 
estão juntos contra a reforma trabalhista." 
 
Outras categorias tentam preservar suas convenções ou acordos coletivos, que já são 
mais benéficos que a lei em outros pontos -os bancários, por exemplo, têm jornada de seis 
horas, piso para estagiário e auxílio-refeição de R$ 32, benefícios não previstos na lei. 
 
O Comando Nacional dos Bancários, associado à CUT, enviou, em agosto, um termo de 
compromisso pedindo que não haja terceirização da atividade principal da empresa e que 
sejam barrados contratos temporários, de tempo parcial e intermitentes. São 21 pontos 
contra a reforma. 
 
A Fenaban (Federação Nacional de Bancos) não quis se manifestar sobre o termo. A 
categoria aprovou convenção em 2016, que só será renegociada em agosto de 2018. 
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"Houve uma mudança profunda na legislação, os empresários estão dispostos a soltar os 
leões, e os trabalhadores estão tentando se posicionar", diz Clemente Ganz Lúcio, diretor 
do Dieese (departamento intersindical de estudos econômicos). 
 
Na negociação em andamento entre as empresas e a Federação dos Sindicatos de 
Metalúrgicos (CUT), o Sindipeças (indústria de autopeças) quer retirar da convenção 
coletiva o reajuste do vale-transporte e a estabilidade no emprego a quem tenha sequela 
por doença ou acidente. 
 
"As bancadas patronais estão mais ousadas neste ano", afirma Luiz Carlos da Silva Dias, 
presidente da federação. "Em julho, apresentamos pauta com 'cláusulas de barreira' à 
reforma. Queremos trazer para a mesa de negociação tudo que estaria previsto, como a 
terceirização e a prevalência da vontade coletiva sobre a negociação individual." 
 
O Sindipeças disse à Folha que propôs renovar a vigência de algumas cláusulas, mas que 
quer negociar outras. 
 
HOMOLOGAÇÃO 
 
A Federação Única dos Petroleiros (FUP), ligada à CUT, que negocia com a Petrobras, 
pediu nas negociações que contratações individuais não fujam das condições pactuadas 
no acordo coletivo, que não haja terceirização da atividade principal e que demissões em 
massa e homologações de rescisão continuem passando pelo sindicato. 
 
Os sindicalistas se queixam de a estatal ter prorrogado o acordo coletivo de trabalho de 
agosto até 10 de novembro, dias antes de a reforma entrar em vigor, "na tentativa de 
pressionar a categoria a correr contra o tempo, para fechar o acordo a toque de caixa", 
segundo a entidade. 
 
Procurada, a Petrobras afirma que prorrogou o acordo "para que a negociação ocorra com 
tranquilidade e em respeito aos empregados e às entidades sindicais". 
 
Já a categoria dos comerciários representados pela UGT (União Geral dos Trabalhadores) 
adiou, em comum acordo com as empresas, a convenção de 31 de agosto para 28 de 
fevereiro, para que "as coisas se assentem", segundo Ricardo Patah, presidente da 
entidade. "Queremos consertar alguns excessos dessa lei, que foi aprovada por demanda 
empresarial e não contempla os trabalhadores." 
 
Os sindicatos ainda tentam negociar, com o presidente Michel Temer, uma medida 
provisória que barre a previsão de que as homologações de rescisão sejam feitas na 
empresa e a possibilidade de que gestantes possam trabalhar em locais insalubres. 
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As centrais sindicais e empresários se reúnem com Temer nesta terça-feira (12). 

O QUE MUDOU COM A REFORMA TRABALHISTA 
 
ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS 
Negociação vai prevalecer sobre a CLT quando tratar de temas como jornada, intervalo 
para almoço e plano de cargos, salários e funções 
 
JORNADA 
 
Parcial É ampliada de 25 para 30 horas sem hora extra, ou 26 horas com 6 horas extras, o 
que diminui a diferença para a jornada integral 
 
12 x 36 Jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, já adotada na área da 
saúde, por exemplo, é regulamentada 
 
TIPOS DE CONTRATO 
 
Home oficce Chamado de "teletrabalho" pela legislação, passa a ser regulamentado 
 
Trabalho intermitente Prevê prestação de serviços por horas, dias ou meses, sem 
continuidade; medida provisória deve criar quarentena 
 
Autônomos Poderão fazer contrato com uma empresa para trabalhar em regime de 
exclusividade e continuidade, sem configurar relação de emprego 
 
DEMISSÃO 
 
Comum acordo Profissional e empresa juntos podem rescindir contrato, o que dá direito a 
50% da multa e do aviso prévio e a 80% do FGTS 
 
Homologação Rescisão não precisa mais passar pelo crivo dos sindicatos 
 
SINDICATOS E REPRESENTAÇÃO 
 
Imposto sindical Deixa de ser obrigatório e passa a ser descontado do salário apenas de 
quem autorizar 
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JUSTIÇA 
 

Responsabilidade Sócio que deixou empresa só responde a ação na ausência dos atuais 
donos e por até dois anos 
 
Renda Teto para receber Justiça gratuita sobe de R$ 1.874 para R$ 2.212 e concessão 
para quem alegar que custos do processo prejudicam sustento é eliminada 
 
TERCEIRIZADOS 
 

Tratamento Empresas deverão oferecer aos terceirizados os mesmos serviços de 
alimentação, transporte e atendimento médico oferecidos a seus funcionários 
 
Quarentena Demitido não pode ser recontratado como terceirizado nos 18 meses após o 
desligamento 
 
HORAS EXTRAS 
Banco de horas poderá ser negociado individualmente, fora do acordo coletivo 
 
FÉRIAS 
Poderão ser parceladas em até três vezes e não poderão começar a dois dias de feriados 
e fins de semana 

O QUE QUEREM OS SINDICATOS 
METALÚRGICOS (CUT/FORÇA SINDICAL) 
 
- Barrar terceirização 
- Vetar jornadas parciais 
- Impedir que negociações individuais valham mais que coletivas 
- Reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais 
 
BANCÁRIOS (CUT) 
Reafirmar, em termo de compromisso, a vedação a terceirizados, autônomos, jornada 
parcial, contratos temporários e intermitentes nos bancos 
 
COMERCIÁRIOS (UGT) 
Limitar trabalho intermitente a 10% dos trabalhadores na empresa e garantir que tenham 
salário mínimo mensal; modalidade ainda não existe em convenção coletiva, mas está 
prevista na reforma  
 
(Fonte: Folha de SP – 11/09/2017) 


