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Admissões voltam e país cria 59,8 mil novas vagas e m abril  
 

Por Camilla Veras Mota e Edna Simão  
O mercado de trabalho formal voltou a admitir em abril. Depois da abertura de 35,6 mil 
vagas em fevereiro  a primeira alta em 26 meses , o país, que tinha registrado um março 
negativo, gerou 59,8 mil empregos. No mesmo mês de 2016, foram cortados 62,4 mil 
postos com carteira. Com exceção da construção civil, todos os setores acompanhados 
pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) contrataram mais do que 
demitiram. O dado reforça o cenário de recuperação que a trajetória do indicador 
acumulado em 12 meses vem desenhando desde o ano passado. Nesse caso, o ponto de 
inflexão foi há um ano  em março de 2016, o saldo negativo atingiu o fundo do poço, com 
1,88 milhão de vagas perdidas, e, desde então, vem se distanciando dessa marca.  
 
Nos 12 meses encerrados em abril, o país somou 994,5 mil postos de trabalho cortados na 
série sem ajuste, que considera apenas informações enviadas ao Ministério do Trabalho 
dentro do prazo. O comércio e os serviços já sentem os efeitos positivos da desaceleração 
da inflação sobre a renda, diz o economista Fabio Romão, da LCA Consultores. No mês 
passado, o primeiro gerou 5,3 mil postos de trabalho com carteira assinada, depois de 
fechar 30,5 mil em abril do ano passado. Já os serviços criaram 24,7 mil novas vagas, 
contra 9,9 mil demissões líquidas em abril de 2016.  
 
O desempenho, ele diz, foi a principal surpresa positiva da divulgação do Caged. Os 59,8 
mil postos de trabalho abertos no mês passado no país são mais do que o dobro do 
esperado pela consultoria, 20,4 mil. "A melhora nos serviços e no comércio está em linha 
com os ganhos reais crescentes da renda real via desaceleração da inflação". Ele destaca 
os saldos positivos de dois ramos dos serviços bastante ligados à dinâmica da renda  o de 
comércio e administração de imóveis e serviços técnicos e o de alojamento e alimentação, 
que abriram 2 mil e 2,7 mil postos no período, respectivamente, depois de cortarem quase 
12 mil cada um no mesmo mês de 2016.  
 
Entre maio do ano passado e abril deste ano, o Índice Nacional Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses cedeu mais de cinco pontos percentuais, de 9,28% 
para 4,08%. A renda média real medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, por sua vez, voltou a crescer em dezembro, depois de 14 meses 
consecutivos de retração, e em abril registrou o quarto aumento consecutivo, de 2,5% 
sobre igual período do ano anterior.  
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"A queda dos juros também ajuda. Facilita o pagamento de dívidas e abre espaço no 
orçamento das famílias", acrescenta Bruno Ottoni, do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (IbreFGV), que estimava geração total de 80 mil postos formais 
no período. Ele chama atenção para a abertura de 14,6 mil vagas no setor agropecuário, 
resultado expressivo mesmo após o fim do primeiro trimestre, para quando se esperava o 
principal efeito positivo da supersafra sobre a economia. 
 
As 13,7 mil contratações da indústria  o terceiro saldo positivo em quatro meses , afirma 
Romão, da LCA, são consistentes com o cenário de retomada gradual do emprego no 
setor. Em abril do ano passado, a indústria de transformação fechou 15,9 mil postos. 
"Mesmo os segmentos que demitiram, como o mecânico e a metalúrgico, tiveram 
desempenho bem menos negativo do que em abril de 2016". O ramo metalúrgico eliminou 
1,2 mil postos, contra 4,5 mil no mesmo intervalo do ano passado. O mecânico cortou 1,9 
mil, depois de perder 4,6 mil funcionários em abril do ano passado.  
 
Ottoni, do Ibre, lembra que abril é um período em geral favorável para as admissões. Entre 
2002 e 2014, o saldo para o mês foi sempre maior do que 100 mil, chegando a 305,1 mil 
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vagas abertas em abril de 2010. Descontada a sazonalidade positiva, calcula o 
economista, o resultado divulgado ontem é negativo em 36 mil. "Mas há dois anos não 
tínhamos número positivo em abril. O dado sinaliza que estamos nos aproximando da 
normalidade", avalia.  
 
Diante da recuperação lenta e gradual do mercado de trabalho, ele espera, na série 
dessazonalizada, resultados mais próximos de zero nos próximos meses e os primeiros 
números positivos no fim de 2017. As estimativas para maio e para o ano ainda não 
haviam sido fechadas.  
 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, comemorou o dado positivo e afirmou que a 
retomada do emprego na construção civil  único setor a fechar vagas em abril, 1,8 mil  
ocorrerá no segundo semestre. "Deve acontecer com a retomada de obras. Todo o 
processo para uma obra pública dura seis meses e, por isso, espero um segundo 
semestre melhor", declarou. O discurso foi reforçado pelo coordenadorgeral de estatística 
do trabalho, Mario Magalhães, que disse já haver contratações nas obras de ferrovias e 
rodovias. "O que falta recuperar é o ramo de resistências e edifícios".  
 
Na saída de reunião com o presidente Temer, Eduardo Eugênio Gouvêa, presidente da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), afirmou que a geração de 
emprego que vem sendo esboçada pelo mercado formal como um todo pode acelerar o 
ritmo com a ajuda das reformas que estão sendo discutidas no Congresso. "Quanto mais 
cedo forem aprovadas, mais rapidamente o Brasil retoma o crescimento e, portanto, os 
empregos". (Colaborou Bruno Peres, de Brasília) 
 
 
 

A modernização das relações de trabalho  
 
Por Eduardo Pastore 
A Câmara dos Deputados aprovou o relatório do deputado Rogério Marinho ao projeto de 
lei 6.787/16, de autoria do Poder Executivo, propondo atualizações pontuais das leis do 
trabalho. Tratase do mais importante advento, desde 1943, quando do nascimento da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Será um avanço significativo, caso as propostas 
apresentadas sejam agora aprovadas no Senado Federal.  
 
Alguns alegam que não haveria a necessidade de um projeto de lei no campo trabalhista 
porque a CLT já teria sofrido, ao longo de 74 anos, mais de 500 mudanças. Será? 
Analisando as 500 mudanças ocorridas na CLT neste período, pudemos concluir que, na 
verdade, poucas alteraram a estrutura rígida, estatutária e inflexível da CLT. Somente 5 
destas mudanças estimulam a negociação coletiva. As outras 445 alterações se referem 
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ao processo do trabalho, leis regulando leis, disciplinando o funcionamento dos Tribunais 
do Trabalho, Medidas Provisórias explicando Medidas Provisórias sobre temas e 
procedimentos trabalhistas burocráticos. Isto em nada altera a filosofia e estrutura da CLT.  
 
Eis o motivo pelo qual a alteração das leis do trabalho é mais do que necessária. E o que 
fez Rogério Marinho em seu relatório? Ousou. Foi extremamente corajoso.  
 
Em seu relatório, reforça a proposta do governo de valorização da negociação coletiva (até 
ampliando seu escopo), ou seja, estimulando os sindicatos a negociarem e, com isso, 
fazer com que prestem bons serviços a seus associados, merecendo, por esta positiva 
prestação de serviços, que seus sócios contribuam voluntariamente para o sustento de 
seu sindicato. Decorrente desta premissa, propõe o relator a extinção da contribuição 
sindical obrigatória  imposto sindical. É certo que a simples eliminação do imposto sindical 
não resolverá o problema da profusão de sindicatos de direito, mas não de fato, no Brasil, 
mas ajudará na solução parcial do problema.  
 
Cria a figura do trabalhador superssuficiente quando propõe a solução de conflitos 
trabalhistas por meio da arbitragem, desafogando a Justiça do Trabalho dos 4 milhões de 
processos que recebe a cada ano, um recorde mundial de insegurança jurídica, de 
desestímulo à produção e ineficiência judicial, não por culpa dos juízes, que se veem 
trabalhando em condições desumanas para atender esta insana demanda.  
 
Limita a atuação da Justiça do Trabalho de legislar, por meio de súmulas, usurpando os 
poderes do Legislativo. A Justiça do Trabalho no Brasil é a única no mundo que "faz leis". 
Edita súmulas, orientações jurisprudenciais, dentre outras excrescências, inclusive 
algumas contras as próprias leis, o que é inadmissível.  
 
O projeto cria novas formas de se contratar, como a do trabalho intermitente, auxiliando 
aqueles trabalhadores que hoje realizam suas atividades na informalidade a se tornarem 
formais, recebendo pelas horas trabalhadas, com todas as proteções do direito da CLT, 
inclusive as previdenciárias.  
 
Regulamenta o trabalho a distância, protegendo o trabalhador com direitos e garantias 
especiais, fazendo com que possa usufruir do trabalho em casa, sem precarização.  
 
“Há que se combinar legislação trabalhista amistosa  ao emprego, economia aquecida e segurança jurídica ”.  
 
Estabelece a modalidade de rescisão de contrato de trabalho de comum acordo, onde o 
empregado insatisfeito pode se desligar da empresa sem "obrigar" seu empregador a 
demitir, para que este pague as verbas trabalhistas na integralidade, gerando um clima 
insuportável entre trabalhador e empregador.  
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Privilegia a representação dos trabalhadores nas empresas, valorizando a solução interna 
de conflitos, a fim de que não se transformem em uma ação trabalhista.  
 
Combate a litigância de máfé de alguns advogados de empresas e de trabalhadores, que 
ingressam com ações trabalhistas, que mais parecem peça de horror, onde pedem 100 
para fazer um acordo de 5, ou seja, sem qualquer compromisso com a verdade, usando o 
Judiciário para fins econômicos e não jurídicos, o que é crime.  
 
Restringe o descalabro das penhoras online, que são bloqueios das contas das empresas 
feitos pela Justiça do Trabalho, onde, muitas vezes, por conta do excesso de penhora, 
empresas vão à falência, destruindo centenas de empregos para garantir o interesse de 
um trabalhador.  
 
Sabemos que a lei sozinha não cria emprego, mas pode ser um relevante fator de estímulo 
ou desestímulo ao emprego, como é o caso de muitas leis trabalhistas brasileiras. Um 
exemplo internacional de desestímulo ao emprego é o da Convenção 158 da Organização 
Internacional do Trabalho, estabelecendo que um empregado só pode ser desligado por 
dificuldade econômica da empresa, mudança tecnológica ou por ineficiência do próprio 
empregado. Os países da Europa que ratificaram a Convenção 158 da OIT enfrentam 
elevadas taxas de desemprego, como é o caso da Espanha, com taxa de desemprego de 
18,7%, Portugal com 10,1% e França com 10%.  
 
Leis que obrigam a empresa reter empregados, exigindolhe que justifique sua demissão, 
em um momento de crise, por exemplo, são um convite para o aumento do desemprego. A 
Espanha, por exemplo, ao ratificar a Convenção 158, que pretendeu manter emprego 
exclusivamente quase que impossibilitando a demissão, presenciou o nascimento de 
inúmeros tipos de contratos de trabalho precários, informais, empurrando os trabalhadores 
para o trabalho sem direitos. Como já sabido, não se cria emprego por decreto. Há que se 
combinar legislação trabalhista amistosa ao emprego, economia aquecida e segurança 
jurídica.  
 
As mudanças propostas no projeto de lei 6.787/16 são muitas, como se observa, e 
contribuem com a tão desejada segurança jurídica no campo trabalhista, valorização da 
negociação coletiva  princípio da autonomia da vontade coletiva , bem como auxilia na 
reversão do quadro de desemprego no país, com mais de 14 milhões de pessoas sem 
ocupação. Neste momento, resta aplaudir o deputado Rogério Marinho pelas propostas 
apresentadas e contar com a aprovação célere das medidas no Senado Federal.  
 
Eduardo Pastore é advogado trabalhista e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUCSP. 
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Setor têxtil dá sinal de reação  
 
Por Luciana Marinelli  
O setor têxtil e de confecção mostrou recuperação no primeiro trimestre no país, com alta 
na produção, nas vendas e no nível de emprego, que apresentou um saldo positivo de 
13,4 mil vagas. "O país começa a entrar em uma nova etapa. O que podemos dizer é que 
o cenário parou de piorar e mostra sinais de melhora", diz Fernando Pimentel, presidente 
da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). "Mas é uma retomada 
lenta", observa ele, acrescentando que o primeiro trimestre do ano passado representa 
uma base de comparação fraca.  
 
A produção de tecidos e fios cresceu 6,7% em volume de janeiro a março e a de artigos de 
vestuário aumentou 8%, segundo a Abit, com base em dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). As vendas de tecidos, produtos de vestuário e calçados no 
comércio brasileiro avançaram 4,7% no período. Pimentel atribui o avanço nos indicadores 
à queda na inflação, à liberação das contas inativas do FGTS e aos números positivos da 
safra agrícola, que incentivam alguns setores econômicos. Mas diz que o juro alto, o 
crédito escasso e as incertezas políticas impedem uma recuperação mais rápida. 
 
 

Destaques 
 
Convenção coletiva  
 
A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) declarou nulas cláusulas de convenção coletiva que proibiam a terceirização nos 
condomínios residenciais e comerciais do Distrito Federal. As cláusulas foram contestadas 
pelo Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços 
Terceirizáveis do Distrito Federal (Seac), que teve seu recurso (RO 3434-
13.2011.5.10.0000) provido pela SDC, conseguindo, assim, derrubar a proibição.  
 
A decisão se refere às cláusulas 51 e 52 da Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2013 
firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios Residenciais, Comerciais, 
Rurais, Mistos, Verticais e Horizontais de Habitações em Áreas Isoladas do Distrito 
Federal (SeiconDF) e o Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito 
Federal (Sindicondomínio), que definem as atividades de zelador, garagista, porteiro, 
serviços gerais e faxineiro como atividadesfim e, portanto, não poderiam ser terceirizadas. 
Com isso, os contratos entre as empresas de asseio e conservação representadas pelo 
Seac e os condomínios teriam de ser rescindidos. 
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Direito de preferência  
 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter direito de preferência a três ex-
empregados de posto de gasolina em processo de execução que penhorou imóvel de 
propriedade do sócio fiador da empresa e da sua esposa, também fiadora, após a 
desconsideração da personalidade jurídica. A decisão foi unânime. O recurso (REsp 
1454257) foi originado em ação de execução de títulos extrajudiciais promovida por 
distribuidora contra um posto de combustíveis e dois de seus fiadores.  
 
No curso do processo, foi arrematado um bem de propriedade dos fiadores. Logo após a 
arrematação, três exempregados do posto (que passaram a ser credores de um dos 
fiadores após a desconsideração da personalidade jurídica) obtiveram penhora do crédito 
no rosto dos autos da execução extrajudicial.  
 
Devido à multiplicidade de credores do bem arrematado, o juiz da execução entendeu 
haver preferência em favor dos credores trabalhistas e, além disso, concluiu que o direito 
de preferência deveria recair sobre todo o valor depositado, já que os antigos proprietários 
seriam solidariamente responsáveis pelas dívidas trabalhistas. A distribuidora recorreu, 
mas o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) manteve a decisão que estabeleceu a ordem 
de preferência. 
 
 
Convenção da OIT  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou agravo de instrumento de uma auxiliar de 
produção que tentava reverter sua dispensa pela Chocolates Garoto com fundamento na 
Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que garante o emprego 
contra demissão arbitrária. A decisão é da 3ª Turma (AIRR 143079.2014.5.17.0007).  
 
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Espírito Santo já havia negado o pedido de 
reintegração da assistente com o entendimento de que as normas previstas na Convenção 
158 "são meramente programáticas", ou seja, sua aplicação dependeria de lei 
complementar. No agravo pelo qual tentava trazer o recurso ao TST, a industriária reiterou 
a tese defendida nas instâncias inferiores de que sua despedida imotivada seria ilegal.  
 
Entre outros argumentos, afirmava que o Decreto 2.100, de 1996, que denunciou 
(revogou) a convenção da OIT, violava o artigo 49, inciso I, da Constituição Federal, que 
atribui competência exclusiva ao Congresso Nacional para resolver a matéria. A nulidade 
do decreto, a seu ver, implicaria a nulidade da dispensa. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 17/05/2017) 
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Mais empregos com carteira 
 
Foram abertos em abril 59,9 mil postos de trabalho formais. Foi o resultado de 1,14 milhão de 
contratações e 1,08 milhão de demissões 
 
A reativação dos negócios, ainda tímida, já se reflete na criação de empregos com 
carteira, uma das melhores notícias num país ainda marcado pelos efeitos da pior 
recessão da história republicana. Foram abertos em abril 59,9 mil postos de trabalho 
formais. Foi o resultado de 1,14 milhão de contratações e 1,08 milhão de demissões. Outra 
notícia especialmente bem-vinda é o aumento de admissões na indústria de 
transformação, a principal fonte, ainda, dos empregos com melhores condições de salários 
e benefícios. O agronegócio, com excelente desempenho no primeiro trimestre, também 
tem contribuído para a absorção de mão de obra. 
 
O saldo de admissões e demissões de abril foi o segundo com sinal positivo, neste ano. O 
primeiro ocorreu em fevereiro, com a criação de 35,6 mil postos. Mas o acumulado no ano 
ainda está no vermelho, com o fechamento de 933 postos. Com esse número, o emprego 
formal permaneceu praticamente estável desde o fim de 2016, depois de uma longa fase 
de fechamento de vagas com carteira. 
 
Em 12 meses houve uma redução de 969,9 mil postos e ainda será necessário um bom 
tempo de reanimação econômica para recompor o mercado de empregos, tanto formais 
quanto informais. A informalidade poderá crescer por algum tempo, mas tenderá a diminuir 
com a intensificação progressiva da atividade na produção, no consumo interno e no 
comércio exterior. A exportação, de fato, já tem dado uma contribuição importante para o 
fortalecimento de alguns segmentos da indústria e para a melhora do emprego urbano. 
 
O agronegócio, o setor mais competitivo e mais integrado ao comércio internacional, 
mantém-se como um dos mais sólidos da economia nacional e gerou 14,6 mil empregos 
no mês passado, 29,1 mil no ano e 9 mil em 12 meses. 
 
A indústria de transformação abriu 13,7 mil vagas em abril e 32,5 mil em 2017, claros 
sinais de reativação de alguns segmentos. Mas perdeu 205,1 mil em 12 meses e a 
normalização de suas condições de emprego ainda vai consumir um bom tempo. Os 
números do mês são sem ajuste. Os acumulados no ano são ajustados com base nos 
fatores sazonais. 
 



 

9 

Segmentos com participação considerável no comércio internacional, como as fábricas de 
tecidos e de roupas e as de calçados, apresentam bom saldo de contratações neste ano: 
16,6 mil no primeiro caso e 19,3 mil no segundo, sempre com ajuste. A indústria de 
veículos continua com o quadro de pessoal muito desfalcado, embora sua produção e 
suas vendas externas tenham crescido em 2017. 
 
As contratações do comércio continuam fracas, de apenas 5,3 mil em abril. No ano, houve 
demissões líquidas de 113,1 mil, considerados os fatores típicos do período. A baixa da 
inflação tem preservado a renda real das famílias e isso poderá contribuir para o aumento 
das vendas do comércio varejista, mas, por enquanto, o efeito foi muito limitado. 
 
O desemprego ainda elevado – mais de 14 milhões de pessoas – e outros fatores de 
incerteza devem estar mantendo os consumidores ainda retraídos ou sem propensão para 
ir às compras com entusiasmo. A intenção de consumo das famílias, medida em pesquisa 
da Confederação Nacional do Comércio (CNC), diminuiu 0,2% de abril para maio, mas, 
ainda assim, permaneceu em 77,7 pontos. Esse nível é 11,1% superior ao de um ano 
antes, mas ainda está abaixo da linha divisória das áreas de pessimismo e otimismo (nível 
100). A preocupação com o mercado de emprego continua evidente: o número de famílias 
seguras quanto à ocupação ainda ficou em 31,8% em maio, parcela quase igual à de abril 
(31,6%). 
 
Mas o quadro geral tem aspectos claramente positivos. Há sinais claros de reativação em 
várias indústrias, como indicam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), e no primeiro trimestre a economia saiu da recessão, a julgar pelo Indicador do 
Nível de Atividade produzido pelo Banco Central. Também o modelo usado pela Serasa 
apontou crescimento da atividade (0,9%) no primeiro trimestre. O resultado dependeu 
amplamente da agropecuária, mas a reativação, tudo indica, tende a espalhar-se. 
 
 
 

Criação de vagas formais é maior no interior do Paí s 
 
Em São Paulo, para cada vaga gerada na região metro politana, cinco foram abertas nos municípios 
do interior do Estado 
 
Fernando Nakagawa e Eduardo Rodrigues, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - A corrida pela retomada do emprego no Brasil é liderada com folga pelas 
cidades do interior. Dados do Ministério do Trabalho mostram que 95,8% dos postos de 
trabalho gerados em abril, em nove dos maiores Estados brasileiros, vieram do interior. 
Em São Paulo, cada emprego criado na região metropolitana foi seguido por cinco vagas 
abertas no interior. 
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Somados, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo foram responsáveis pela criação líquida de 50,2 mil empregos 
no mês passado. Desses novos postos de trabalho, 48,1 mil foram no interior e só 2,1 mil 
vieram das regiões metropolitanas. 
 
Os dados do Ministério do Trabalho revelam que o motor interiorano tem força 
especialmente no Sudeste e Sul. Só no interior paulista foram registrados 24,9 mil novos 
empregos, número quase cinco vezes maior que os 5,2 mil postos abertos na região 
metropolitana. O mesmo fenômeno aconteceu de forma ainda mais intensa em outros 
locais. Para cada emprego aberto na Grande Belo Horizonte, o interior mineiro teve seis 
novas vagas. Até mesmo em Estados com perda de emprego, como o Rio de Janeiro, o 
interior aparece em situação melhor: enquanto o interior fluminense gerou 1,2 mil vagas, a 
cidade do Rio perdeu 3,8 mil empregos em abril. 
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Para o pesquisador da área de economia aplicada da Fundação Getúlio Vargas, Bruno 
Ottoni, os números mostram que o interior ganhou dinâmica própria e não fica mais a 
reboque da economia das capitais. “A economia brasileira tem apresentado essa saída 
das grandes cidades com redução da importância das capitais no crescimento do País”, 
diz. 
 
Setores. Em abril, a geração de empregos foi observada em sete dos oito ramos da 
economia acompanhados pelo governo. O segmento de serviços liderou a abertura de 
vagas, com 24,7 mil novos empregos. Serviços médicos e odontológicos, transportes e 
comunicações e ensino foram os ramos que mais contrataram. 
 
Em seguida aparecem agropecuária (14,6 mil vagas), indústria de transformação (13,6 mil 
postos) e comércio (5,3 mil empregos). O único setor que fechou empregos foi a 
construção civil, com 1,7 mil demissões. 
 
 
 
 

Metalúrgicos da GM aprovam layoff para 1,5 mil trab alhadores 
 
Funcionários da planta de São José dos Campos negoc iaram afastamento e mais três meses de 
estabilidade no emprego 
 
Gerson Monteiro, especial para o Estado, O Estado d e S.Paulo 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Em assembleia na tarde desta terça-feira, 16, os metalúrgicos 
da General Motors de São José dos Campos aprovaram o layoff para até 1.500 
trabalhadores e mais três meses de estabilidade no emprego para todos os funcionários 
da montadora. 
 
Os funcionários terão seu contrato de trabalho suspenso por cinco meses, de junho a 
novembro, e receberão salários nesse período. 
 
O acordo levou três meses de negociação, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, e 
diversas reuniões, inclusive na Justiça do Trabalho, em Campinas.  
 
Os trabalhadores afastados sairão de licença de 5 de junho a 4 de novembro e receberão 
o salário integralmente, sendo parte paga pela montadora e parte pelo Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), do Governo Federal. 
 
 
(Fonte: Estado de São Paulo – 17/05/2017) 
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50% do trabalho no Brasil pode ser feito por robô, diz estudo 
 
NATÁLIA PORTINARI DE SÃO PAULO 
O Brasil é um dos países com maior potencial de automatização de mão de obra, atrás 
apenas de China, Índia e Estados Unidos na quantidade de trabalhadores que poderiam 
ser substituídos por máquinas. De acordo com estudo da consultoria McKinsey, 50% dos 
atuais postos de trabalho no Brasil poderiam ser automatizados, ou 53,7 milhões de um 
total de 107,3 milhões. 
 
O setor com maior percentual de empregos automatizáveis no Brasil é a indústria, com 
69% dos postos. Em seguida, ficam hotelaria e comida (63%) e transporte e 
armazenamento (61%). "Todos os países estão passando por redução de empregados na 
indústria e migração para os serviços", afirma Bruno Ottoni, pesquisador de economia 
aplicada do FGV/Ibre (Instituto Brasileiro de Economia). "A fronteira dos serviços vai 
demorar mais a ser cruzada, já que os postos são mais qualificados", diz. 
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China e Índia têm, juntas, 700 milhões de postos que poderiam ser cortados. 
A consultoria não prevê quantos postos serão criados com tecnologia nos próximos anos, 
mas fala de uma reestruturação do ambiente de trabalho, semelhante à revolução verde 
na agricultura, na metade do século 20. 
 
Para Ottoni, as previsões não necessariamente levam em conta as dificuldades de replicar 
em larga escala as novas tecnologias. "São barreiras culturais. Como um robô do Google 
vai dirigir em uma estrada esburacada do Rio de Janeiro?", afirma. 
 
O estudo considera que máquinas são boas em reconhecer padrões, otimizar e planejar 
ações, recuperar informação e executar ações motoras que não exijam muita sensibilidade 
ou destreza. Cerca de 60% das profissões poderiam ter ao menos 30% de suas atividades 
automatizadas, de acordo com essa premissa. 
 
Não são apenas trabalhos braçais —presidentes-executivos e banqueiros correm risco, 
assim como lojistas, agentes de viagens, costureiros e relojoeiros. Já legisladores e 
psiquiatras são as profissões com menor chance de serem automatizadas.  
 
O relatório foi feito com base em dados de 54 países, representando 78% do mercado de 
trabalho mundial. 
 
Os empregos que podem ser substituídos têm um custo de US$ 89 bilhões por ano no 
Brasil (R$ 275 bilhões) e US$ 14,6 trilhões no mundo (R$ 45,2 trilhões), equivalente a 1,2 
bilhão de trabalhadores, metade da força de trabalho mundial. 
 
O estudo estima que, entre 2036 e 2066, deve-se chegar a metade dessas substituições. 
A produtividade mundial pode, consequentemente, aumentar de 0,8% a 1,4% no mesmo 
período. 
 
As substituições dependem de as tecnologias se tornarem mais baratas que a mão de 
obra, do dinamismo do mercado e da "aceitação social", segundo o estudo. 
 
Em 2016, o Fórum Econômico Mundial estimou que a automatização poderá causar a 
perda no mundo de 7,1 milhões de empregos de 2015 a 2020, mas gerar, em 
compensação, 2 milhões de postos. 
 
No mesmo ano, um estudo do Citibank, com dados do Banco Mundial, concluiu que 57% 
dos postos poderiam ser substituídos por máquinas nos 35 países da OCDE.  
 
 
 
(Fonte: Folha de São Paulo – 17/05/2017) 


