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Governo e indústrias discutem plano nacional para 
modernização do setor  
 
Por Luciano Máximo 
Diante do encolhimento sistemático da participação da indústria brasileira no Produto 
Interno Bruto (PIB) desde meados dos anos 80, governo e empresas tentam reverter a 
situação apostando em ampla modernização da atividade manufatureira com a inserção do 
país na onda da Indústria 4.0 ou da "nova revolução industrial", como prefere chamar o 
escritor britânico Peter Marsh. Ele esteve no Brasil na semana passada para apresentar 
suas visões sobre os rumos do setor em eventos da Mobilização Empresarial pela 
Inovação (MEI), uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em um dos 
encontros, realizado em São Paulo, Rafael Rodrigues Moreira, assessor especial do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, anunciou o lançamento, para outubro 
deste ano, de um plano nacional voltado à Indústria 4.0.  
 
Segundo ele, a iniciativa terá aspectos de política industrial, com ênfase em incentivos 
fiscais a empresas inovadoras e startups, além de estímulos governamentais para adoção 
e geração de tecnologias e formação mão de obra especializada. O principal objetivo, 
segundo Moreira, é massificar a produção industrial a partir de práticas mais modernas. 
"Pretendemos ancorar o plano ou a estratégia em instrumentos que possam ser úteis ao 
próprio setor privado, como regimes fiscais, principalmente aqueles que serão e precisarão 
ser renovados [Inovar Auto]. Nesse processo, já há questões legais a serem observadas, o 
que vai permitir construir um ambiente favorável para que a iniciativa privada possa atuar 
em cima disso, adotando e criando novas tecnologias para aumentar sua produtividade", 
explicou Moreira.  
 
No mesmo evento, Pedro Passos, copresidente do conselho de administração da Natura e 
integrante da MEI, disse que, para se recuperar, a primeira lição que a indústria brasileira 
deve fazer é se espelhar e seguir referências de seus competidores mais desenvolvidos. 
"A indústria no mundo está numa nova fronteira e nós não fomos competentes [para 
acompanhar]", criticou Passos, citando dado de pesquisa da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que aponta que a China tem cerca de 
300 robôs para cada 10 mil trabalhadores industriais, enquanto no Brasil essa relação é de 
"pouco mais de uma dezena" de robôs nas fábricas para cada 10 mil trabalhadores. 
Marsh, autor do livro "The New Industrial Revolution: Consumers, Globalization and the 
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End of Mass Production", reconhece que a indústria brasileira passa por forte declínio, é 
afetada pelas crises econômica e política, mas avalia que o país tem uma cadeia industrial 
bastante variada e empresas inovadoras em diferentes setores. Nesse contexto, vê o país 
em posição favorável para "misturar" experiências e tecnologias para que o setor mergulhe 
na "nova revolução industrial". "Na verdade, esse conceito  ou Indústria 4.0, não importa o 
termo  indica que o setor manufatureiro está diante de novas oportunidades. A chave para 
mergulhar nessa nova revolução é a habilidade de integrar grupos de tecnologia por meio 
de um processo de 'blending' para criar novos produtos e serviços", contou Marsh.  
 
Essa mistura de processos inclui digitalização da produção e mudanças organizacionais. 
"Digitalização é implementar nas fábricas novas formas de comunicar e processamento de 
informação, impressão 3D e adoção de máquinas que aprendem [machine learning]. O 
resto está no campo das ideias, o que envolve pensar em nichos de mercado, participar de 
cadeias globais de produção e se cercar de profissionais capazes de combinar habilidades 
técnicas e pessoais", avalia o escritor. "Empresas novas e modernas, as startups, são 
muito importantes para o futuro da indústria, mas não podemos nos esquecer dos velhos 
negócios", diz Marsh. "Costumo citar o exemplo da Lego, empresa dinamarquesa quase 
centenária, que passou por grave crise anos atrás, perdeu mercado, mas se reinventou. 
Baseada em novas ideias, a Lego mexeu em design e modernizou técnicas de produção e 
de sua própria organização. Tudo isso para continuar produzindo o mesmo e único 
produto, o tijolinho de plásticos para montar." 
 
 
 

Trabalho infantil na agricultura cresce 15,4% em um  ano  
 
Por Ligia Guimarães 
O número de crianças de 5 a 9 anos de idade que trabalhavam no campo aumentou 
15,4% no Brasil de 2014 para 2015, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad 2015), analisados pela Fundação Abrinq. Em 2015, havia 
67.125 crianças nessa faixa etária trabalhando em atividades agrícolas, ante 58.188 em 
2014. É o segundo ano consecutivo em que o trabalho infantil cresce nesse segmento; em 
2013, eram 49.818 crianças entre 5 e 9 anos de idade contabilizadas pelo IBGE na 
população ocupada em atividades agrícolas. O crescimento evidencia "que a ocupação 
agrícola de crianças mais novas enfrenta dificuldades de identificação, prevenção e 
combate", destaca o relatório "O Trabalho Infantil no Brasil  o Desafio do Trabalho Infantil 
nas Atividades Agrícolas", divulgado hoje pela Abrinq.  
 
O estudo é uma das ações da campanha 100 Milhões por 100 Milhões, uma iniciativa 
global do Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, que lançará a campanha pessoalmente hoje em 
Brasília. A iniciativa foi lançada globalmente no "Laureates and Leaders for Children 
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Summit 2016", em Nova Déli, na Índia, em dezembro de 2016, com a presença de líderes 
de todo mundo. No Brasil, a campanha será coordenada pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, com parceria temática do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil (FNPETI), e prevê também audiências públicas na Câmara dos 
Deputados, no Senado. "No Brasil há tendência de crescimento do trabalho infantil 
decorrente da crise econômica. Então, decidimos promover um seminário para debater 
alternativas à crise econômica que garantam os direitos sociais", afirma Daniel Cara, 
coordenador da campanha no Brasil. "O objetivo é mostrar que o melhor antídoto ao 
trabalho infantil, que vem crescendo, são políticas sociais. E é preciso ter uma política 
econômica que ampare e promova os direitos sociais, especialmente de crianças e 
adolescentes", afirma Cara.  
 
Ainda de acordo com os dados divulgados pela Abrinq, 85,5% da população entre 5 e 9 
anos que trabalha atua especificamente em atividades agrícolas. Embora o trabalho infantil 
seja proibido no Brasil pela Constituição de 1988, ainda havia 2,7 milhões de crianças e 
adolescentes brasileiros estão em situação de trabalho, ante 3,3 milhões em 2015. Os 
números em geral vêm caindo  em 2005, havia mais de 5,5 milhões de criança em 
situação de trabalho no Brasil, mas preocupam as entidades o fato de que, no trabalho 
agrícola, a redução tem sido menos expressiva quando comparada às demais atividades 
de trabalho. No dado geral, o trabalho infantil em atividades agrícolas caiu só 17% em 
2015, ante a queda de 22% observada nas atividades não agrícolas. Caso a redução se 
mantenha no ritmo atual, o Brasil não conseguirá cumprir a meta dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU de eliminar todas as formas de trabalho infantil até 
2025, alerta a Campanha Nacional pelo Direito à Educação.  
 
O estudo da Fundação Abrinq também revela que 4,1% de crianças e adolescentes (5 a 
17 anos) que trabalham em atividades agrícolas no Brasil (ou 35.084 em números 
absolutos) não sabem ler ou escrever. Estados como Alagoas, Paraíba e Bahia têm taxa 
de analfabetismo três vezes maior que essa média, com 12% de crianças e adolescentes 
ocupados no meio rural sendo considerados analfabetos. No Acre, esse indicador chega a 
15,9%. E se a estatística considerar apenas as crianças mais novas (5 a 9 anos) ocupadas 
no campo no Brasil, 25% delas não sabem ler nem escrever. A falta de estudo também 
ocorre no cenário de trabalho infantil urbano. Somando ocupações agrícolas e não 
agrícolas, o levantamento aponta que 20% das crianças e adolescentes que trabalham no 
Brasil estão fora da escola. O grupo de 15 a 17 anos ocupado nas cidades e no campo é a 
maior vítima da evasão escolar: 26% dos jovens que trabalham não estudam. É uma taxa 
bastante superior à média nacional dos que não frequentam a escola nessa faixa etária 
(16%, segundo a Pnad 2015). 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 12/06/2017)  
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Analistas já projetam inflação mais próxima dos 3% no final 
deste ano 
Aumento do IPCA voltou a ficar abaixo das expectati vas do mercado no mês passado, dando força a 
projeções mais baixas para 2017 e a um corte de 1 p onto percentual na taxa básica de juros 

 
 
São Paulo - O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou abaixo da projeção do 
mercado em maio, o que reforçou as estimativas de um resultado mais próximo dos 3% 
neste ano. Nesse caso, seria visto o menor patamar desde 2006, quando a alta foi de 
2,81%. A aposta em uma desaceleração maior do índice, que hoje está em 3,6%, baseia-
se na perspectiva para os dados de junho, julho e agosto. Estes devem ser inferiores aos 
vistos em igual período de 2016, quando os preços de alguns alimentos ainda 
pressionavam o IPCA. 

O aumento de 0,35% atingido em junho do ano passado, por exemplo, deve ser 
substituído por uma deflação de 0,07% neste mês, segundo Luiz Fernando Castelli, 
economista da GO Associados. "Há espaço para o IPCA ficar abaixo dos 3% nos 12 
meses encerrados em agosto." A partir de setembro, segue o entrevistado, o índice deve 
voltar a subir, já que o choque positivo dos preços de alimentos deve acabar. "Com isso, a 
inflação pode terminar o ano perto dos 3,5%", aponta Castelli. 

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV), André Braz segue a mesma 
linha. "É difícil prever qual será o comportamento dos preços agrícolas durante o segundo 
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semestre, mas o resultado de maio voltou a surpreender e abre espaço para um número 
mais próximo dos 3% no acumulado deste ano", afirma o especialista. 

Para o IPCA do mês passado, a mediana das projeções do relatório Focus apontava 
aumento de 0,46%. Entretanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
revelou, na última sexta-feira, que a inflação subiu 0,31% em maio, o menor resultado para 
o período desde 2007, quando os preços aumentaram 0,28%. As projeções do mercado 
para este ano apontavam, até a semana passada, uma alta de 3,9% para o índice de 
preços. A estimativa é bastante inferior àquela feita no começo de janeiro, quando era 
esperado aumento de 4,8% em 2017. 

Sobre o IPCA de junho, Braz afirma que a mudança para a bandeira verde na tarifa da 
energia, a redução no preço do combustível e uma alta inferior para medicamentos devem 
garantir deflação de 0,1%. 

Política monetária 

Os resultados de maio e junho devem pressionar o Comitê Político Econômico (Copom), 
que se reúne no final de julho. De acordo com os entrevistados, a última sinalização do 
colegiado do Banco Central (BC), de que o corte na taxa básica de juros poderia diminuir, 
torna-se mais questionável com um avanço ainda menor dos preços. "Nesse cenário, 
ganha força o corte de 1 ponto percentual na próxima reunião", diz Castelli. Ele acredita 
que o Copom só promoverá um corte menor "se algum evento catastrófico acontecer", 
como uma piora do quadro político, que poderia causar uma alta no câmbio. 

A desvalorização do real também foi citada entre os riscos para a inflação no segundo 
semestre. "Além disso, pode haver algum problema climático e uma frustração nas 
colheitas", acrescenta Braz. 

Em queda 

No mês passado, a energia elétrica, com uma alta de 8,98%, foi o principal motivo para o 
aumento do IPCA, que vinha de um avanço de 0,14% em abril. Entre janeiro e maio, a 
inflação chegou a 1,42%, bem abaixo dos 4,05% registrados em igual período de 2016. 
Entre os grupos de preços, destaque para a deflação de Alimentação e Bebidas (-0,09%) e 
Transportes (-0,07%), enquanto que a energia elétrica elevou o resultado de Habitação 
(0,32%). Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para 
famílias de renda mais baixa, teve alta de 0,36% em maio, acima dos 0,08% vistos em 
abril. Em doze meses, a alta acumulada recuou para 3,35%. 

Renato Ghelfi 
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Reduzir a jornada de trabalho é preciso 
 
No entanto, legislação sobre horas-extras deve ser respeitada para não elevar informalidade 
 
- A redução da jornada de trabalho, acompanhada de um controle eficiente para impedir a 
realização de horas-extras acima do limite legal (hoje limitadas a 2 horas por dia), é 
fundamental para o incremento da geração de empregos e fomento da economia nacional. 
 
Numa situação de queda do consumo e instabilidade econômica, possuir segurança sobre 
a manutenção de seu emprego é fator decisivo para o retorno de números para o 
comércio, além de melhoria nas expectativas dos investidores e dos agentes econômicos 
em geral. 

De acordo com estudo do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), Nota Técnica Número 91 - Setembro de 2010, a redução da jornada 
feita pela Constituição de 1988 (de 48 horas para 44 horas) levou a um aumento de 0,7% 
nos empregos. No entanto, a pesquisa destaca que houve aumento de 24,4% para 41,2% 
entre o conjunto de trabalhadores que fazia horas-extras, comparando os seis meses 
anteriores e os seis meses posteriores à promulgação da Constituição. Portanto, é 
importante que se observe a legislação sobre horas-extras, caso contrário, o efeito pode 
ser prejudicial para os trabalhadores, gerando aumento da informalidade e precarização da 
jornada. 

Nessa esteira, e no bojo das discussões da reforma trabalhista do governo Temer, foi 
apresentada a PEC 12/2017, lida em plenário no Senado no último dia 29/3. De coautoria 
de 29 senadores (da situação e da oposição), a PEC reduz a jornada para 30 horas 
semanais, limitadas a seis horas diárias. De fato, constituiria um avanço empregador e 
propulsor da atividade econômica, em um momento de seca em investimentos e consumo. 
Ao final, vale recordar que, por caracterizar situação mais benéfica ao trabalhador, a 
redução de jornada pode ser negociada por acordo e convenção coletiva e prevalecer 
sobre a lei. 

Trata-se, portanto, de um exemplo clássico de prevalência do negociado sobre o legislado 
previsto pelo nosso atual modelo constitucional e legislativo, mas convenientemente 
escondida, por se tratar de situação que melhora as condições de trabalho, superando o 
conjunto protetivo mínimo legislado. 

Enviar um e-mail - sócio de Crivelli Advogados Assoc iados - Angelo Antonio Cabral 

 
(Fonte: DCI – 12/06/2017) 
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Cobradores de ônibus temem perder emprego após deci são da 
Justiça de SP 

Um dia depois de uma decisão da Justiça permitir que a Prefeitura de São Paulo, sob 
gestão João Doria (PSDB), retire os cobradores dos ônibus, profissionais da categoria 
diziam temer a perda de empregos. A SPTrans (empresa municipal de transportes) diz 
estudar recolocação dos cobradores em outras atividades. O Sindmotoristas (sindicato da 
categoria) afirma confiar no compromisso assumido pela prefeitura, mas que, "mesmo 
assim", seu departamento jurídico foi acionado para monitorar e tomar as providências 
cabíveis, para garantir a vigência da lei que garante a presença dos cobradores no 
sistema. 
 
Conforme mostrou a Folha  nesta sexta (9), o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou 
inconstitucional lei de novembro de 2001 que obrigava a prefeitura a manter cobradores 
nos ônibus. Com isso, Doria poderá levar adiante o seu projeto de extinguir aos poucos a 
função. Embora ainda caiba recurso, a decisão derruba o principal obstáculo formal para 
efetivar a mudança, considerada estratégica pela gestão tucana para reduzir os custos dos 
serviços de ônibus. 
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"Dizem que vão nos realocar [os 20 mil cobradores da capital paulista]. Mas duvido. Acho 
que vão demitir mesmo. Somos pais de família, precisamos desse trabalho", disse um 
cobrador de 36 anos da linha 576C/10 (Metrô Jabaquara-Terminal Santo Amaro), 
que testa ônibus sem cobradores. 
 
Para um motorista da mesma linha, de 47 anos, o cobrador fará falta. "É um profissional 
essencial. Dá informações para os passageiros, ajuda cadeirantes e nos avisam quando 
as pessoas já desceram. Isso dá segurança. Nem sempre enxergamos o coletivo quando 
está cheio". 
 
Um motorista dessa mesma linha, que dirige um ônibus sem cobrador, disse que o tempo 
de viagem aumentou em cerca de dez minutos. "Isso porque tenho que parar tudo para 
ajudar cadeirantes, por exemplo. Mas também paro, e me atraso, porque tenho que 
explicar aos passageiros com dinheiro que eles precisam aguardar o próximo ônibus com 
cobrador".  
 
Todos os funcionários pediram para não serem identificados. Passageiro dessa linha, o 
aposentado Joel Dias, 60, reclama quando entra no ônibus sem cobrador. "Os motoristas 
perdem muito tempo, atrasa nossa viagem." 
 
A SPUrbanuss (sindicato das empresas) diz que não há determinação para que "a frota 
em operação trabalhe sem o cobrador". 
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(Fonte: Folha de SP – 12/06/2017) 



 

10 

 

DECISÕES 
 

 
 

DESTAQUES 
 
Acordo coletivo  
 
A 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) considerou inválida cláusula de acordo 

coletivo que reduzia o intervalo intrajornada de um motorista de ônibus filiado ao Sindicato 

dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte Com a decisão (RR122-

32.2013.5.03.0007), a Cidade BH Transportes foi condenada a pagar uma hora 

extraordinária por dia em que o motorista trabalhou além da sua jornada de seis horas e 

usufruiu intervalo inferior a 60 minutos. O entendimento reforma acórdão do Tribunal 

Regional do Trabalho de Minas Gerais que, como a primeira instância, indeferiu as horas 

extras, por considerar que as entidades sindicais têm legitimidade para a aprovação do 

instrumento coletivo em assembleias, o que faria presumir o atendimento das condições 

para a redução do intervalo, observando as particularidades do transporte coletivo de 

passageiros. 


