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Recuperação do mercado de trabalho ocorre antes do 
esperado  
 
Por Estevão Taiar | De São Paulo 
O ritmo de criação de vagas de trabalho vem surpreendendo os economistas 
positivamente nos últimos meses e levando a melhoras nas projeções para o mercado de 
trabalho. Analistas ainda encontram dificuldade para apresentar um único motivo para 
essa surpresa, mas consideram que o risco de uma recuperação econômica sem a criação 
de postos de emprego está mais distante. A "jobless recovery" - expressão em inglês para 
a retomada sem a queda do desemprego - era descrita no primeiro semestre como um 
cenário relativamente provável.  
 
"Agora a gente pode ter uma 'jobful recovery' (recuperação com muitas vagas)", diz Igor 
Velecico, economista do Bradesco, que está na ponta mais otimista das projeções. O fato 
de essas novas vagas estarem concentradas, em sua maioria, no mercado informal faz 
com que alguns analistas prefiram ter um pouco mais de cautela. "Não houve uma quebra 
de paradigma da relação entre mercado de trabalho e atividade ", afirma Artur Manoel 
Passos, do Itaú Unibanco. 
 
Os dados mostram que instituições financeiras e consultorias passaram, em sua maioria, a 
vislumbrar um mercado de trabalho melhor neste ano. A projeção média dos economistas 
ouvidos pelo Valor Data apontava, em janeiro, para uma taxa média de desemprego neste 
ano de 13%, medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, 
feita pelo IBGE. A estimativa passou a subir no mês seguinte, até atingir o pico de 13,7% 
em abril, mas desde então vem caindo. Atualmente está em 12,8%, abaixo do nível do 
começo do ano. O recuo coincidiu também com queda da taxa de desemprego trimestral 
medida pela Pnad (ver quadro).  
 
Nos últimos seis meses, o número de trabalhadores ocupados cresceu quase 3 milhões 
em ritmo anualizado, nos cálculos do Bradesco. Isso significa que, se a criação de postos 
se mantiver no ritmo dos últimos seis meses, serão geradas aproximadamente 3 milhões 
de vagas em um ano.  
 
Entretanto, não há um consenso sobre a razão dessa melhora do mercado de trabalho. As 
hipóteses vão desde uma "quebra do termômetro", por causa da substituição da Pesquisa 
Mensal do Emprego (PME) no ano passado pela Pnad Contínua, passando pela 
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necessidade de "as famílias se virarem" após a crise até a possibilidade de a "economia 
estar mais forte" do que o observado.  
 
Independentemente do motivo, a recuperação é, pelo menos até aqui, puxada pelo 
mercado informal. Dos 3 milhões de postos criados em ritmo anualizado, 
aproximadamente 2,6 milhões são vagas informais e por conta própria. Mesmo assim, 
analistas acreditam que a criação de postos com carteira assinada já deve começar a 
ganhar força, diminuindo a probabilidade de que a informalidade seja uma espécie de 
herança da crise. 
 
Velecico, do Bradesco, calcula que o ritmo anualizado de criação de empregos saltou de 3 
milhões há três meses para 5 milhões em outubro. Desse excedente de 2 milhões, 1,2 
milhão veio de vagas formais, afirma. A estimativa média dos economistas ouvidos pelo 
Valor Data aponta por enquanto para fechamento líquido de 94 mil postos formais de 
trabalho neste ano.  
 
Nos cálculos já dessazonalizados do Itaú, desde janeiro o saldo de vagas formais do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) vem se "recuperando 
gradualmente, em linha com a economia". Mesmo assim, a estimativa do banco é que os 
números do mercado formal terminem o ano no terreno negativo, com 100 mil postos 
líquidos fechados.  
 
"É normal ter saldos mensais positivos até novembro e depois um saldo negativo", diz 
Passos, do Itaú. "A queda de dezembro compensa os números positivos registrados desde 
abril." 
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Em 2018, no entanto, a situação já deve ser outra. A projeção média do Valor Data é de 
abertura líquida de 710 mil postos no ano que vem. Até os analistas que veem com 
ressalvas a tese de que mercado de trabalho está surpreendendo esperam que em 2018 a 
criação de vagas formais fique mais evidente.  
 
É o caso da LCA Consultores, por exemplo, que calcula alta de 2,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB) no ano que vem. "Aí a gente já espera uma recuperação do emprego formal", 
diz Bráulio Borges, economista-sênior da consultoria e pesquisador-associado do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV).  
 
Curiosamente, a força do mercado formal esperada para 2018 pode inclusive tornar mais 
lenta a queda da taxa de desemprego, segundo Borges. Para ele, a migração do mercado 
informal para o formal deve ser mais veloz do que a entrada de desempregados no 
mercado informal, limitando o crescimento do número de pessoas ocupadas. "A gente 
acha que o desemprego não cai tanto no ano que vem", diz Borges.  
 
Uma "jobless recovery", no entanto, é considerada mais distante hoje do que em meados 
do primeiro semestre, embora não impossível. O Bradesco calcula que apenas para 
manter a taxa de desemprego estável o PIB precisa crescer 2,5% ao ano. Usando esses 
parâmetros, "o Brasil teria que crescer a um ritmo de 10% ao ano" para explicar a melhora 
do mercado de trabalho, diz Velecico. Essa diferença em relação ao PIB real, afirma, 
ilustra a força do ritmo de criação de postos.  
 
Mas há riscos no caminho. Um deles, segundo Borges, é a construção civil. Do início de 
2014 ao fim de 2016, nos cálculos do economista, foram destruídos 3,3 milhões de 
empregos com carteira assinada, dos quais 1 milhão na construção civil. "As pessoas 
estão apostando que a queda dos juros será suficiente para recuperar o setor, mas só isso 
não basta", diz.  
 
Para Borges, há diversos fatores que atrapalham a retomada da construção civil: a difícil 
situação das grandes empreiteiras após a Lava-Jato, a lentidão das concessões propostas 
pelo governo federal, o alto número de imóveis residenciais e comerciais desocupados e a 
grave situação fiscal dos três níveis de governo. "Há muito vento contrário em um setor 
altamente dependente de mão de obra", afirma.  
 
Outro empecilho à retomada, mas que agora parece menos provável, é uma alta pontual 
da taxa de desemprego entre o fim deste ano e o começo do ano que vem. Para calcular a 
taxa de desemprego da Pnad, o IBGE leva em conta todas as pessoas que estão 
trabalhando e as que estão à procura de um, ou seja, a população economicamente ativa 
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(PEA). Mas há aquelas que não estão trabalhando e nem à procura de uma vaga, ficando 
de fora desse grupo. É o chamado "desalento".  
 
A tendência que se desenhava há alguns meses, segundo analistas, era que a própria 
melhora do mercado de trabalho levaria mais pessoas "desalentadas" a entrarem na PEA, 
elevando assim a taxa de desocupação. Mas a taxa de participação (relação entre toda a 
PEA e a população em idade ativa, de 15 a Acesse o índice do jornal impresso e selecione 
as editorias e matérias que quer ler. Conteúdo exclusivo para assinantes. Newsletter O 
melhor conteúdo em economia, negócios e finanças gratuitamente direto em seu e-mail. 
Receba Gratuitamente Revistas Saúde Medicina do futuro - novas tecnologias 
transformam o cuidado com o paciente Globo Notícias 64 anos) está no ponto mais alto da 
série histórica, em 61,8%. "Acho que esse movimento já aconteceu", diz Passos, do Itaú, 
referindo-se à entrada de pessoas "desalentadas" na busca por uma vaga.  
 
Velecico, do Bradesco, tem análise semelhante. Mas ele faz a ressalva de que, como os 
dados da Pnad não são dessazonalizados pelo IBGE, pode haver alguma elevação da 
taxa de desemprego no fim do ano. Para Borges, da LCA, há "forças contraditórias" 
atuando nesse caso. "Por um lado, há o aumento do alento. Por outro, em função da 
intensidade da crise, muitos pais de família, que geralmente recebem mais, foram 
demitidos", diz. Isso, segundo ele, obrigou outros membros da família a procurarem 
emprego. Com a volta do emprego formal, aumentam as chances de o homem mais velho 
da família ser contratado, livrando os demais membros da obrigação de procurarem uma 
vaga.  
 
Os dois consensos mais fortes entre os economistas em relação às perspectivas para o 
mercado de trabalho dizem respeito aos benefícios da reforma trabalhista e a um retorno 
da taxa de desemprego aos níveis pré- crise. No primeiro caso, a combinação das 
mudanças na legislação permitirá, segundo os economistas, que o mercado se ajuste mais 
rapidamente tanto a crises quanto a recuperações da atividade. "Daqui a um ano, acho 
que o mercado formal estará um pouco melhor, porque a reforma trabalhista diminuirá o 
custo de contratar", diz Velecico. Para ele, a força que o acordado entre as partes ganhará 
sobre o legislado permitirá que, em momentos de crise, as empresas cortem custos 
negociando uma diminuição temporária dos salários dos funcionários, em vez de optar 
pela demissão.  
 
Borges também vê a reforma trabalhista como positiva. Entretanto, ele afirma que a 
implantação da terceirização deixou "uma ponta solta" relacionada à chamada 
"pejotização", que pode criar um problema estrutural de arrecadação para o governo 
federal. Isso porque os impostos que incidem sobre a pessoa jurídica são menores do que 
aqueles que incidem sobre a folha de pagamento do trabalho formal. Em dezembro de 
2013, a taxa de desemprego medida pela Pnad chegou a 6,3%, o nível mais baixo da série 
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histórica. Mas um retorno a esse patamar é visto como praticamente impossível nos 
próximos anos. "É difícil voltar para o nível 2014", afirma Borges. "Era uma época em que 
a economia estava superaquecida, com salários acima da produtividade. Não era uma 
trajetória de equilíbrio." (Colaborou Thais Carrança) 
 
 

'Ocupação informal veio em velocidade surpreendente' 
 
Por Bruno Villas Bôas | Do Rio 
A recuperação da atividade econômica vai ganhar força no próximo ano e acelerar a 
geração de postos de trabalho no país, levando a taxa de desemprego a 11,6% em 
dezembro de 2018, avalia o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, do Instituto 
de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV). Nos três meses até setembro, a 
desocupação ficou em 12,4%. Ele ressalta que a informalidade, responsável pela queda 
de desemprego neste início de ano em velocidade "surpreendente", voltará a encolher em 
2018, com a geração de mais postos formais. A preocupação do economista é com o 
desemprego "estrutural", formado por quase três milhões de brasileiros desocupados há 
dois anos ou mais. Para ele, a reforma trabalhista vai contribuir para a redução do 
desemprego, mas pode aumentar a desigualdade no país, ao incorporar pessoas de 
menor renda ao mercado. A seguir, os principais trechos da entrevista:  
 
Valor: A recuperação do emprego realmente surpreendeu?  
Fernando de Holanda Barbosa Filho: Nossa previsão era que o emprego chegasse ao 
fundo do poço entre o primeiro e o segundo trimestres deste ano. E de fato chegou. O que 
surpreende agora é a velocidade da reversão, que está muito rápida. A população 
empregada aumentou em 1,3 milhão de pessoas no trimestre de junho a agosto, frente 
aos três meses anteriores. O emprego reage à recuperação da atividade. A questão é que, 
em geral, existe um "delay" entre a atividade e o emprego. Da mesma forma que a crise 
começou e o desemprego demorou a crescer, esperava-se o inverso na volta. O governo 
fez reformas importantes para ganho de produtividade. Isso pode ser um dos motivos da 
surpresa.  
 
Valor: O emprego cresce pela informalidade. O trabalho informal vai ser um legado 
da crise?  
Holanda: Não surpreende uma recuperação pela informalidade, porque é onde o mercado 
de trabalho é mais flexível mesmo. O emprego informal vai voltar a cair quando a 
economia crescer 2% a 3%, no ano que vem. É quando vamos começar a ver aumento 
mais forte do emprego com carteira. Além disso, a informalidade está negativamente 
relacionada à escolaridade, por exemplo. E a escolaridade média do brasileiro está 
crescendo. Você tem a nota fiscal eletrônica e outras melhorias institucionais que 
contribuíram ao longo do tempo para a redução da informalidade no Brasil. Esse sistema 
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não desmoronou. O que existe é uma crise de proporções colossais que leva as pessoas a 
se virarem como podem. Contratar e demitir formalmente é muito caro. Então, é natural, 
neste momento de recuperação, que tenhamos aumento da informalidade. O que está 
acontecendo é o que chamo de 'taxless recovery'. O governo precisa de imposto que nem 
um louco, mas o emprego que está em recuperação é aquele que não recolhe.  
 
Valor: Qual a dimensão dessa 'taxless recovery' para governo?  
Holanda: Uma parcela importante da arrecadação da Receita Federal vem do emprego 
formal. Se esse emprego formal não está voltando, a parte da carga tributária que está 
relacionada ao emprego não está crescendo. A Receita arrecadou R$ 415 bilhões sobre 
folha em 2014. Em 2016, foram R$ 379 bilhões. Esse valor equivale a 28% da 
arrecadação total, de R$ 1,31 trilhão. Com a recuperação do emprego, você esperaria uma 
melhora disso. 
 
"O governo precisa de imposto que nem um louco, mas o emprego em recuperação 
é aquele que não recolhe" 
 
Valor: Qual o cenário para o mercado de trabalho?  
Holanda: O Ibre prevê a taxa de desemprego em 12% em dezembro deste ano. Na média 
de 2017, a taxa será de 12,8%. A taxa seguirá em queda e chegará a 11,6% em dezembro 
do ano que vem. Quando a economia voltar a crescer mais fortemente, as firmas formais 
vão começar a perder o medo de contratar. Se o PIB continuar surpreendendo 
positivamente, essa taxa pode ficar ainda menor. Claro que também existe o risco de 
alguma hecatombe política que possa afetar as projeções.  
 
Valor: Mais pessoas devem se animar a procurar emprego com a recuperação. Isso 
pode piorar a taxa de desemprego?  
Holanda: Isso já está acontecendo. A força de trabalho está voltando a crescer. Estamos 
falando daquele sujeito que vê o vizinho conseguindo emprego e vai buscar também. É um 
bom sinal. Se você fixasse a força de trabalho no nível do ano passado, você teria 2 
milhões de pessoas a menos no mercado de trabalho. Como a população empregada 
cresceu em mais de um milhão de pessoas, a taxa de desemprego teria caído ainda mais 
rapidamente. É normal que isso aconteça porque muita gente desistiu de procurar 
emprego no passado, quando a economia estava muito mal e destruindo emprego.  
 
Valor: E quando vamos recuperar o patamar de emprego de antes da crise? 
Holanda: Não vejo isso acontecendo até 2019. Na verdade, vai demorar bastante. Em 
dezembro de 2014, a taxa de desemprego estava em 6,5%. Você tinha pleno emprego no 
país, com salários reais crescendo aceleradamente. Eu tenho a impressão de que era, 
inclusive, algo artificial. Você já tinha pleno emprego e o governo ainda desonerou a folha 
de pagamento. O discurso da presidente na época era que as firmas estavam muito 
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apertadas e que desonerar a folha era dar um alívio. Então, não vejo esse patamar de 
emprego voltando.  
 
Valor: Quem será o último a recuperar o emprego nessa crise?  
Holanda: Setorialmente, a construção civil passa por momento difícil. Além do imbróglio da 
Lava-Jato, existe excesso de investimento em algumas áreas e o problema do mercado 
imobiliário. É um setor que tende a se recuperar pelo menos de forma mais lenta. Há 
estoque de apartamentos, dificuldade do setor público de contratar obras. Mas, 
conjunturalmente, o que me preocupa são as quase 3 milhões de pessoas que estão 
desempregados há mais de dois anos. Esse será o último a conseguir emprego, e foi o 
primeiro a perdê-lo. De maneira geral, o primeiro a ser demitido é o menos produtivo. Ele 
agora está fora do mercado de trabalho, possivelmente não está se atualizando 
profissionalmente e perdeu a experiência que tinha no posto. Quando a economia estava a 
pleno emprego, até os trabalhadores de baixa produtividade conseguiam emprego. Agora, 
porém, é alguém difícil de se reempregar. 
 
"A reforma trabalhista é uma vantagem. Propicia contratos distintos e pode reduzir o 
custo de litigação" 
 
Valor: Como a reforma trabalhista pode contribuir?  
Holanda: A reforma trabalhista é uma vantagem. Ela propicia contratos distintos para o 
empregador e pode reduzir o custo de litigação. Por exemplo, a reforma tem vários 'nãos'. 
'Não pode', 'não incorpora'. Isso, na prática, reduz a margem de interpretação do 
magistrado trabalhista. Pessoas que não eram contratadas, porque o empregador não 
sabia quanto elas iam custar, por causa do risco legal trabalhista, talvez sejam agora 
contratadas. Você tem agora o contrato temporário de trabalho, o contrato intermitente, 
você normatizou o trabalho remoto. São várias melhorias que devem estimular a 
contratação ao longo do tempo. Imagine alguém que está há cinco anos sem trabalhar. 
Não está treinado, habituado e não tem a disciplina para trabalhar. Com pequenos 
empregos, parciais, você conseguiria incorporar gradualmente essas pessoas.  
 
Valor: Este é o lado positivo da reforma trabalhista. E o negativo?  
Holanda: Existe o risco de aumento da desigualdade salarial. Na Alemanha, a agenda de 
reformas lançada em 2003 reduziu o desemprego, mas a desigualdade salarial aumentou. 
E por que ela aumentou? Porque pessoas excluídas do mercado de trabalho conseguiram 
emprego depois da reforma. Ou seja, a reforma vai aumentar a desigualdade ao incorporar 
as pessoas de baixa remuneração. Na Alemanha, a queda da taxa do desemprego 
estrutural foi de algo como 3%. A desigualdade cresceu, mas nada exorbitante. Não vejo 
isso como algo ruim. Adicionar ao mercado de trabalho pessoas que estavam excluídas é 
um motivo bom.  
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Valor: O debate sobre a desigualdade de renda está sendo retomado e há quem diga 
que não houve redução, o que antes parecia um ponto pacificado. Afinal, houve ou 
não?  
Holanda: A desigualdade era medida só pelo mercado de trabalho. Agora, passou-se a 
adicionar o ganho de capital. Num país que tem os juros elevados como o nosso, quem 
tem renda de capital viu o dinheiro se valorizar bastante. Mas, se o pobre está ganhando 
mais, não quero saber o que está acontecendo com o rico. Pobreza é de primeira ordem. 
O que precisamos é de ganho salarial, com ganho de produtividade. Se não conseguirmos 
gerar produtividade para gerar esse ganho salarial vai ficar difícil. E acho que as reformas 
no mercado de trabalho vem nesse sentido.  
 
Valor: De que forma?  
Holanda: No contrato de trabalho anterior, quando havia crise, a única maneira da firma se 
ajustar era mandar o trabalhador embora. Foi o caso da Embraer. No auge da crise, 
quando uma série de encomendas foi cancelada, a empresa fechou acordo com os 
empregados para redução de salários proporcionais, mantendo todos empregados, com o 
compromisso de voltar o salário quando as encomendas retornassem. O tribunal de São 
Paulo cancelou o acordo. Vários advogados falaram na época que o acordo era legal, mas 
sujeito a interpretação. Então, as empresas não tinham motivo para investir recursos em 
treinamento de funcionários. Isso muda com a flexibilização trazida pela reforma 
trabalhista. 
 
 

Taxa de desemprego só volta aos 9% em 2020, diz Padovani 
 
Por Thais Carrança | De São Paulo 
A taxa de desemprego deve continuar a cair de maneira consistente nos próximos anos, 
mas só deve voltar à média histórica de cerca de 9% em 2020, acredita Roberto Padovani, 
economista-chefe do Banco Votorantim. Para Padovani, a taxa de desocupação - que 
estava em 12,4% em setembro, com 13 milhões de desempregados - deve se acomodar 
em patamar acima dos 6% a 7% vistos em 2014. Isso porque, de 2007 àquele ano, a 
economia finalizava um ciclo de crescimento artificialmente puxado por estímulos fiscais e 
cortes de juros, o que resultou em inflação e alta de custos. Três fatores devem fazer com 
que a queda do desemprego seja lenta e gradual, segundo o economista: a cautela dos 
empresários em voltar a contratar de maneira formal, o aumento de produtividade 
resultante dos ajustes promovidos pelas empresas durante a recessão e a volta ao 
mercado de trabalho de parte da população, antes desalentada. Ainda assim, a volta do 
emprego deverá ser o principal motor do aumento da renda daqui para a frente, 
substituindo a queda da taxa da inflação de 2016 a 2017. A baixa acelerada dos preços 
também pode estar na raiz da incapacidade do mercado de prever a recuperação do 
mercado de trabalho, acredita o economista. "Talvez o que tenha sido surpreendente no 



 

9 

primeiro semestre desse ano é que a desaceleração da inflação e a queda consequente 
da taxa de juros puderam reanimar o consumo, a despeito dos níveis ainda elevados de 
desemprego", diz Padovani. A seguir, os principais trechos da entrevista:  
 
Valor: Na sua visão o emprego surpreendeu esse ano e, se sim, por que aconteceu 
essa surpresa?  
Roberto Padovani: Sim, surpreendeu. Achávamos que haveria recuperação bem mais 
lenta do que está havendo. Mas por que isso está acontecendo não é muito claro. Pode 
ser um problema estatístico. O fato de as séries [das pesquisas sobre o mercado de 
trabalho] não serem muito longas pode fazer com que não se entenda muito bem as 
relações entre retomada econômica e emprego. Ou pode ser um sinal de que a economia 
está mais forte de fato. E ela pode estar mais forte porque, basicamente, queda da inflação 
e de juros impactam muito mais consumo do que estávamos imaginando.  
 
Valor: A informalidade que está puxando a recuperação vai ser um legado da crise?  
Padovani: O mercado de trabalho tem uma recuperação em várias etapas. Num primeiro 
momento, as contratações são muito pontuais, temporárias e informais, porque os 
empresários estão testando a solidez da retomada. Num segundo momento, quando se 
perceber que há uma sustentação desse crescimento, a tendência é começar a formalizar 
novamente a mão de obra.  
 
Valor: Em algum momento lá atrás, quando os economistas tentavam entender 
como seria a retomada, chegou a se falar que poderia ser uma "jobless recovery". 
Você acha que esse risco ainda existe?  
Padovani: Acho que ainda existe, porque o que as recessões promovem é um aumento de 
produtividade na economia como um todo. Isso porque você reduziu custos e aumentou a 
qualidade da produção, ou trocou mão de obra, por uma mais barata e mais qualificada. 
Esse colchão de produtividade acaba postergando a retomada do emprego. Tem um 
fenômeno estatístico que também acontece: à medida que a economia se recupera, mais 
pessoas desalentadas voltam a procurar emprego e, portanto, há um aumento da oferta de 
trabalho na saída da recessão. Então, esses três fatores simultaneamente - cautela dos 
empresários na contratação, aumento da produtividade e a volta ao mercado de trabalho 
de parte da população - fazem com que a taxa de desemprego caia, mas lentamente.  
 
Valor: Alguns economistas acreditam que a taxa de desemprego deve cair, mas não 
retomar os patamares de 2014. Essa também é a sua visão?  
Padovani: Essa é a minha visão também. O que a gente viu entre 2007 e 2014 foi uma 
economia excessivamente estimulada por impulsos monetários e fiscais. O fato de termos 
crescido acima da nossa capacidade gerou todas essas distorções, principalmente inflação 
e aumento de custos. Esse processo de crescimento excessivo não vai voltar a acontecer 
tão cedo. A gente imagina que o Brasil só vai voltar para sua capacidade lá em 2020. 
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Então toda aquela euforia do período 2007-2014 não vai se repetir agora. Até porque, se a 
gente contar - e acho que vai contar -- com uma administração da política econômica mais 
responsável, como estamos vendo desde 2015, mesmo que lá na frente a economia volte 
a crescer muito, a política macroeconômica cumpre seu papel, que é de suavizar os 
movimentos do ciclo econômico. Provavelmente a gente vai caminhar para uma taxa de 
desemprego histórica, na casa de 9%, mas isso ainda vai demorar três, quatro anos.  
 
Valor: O sr. espera que a taxa de desemprego possa voltar a piorar quando as 
pessoas retomarem a procura por trabalho, ou a tendência de queda deve 
continuar?  
Padovani: A tendência de queda vai continuar, mas o que a volta das pessoas ao mercado faz 
é tornar essa queda do desemprego mais lenta. A gente está estimando para este ano uma 
taxa média de desemprego de 12,8%, que pode voltar para uns 12% no ano que vem, 10,5% 
em 2019 e 9% em 2020. Então a taxa de desemprego vai continuar caindo ano após ano, de 
maneira consistente. A discussão é o ritmo dessa volta. Em 2015, a taxa de desemprego 
média era 8,3%, próxima da média histórica. Em dois anos, saltou para 13%. Não dá para 
imaginar que esses mais de quatro pontos caiam em dois anos. Vai ser mais lento do que isso.  
 
Valor: Sobre reforma trabalhista, quais podem ser os pontos positivos e negativos 
para o mercado de trabalho?  
Padovani: Acho que os efeitos são positivos. Um dos efeitos é reduzir as incertezas jurídicas 
na contratação da mão de obra. Se você tem menos dúvidas sobre os custos, como eventuais 
problemas judiciais, você contrata mais. Outro ponto é que a lei facilita a contratação 
temporária. Se você tem mais liberdade de contratar por um tempo mais curto, você contrata 
mais. Quanto mais flexível o mercado de trabalho, mais rapidamente ele se ajusta. Há também 
um efeito de médio e longo prazos que, à medida que os empresários se sentem mais 
confortáveis em criar emprego, a taxa de desemprego média na economia cai ao longo do 
tempo. A gente imagina que ela possa cair a um patamar de 8%.  
 
Valor: Para além do emprego, qual o seu cenário para renda no restante deste ano e 
no próximo?  
Padovani: Num primeiro momento, a inflação despencando de dois dígitos para um dígito 
preserva renda. Num segundo momento, é a criação de vagas de emprego. Estamos 
estimando que a renda cresça neste ano 2% em termos reais e, no ano que vem, 0,4%.  
 
Valor: Por que essa desaceleração no crescimento?  
Padovani: Porque a queda da inflação foi intensa em 2016 e 2017. Isso preserva os salários. 
Ao contrário, a inflação tende a subir em 2018 a 2019, mas, em compensação, o desemprego 
tende a cair. Então os ganhos de renda vão estar menos associados à queda da inflação e 
mais à recuperação do mercado de trabalho. Portanto, o ritmo [de crescimento real da renda] 
tende a ser mais lento. 
 

(Fonte: Valor Econômico – 06/11/2017) 
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Ritmo lento da indústria ameaça retomada da atividade em 2018 
 
Produção voltará a registrar crescimento em 2017, porém concentrado em poucos segmentos; 
mercado já demonstra preocupação com velocidade da recuperação 
 

São Paulo - Às vésperas do final do ano, a produção industrial continua com indicações de 
que sua recuperação está lenta, gradual e concentrada em poucos segmentos, já trazendo 
preocupações em relação à capacidade de uma retomada mais consistente a partir do 
próximo ano. 
 
Desde o início de 2017, o resultado da indústria geral vem apresentando quedas na 
comparação com o trimestre imediatamente anterior, considerando os devidos ajustes 
sazonais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), após 
uma alta de 1,4% entre janeiro e março, a indústria desacelerou seu ritmo para 1,1% entre 
abril e junho, e agora avançou apenas 0,9%, de julho a setembro. 
 
"O desempenho geral não vem entusiasmando, sem elementos que configurem uma 
recuperação consolidada, com robustez", aponta o economista-chefe do Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), Rafael Cagnin. 
 
Levantamento do IEDI, feito a pedido do DCI, aponta que, entre os 24 ramos pesquisados 
pelo IBGE, apenas quatro (os segmentos de fabricação de móveis; informática, produtos 
eletrônicos e ópticos; de veículos automotores, reboques e carrocerias; e de produtos 
alimentícios) apresentam uma evolução positiva neste ano, trimestre contra trimestre 
anterior na série com ajuste. 
 
"Os setores com bom desempenho, de forma consistente, ao longo de 2017, são poucos", 
afirma Cagnin. Ele destaca os bens duráveis, puxados por móveis, automóveis e 
eletroeletrônicos, beneficiados pela melhora do cenário de crédito, sobretudo pela redução 
das taxas de juros. Outro segmento que vem recuperando, trimestre a trimestre, é o de 
alimentos, ajudado pela queda da inflação. "No mais, há muita volatilidade, setores que 
crescem num mês, mas recuam no seguinte, enquanto outros seguem com dificuldade de 
sair do terreno negativo", avalia.  
 
Nos doze meses encerrados em setembro, a produção de bens de consumo duráveis se 
destaca pela alta de 8,9%, seguida por bens de capital (+3,9%). No entanto, bens 
intermediários e semiduráveis e não duráveis têm queda no período, respectivamente, de 
0,3% e 1,1%. 
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Incertezas 
 
Por mais que o pior da recessão econômica tenha passado, e a indústria consolide este 
ano ao menos a volta do crescimento da produção - após os tombos de 6,6% (em 2016), 
de 8,3% (em 2015) e de 3,2% (em 2014) -, as incertezas no radar político, sobretudo em 
um ano de troca no comando do Palácio do Planalto, prejudicam previsões mais otimistas 
para 2018.  
 
"A indústria deverá ter mais um ano [2018] de crescimento modesto, no aguardo do 
desfecho das eleições", ressalta o economista-chefe da Nova Futura Corretora, Pedro 
Paulo Silveira. "Ninguém espera por uma recuperação rápida, abrupta, mas por um ritmo 
baixo de crescimento", diz ele, projetando que a produção em 2018 poderá crescer 1,5%, 
patamar inferior, inclusive, ao estimado para 2017, de alta de 1,8%. 
 
De forma consolidada, os analistas consultados pelo Banco Central para o Boletim Focus 
estimavam, na última edição do documento, de 27 de outubro, que a produção deverá 
crescer 2% este ano e 2,9% em 2018. 
 
Estímulos 
 
Independente do ritmo, a indústria passou a respirar e deverá colher de forma mais 
consistente estímulos como o da queda dos juros, que reduz o custo do capital, ao longo 
do ano que vem. "Olhando numa perspectiva de longo prazo, mais do que numa avaliação 
trimestral, ainda vamos ter alguns efeitos positivos a captar de forma mais clara, que 
podem ajudar a recuperar a demanda", pondera o economista da Az Quest, André Muller. 
Já o economista-chefe da Quantitas Asset Management, Ivo Chermont, assinala que a 
evolução de bens de capital "traz boas perspectivas no que se refere ao futuro próximo". 
 
Produção sobe menos que esperado 
 
A produção industrial voltou a subir em setembro após uma pausa no mês anterior, porém 
com resultado abaixo do esperado. Segundo o IBGE, houve uma alta 0,2% em setembro, 
enquanto os analistas consultados pela Reuters apontavam alta 0,6%. 
 
"A indústria vem mostrando algum tipo de melhora, mas num ritmo lento e gradual. O 
cenário não mudou e esse é o perfil do segmento", diz o coordenador da pesquisa no 
IBGE, André Macedo. Ante setembro do ano passado, houve avanço de 2,6%, também 
aquém da projeção dos analistas. 
 
Em setembro, somente a categoria de Bens Intermediários teve alta sobre agosto (+0,7%). 
Bens de consumo (-0,7%) e de capital (-0,3%) registraram retração. 
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Mesmo com a melhora da confiança industrial, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a 
recuperação é incerta. "A indústria é um setor que ainda não tem fôlego para trajetória de 
recuperação consolidada. A questão é que o mercado doméstico ainda não está 
consolidado e aquecido, até pelo perfil de contratações informais", completou Macedo. 
Rodrigo Petry 
 
 

Plataforma Emprega Bauru oferece vagas de trabalho e 
cadastro 
 
Bauru - O município de Bauru ganhou um novo aliado no combate ao desemprego: é a 
agência municipal Emprega Bauru, lançada pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Renda. A plataforma digital foi ativada com cerca de 30 vagas de 
emprego na área de construção civil e, desde segunda-feira (30) recebe cadastro de vagas 
e de quem está procurando uma recolocação no mercado de trabalho. No site também é 
possível se inscrever (http://hotsite.bauru.sp.gov.br/empregabauru) para o Programa Time 
do Emprego, coordenado pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho. 
Em parceria com o município, o programa oferece técnicas de direcionamento ao 
mercado, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículos entre outras dicas úteis. 
 
Segundo a secretária de Desenvolvimento, Aline Fogolin, podem participar pessoas a 
partir de 16 anos, que queiram aprimorar seus conhecimentos e aumentar as chances de 
conquistar uma vaga no mercado. Ela explica que o grande diferencial do projeto é a 
intermediação, por parte do poder público, entre quem quer trabalhar e quem busca mão 
de obra. "Vamos também apoiar as empresas, cedendo espaço para treinamentos e 
entrevistas, por exemplo. O foco é oferecer um modelo que garanta o serviço completo 
para empregador e trabalhador", disse. A iniciativa visa retomar o nível de emprego da 
cidade, que registrou uma queda acentuada entre 2015 e 2016, com 7,8 mil vagas de 
trabalho fechadas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério o Trabalho. 
 
Parceria 
 
Nesta semana, durante reunião na Câmara Municipal, o presidente da Casa, Sandro 
Bussola (PDT), destacou a importância da parceria entre o parlamento e o Emprega 
Bauru. "Como a demanda nesse sentido já é muito grande nos gabinetes, ficou combinado 
com a secretária que os currículos dessas pessoas que nos procuram também serão 
encaminhados à plataforma pelos assessores dos vereadores, que recebem e acolhem a 
população", explicou. 
Anna Maria Ferreira 
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Mudanças na CLT vão tornar mais difícil declaração pelo 
eSocial em 2018 
 
Especialistas apontam que a reforma trabalhista aumentou ainda mais a complexidade de dados que 
as empresas deverão entregar sobre seus empregados para o sistema unificado do governo 
 

São Paulo - A reforma trabalhista pode tornar ainda mais complexa a declaração para o 
eSocial que as empresas terão que fazer a partir de janeiro de 2018. Questões como 
fracionamento de férias e jornadas intermitentes serão campeãs das dúvidas, dizem 
especialistas. 
 
De acordo com a sócia do escritório Securato & Abdul Ahad Securato, Claudia Abdul Ahad 
Securato, o eSocial já causa uma grande dificuldade por ser um sistema complexo de 
transmissão de dados de toda a questão trabalhista, e as dificuldades vão aumentar ainda 
mais com as dúvidas que surgem na aplicação prática dos novos dispositivos criados pela 
reforma. "As empregadas domésticas já precisam ter os dados delas inclusos no eSocial. 
Então, em tese, as empresas já deveriam estar preparadas, mas a reforma traz novas 
modalidades de contrato de trabalho e regras que devem causar confusão", afirma a 
especialista. 
 
O novo sistema do governo, desenvolvido de maneira conjunta por Receita Federal, 
Previdência Social, Ministério do Trabalho e Caixa Econômica Federal, foi criado para 
unificar as comunicações das empresas relativas a vínculos, contribuições previdenciárias, 
folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações 
fiscais e sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 
Claudia entende que uma das maiores dificuldades das companhias será operacionalizar 
as férias, que pela reforma poderão ser fracionadas em três períodos. "O empresário vai 
ter que lançar no sistema os três períodos de milhares de empregados. Isso vai demandar 
mais trabalho." 
 
Com as dificuldades aparecendo, já se fala em adiamento do início do período em que o 
eSocial começará a ser declarado obrigatoriamente. Na opinião do advogado sênior 
trabalhista e previdenciário da Grounds, Dhyego Pontes, o mais difícil será fazer o controle 
desses períodos de férias, visto que o eSocial já permite a comunicação tripartida das 
férias, mas todas as informações precisam ser colocadas em tempo real. "Se o 
departamento de Recursos Humanos [RH] da empresa demora um dia a mais para 
comunicar as informações já será multado", lembra o advogado. 
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Em relatório, a Price waterhouse Coopers (PwC) destaca que há um grande número de 
empresas despreparadas para entregar as novas obrigações acessórias, e por isso o 
governo estaria avaliando alterar o cronograma de implementação do eSocial e da 
Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária 
Substituída (EFD-Reinf). 
 
Segundo o diretor comercial da Lumen IT, Régis Lima, o governo oficializará em breve o 
fatiamento do prazo para entrega de cada informação dentro do sistema do eSocial. "Em 
janeiro de 2018 serão declaradas as tabelas de cadastro. Em março serão os eventos não 
periódicos como admissão e demissão. Em maio de 2018 serão os eventos de folha de 
pagamento. E em janeiro de 2019 virão as declarações de acidentes e saúde no trabalho", 
enumera o executivo. 
 
Para Lima, essas alterações vieram justamente por conta da reforma trabalhista. "O 
eSocial será fatiado para se adequar a esse processo de reforma trabalhista, que tornou 
mais complexa a declaração." Já para o gerente trabalhista e previdenciário, contabilista 
da Grounds, Daniel Cristofi, um problema que vem ocorrendo é a resistência das próprias 
companhias em contratar consultorias sobre o eSocial. "As empresas não estão nem 
adaptadas para as novas regras da reforma trabalhista, quanto mais para fazer declaração 
de informações de acordo com as novas normas." 
 
Incertezas 
 
Dhyego Pontes conta que as sinalizações contraditórias do Judiciário a respeito da 
aplicação das regras da reforma desanimam os investidores a se preparar para a 
declaração de acordo com o que mudou na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). "Há 
ministros do [Tribunal Superior do Trabalho] TST que não vão aplicar determinados 
pontos. A [Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho] Anamatra está 
declarando que a reforma é inconstitucional, então fica difícil saber o que comunicar no 
eSocial", conta. 
 
Pontes acredita que o fracionamento dos prazos possibilitará que as companhias fiquem 
mais familiarizadas com as ferramentas antes de haver uma pacificação dos 
entendimentos dos juristas sobre a reforma trabalhista que entra em vigor em 11 de 
novembro. Daniel Cristofi diz que as empresas precisarão trabalhar mais próximas a 
assessorias jurídicas no futuro. 
 
Ricardo Bomfim 
 
 
 
(Fonte: DCI – 06/11/2017) 
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Emprego, reativação e política 
 
O aumento da ocupação, combinado com o reforço do orçamento familiar, já se traduz em maior 
consumo e em condições mais favoráveis a novas contratações 
 
O Estado de S.Paulo 
Novos sinais de um fim de ano bem melhor que o de 2016 vieram com a criação de 1,06 
milhão de empregos no terceiro trimestre, acompanhada de expansão de 1,4% na massa 
real de rendimentos, ampliada para R$ 188,14 bilhões. O aumento da ocupação, 
combinado com o reforço do orçamento familiar, já se traduz em maior consumo, demanda 
maior de bens industriais e, como consequência especialmente bem-vinda, em condições 
mais favoráveis a novas contratações. O desemprego continuou muito alto, com 12,96 
milhões de pessoas, 12,4% da população ativa, ainda em busca de ocupação. Os 
números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Mesmo com a desocupação ainda elevada, um ciclo virtuoso parece instalado na 
economia brasileira, como indica a trajetória da produção industrial: o volume de setembro 
foi 2,6% maior que o de um ano antes e o acumulado no ano superou por 1,6% o total 
contabilizado nos meses correspondentes do ano anterior. 
 
A mudança de perspectiva é confirmada pelo aumento do Índice de Confiança 
Empresarial, apurado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O indicador 
subiu 2,6 pontos de setembro para outubro e atingiu 90,3 pontos, o nível mais alto desde 
julho de 2014, quando chegou a 91,3. 
 
A sondagem mostrou avaliação mais positiva tanto da situação atual como das 
perspectivas dos seis meses seguintes, com passagem, neste caso, de uma posição 
pessimista para uma de “otimismo moderado”, segundo o texto divulgado. Essa evolução 
se reflete na expectativa de contratações. O indicador avançou 1,8 ponto, para 101,8, com 
mais empresas prevendo mais contratações do que demissões. Comércio (1 ponto), 
serviços (0,7 ponto) e construção (0,2 ponto) contribuíram para a alta do índice. A única 
participação negativa foi da indústria (-0,1 ponto). 
 
Este último detalhe pode parecer inesperado, porque no intervalo de um ano o setor 
industrial acumula um importante saldo positivo em contratações. Nesse período foram 
gerados na indústria 245 mil empregos, com aumento de 2,1% no total de ocupados. Essa 
variação aparece quando se confrontam os dados do terceiro trimestre deste ano com os 
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de igual período de 2016. O aumento no comércio foi de 2,4%, com a incorporação de 410 
mil trabalhadores. Houve, ainda, aumento dos quadros em vários segmentos dos serviços 
e cortes na construção e na agropecuária, entre o terceiro trimestre de 2016 e o de 2017. 
 
Outro detalhe positivo da última Pnad Contínua é a melhora da ocupação em todos os 
grandes setores na passagem do segundo trimestre para o terceiro. Além da expansão de 
1,2% no emprego industrial, houve ampliação de 141 mil postos na construção, 91 mil no 
comércio e em vários segmentos dos serviços, como alojamento e alimentação (175 mil), 
administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde (241 mil a mais, no 
conjunto) e serviços domésticos (77 mil). Em outros segmentos e na agropecuária houve 
demissões no período. 
 
Essa difusão das contratações por vários setores torna mais definida a imagem de um 
ciclo virtuoso. Parece bem caracterizada a tendência de emprego gerando mais demanda, 
mais atividade e mais emprego. O limite desse movimento dependerá do potencial de 
crescimento da economia nacional. Por enquanto esse potencial é baixo, provavelmente 
na faixa de 2% a 2,5% ao ano. 
 
Para uma expansão mais acelerada e sustentável será preciso reduzir os entraves das 
contas públicas e elevar os investimentos produtivos, públicos e privados. Será necessário 
continuar a arrumação das finanças oficiais, eliminando o descompasso entre o 
crescimento dos gastos obrigatórios, a começar pelos previdenciários, e o da receita 
líquida. A contenção da alta de preços foi essencial para a preservação e para o aumento 
da renda dos consumidores, mas ainda há espaço para derrubar a inflação. Será uma 
irresponsabilidade escandalosa deixar essas questões de lado por causa das eleições. 
Esse risco é real e assustador. 
 
 
 

Mais ocupação, menos emprego 
 
O crescimento do trabalho informal não pode ser avaliado apenas como defeito conjuntural; o mundo 
do Trabalho passa por grandes mudanças 
 
Celso Ming, O Estado de S.Paulo 
O desemprego recuou, mas a maior parte dos novos postos de trabalho é informal ou, 
simplesmente, corresponde a atividades “por conta própria”. É o que se viu nas estatísticas 
do IBGE, que acusaram queda no desemprego de 13,7%, pico registrado no trimestre 
terminado em março, para 12,4%, no trimestre terminado em setembro. É uma situação 
que assegura mais poder aquisitivo, que vem beneficiada por outro fator: pela derrubada 
da inflação e, portanto, pela menor corrosão da renda com o aumento de preços. Mas à 
custa da queda das ocupações com carteira assinada. 
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Algumas avaliações sobre esse comportamento do emprego sugerem que o crescimento 
do trabalho informal e autônomo não passa de defeito conjuntural, digamos, da atual fase 
de retomada da atividade econômica. E que, mais à frente, o emprego volta a ser o que 
era. 
 
Não dá para desfazer totalmente essa impressão. A recuperação por aqui é lenta e sujeita 
a instabilidades. Ninguém sabe, por exemplo, em que mãos vai ficar o comando político a 
partir de 2019. São fatores que freiam não só o investimento, mas, também, a contratação 
de pessoal. E, se esses obstáculos forem superados, será inevitável maior crescimento do 
emprego formal. 
 
Mas não dá para contar com virada substancial no mercado de trabalho. Esta Coluna vem 
advertindo de que o emprego, tal como o conhecemos, passa por rápidas transformações, 
à medida que o setor de serviços segue absorvendo a maior parte da mão de obra e à 
medida que a tecnologia de informação, a internet, a inteligência artificial e toda sorte de 
aplicativos transformam as atividades profissionais. 
 
Categorias profissionais importantes estão sendo atingidas pela modernidade. Os bancos, 
por exemplo, estão fechando agências e deixando de contratar pessoal porque o celular e 
os aplicativos substituem os caixas convencionais. Tendência parecida acontece no 
comércio, à medida que as compras eletrônicas dispensam lojas e vendedores. Tem o 
Uber, o Cabify e tantas outras virações que proporcionam atividades com remuneração até 
melhor do que o contrato de trabalho com registro em carteira. Os tempos que vêm aí 
poderão proporcionar trabalho e ocupação, mas não emprego. 
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Daí, dois efeitos colaterais perversos: a redução do arrecadação do Imposto de Renda na 
fonte sobre os salários; e a redução da arrecadação da Previdência Social, que já vem 
sendo fortemente prejudicada pelas aposentadorias precoces e pelo aumento da 
expectativa de vida da população. 
 
Pode-se argumentar que o trabalho autônomo também está sujeito às regras do Imposto 
de Renda e das contribuições para a Previdência. No entanto, a falta de comprovação leva 
os contribuintes ou a fugir dos pagamentos ou a recolher valores mínimos. Além disso, no 
caso da Previdência, deixa de existir a contribuição do empregador. 
 
Ou seja, além dos rombos já existentes, as mutações no trabalho tendem a criar 
problemas adicionais. 
 

 
 
» Marcha lenta 
 
Não dá para comemorar demais o crescimento industrial de setembro, de 0,2% sobre 
agosto, perfazendo um acumulado de 1,6% nos nove primeiros meses do ano. A 
recuperação é lenta e desigual, mas promissora. O resultado ficou algo aquém do 
esperado mas, o principal indicador a considerar é a recuperação do poder aquisitivo da 
população, pelo aumento da ocupação e queda da inflação (como apontado no corpo 
desta Coluna), fator que tende a empurrar a indústria nos próximos meses. 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 06/11/2017) 
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75% das fiscalizações contra trabalho escravo no país não 
identificam crime 
 
JOANA CUNHA - ENVIADA ESPECIAL AO SUL DA BAHIA 
Entre as ações de fiscalização de combate ao trabalho análogo à escravidão neste ano, 
25% resultaram em resgate de vítimas. Visto pelo inverso, 75% das diligências não 
identificaram o crime. 
 
O dado é do Ministério do Trabalho, a mesma pasta que editou uma portaria para 
flexibilizar o conceito e o modelo de fiscalização desse tipo de crime, sob a alegação de 
que haveria excessos. 
 
A portaria foi suspensa provisoriamente por liminar do Supremo Tribunal Federal. 
 
Insegurança jurídica provocada por uma alta margem de interpretação dos auditores foi 
um dos argumentos usados por Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho, para defender a 
necessidade de cercear a ação do fiscalizador. 
 
O presidente Michel Temer chegou a afirmar em entrevista que "se não 
tiver saboneteira no lugar certo significa trabalho escravo". 
 
De domingo (29) a terça-feira (31), a Folha acompanhou uma força-tarefa para 
fiscalização de trabalho escravo no Sul da Bahia. A operação, formada por profissionais do 
MPT (Ministério Público do Trabalho), da secretaria de Justiça do Estado, da Polícia 
Rodoviária Federal e do Ministério do Trabalho, abordou quatro fazendas. 
 
Em duas delas, a Usina Santa Maria, no município de Medeiros Neto, e a Agro Unione, de 
Ibirapuã, que produzem cana de açúcar sem colheita mecanizada, o MPT viu 
irregularidades em instalações sanitárias, higiene de refeições, na jornada de trabalho e na 
gestão de saúde e segurança. Procuradas, as empresas não deram entrevista. 
 
A reportagem observou situações precárias, como a da trabalhadora Lucimar Santos, 38, 
que dividia a marmita trazida de casa com o colega cujo almoço havia estragado sob o sol 
pela manhã. Ela fazia parte do grupo dos bituqueiros na usina, os responsáveis por 
recolher restos de cana que sobram no campo após o corte. Diferentemente dos 
cortadores de cana, aos bituqueiros não são fornecidos alimentos. Sem espaço na sombra 
da tenda disponibilizada pela empresa, alguns almoçavam entre as folhas do canavial. 
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A refeição dada aos cortadores trazia arroz, feijão e macarrão, além de uns poucos 
pedaços de carne, considerados insuficientes pelos trabalhadores -mas não estão 
autorizados a repetir a porção. 
 
Maria da Conceição Santos, 50, conta que ela e as colegas urinam no chão porque o 
banheiro fica longe. Dores nas costas e calos nas mãos são relatos comuns dos que 
cumprem uma jornada que começa às 6h e pode se estender até as 18h. 
 
Quando os cortadores esticam os braços acima do corpo, uma diferença de quase um 
centímetro de tamanho entre os membros revela quem são destros ou canhotos, conforme 
o braço mais usado ao longo dos anos. Por mais indigno que pareça, nenhum dos casos 
configurou trabalho análogo a escravo ou degradante pelos padrões da lei vigente, sem os 
efeitos da portaria. 
 
ÁGUA POTÁVEL 
 
Ilan Fonseca, procurador que atuou na operação, diz que só há resgate quando as 
situações degradantes são "radicais" a ponto de faltar colchão e condições térmicas 
adequadas para dormir, água potável, energia ou expor as vítimas a agrotóxico sem 
máscaras, por exemplo. 
 
O crime também pode ser caracterizado quando a fiscalização encontra segurança 
armada nos estabelecimentos ou alguma estratégia para endividar os trabalhadores -
artifícios usados para inibir a locomoção. "É uma realidade que sensibiliza porque o corte 
da cana é pesado, são toneladas. Mas não caracteriza trabalho escravo ou degradante. 
Para que isso ocorresse, teria que ser ainda pior", diz Fonseca. 
 
Nos casos que não chegam ao extremo de trabalho escravo, o procedimento padrão, 
explica o procurador, é dar multa para cada irregularidade ou firmar um TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta). Casos mais drásticos também podem ser resolvidos com embargos 
de obras ou interdição das operações, antes de se optar pelo resgate dos trabalhadores. 
 
SABONETEIRA 
 
Detalhes como a saboneteira citada por Temer são considerados simples irregularidades, 
mas precisam ser relatados em uma auditoria. "Quando o auditor vai fiscalizar, ele tem que 
olhar toda e qualquer irregularidade. Se ele se deparar com uma saboneteira em altura 
errada, tem obrigação de emitir um auto de infração. Se não fizer, ele está prevaricando", 
diz Antônio Carlos de Mello, coordenador do programa de combate ao trabalho forçado da 
OIT (Organização Internacional do Trabalho). "Não quer dizer que saboneteira ou distância 
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entre camas, mesmo que tudo isso apareça junto, será trabalho escravo. O critério é 
conservador", diz Mello. 
 
A saboneteira citada por Temer foi parte da fiscalização de uma construtora em 2011, com 
44 autos de infração pelas condições degradantes dos operários, incluindo falta de 
colchão, água, retenção de carteira de trabalho e atraso de salários. 
 
Para Lidiane Barros, fiscal que atuou na operação desta semana e presidente do sindicato 
de auditores da Bahia, a portaria pode anular o combate a esse crime no país. "Se a 
portaria vier, ela vai acabar com o entendimento de que até mesmo as situações extremas 
são indignas, porque ela ataca exatamente os dois pontos que mais geram resgate de 
trabalhadores no país, que são degradância e jornada exaustiva", diz ela. 
 
Além da pressão política, a categoria tem gargalos financeiros, diz Matheus Magalhães, do 
Instituto de Estudos Sócio Econômicos, que divulgou uma pesquisa sobre a carência de 
mão de obra e recursos na auditoria. "De 2010 a 2016, caiu pela metade os recursos para 
esse tipo de fiscalização", diz ele. 
 
Sem acesso a tecnologias de GPS avançadas e investimento aprofundado em 
investigação anterior, a força tarefa desta semana enfrentou dificuldades. 
 
O comboio da polícia e do Estado rodou por estradas de terra pedindo informações a 
habitantes locais sobre as coordenadas das propriedades que pretendiam inspecionar. Um 
dos estabelecimentos visados pela operação já havia encerrado as atividades. 
 
Violência é outra frente que tenta limitar a ação fiscal. A chacina de Unaí(MG), que em 
2004 matou três auditores e um motorista, é uma memória recorrente na fala da fiscal 
Lidiane Barros. "A gente entra em lugares de difícil acesso, que precisam do 
acompanhamento policial. Mas a polícia também carece de pessoal e condições", afirma 
Barros. 
 
LISTA SUJA 
 
O Estado que concentra a maior quantidade de empregadores na "lista suja", cadastro dos 
envolvidos em crimes de trabalho escravo no país, é Minas Gerais, com cerca de 32% dos 
nomes. O ranking foi divulgado na semana passada após a polêmica provocada pela 
edição da portaria. A lista, que aponta 131 empregadores que submeteram mais de 2.000 
trabalhadores a condições análogas à de escravo, coloca o Pará em segundo lugar (12%). 
 
Na divisão por setores, são propriedades rurais e o agronegócio os principais, com quase 
80% de presença (veja infográfico). 
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A dificuldade de acesso favorece a exploração em zonas rurais, onde os trabalhadores 
migram em busca de empregos temporários, com a duração de uma safra. 
 
Tal fluxo de trabalhadores, em sua maioria de baixa escolaridade, perpetua a exploração, 
segundo Admar Junior, coordenador do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas do 
Estado da Bahia. 
 
"Eles não têm perspectiva. Relatam que sonham ser tratoristas ou veterinários, mas 
consideram inatingível", diz Junior, que define o perfil médio das vítimas como homens 
entre 22 e 58 anos, sem ensino fundamental completo. 
 
Segundo Junior, no fim da safra, retornam para suas casas e esperam encontrar uma nova 
vaga no ano seguinte. 
 
"Quando as empresas mandam um ônibus busca-los em cidades distantes, a chance de 
irregularidade é menor. Mas em alguns casos existe o 'gato', aliciador que cobra uma 
parcela dos trabalhadores, o que pode levar a escravidão por dívida." 
 
É raro ver homens com mais de 60 anos nas lavouras. Problemas pulmonares causados 
pela fuligem que resulta da queima da palha da cana, anterior ao corte, abreviam o tempo 
de atividade. 
 
Para a auditora Lidiane Barros, o caráter temporário dos contratos destes migrantes rurais 
desprotege a gestão da saúde dos trabalhadores. 
 
"A atividade da cana é extremamente insalubre e adoecedora. Quando os contratos 
temporários terminam, eles se distanciam da empresa. Na safra seguinte, voltam com um 
novo vínculo, quando na verdade deveria ser o mesmo", afirma Barros. 
 
A reforma trabalhista, que entra em vigor no dia 11, regulamentando o trabalho 
intermitente, deve reduzir esse tipo de questionamento feito aos empregadores. 
 
OUTRO LADO 
 
O Ministério do Trabalho não quis se manifestar sobre os critérios da argumentação do 
ministro Ronaldo Nogueira em defesa da portaria que limita a fiscalização do trabalho 
escravo. 
 
Por meio de nota que já havia sido publicada no dia 24, na ocasião em que a liminar do 
STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu a portaria, o ministério diz que o texto tramitou 
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na consultoria jurídica do órgão "e sua legalidade foi subscrita por advogado público de 
carreira". 
 
O órgão diz que vai aprimorar "ações de combate ao trabalho escravo no país a fim de 
livrar trabalhadores dessa condição aviltante". 
 
As empresas fiscalizadas pela ação desta semana na Bahia não quiseram dar entrevista. 
Segundo o Ministério Público do Trabalho, as irregularidades verificadas devem gerar 
cerca de 15 autos de infração para cada empresa, sem configurar trabalho escravo. Os 
documentos ainda estão sendo avaliados. 
 
O caso das bituqueiras que relataram distância do banheiro e as ruins condições da 
alimentação foram encontrados na Agro Unione. 
 
ENTENDA A PORTARIA 
 
O que é? 
Foi criada para alterar definição de trabalho escravo, critérios de autuação e forma de 
divulgação da "lista suja", com nome dos envolvidos no crime. Editada pelo Ministério do 
Trabalho no último dia 16 e suspensa por liminar da ministra Rosa Weber (STF) no dia 24 
 
Qual é o efeito? 
Texto limita conceito de trabalho escravo, exigindo que haja "restrição à liberdade de 
locomoção da vítima" para a ação ser enquadrada 
 
O que houve? 
Medida recebeu criticas da Organização das Nações Unidas, da procuradora-geral da 
República e outros; Michel Temer admitiu que poderia mudar portaria  
 
 
 

O teste da nova CLT 
 
Em meio a grandes expectativas no setor produtivo e no meio sindical, entra em vigor no 
próximo sábado (11) a maior reforma já promovida na Consolidação das Leis do Trabalho, 
que data dos anos 1940. 
 
De um projeto enxuto elaborado pelo Executivo, o texto agigantou-se por iniciativa do 
Congresso –foram alterados, retirados ou incluídos cerca de cem artigos na CLT, que 
dispõe de mais de 900. A despeito de sua complexidade, o texto tramitou de modo 
espantosamente acelerado. 



 

26 

Diante de mudança de tal envergadura em regras arraigadas no país, é natural que haja 
incertezas e temores acerca de seus efeitos nas relações entre patrões e empregados. 
Aperfeiçoamentos decerto serão necessários, conforme os impactos se façam sentir. 
 
Ainda assim, não podem restar dúvidas quanto à urgência do redesenho das normas, que 
hoje, obsoletas, dificultam contratações e demissões, excluem milhões de brasileiros do 
mercado formal e geram um enorme e caro contencioso na Justiça. 
 
Convém recordar que pouco mais de um terço da população economicamente ativa 
nacional desfruta de fato das garantias da CLT –são 38,5 milhões de contratados com 
carteira assinada. 
 
O restante da força de trabalho compreende servidores públicos civis e militares, 
empregadores, assalariados informais e autônomos, estes no mais das vezes labutando 
em condições precárias. 
 
O alto custo dos encargos celetistas, a rigidez dos regulamentos e os riscos judiciais 
dificultam a geração de vagas regidas pela legislação que, em tese, deveria proteger os 
mais vulneráveis. 
 
As mudanças ora trazidas pela lei 13.467, sancionada em julho, concentram-se em dois 
objetivos fundamentais: fortalecer as negociações coletivas e permitir contratos mais 
flexíveis entre as partes. 
 
No primeiro caso, parte-se do princípio de que o acordado entre patrões e funcionários, 
com a devida mediação sindical, pode se sobrepor aos ditames da lei, desde que 
preservados direitos básicos como férias, licença maternidade, segurança e outros. 
 
Tal diretriz tende a contribuir, no futuro, para que se reduza a excessiva judicialização no 
mercado. Dados oficiais contabilizam mais de 4 milhões de novos processos na Justiça do 
Trabalho somente no ano passado. 
 
Não por acaso, esses tribunais especializados se tornaram uma estrutura desmesurada, 
que em 2016 consumiu R$ 17 bilhões anuais e empregou mais de 55 mil pessoas, entre 
magistrados, servidores de carreira e auxiliares. 
 
Favorecer a negociação direta é coisa muito mais simples na teoria que na prática, 
obviamente. Há muito a ser feito, em particular, para o fortalecimento e a oxigenação dos 
sindicatos. 
 



 

27 

Dá-se um passo correto ao eliminar o imposto que sustenta essas entidades –e, ao 
mesmo tempo, incentiva a proliferação de organizações de fachada ou de 
representatividade duvidosa. Falta alterar o dispositivo constitucional que só permite um 
sindicato por categoria e base geográfica, criando reservas de mercado. 
 
Quanto à outra meta principal da reforma, as novas condições de jornada e remuneração, 
em tese ao menos, facilitam a criação de empregos formais. Nesse sentido, a instituição 
do trabalho intermitente e de uso mais amplo do banco de horas é positiva. 
 
Decerto há pontos que ainda precisarão ser corrigidos. A tramitação no Senado, aliás, foi 
acelerada com o compromisso do Executivo de editar uma medida provisória –cogita-se 
agora um projeto de lei– para tratar de normas controversas, como a atividade de grávidas 
e lactantes em locais insalubres. 
 
Por outro lado, a promessa de regulamentar uma nova forma de custeio dos sindicatos 
depois do fim da contribuição obrigatória esbarra em forte resistência de líderes do 
Congresso. 
 
No cômputo geral, a nova legislação tem propósitos corretos. Se persistem inquietações 
quanto a eventuais prejuízos aos trabalhadores, que deverão ser evitados, as mudanças 
não podem ser tratadas como tabu. O quadro de hoje, afinal, é notoriamente ruim. 
 
Afigura-se injustificável, assim, a posição corporativa de juízes do Trabalho que rejeitam 
de antemão as diretrizes da reforma; o fórum adequado para correções é o Legislativo. 
Parece provável, ademais, que se questione o Supremo Tribunal Federal quanto à 
constitucionalidade da lei. 
 
Boa parte das novas regras precisará ser testada na prática. Levará tempo, sem dúvida, 
até que uma nova jurisprudência se consolide. Mas é preciso começar já. 
 
 
 

É preciso flexibilizar direitos sociais para haver emprego, diz 
chefe do TST 
 
LAÍS ALEGRETTI DE BRASÍLIA 
Ocupante do mais importante cargo da Justiça do Trabalho, o presidente do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, diz que é necessário 
reduzir direitos para garantir empregos. 
 
"Nunca vou conseguir combater desemprego só aumentando direito." 
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Gandra afirma ainda não ver problema em trecho polêmico da reforma trabalhista que 
estabelece indenização por dano moral com valor proporcional ao salário. 
 
"Não é possível dar a uma pessoa que recebia um salário mínimo o mesmo tratamento, no 
pagamento por dano moral, que dou para quem recebe salário de R$ 50 mil. É como se o 
fulano tivesse ganhado na loteria." 
 
Para ele, a reforma quebra a rigidez da legislação e dá segurança jurídica às empresas em 
um ambiente de novas tecnologias. 

Folha - A reforma entra em vigor dia 11. Quais as principais mudanças no curto 
prazo? 
Ives Gandra - A espinha dorsal da reforma foi o prestígio à negociação coletiva. É 
importante porque quebra a rigidez da legislação. Tem a possibilidade de, em crise 
econômica, trocar um direito por outra vantagem. Por exemplo, um reajuste salarial menor, 
mas com uma vantagem compensatória: eu garanto por um ano seu emprego ou vou te 
dar um reajuste do auxílio-alimentação superior à inflação. 
 
O senhor falou em crise. A mesma reforma seria feita em outro contexto? 
Modernizar a legislação já era uma necessidade. Você vê novas formas de contratação e 
novas tecnologias. Não havia normativo. A reforma deu segurança jurídica. Em época de 
crise, se não estiverem claras as regras, o investidor não investe no Brasil. 
Se o juiz não tem regras claras, aplica princípios para conceder direito. Se for somando 
esses encargos, chega uma hora em que o empregador não tem como assimilar. 
 
O senhor quer dizer que isso colaborou com a crise? 
Colaborou. Um pouco da crise veio exatamente do crescimento de encargos trabalhistas. 
Para você ter uma reforma que o governo manda dez artigos e sai do Congresso com cem 
alterados, é porque havia demanda reprimida. 
 
A grande alteração do texto na Câmara é apontada como uma demanda do lado das 
empresas. O sr. concorda? 
Sim e não. Por um lado, muitas súmulas ampliaram direitos sem que tivesse uma base 
legal clara. Volta e meia recebíamos pedidos do setor patronal para rever súmulas. O 
Congresso reviu e agora temos que fazer revisão das nossas súmulas. 
Por um lado, foi a demanda das empresas, insatisfeitas com a ampliação de direitos. Por 
outro, muitos direitos foram criados pela reforma. 
 
Quais direitos? 
Tinha uma súmula do TST que disciplinava a terceirização. Agora, há uma lei. A reforma, 
para os terceirizados, não precarizou condições. 
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Com novas regras, ficará mais fácil ser empregador? 
Sim. Quando você prestigia a negociação coletiva, em que posso contratar rapidamente e 
demitir sem tanta burocracia, o empregador que pensaria dez vezes em contratar mais um 
funcionário contrata dois, três. Isso está sendo feito em toda Europa. 
 
Fica pior ser empregado? 
Não. Fica mais fácil. Por exemplo, a regulamentação do trabalho intermitente. A pessoa 
não teria um emprego se fosse com jornada semanal. 
O garçom, por exemplo, vai trabalhar em fim de semana, determinadas horas. Eu te pago 
a jornada conforme a demanda que eu tiver. Quando eu precisar, eu te aviso. Com o 
trabalho intermitente, você consegue ajeitar a sua vida do jeito que quer. As novas 
modalidades permitem compaginar outras prioridades com uma fonte de renda laboral. 
 
A reforma é inconstitucional? 
Afronta literal à Constituição não vi nenhuma. Até os pontos que haveria maior discussão, 
como parametrizar os danos morais... Precisamos de um parâmetro. 
 
A nova lei coloca o salário como parâmetro. 
O que se tem discutido: pode ser o salário? Não faria uma mesma ofensa, dependendo do 
salário, ter tratamento desigual? Ora, o que você ganha mostra sua condição social. 
Não é possível dar a uma pessoa que recebia um mínimo o mesmo tratamento, no 
pagamento por dano moral, que dou para quem recebe salário de R$ 50 mil. É como se o 
fulano tivesse ganhado na loteria. 
 
É justo que duas pessoas que sofreram o mesmo dano recebam indenizações 
diferentes? 
Isso serve de parâmetro. O juiz é que vai estabelecer a dosagem. Se a ofensa é a mesma, 
a tendência será, para o trabalhador que ganha muito, jogar o mínimo, e o que ganha 
pouco, jogar para o máximo. Você mais ou menos equaliza. 
Sem parâmetro, há uma margem de discricionariedade que você pode jogar um valor que, 
se trabalhasse a vida inteira naquele trabalho, não ganharia o que está ganhando porque 
fizeram uma brincadeira de mau gosto contigo. Às vezes, é por uma brincadeira de mau 
gosto que se aplica a indenização por dano moral. 
 
Por que a reforma gerou tantas reações negativas? 
Para muitos juízes, procuradores, advogados, negociação só existe para aumentar direito 
do trabalhador. Esquecem que a Constituição diz que é possível reduzir salário e jornada 
por negociação coletiva. Se você passa 50 anos crescendo salário e direito, termina 
ganhando R$ 50 mil por jornada de cinco horas. Não há empresa ou país que suporte. 
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O governo anterior editou uma medida principalmente para o setor automotivo, criando o 
programa de proteção ao emprego. Os dois pilares eram reduzir jornada e salário para 
evitar o desemprego. Posso querer dar direitos aos funcionários, mas tenho que competir 
no mercado. 
 
O sr. falou de outros países... 
A reforma na Espanha também foi contestada do ponto de vista constitucional. O começo 
da sentença diz: nossa Constituição tem valores que são colocados como centrais e, às 
vezes, podem conflitar. Queremos garantir direito trabalhista e, ao mesmo tempo, pleno 
emprego. 
Esses dois valores, em determinados momentos, e é o momento que a Espanha estava 
atravessando, de 25% de desemprego... Se eu não admitir que isso aqui [direitos] não 
pode crescer, nunca vou atingir o pleno emprego. 
Nunca vou conseguir combater desemprego só aumentando direito. Vou ter que admitir 
que, para garantia de emprego, tenho que reduzir um pouquinho, flexibilizar um pouquinho 
os direitos sociais. 
 
É o que está ocorrendo aqui? 
É o que está acontecendo. 
 
A Justiça do Trabalho é muito benéfica para o trabalhador? 
Não é privilégio da Justiça do Trabalho. Há um ativismo geral. Desde o Supremo. Quando 
você amplia direito com base em princípios, alguém tem que pagar a conta. 
 
Qual será o impacto da reforma para os magistrados? 
Simplificar processo e racionalizar a prestação jurisdicional. Vamos julgar só causas mais 
relevantes. O advogado do empregado terá de pensar muito antes de entrar com ação, o 
do empregador terá de pensar muito antes de recorrer. 
 
A reforma vai diminuir a demanda no Judiciário? 
Hoje o trabalhador pode acionar e depois se descobrir que ele já tinha recebido e 
simplesmente dizer: tudo bem, não vai receber nada porque já recebeu? Ué, fica elas por 
elas? Está fazendo com que o empregador contrate advogado, o juiz gaste tempo para 
julgar. 
Por outro lado, temos o acordo extrajudicial, que pode ser homologado na Justiça. Isso 
pode aumentar [demanda] no primeiro momento. Uma vai compensar a outra. 
 
O pagamento das custas (que passam a ser do trabalhador em caso de perda parcial 
ou integral de ação) pode valer para quem entrou na Justiça antes da reforma? 
As normas legais se aplicam imediatamente a todos os contratos. Os processos antigos 
são regidos pela lei anterior. 
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O fim do imposto sindical obrigatório é boa medida? 
Ótima. Foi um milagre ter acontecido. Haverá um sindicalismo muito mais realista, não 
monopólio. Hoje, quem está aí ganhando imposto obrigatório não precisa fazer maior 
esforço. 

RAIO-X 
Nome Ives Gandra da Silva Martins Filho, 58 
Cargo Presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho) até fevereiro de 2018 
Carreira Ministro do TST desde 1999 
Formação doutor em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
- O QUE MUDA 
 
Os principais pontos da reforma trabalhista 
 
- Negociação vai prevalecer sobre a CLT quando tratar de temas como jornada, intervalo 
para almoço e plano de cargos, salários e funções; 
- Amplia a jornada parcial (de 25 horas para 30 sem hora extra, ou 26 horas com 6 horas 
extras) estende o uso da jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho por 36 de descanso); 
- Regulamenta o teletrabalho, o trabalho intermitente (descontinuado por horas, dias ou 
meses) e o serviço autônomo sem vínculo; 
- Acaba com a obrigatoriedade do imposto sindical. 
 
 
 

Inteligência artificial tirará seu emprego? 
 
Nesta semana, o Rio recebe um dos maiores eventos globais sobre inteligência artificial e 
seu impacto na sociedade. Participantes de 40 países virão ao Brasil. O seminário é 
organizado pelo ITS Rio (do qual, vale dizer, sou um dos diretores) e pelo centro Berkman-
Klein de Harvard, e acontece no Museu do Amanhã. 
 
Um dos temas em discussão é se a inteligência artificial irá acabar com os empregos. A 
grande maioria dos estudos defende que sim. Um deles, feito em Oxford em 2013 (e citado 
à exaustão), afirma que 47% dos empregos nos EUA irão desaparecer em 25 anos. 
 
Esse pensamento é hoje majoritário no debate sobre inteligência artificial. Eu mesmo já 
escrevi vários artigos aqui analisando esse tema. Por isso, acho importante reunir também 
os argumentos contrários à ideia do fim dos empregos. O que diz o "outro lado"? E se a 
inteligência artificial tiver um impacto positivo sobre o trabalho humano? 



 

32 

São vários os argumentos sobre isso. Um é que não há nenhum sinal de que uma 
"revolução" nos empregos esteja em curso. Por exemplo, os índices de produtividade nos 
EUA estão em declínio há dez anos, apesar da automação. Cresciam 1,2% ao ano em 
2007 e em 2015 e 2016 cresceram só 0,6%. O índice de estabilidade no trabalho é hoje 
um dos mais altos desde 1950. 
 
Outro argumento é que a automação não necessariamente diminui empregos. Por 
exemplo, a chegada dos caixas eletrônicos aumentou a demanda por atendentes 
bancários. Foi o que aconteceu entre 2000 e 2010. A tecnologia barateou a abertura de 
agências, o que, por sua vez, fez crescer os empregos no setor. Nos próximos dez anos, a 
projeção é de queda de 8% dos empregos no setor bancário. Esse número é muito 
diferente dos alardeados 47%. 
 
A OCDE possui projeção semelhante. A organização aponta que a perda de empregos em 
todos os setores em razão da inteligência artificial se limitará a 9%, longe de ser um 
cataclismo. 
 
Outro ponto é que, de todas as profissões listadas no Censo de 1950 dos EUA, apenas 
uma efetivamente desapareceu: o ascensorista (no Brasil essa profissão continua firme e 
forte). Por fim, a inteligência artificial poderá aumentar o PIB dos EUA em 2%, o que seria 
suficiente para compensar qualquer perda em postos de trabalho. 
 
Quem tem razão, a visão otimista ou a pessimista? Independentemente da resposta, o 
ponto é que a inteligência artificial é um setor estratégico, que tende ao modelo do 
"vencedor leva tudo". 
 
Há dois possíveis vencedores nesse jogo hoje: a China e os Estados Unidos. Em outras 
palavras, quem for o dono dos "robôs" conseguirá extrair uma renda extraordinária do 
trabalho realizado por eles. 
 
O que fazer nessa situação? Estabelecer um imposto global sobre o capital, no estilo 
Piketty, para financiar um Bolsa Família global? Criar caminhos para que todos possam 
ser em alguma medida donos dos robôs, auferindo parte da riqueza gerada por eles? São 
temas que estão sobre a mesa. O Brasil precisa participar dessa discussão. 
 
JÁ ERA O hype do Kevlar 
JÁ É O hype do grafeno 
JÁ VEM Inconel (superliga de níquel-cromo que promete revolucionar a indústria 
aeroespacial)  
 
 
(Fonte: Folha de SP – 06/11/2017) 
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DECISÕES 
 
 
 

 
 

Acidente de trabalho  
 
A juíza Luciana Bezerra de Oliveira, titular da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo, 
condenou a Unilever a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil a um 
trabalhador por comunicação errada e tardia de acidente de trabalho.  
 
De acordo com o processo (nº 1000880-60.2016.5.02.0057), após o acidente, o 
empregado foi encaminhado ao posto de saúde da empresa.  
 
Na ocasião, não havia médico de plantão. Só uma enfermeira. Porém, o responsável pelo 
setor concluiu que o incidente não se tratava de acidente de trabalho, e, por isso, não 
emitiu a comunicação de acidente de trabalho (CAT).  
 
Sem o documento, o trabalhador, afastado de seu ofício, não conseguia sequer ingressar 
com o pedido de benefício do INSS.  
 
Quase dois meses depois do acidente, e após muita insistência, foi enfim emitido a CAT, 
mas com incorreções, o que levou o INSS a indeferir a concessão do benefício.  
 
Por conta disso, o empregado e sua família ficaram sem assistência até sua alta para 
retorno ao trabalho, mais de dez meses depois.  
 
"Em razão das circunstâncias concretas do caso, pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, 
que a reclamada podia e devia ter agido de outro modo.  
 
Fosse a reclamada, de fato, um empregador diligente e zeloso, agiria de forma totalmente 
diversa, o que leva o juízo a concluir que ela agiu, sim, com extrema negligência", diz a 
juíza na decisão. 
 
 
 
 

(Fonte: Valor Econômico – 06/11/2017) 
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Lavador de veículos deve ter adicional por insalubridade 
 
São Paulo - O juiz Marcos Ulhoa Dani, em exercício na 6ª Vara do Trabalho de Brasília, 
garantiu a um lavador de carros de uma empresa de lava-jato do Distrito Federal o 
pagamento de adicional de insalubridade, uma vez que o trabalhador ficava exposto a 
umidade excessiva durante o trabalho. De acordo com laudo pericial, ressaltou o 
magistrado na sentença, não ficou comprovado que o empregador fornecesse os 
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) necessários para evitar danos à saúde. 
 
Na reclamação, o trabalhador disse que, na realização de suas atividades laborais - 
lavagem de carros -, ficava exposto a agentes insalubres, principalmente agentes 
químicos. Na sentença, o magistrado explicou que, de acordo com a Súmula 293 do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), é permitido ao juízo analisar agente diverso do citado 
na petição inicial, uma vez que o lavador alegou que ficava exposto à nocividade que 
potencialmente geraria adicional de insalubridade. 
 
Foi realizada pericia técnica a pedido do juiz. No laudo, o perito explicou que as atividades 
ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, 
são consideradas como capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores. Para a 
lavagem era necessário o uso constante de EPIs, durante o tempo de lavagem externa do 
veículo com água em contato com o agente, evitando assim o contato com a umidade, 
disse o técnico, que informou não haver comprovação de que o empregador fornecia os 
necessários EPIs como luvas, botas e aventais. 
 
O laudo concluiu que, conforme a Norma Regulamentadora 15 da Portaria 3.214/1978 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a atividade do autor da reclamação gera o 
adicional de insalubridade em grau médio. Quanto a exposição a agentes químicos, o 
perito frisou que a NR-15 não faz menção aos elementos existentes na composição dos 
produtos utilizados. 
 
Para o magistrado, não há elementos nos autos para contradizer as conclusões periciais. 
"Ao revés, a confissão da reclamada confirma que a mesma não fornecia EPIs adequados 
para a proteção do reclamante ao agente umidade". Em relação aos demais agentes 
constatados, o juiz salientou que a exposição ou estava abaixo dos limites de tolerância, 
ou não havia previsão legal para a insalubridade. 
 
 
(Fonte: DCI – 06/11/2017) 


