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Cana puxa emprego na indústria de São Paulo  
 
Impulsionado pelo setor de açúcar e álcool, a indústria paulista criou 8,5 mil postos de 
trabalho em abril, após ter registrado saldo positivo de 9,5 mil vagas em março, de acordo 
com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).  
 
As usinas de cana, que entraram no período de safra, contrataram 7.673 trabalhadores.  
 
No acumulado do ano, o nível de emprego na indústria paulista segue positivo, com a 
geração de 21 mil vagas, alta de 0,97% sobre o mesmo período do ano passado.  
 
Apesar do número positivo, o diretor do departamento econômico da Fiesp, Paulo Francini, 
pondera que o resultado ainda segue embasado por um fator sazonal, que é a safra de 
cana.  
 
Entre os 22 segmentos acompanhados pela pesquisa para o mês de abril, nove tiveram 
saldo positivo, dez negativo e 3 permaneceram estáveis.  
 
Entre os positivos, os destaques foram os segmentos alimentício (6.627), coque, derivados 
de petróleo e biocombustíveis (2.083), produtos de borracha e plástico (1.919) e 
confecções e artigos do vestuário (1.051).  
 
Do lado negativo, o segmento que mais demitiu foi o de produtos de metal, exceto 
máquinas e equipamentos, com fechamento de 1.455 vagas.  
 
A pesquisa apura também a situação de emprego para as grandes regiões do Estado de 
São Paulo e em 36 Diretorias Regionais do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo).  
 
Por grande região, a variação no mês ficou positiva no Estado de São Paulo (0,39%) e no 
interior paulista (0,67%). Na Região Metropolitana de São Paulo, houve recuo de 0,09%. 
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Senado quer votar reforma trabalhista em junho  
 
Por Fabio Murakawa  
Em reunião ontem no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer e um grupo de 
senadores definiram um calendário para a tramitação da reforma trabalhista no Senado.  
 
No encontro, eles acertaram também algumas das mudanças que serão incluídas em uma 
medida provisória a ser editada para fazer ajustes no texto, evitando assim que ele retorne 
à apreciação da Câmara dos Deputados.  
 
Ficou acertado que o fim da contribuição sindical obrigatória permanecerá e sem um 
período de transição, como pleiteiam as centrais sindicais.  
 
Mas o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), ainda articula para tentar reverter 
essa medida e atenuar vários pontos da reforma, se possível no plenário do Senado.  
 
Participaram do encontro no Planalto o senador Ricardo Ferraço (PSDBES), que acumula 
a relatoria da matéria nas comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos 
Sociais (CAS); o senador Romero Jucá (PMDBRR), líder do governo no Senado e relator 
da reforma na Comissão de Constituição e Justiça; os presidentes da CAE, Tasso 
Jereissati (PSDBCE), e da CAS, Marta Suplicy (PMDBSP); e Antonio Anastasia (PSDB-
MG), primeiro vicepresidente da CCJ.  
 
Pelo calendário estipulado, a votação da reforma em plenário deve ocorrer entre os dias 
12 e 15 de junho. Ferraço marcou a leitura de seu parecer na CAE para o dia 23 de maio. 
A votação, ali, ocorrerá no dia 30.  
 
Na CAS, a leitura ocorrerá em 31 de maio, com votação em 7 de junho. Não foi definido 
um calendário para a CCJ, mas leitura e votação devem ocorrer antes de 15 de junho.  
 
Ferraço explicou que incluirá as mudanças que forem acertadas entre os senadores ao 
projeto oriundo da Câmara no texto introdutório de seu parecer, não promovendo nenhuma 
mudança ou supressão nos artigos da reforma.  
 
Evitase, assim, que o projeto retorne à Câmara. Segundo ele, Temer se comprometeu a 
contemplar as alterações em uma medida provisória (MP).  
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Por enquanto, foram acertadas com o presidente quatro alterações. Mas segundo Ferraço, 
mais mudanças poderão ser incluídas na MP, desde que pactuadas entre Senado e 
Planalto.  
 
As mudanças acertadas até o momento são: 1) veto ao artigo que permite o trabalho de 
gestantes e lactantes em local de trabalho insalubre; 2) manutenção do intervalo de 15 
minutos, para as mulheres, entre a jornada normal e a hora extra, que o texto advindo da 
Câmara havia eliminado; 3) restringir a jornada intermitente para os setores de comércio e 
serviços; 4) estabelecer que a jornada de 12 horas por 36 de descanso só pode ser 
estipulada por meio de acordo coletivo (o texto atual permite que ocorra por acordo 
individual).  
 
Renan Calheiros, entretanto, ainda defende que as mudanças devem ser feitas pelos 
senadores no texto da reforma. E também que novas mudanças sejam introduzidas na 
reforma.  
 
"A estratégia tem que ser debater a reforma como um todo", disse Renan. "Correr para 
entregar uma reforma ruim não é um encaminhamento inteligente."  
 
Ontem, Renan voltou a receber líderes de centrais sindicais para debater a reforma. Na 
ocasião, o deputado federal e presidente da Força Sindical Paulinho da Força (SDSP), 
apresentou uma contraproposta à reforma trabalhista.  
 
O contraprojeto altera vários pontos do texto relatado pelo deputado Rogério Marinho 
(PSDBRN), que modifica mais de cem artigos da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).  
 
Dentre outras coisas, a proposta, elaborada pelo gabinete de Paulinho com a ajuda de 
técnicos do Dieese, estabelece um período de transição para o fim da contribuição sindical 
obrigatória e reduz a previsão de acordos individuais entre patrões e empregados em 
detrimento dos acordos coletivos  sempre com participação dos sindicatos.  
 
Também restabelece o papel dos sindicatos na homologação da demissão do trabalhador.  
 
Mais tarde, Renan disse que debateria as mudanças com Ferraço e com o presidente 
Michel Temer, com quem vinha se desentendendo por conta das reformas.  
 
Kátia Abreu, por sua vez, recomendou moderação aos sindicalistas. "O melhor jeito de não 
mexer em nada é querer tudo", disse. 
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Destaques  
 
Por Horas extras  
 
O Tribunal Superior do Trabalho reduziu para R$ 15 mil a indenização por dano moral que 
o abatedouro Y. Watanabe, no Pará, foi condenado a pagar a uma auxiliar de abate, 
dispensada por justa causa após participar de paralisação para cobrar horas extras 
prestadas no dia de Corpus Christi. Os ministros da 5ª Turma entenderam que o valor 
inicial de R$ 130 mil resultaria em enriquecimento sem motivo da trabalhadora (RR 1495-
90.2014.5.08.0115). No caso, a empresa despediu por falta grave 26 empregados que 
paralisaram as atividades em 27 de junho de 2014, por meio período, para cobrar o 
pagamento do trabalho no dia de Corpus Christi (19 de junho), com adicional de horas 
extras de 100%. Segundo a auxiliar, não houve razão para a punição máxima, porque o 
abatedouro teria combinado a remuneração anteriormente, mas não cumpriu o acordo. Na 
Justiça, ela pediu o reconhecimento de dispensa imotivada, com o pagamento das 
respectivas verbas rescisórias, além de indenização por dano moral. Em sua contestação, 
a empresa negou ter combinado o pagamento, e defendeu as demissões por acreditar que 
os empregados agiram com desídia e cometeram atos de indisciplina e insubordinação  
faltas graves previstas no artigo 482, alíneas "e" e "h", da CLT. 
 
 
Seguro desemprego  
 
A Turma Regional de Uniformização (TRU) dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região 
uniformizou o entendimento de que, na concessão do benefício de seguro desemprego, o 
marco temporal previsto na lei (data da demissão) é o que define a legislação vigente 
aplicável. Segundo a decisão, ocorrida a demissão durante a vigência da Medida 
Provisória 665, de 2014, somente faz jus o trabalhador ao seguro desemprego se 
cumprida a carência prevista no referido diploma legal, não sendo aplicáveis as regras 
mais benéficas previstas na Lei 13.134, de 2015. O incidente de uniformização (nº 
5066473 46.2015.4.04.7100) foi interposto pela União, que após ser condenada a pagar 
seguro desemprego pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul pediu a prevalência do 
entendimento da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina que, em caso semelhante, isentou 
a União do pagamento. 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 18/05/2017) 



 

5 

 
 

Faltava trabalho a 26,5 milhões de pessoas no País no 1º 
trimestre, diz IBGE 
 
RIO - A taxa composta de subutilização da força de trabalho ficou em 24,1% no primeiro 
trimestre de 2017, resultado superior ao do quarto trimestre do ano passado (22,2%) e ao 
do primeiro trimestre de 2016 (20,9%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) trimestral, divulgados nesta quinta-feira, 18, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado equivale a dizer que 
faltava trabalho para 26,5 milhões de pessoas no País no primeiro trimestre. No quarto 
trimestre de 2016, eram 24,3 milhões nessa condição. O indicador inclui a taxa de 
desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de horas e a taxa da força de 
trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de emprego mas estariam 
disponíveis para trabalhar. 
 
Taxa de desocupação  
A taxa de desocupação no total do País no primeiro trimestre de 2017 foi de 13,7%, uma 
elevação de 1,7 ponto porcentual em comparação com o quarto trimestre de 2016 (12,0%) 
e alta de 2,8 pontos porcentuais frente ao primeiro trimestre de 2016 (10,9%). Houve 
crescimento do indicador em todas as Grandes Regiões em relação ao primeiro trimestre 
do ano anterior: Norte (de 10,5% para 14,2%), Nordeste (de 12,8% para 16,3%), Sudeste 
(de 11,4% para 14,2%), Sul (de 7,3% para 9,3%) e Centro-Oeste (de 9,7% para 12,0%). A 
Região Nordeste permanece registrando a maior taxa de desocupação dentre todas as 
regiões, seguida pelo Sudeste. 
 
São Paulo  
A taxa de desocupação no Estado de São Paulo ficou em 14,2% no primeiro trimestre. Em 
igual período do ano anterior, a taxa de desemprego em São Paulo estava em 12%. No 
quarto trimestre de 2016, o resultado foi de 12,4%. 
 
Grupos  
A taxa de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos de idade, 28,8%, continuou a 
apresentar patamar superior ao estimado para a taxa média total. Este comportamento foi 
verificado tanto para o Brasil, quanto para cada uma das cinco Grandes Regiões, onde a 
taxa oscilou entre 19,1% no Sul e 32,9% no Nordeste. Já nos grupos de pessoas de 25 a 
39 e de 40 a 59 anos de idade, este indicador foi de 12,8% e 7,9%, respectivamente. 
Estadão Conteúdo 
 
 
(Fonte: DCI – 18/05/2017) 
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Cada robô desemprega 3 nos EUA, mas humanos terão v agas, 
indica estudo 
 
ANA ESTELA DE SOUSA PINTO DE SÃO PAULO 
Cada novo robô industrial por 1.000 trabalhadores instalado nos Estados Unidos 
desempregou três pessoas, segundo estudo recém-divulgado por Daron Acemoglu, 
professor do MIT (Massachusetts Institute of Technology), e Pascual Restrepo, da 
Universidade de Boston. "Há muita especulação sobre o que pode acontecer quando os 
robôs chegarem. Decidimos ir além e investigar o que já está de fato ocorrendo", escrevem 
os dois na apresentação do trabalho. 

De fato, as estimativas variam muito: de 9% dos empregos em risco nos próximos 20 anos 
nos países desenvolvidos, nos cálculos de Arnoud Arntz, da Universidade de Amsterdã, a 
57%, na previsão do Banco Mundial, ambos sobre os países da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais ricos do mundo). 

Para medir o impacto real, Acemoglu e Restrepo estudaram regiões industrializadas dos 
EUA após a implantação de robôs classificados como "máquinas multitarefas 
reprogramáveis e controladas automaticamente". 
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Há hoje em operação nos EUA quase 1,8 robô por 1.000 trabalhadores -em 2010, era 1,4 
e na virada do século, 0,7. A indústria que mais os usa é a automotiva (39%), seguida por 
eletrônicos (19%). 
 
O trabalho de Acemoglu e Restrepo exclui outras tecnologias que podem substituir o 
trabalho humano (software ou máquinas mais simples) e decompõe o impacto dos robôs 
em duas vertentes: uma negativa, que ocorre diretamente sobre os trabalhadores, e outra 
positiva, com o aumento de produtividade da economia como um todo. 

Nas regiões do país mais expostas às máquinas multitarefas -o centro-oeste americano e 
parte da Nova Inglaterra-, os economistas observaram redução significativa do emprego e 
do salário. 

 
 

De 1990 a 2007, quando a taxa de robôs por 1.000 habitantes triplicou (de 0,4 para 1,2), 
cada nova máquina desempregou 6,2 trabalhadores (queda de 0,37 pontos percentuais da 
população ocupada) e os salários caíram 0,73%.  

No país como um todo há consequências econômicas positivas, como a redução do custo 
de produção que pode beneficiar outros setores. Esse ganho, no entanto, depende de 
quão fácil é substituir os produtos e do mercado de trabalho em cada região. 

Em seu estudo, Acemoglu e Restrepo calcularam que a possibilidade de substituição 
suaviza (pouco) o efeito sobre emprego e salário: a queda no emprego passa de 0,4 para 
0,34 e a dos salários, de 0,75 para 0,5. Considerada a repercussão positiva sobre outros 
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setores, a redução final é de 3 demitidos para cada novo robô e redução de 0,25% no 
salário. 
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No total, segundo eles, foram desempregados entre 360 mil e 670 mil americanos desde a 
introdução das máquinas multitarefas no país, nos anos 1990. 

O próximo passo do estudo será aperfeiçoar estimativas de impacto futuro. 

Tomando como base o cenário mais agressivo do Boston Consulting Group de que o 
número de robôs industriais quadruplicaria até 2025, Acemoglu e Restrepo calculam uma 
perda de até 1,76 ponto percentual na taxa de ocupação e de até 2,6% na remuneração 
nessa década. 

"É um efeito mensurável, mas é preciso notar que, mesmo no mais agressivo dos 
cenários, estamos falando sobre uma fração pequena do mercado de trabalho sendo 
afetado", escrevem. 

"Nada respalda até o momento a visão de que novas tecnologias tornarão obsoleta a 
maior parte dos empregos e dos humanos." 
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(Fonte: Folha de São Paulo – 18/05/2017) 
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