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Retomada da produção industrial é incerta 
 
A queda registrada em agosto, após uma série de quatro altas consecutivas, acende o alerta para a 
magnitude da recuperação dos industriais; setembro deve ser decisivo para fechamento do ano 
 

São Paulo - Uma série de quatro altas consecutivas da produção industrial foi interrompida 
em agosto, trazendo dúvidas sobre a magnitude da recuperação fabril brasileira, mesmo 
após o fim do pior momento da recessão no País. "Recuperação está associada à uma 
sequência de resultados positivos, o que vinha ocorrendo com a indústria. Mas o 
desempenho de agosto joga um balde água fria", diz o economista do Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento Indústria (Iedi), Rafael Cagnin. Segundo ele, no primeiro semestre 
fatores pontuais ajudaram no resultado de forma consolidada, tais como a super safra 
agrícola, a liberação de recursos do FGTS e a queda da inflação. 
 
No entanto, para a segunda metade do ano, a preocupação reside sobre quais fatores vão 
impulsionar a produção. "O principal é a queda dos juros, mas a retração ainda não 
chegou de maneira consistente às famílias e às empresas", avalia, reforçando que este 
efeito será sentido de forma mais consistente apenas em 2018. "Principalmente para as 
empresas o crédito segue caro e escasso." 

Em relatório, o Mitsubishi UFJ Financial Group destaca que a expectativa é de que em 
setembro possa ocorrer algum crescimento da produção. "Os estoques estão em níveis 
normalizados e este é um período em que a produção é mais aquecida para atender às 
vendas de fim de ano", escreveu. Apesar do resultado em agosto pior do que o esperado, 
o banco aposta que a economia continuará crescendo no terceiro trimestre, beneficiada 
"pelo cenário de maior demanda interna e externa". 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial no 
Brasil recuou 0,8% em agosto sobre julho, na série com ajuste sazonal, resultado mais 
fraco desde março, quando a queda foi de 1,6%. No ano, a indústria soma alta de 1,5%, 
enquanto em 12 meses contabiliza recuo de 0,1%. Dessa forma, a indústria operava em 
agosto deste ano num patamar 17,8% abaixo do pico, registrado em junho de 2013. "A 
queda da produção em agosto foi concentrada em poucos grupos, mas de muita 
relevância. Não é um rompimento de tendência. Parece ser um movimento pontual e 
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concentrado. A conjuntura não mudou", ponderou o coordenador da pesquisa no IBGE, 
André Macedo. 

O resultado de agosto ante julho foi puxado negativamente pelo setor de alimentos, com 
retração de 5,5%, após três meses consecutivos de ganhos, devido principalmente à 
produção menor de açúcar. Na mesma comparação, outras quedas vieram da atividade 
extrativa (-1,1%) e de máquinas e equipamentos (-3,8%). De forma geral, oito dos 24 
ramos pesquisados recuaram. 

Em relação a agosto de 2016, porém, a produção avançou 4%, no melhor resultado para o 
mês nessa base de comparação desde 2010. O desempenho foi puxado pelo setor 
automotivo, com alta de 28,2%. 

Rodrigo Petry 

 

Colheita de café e gestão pública são os maiores geradores de 
emprego 
 
Classes de trabalho ligadas à agricultura e à administração pública aparecem entre as principais 
fontes de vagas neste ano, enquanto o comércio e a construção civil lideram em demissões 
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São Paulo - O cultivo de café e a administração pública aparecem no topo da lista do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), como os maiores geradores 
de vagas de trabalho formais entre janeiro e agosto deste ano. 

Segundo dados enviados pelo Ministério do Trabalho para o DCI, cinco das dez classes 
com os melhores saldos de emprego em 2017 estão ligadas direta ou indiretamente ao 
agronegócio. 

Na primeira colocação, o cultivo de café teve 91.484 contratações e 71.603 demissões até 
agosto, o que gera um saldo positivo de 19.881 vagas no período. Os cultivos de laranja 
(17.555) e de cana-de-açúcar (17.026), a fabricação de álcool (13.971) e o serviço de 
preparação de terreno, plantio e colheita (11.534) também figuram entre os dez principais 
geradores de emprego neste ano. 

Completam a parte superior da tabela a administração pública geral (18.632) e algumas 
funções que são prestadas pelos setores público e privado, como o trabalho no ensino 
fundamental dos colégios (17.780), a construção de rodovias e ferrovias (16.973), as 
atividades de atendimento hospitalar (15.508) e a educação infantil da pré-escola (11.802). 

Na outra ponta da lista, predominam os cargos ligados ao comércio. Com o pior saldo de 
empregos neste ano, o varejo de artigos do vestuário e acessórios teve a perda de 41.839 
vagas em oito meses. Entre os dados mais fracos de 2017, também estão a construção de 
edifícios (-25.432) e o comércio varejista de calçados (-17.011) e de mercadorias em geral, 
com predominância de alimentos (-15.685). 

Divulgados no mês passado, os dados setoriais do Caged seguem a mesma linha. Entre 
janeiro e agosto, a agricultura (115.364) e a administração pública (18.924) tiveram 
resultados positivos, enquanto que o comércio registrou o pior saldo de emprego (-99.270). 

Indústria em alta 

Nos mesmos oito meses, a indústria de transformação também ficou no azul, com a 
criação de 54.757 postos de trabalho. Na lista de classes de emprego, por outro lado, o 
setor não aparece entre os melhores colocados. 

Primeiro representante da indústria, a confecção de peças de vestuário, exceto roupas 
íntimas, figura na décima quinta posição da lista, com um superávit de 7.307 vagas. 

Depois, aparecem a fabricação de calçados (5.916), na vigésima posição, e o 
processamento industrial de fumo (4.721), na vigésima sexta colocação do ranking de 
emprego. Também teve bom desempenho até agosto o setor de serviços, com um saldo 
positivo de 105.822 vagas formais. Além dos cargos em educação e saúde citados entre 
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os 10 melhores de 2017, tem destaque o serviço combinado de escritório e apoio 
administrativo, com a criação de 7.475 vagas. 

Entre os setores que fecharam vagas neste ano também está a construção civil, que 
perdeu 30.330 postos entre janeiro e agosto. Além da construção de edifícios, teve 
desempenho ruim a incorporação de empreendimentos imobiliários (-5.853). 

O saldo geral do Caged mostra que 163.417 vagas formais foram adicionadas ao mercado 
de trabalho brasileiro durante os oito meses deste ano. 

Tendência positiva 

No próximo ano, a criação de cargos formais deve ganhar força e ocorrer de forma mais 
disseminada, segundo especialistas consultados pelo DCI. 

Depois de registrar colheitas recordes em 2017, a agricultura não deve contar com uma 
nova supersafra em 2018, o que deve afetar as contratações do setor, afirma Luiz 
Fernando Castelli, economista da GO Associados. "O saldo do ano que vem deve ser 
positivo, mas inferior ao de 2017." 

Segundo o entrevistado, indústria, comércio e serviços devem ter resultados melhores em 
2018. "Com a evolução da demanda interna, esses setores vão ampliar suas admissões e 
reduzir as demissões". A GO Associados projeta um saldo positivo de 800 mil vagas para 
o Caged do ano que vem. 

Já a administração pública não deve ampliar as admissões em 2018, afirma Fernando de 
Holanda Barbosa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV). "A situação 
fiscal não favorece essas contratações". Por outro lado, segue ele, a reforma trabalhista 
deve favorecer a geração de vagas formais no setor privado. 

Renato Ghelfi 

 

Quem vê currículo não vê o coração de um candidato 
 
As empresas só levam em consideração a experiência profissional, mas esquece de avaliar o 
comportamento, responsável por 90% das demissões 
 

São Paulo - Na hora de recrutar executivos, as empresas dão mais importância à 
experiência profissional do candidato do que ao seu comportamento. Mas as demissões, 
em 90% dos casos, se devem à atitude da pessoa e não à falta de conhecimento, como 
mostra pesquisa feita pela HSD Consultoria em RH e pela Orchestra Soluções 
Empresariais. 
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No último levantamento - realizado a partir de avaliações comportamentais com 3.500 
profissionais que ocupam cargos de comando em médias e grandes corporações no 
período de 2014/2017-, 27% demonstram desvio de conduta que resultam em potenciais 
riscos para as empresas onde atuam. Um aumento considerável em relação à pesquisa 
anterior, de 2013, que apontava que 20% de 5 mil avaliações identificavam o problema. 

"Fazemos esse tipo de estudo há 18 anos e, em todos eles, houve desvios sérios de 
caráter, que muitas vezes a empresa nem percebe durante a seleção dos candidatos. 
Justamente porque a avaliação leva em conta só o currículo e a demissão é por 
comportamento", afirma a diretora executiva da Orchestra Soluções Empresariais, Suzana 
Falchi.  

Diante de tantos casos problemáticos, a empresa passou a oferecer aos clientes uma 
avaliação complementar que vai além do CV, chegando até a atitude do candidato. "Um 
executivo passa mais de 70% do seu tempo tomando decisões e tudo isso de uma forma 
totalmente subjetiva, portanto é preciso ir além na análise da pessoa", explica. 

Cargo certo 

A avaliação não inclui apenas desvios de caráter. Segundo Suzana, o estudo ajuda as 
empresas também a traçar o perfil do candidato para a vaga em questão. "Muitas vezes as 
empresas querem promover um ótimo técnico para um cargo de chefia, mas nem sempre 
ele será um bom gestor e ao promovê-lo pode-se criar um problema com a equipe em 
geral", afirma a especialista. 

Mas, para adotar esse tipo de ação, segundo Suzana, é preciso que haja uma mudança de 
cultura na companhia como um todo. "É preciso deixar de ficar fazendo mudanças por 
tentativa e erro, que, muitas vezes, levam a prejuízo para a própria empresa e ao desgaste 
da equipe", diz. 

Foi exatamente para evitar esse tipo de problema que a Fundação de Apoio à Tecnologia 
(FAT) decidiu realizar um mapeamento completo de seus funcionários, indo desde o nível 
intelectual até capacidade de dissimulação. Responsável pelos processos seletivos e 
vestibulares que envolvem cerca de 700 mil candidatos ao ano (entre eles as Fatecs e 
Etecs), a instituição viu que precisava garantir a confiabilidade de toda a sua equipe e dos 
processos que realiza, como explica o professor Cesar Silva, diretor presidente da FAT e 
responsável por todo o processo.  

Para isso, os 50 funcionários fixos foram submetidos ao teste. "Foi importante porque 
ajudou também a melhorar a produtividade em 30%, com remanejamento de pessoas para 
funções mais adequadas ao seu perfil. Além disso, passamos a usar os critérios nas novas 
contratações", afirma Silva, acrescentando que a avaliação mais profunda garantiu maior 
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confiabilidade do pessoal que atua nos vestibulares. "É preciso muito cuidado para não 
vazar informações e não temos problemas nenhum porque temos as pessoas certas nos 
lugares certos", diz. 

No total, foram investidos pela fundação cerca de R$ 300 mil para análise dos profissionais 
e nos processos de contratação. "Não acho que seja caro e nos trouxe um benefício que já 
pagou todo o custo", afirma Silva. Por se tratar de uma fundação e entidade do terceiro 
setor, a FAT presta contas ao Tribunal de Contas e à curadoria das Fundações do 
Ministério Público. "É necessário, portanto, ter segurança quanto à conduta de nossos 
funcionários e à eficiência dos processos", conclui. 

A meta da instituição agora é expandir sua atuação para outros pontos do Brasil, já que 
hoje ela atua predominantemente em São Paulo. "Já negociamos nossa expansão para o 
Distrito Federal, em projetos de apoio tecnológico." 

Psicopatas 

A diretora da Orchestra alerta que o trabalho não tem nenhuma intenção de encontrar 
psicopatas nas organizações. "Nosso objetivo é ajudar as empresas a mapear o potencial 
dos seus colaboradores, até para conseguir melhores resultados. Mas é preciso dizer que 
é importante detectar desvios de caráter antes de problemas mais sérios que possam 
comprometer o futuro do grupo". 

O processo ocorre da seguinte forma: primeiramente é aplicado um conjunto de testes, 
que demandam duas horas para sua realização e, em seguida, uma entrevista individual. 
Dentre outros aspectos, é analisado o perfil comportamental do executivo, o que se dá por 
meio de testes psicológicos (em que se avalia as funções psíquicas do indivíduo), o Disc 
(que aponta a forma como age em variadas situações), de inteligência (avaliação sobre 
entendimento de diferentes níveis de complexidade e envolvimento de muitas variáveis em 
um determinado contexto) e até o grafológico que, embora não reconhecido no país pelo 
Conselho Regional de Psicologia, é largamente utilizado em todo o mundo. 

"A partir daí, pode-se identificar motivações e valores, padrões de pensamento e 
julgamento e estrutura da personalidade que definem os processos decisórios", diz 
Susana, acrescentando que ao menos 70% do tempo dos executivos é dedicado à tomada 
de decisões. 

Anna França 

 
 
 
(Fonte: DCI – 04/10/2017) 
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Acordo entre INSS e sindicatos deve agilizar aposentadoria 
 

Cerca de 500 mil trabalhadores paulistas de quatro categorias profissionais terão a opção 
de pedir aposentadoria e outros benefícios diretamente aos seus sindicatos, sem precisar 
encarar meses de espera por atendimento da Previdência Social. Os primeiros sindicatos 
a assinarem os acordos de cooperação com o INSS são: Sindpd (trabalhadores de 
tecnologia da informação), Sinpro-SP (professores de escolas privadas), SindMetal 
(metalúrgicos de Osasco e região) e Saesp (administradores do Estado de São Paulo). O 
atendimento aos associados dessas entidades deverá começar a funcionar até o final 
deste ano, beneficiando imediatamente 228 mil trabalhadores já sindicalizados. Se 
considerados aqueles que ainda não estão filiados, poderão ser atendidos até 513 mil 
profissionais, de acordo com as entidades. O segurado que optar por solicitar a 
aposentadoria diretamente ao sindicato terá a documentação digitalizada por um 
profissional treinado pelo INSS. As imagens serão enviadas para técnicos do órgão, que 
farão a análise para uma eventual concessão. 

ESTRATÉGIA 

O acordos de cooperação fazem parte da tentativa do INSS de aumentar as opções de 
atendimento e, ao mesmo tempo, reduzir a espera para concessão de benefícios. "A 
intenção é melhorar o atendimento na agências para os segurados que mais precisam de 
orientação", disse o superintendente do INSS em São Paulo, José Carlos Oliveira. Um 
segurado que pede uma aposentadoria por tempo de contribuição ao INSS espera, em 
média, 165 dias pelo resultado. Para a aposentadoria por idade, a espera média é de 116. 
A ajuda ao trabalhador que pretende se aposentar já é oferecida por alguns sindicatos aos 
seus associados. Os novos acordos de cooperação com o INSS deverão, no entanto, 
melhorar essa prestação de serviço devido à integração com os sistemas da Previdência 
Social. 

Nos sindicatos onde já existe a assessoria previdenciária, os associados recebem ajuda 
para enviar seus documentos ao INSS. Mas o serviço não é integrado, explica Antonio 
Fernandes dos Santos Neto, presidente do Sindpd (Sindicato dos Trabalhadores de 
Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo). "Foi uma 
surpresa positiva saber que o INSS estava disposto a trazer a sua tecnologia para dentro 
da estrutura do sindicato", disse Neto. Além de sindicatos, os acordos de cooperação 
serão estendidos a grandes empresas e associações. A ideia é desburocratizar o processo 
para que a concessão dos benefícios saia mais rápido.  

(Fonte: Folha de SP – 04/10/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Danos morais  
 
A 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proveu recurso do Banco Bradesco e 
reduziu de R$ 200 mil para R$ 40 mil o valor a ser pago a um escriturário que transportava 
valores, muitas vezes em avião de pequeno porte - os chamados teco-teco. A decisão 
(RR- 181-32.2013.5.14.0001), que restabeleceu a condenação fixada em primeiro grau, 
considerou desproporcional o montante arbitrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
14ª Região (RO/AC). Na reclamação trabalhista, o bancário disse que quando foi 
promovido a caixa passou a acumular também a função de "transportador de numerários", 
e era obrigado a levar e buscar dinheiro nos terminais e postos avançados do banco, 
agências de correios e caixas eletrônicos para diversas cidades do interior. Segundo ele, 
nos deslocamentos em seu próprio carro ou de táxi, amarrava dinheiro "nas pernas, na 
barriga e dentro da cueca", e quando as quantias eram maiores, em torno de R$ 300 mil, o 
transporte era feito em aviões do tipo "teco-teco". Em sua defesa, o Bradesco argumentou 
que o mero transporte de valores pelo empregado bancário não caracterizava dano moral. 
Ao analisar o caso, o juízo do primeiro grau condenou o banco de indenização no valor de 
R$ 40 mil. O regional, por sua vez, majorou para R$ 200 mil. 
 

 
Cerceamento de defesa  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu que a rejeição de um eletricista como 
testemunha em ação contra a empresa contra a qual ele também move processo com 
idêntico objeto configura cerceamento de defesa. Segundo a 7ª Turma, não há, no 
processo do trabalho, restrição a que a testemunha do trabalhador esteja, também, 
demandando contra a empresa e pleiteando iguais parcelas, pois está apenas exercendo o 
seu direito constitucional de ação. Para os ministros, não significa necessariamente que 
faltará com a verdade (RR-1404-76.2014.5.08.0122). A pretensão do empregado que 
moveu a reclamação contra a Endicon - Engenharia de Instalações e Construções e as 
Centrais Elétricas do Pará (Celpa) é o recebimento de diferenças de salário e demais 
direitos dos empregados da Celpa que exercem a mesma função. O juízo de primeiro 
grau, acolhendo o argumento da empresa de que a testemunha levada pelo trabalhador 
era um colega que possuía ação idêntica e não teria isenção de ânimo para depor, julgou 
improcedente o pedido. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 
Região (PA/AP). 


