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Novas tecnologias ameaçam vagas no mercado formal, diz estudo  
 
Por Luciano Máximo 

Diante da adoção de novas tecnologias como automação robótica, inteligência artificial e 
internet das coisas na dinâmica da economia brasileira, mais empregos correm o risco de 
desaparecer. Um estudo realizado pela Accenture Research sobre vulnerabilidade no 
mercado de trabalho formal indica que 25% das vagas ocupadas atualmente têm alto risco 
de serem afetadas por práticas produtivas mais modernas até 2020. Trata-se de postos de 
trabalho com tarefas excessivamente repetitivas, portanto mais suscetíveis a eventuais 
processos de automação baseado em tecnologias avançadas. O estudo aponta indústria, 
construção, transporte e armazenamento, telecomunicações e remessa de documentos e 
objetos como as atividades mais ameaçadas.  
 
Essa tendência, se não for devidamente endereçada com políticas públicas e 
investimentos em capacitação, também contribuirá para o aumento da informalidade da 
mão de obra e o achatamento da renda dos trabalhadores, sugere a pesquisa. O estudo 
inédito da Accenture Research, que será divulgado hoje, mostra ainda que mais do que o 
desaparecimento de vagas por causa da adoção de novas tecnologias, esse movimento 
sugere a renovação do mercado de trabalho, com o surgimento de novas tarefas e o 
desenvolvimento de novas habilidades por parte dos trabalhadores. "Desde meados da 
década de 90 vários tipos de trabalhos deixaram de existir e novos apareceram. A 
proporção de empregos em ocupações intensivas em habilidades repetitivas caiu de 50% 
para 44% nas economias em desenvolvimento entre 2000 e 2012", destaca o estudo, 
citando um levantamento divulgado pelo Banco Mundial. 
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A pesquisa destaca a vulnerabilidade do trabalho a partir de um catálogo de 720 
ocupações, definindo como alto risco de substituição por automação tecnológica até 2020 
as profissões em que os trabalhadores gastam 75% ou mais do seu tempo realizando 
tarefas que demandam mais habilidades semelhantes às das máquinas. Na metodologia 
do estudo há ainda as faixas de médio e baixo riscos. Nesses casos o profissional executa 
menos tarefas mecânicas ou repetitivas. Educação, saúde, serviços comunitários são 
exemplos de atividades menos propensas a serem substituídas por novas tecnologias.  
 
Um dos autores do documento, Matthew Govier, diretor-executivo da Accenture Strategy, 
pondera que a pesquisa construiu uma modelagem estatística para mensurar a 
vulnerabilidade das profissões diante de transformações tecnológicas num cenário de três 
anos. "Mas a real substituição ou extinção desses empregos dependem de vários fatores 
difíceis de mensurar, como o ritmo de investimento de empresas para se modernizar", 
afirma o executivo.  
 
Uma das principais mensagens do estudo, diz Govier, é chamar atenção de empresas e 
formuladores de políticas públicas para a necessidade de uma transição responsável 
quando mercado de trabalho e tecnologia se confrontam. "Os empregos mudam, o tipo de 
trabalho e as tarefas estão mudando com a aceleração digital. Esse processo ocorre há 
mais de cem anos e temos a percepção de que é mais acelerado agora, mas o importante 
é que essa transição ocorra com responsabilidade social. Ou seja, devemos identificar os 
empregos mais vulneráveis e oferecer possibilidades, políticas para que essas pessoas 
não sofram tanto com mudanças; ao contrário, aproveitem novos empregos que estão 
surgindo, novas oportunidades de mercado", destaca o diretor-executivo da Accenture.  
 
Uma das formas de suavizar essa transição, diz o autor, é oferecer melhor treinamento e 
formação para trabalhadores com o objetivo de ampliar as habilidades profissionais. Em 
uma comparação com a Europa e os Estados Unidos, o Brasil e a América Latina estão 
muito atrás em termos de qualificação da força de trabalho.  
 
Com base em dados de 2017 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), apenas 
22% dos trabalhadores formais brasileiros e latino-americanos realizam tarefas altamente 
qualificadas, enquanto na Europa e nos Estados Unidos, esse índice fica acima dos 40%. 
"Como a forma de se trabalhar está mudando rapidamente, o profissional precisa cada vez 
mais saber fazer mais coisas de formas diferentes e usando a tecnologia. Conhecimento 
técnico com competências humanas, como saber aprender, criatividade, colaboração, 
resiliência, adaptabilidade e agilidade, é essencial nesse processo", afirma. 
 

 
 
(Fonte: Valor Econômico – 27/09/2017) 
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Governo lança programa Progredir 
 
- O governo federal lançou ontem o plano Progredir com ações voltadas a ajudar famílias de baixa 
renda a ingressarem no mercado de trabalho, com incentivos para concessão de até R$ 3 bilhões 
por ano em microcrédito. O programa busca auxiliar famílias integrantes do Bolsa Família e de 
outros programas sociais do governo a obterem qualificação profissional, inclusive por meio de 
cursos on-line. Segundo o MDS, o objetivo é elevar a renda de até 1 milhão de famílias para que 
elas possam deixar o Bolsa Família num prazo de dois anos. Segundo o ministro do 
Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, a expectativa com o programa seria alcançar 
cerca de um terço das 13,4 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. 
 
O programa também vai auxiliar na intermediação de mão-de-obra, por meio do cruzamento de 
currículos e de vagas de empregos de forma regionalizada. A expectativa é que esse eixo atinja 
cerca de 20 milhões de trabalhadores. Ainda de acordo com Osmar Terra, os recursos que serão 
aplicados em microcrédito do programa têm origem nos depósitos compulsórios recolhidos pelo 
Banco Central (BC). Ele explicou que as novas linhas para incentivar empreendedorismo dos 
brasileiros de menor renda não virão do Orçamento público. A destinação incentivada de parte do 
compulsório para o crédito às famílias de menor renda foi aprovada em reunião do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) em maio. Na ocasião, o grupo alterou as regras do microcrédito com 
incentivo à destinação desses recursos para empréstimos a pessoas do Cadastro Único para 
Programas Sociais do governo. 

Pente-fino 
 
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário afirmou ainda que o governo do presidente Michel 
Temer zerou pela primeira vez o cadastro do Bolsa Família e que foi feito um pente-fino no 
benefício que conseguiu equacionar o programa. "Fizemos um grande esforço neste governo, para 
reorganizar a transferência dos recursos do Bolsa família, fizemos um pente fino e cinco milhões 
de famílias saíram do programa e três milhões entraram", disse. /Agências 
 
 

Ministro diz que 1ª instância resiste à reforma 
 
Em evento em São Paulo, Guilherme Augusto Caputo Bastos afirmou que mudanças nas regras da 
CLT tiveram como objetivo chamar a atenção dos tribunais por suposta abusividade em decisões 

 
São Paulo - O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Guilherme Augusto Caputo Bastos, 
disse que as primeiras instâncias serão mais resistentes à reforma trabalhista do que os tribunais 
superiores. "Nós frequentamos os grupos de discussões e o primeiro grau apresentou uma revolta 
mais intensa com relação a essas mudanças, mas esses mesmos fóruns de debates já estão com 
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uma manifestação bem menor depois de tudo o que foi falado, além de livros publicados sobre o 
tema", comentou. 
 
Caputo, que participou nesta terça-feira (26) de um debate sobre reforma trabalhista realizado pela 
Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), comentou 
que há menor divergência no TST e nos tribunais regionais, de modo que haveria uma aceitação 
das normas 'de cima para baixo'. "O TST não está dividido em nível pessoal, mas sempre há 
diferentes formas de interpretar o direito, então divergências podem ocorrer", garante Caputo. O 
ministro conta que durante um período surgiu a desconfiança de que o presidente do TST, ministro 
Ives Gandra da Silva Martins Filho, teria atuado diretamente na elaboração da lei, mas que os 
boatos foram derrubados e hoje o tribunal está em paz e aceita melhor as novas normas 
trabalhistas. 

Para o ministro, boa parte da recepção negativa anterior foi causada por uma tendência natural do 
ser humano em resistir às mudanças. "Temos quase que um instinto a resistir a alterações e a 
nova lei vai exigir uma mudança radical de pensamento e de cultura na Justiça, de modo que era 
impossível que não houvesse conflitos", acrescentou. Caputo também discordou da versão de que 
a reforma teria sido feita sem discussão com o Judiciário, lembrando que vários colegas 
participaram de audiências públicas. O ministro disse ainda acreditar que a reforma trabalhista foi 
feita "rigorosamente com o objetivo de chamar a atenção da Justiça do Trabalho". "Foi uma lição 
ao TST sobre eventuais abusos que estaríamos cometendo na interpretação da lei. Eram assuntos 
para os quais tentávamos organizar a jurisprudência e, de repente, o TST entrava com uma 
decisão mais radical. Isso acabou ensejando uma reforma tão drástica quanto a da Lei 
13.647/2017", avaliou. 

Emprego 

Também participou do debate o assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, 
Bruno Silva Dalcolmo. Segundo ele, estudos de bancos e da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel) indicam que serão criados dois milhões de empregos com a reforma 
trabalhista. "Isso tudo tem um potencial arrecadatório importante, além de todas essas pessoas 
passarem a ter direitos trabalhistas", destacou o assessor do Planalto. Dalcolmo acredita que o 
trabalho intermitente será uma boa forma de fomentar a formalização dos empregos. "A alternativa 
provável a quem está desempregado e só conseguiu um trabalho intermitente é a informalidade. O 
mercado de trabalho já começou a reagir, mas ainda com muita presença de trabalhadores 
informais", defende ele. 

Segundo o representante da Casa Civil, a preocupação do governo tem sido com a implementação 
das alterações da reforma pelas empresas. "A absorção da reforma depende da maturidade e do 
tamanho da empresa. Grandes companhias geram uma preocupação menor porque têm mais 
facilidade de adaptação." 

Ricardo Bomfim 

 
(Fonte: DCI – 27/09/2017) 
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DECISÕES 
 
 

 
 

Menor aprendiz  
 
A Prefeitura de São Carlos (SP) obteve entendimento favorável à contratação de menores 
aprendizes por meio de convênios com entidades que prestam assistência a adolescentes 
carentes no município. A 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de 
recurso (RR-126940-71.2005.5. 15.0008) do Ministério Público do Trabalho (MPT), que 
entendia que a contratação dos menores feria norma constitucional que obriga o ingresso 
na administração pública somente mediante aprovação em concurso público. A questão 
julgada tem origem em ação civil pública na qual o MPT sustentava a irregularidade dos 
convênios firmados entre o município e as entidades sem fins lucrativos que mantêm 
programas de aprendizagem para menores com idade entre 16 e 18 anos. Segundo o 
órgão, os entes da administração pública direta não estão autorizados pelo artigo 429 da 
CLT a contratar menores aprendizes, mas apenas o setor privado. Alegava ainda que os 
menores exercem atividades ou funções de servidores públicos, o que viola o artigo 37 da 
Constituição, que exige prévia aprovação em concurso público. O município, em sua 
defesa, argumentou que o artigo 429 da CLT autoriza a aprendizagem nos órgãos 
públicos. 
 
 

Trabalho em confecções  
 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) assinou um convênio com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) para implementar ações para promover a melhoria das 
condições de trabalho na região metropolitana de São Paulo. O projeto será financiado por 
investimento social da Zara (do grupo espanhol Inditex), após acordo com MPT em São 
Paulo. O acordo prevê a reversão da multa aplicada à empresa no valor de R$ 5 milhões, 
por ter descumprido compromissos assinados com as autoridades para melhorar as 
condições de trabalho em sua cadeia de fornecedores no Brasil. Pelo acordo, a empresa 
pagará R$ 2,5 milhões agora no início do projeto, e mais 10 parcelas subsequentes no 
valor de R$ 250 mil a cada 30 dias. O objetivo é contribuir para a erradicação e prevenção 
do trabalho escravo, com o apoio à formalização de micro e pequenos empreendimentos 
do setor de confecção têxtil. 
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Pedido de demissão  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve decisão que considerou nulo o pedido de 
demissão de um engenheiro da Nestlé do Brasil que comprovou coação. Com isso, a 
dispensa foi convertida para imotivada, com a condenação da empresa ao pagamento das 
verbas rescisórias. A decisão é na 3ª Turma (RR-59200-20.2006. 5.15.0119). No caso, o 
engenheiro disse que, após 26 anos de trabalho na fábrica da Nestlé em Caçapava (SP), o 
último como gerente de engenharia de processo, foi acusado de negligência no exercício 
de suas funções e coagido a pedir demissão, sob pena de ser demitido por justa causa. 
Segundo ele, todos os integrantes de um mesmo grupo de trabalho, responsável pelo 
chamado Projeto Sampa, que envolvia a transferência de uma fábrica de biscoitos de São 
Paulo para Marília (SP), foram afastados por suposta alegação de cometerem atos 
desidiosos, não explicitados e noticiados na mídia local. A coação foi reconhecida pelo 
juízo de primeiro grau, e a sentença que converteu o pedido de demissão em dispensa 
imotivada foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas. 
 

Conselho de classe  
 
A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região negou a aplicação de 
penalidade pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Estado de São Paulo 
(CRTR-SP) a uma auxiliar em radiologia que trabalhava em uma empresa de medicina 
diagnóstica e saúde (laboratório de análises clínicas) sob a alegação do exercício ilegal da 
profissão. Para os magistrados, a imposição da multa à autora está em desacordo com as 
normas que rege ao órgão de classe e também a precedentes do TRF e do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que a profissional não é filiada ao respectivo Conselho 
(apelação cível nº 0013631-73.2010.4.03. 6100). "O artigo 23 do Decreto 92.790/86 deixa 
claro que a competência dos conselhos regionais restringe-se à fiscalização do exercício 
da profissão de técnico em radiologia, com apreciação dos assuntos atinente à ética 
profissional, impondo penalidades que couberem aos seus membros, não havendo 
disposição legal que autorize a aplicar penalidades às pessoas físicas ou jurídicas não 
filiadas ao referido Conselho", afirmou em seu voto o relator do caso, desembargador 
Nelton dos Santos. 


