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Número de homens desempregados recua 2,7%, revela I pea 
 
São Paulo - A população ocupada masculina retroagiu 2,7% e a feminina, 0,7%, no 
primeiro trimestre deste ano em relação a igual período de 2016. Em 2012, a população 
masculina respondia por 44% de todos os desocupados e, atualmente, corresponde a 
50%. 
 
As informações são da seção da Carta de Conjuntura do Ipea, que analisou os microdados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). 

Na comparação com o início da série (primeiro trimestre de 2012), a diferença entre as 
populações masculina e feminina ocupadas fica ainda mais clara com a queda de 0,9% da 
masculina, ante o aumento de 3,7% da feminina. 

"Tem aumentado a ocupação entre as mulheres no mercado de trabalho e, como 
consequência, a participação dos homens na população desocupada vem crescendo", 
destaca a pesquisadora do Ipea Maria Andréia Lameiras, autora da seção de Mercado de 
Trabalho. 

A análise revela que a maioria dos desempregados é de trabalhadores entre 18 e 39 anos 
(70%) e tem ensino médio completo ou incompleto (50%). Dentre os que passaram a 
procurar emprego e não obtiveram uma colocação no mercado de trabalho, cerca de 50% 
têm idade entre 14 e 24 anos e cerca de 35% possuem o ensino médio. Na outra ponta, 
dentre os que conseguiram uma ocupação, 35% têm entre 25 e 49 anos e 43% têm 
apenas o fundamental completo. 

Além disso, a taxa de permanência no desemprego vem aumentando. No primeiro 
trimestre de 2017, 48% dos trabalhadores desocupados não conseguiram nenhuma 
colocação no mercado de trabalho, independentemente do tipo de ocupação, o que 
significa um incremento de 0,4 p.p. em relação ao observado no mesmo intervalo de 2016 
(44%). 

Maior rendimento 

Apesar da queda da ocupação, por outro lado, o rendimento continua crescendo. 
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No último trimestre encerrado em abril, o salário médio recebido apontou um crescimento 
de 2,7%, alcançando o seu melhor resultado nos últimos três anos. De acordo com Maria 
Andréia, "entre os que se mantiveram ocupados, o rendimento médio real vem 
aumentando, o que pode ser um indicativo da retomada do consumo das famílias". 

Da redação 

 

Setor de TI espera demissões se confirmado fim de 
desoneração 
 
- O setor de Tecnologia da Informação (TI) afirma que vai desempregar 83 mil pessoas, se 
a Medida Provisória (MP) 774 que modifica a tributação sobre a folha de pagamento for 
aprovada. O assunto foi discutido, nesta semana, em audiência pública da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados.  
 
Os empresários também falam em queda de 2% na arrecadação do governo com o 
segmento e descartam novos reajustes salariais pelos próximos três anos. Apoiadas por 
representantes dos ministérios da Ciência e Tecnologia, e da Indústria e Comércio, as 
empresas de TI dizem que estavam vivendo um verdadeiro 'crescimento chinês' nos 
últimos anos e que a política de desoneração fez com que trabalhadores contratados como 
pessoas jurídicas fossem formalizados. 
 
Os parlamentares presentes no debate foram unânimes em criticar a MP. O deputado 
Sandro Alex (PSD-PR) pretende negociar o assunto com o relator da MP, senador Airton 
Sandoval (PMDB-SP), até 20 de julho, quando o parecer deve ser apresentado. / Agências 

 
 

Setor de serviço recua em abril e retomada é adiada  
 
Sem resultados positivos consistentes e indicadores  de emprego negativos, CNC revê para baixo 
previsão anual 
 

São Paulo - Sem uma recuperação consistente nos indicadores de emprego, o setor de 
serviços mantém quedas e permanece com futuro nebuloso. Mesmo com projeções 
melhores para o segundo semestre, a tendência é que a recuperação da receita seja 
adiada novamente. 
 
Apesar do crescimento de 1% no volume de receita das empresas de serviços em abril na 
comparação com março, o indicador teve queda de 5,6% na comparação com o mesmo 
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mês do ano passado. Este foi o pior resultado da pesquisa para o mês de abril desde 
2012. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada esta semana pelo 
IBGE. "Embora a alta de 1% tenha sido positiva, não repõe a queda do mês anterior (-
2,6%). A queda na comparação com o ano passado também foi maior. O ritmo de queda 
continua forte", afirma o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), Fabio Bentes. 

No acumulado de janeiro a abril, o setor de serviços apresentou queda de 4,9%, ante o 
mesmo período de 2016. Os últimos resultados são preocupantes e podem mostrar uma 
recuperação mais tardia do que o esperado. Tudo isso, após a PMS ter passado por dois 
anos de queda, de -3,6% em 2015 e -5% em 2016. "Para o segundo semestre esperamos 
quedas menos acentuadas, mas ainda não vislumbramos uma recuperação", diz. 

Perspectivas 

Com os novos resultados, a CNC revisou de -2,6% para -3% a expectativa de 
desempenho do setor de serviços para este ano. "A revisão basicamente ocorreu pelo 
desempenho do mês na comparação com o ano passado. As chances de melhorar a 
previsão ainda são pequenas", conta. 

Para que uma nova revisão com perspectivas melhores seja realizada, o executivo afirma 
que é necessário a previsão de retomada do mercado de trabalho fique 'mais clara'. "Hoje 
os dados do Caged mostram alta em um mês e queda no outro. Quando tivermos uma 
sequência de altas, certamente vamos revisar", destaca. 

Segundo o economista, fatores como o a queda de juros e os saques do FGTS têm um 
impacto direto no varejo, mas na área de serviços são necessários outros fatores, como a 
confiança do investidor para a contratação de mão de obra - muito intensiva no setor. "Os 
saques do FGTS são mais usados para quitar dívidas e compras a prazo", indica. 

De acordo com os dados do IBGE, os segmentos que apresentaram maior retração na 
receita real - no acumulado do ano, ante o mesmo período do ano anterior - foram os 
serviços técnicos-profissionais, que apresentou queda de 17,8% e o transporte aéreo, que 
contraiu 15,8% na mesma base. "Os chamados serviços profissionais carecem de um 
maior nível de investimento das empresas e esta por sua vez precisa de um maior nível de 
confiança", esclarece. 

No resultado por região, os estados com piores desempenhos estão localizados na região 
Norte do País, sendo eles, Amapá (-18,9%), Roraima (-17,3%) e Rondônia (-16,9%). 

Vivian Ito 
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TRT: Aviso-prévio pode ser trabalhado 
 
São Paulo - O juiz Ronaldo Antônio Messeder Filho, da 2ª Vara do Trabalho de João 
Monlevade (MG), entendeu que não há nenhuma ilegalidade em que o aviso-prévio 
proporcional seja trabalhado por tempo superior a 30 dias, já que a norma que o instituiu 
(Lei 12.506/2011) não faz qualquer restrição a esse respeito. 
 
No caso, o reclamante foi por vários anos contratado da empresa processada até ser 
dispensado sem justa causa, trabalhando nos 44 dias do período do aviso prévio 
proporcional que lhe foi concedido pela empresa. 

De acordo com nota à imprensa, trabalhador afirmou durante o processo que não estava 
obrigado a trabalhar nos dias do aviso acrescidos pela Lei 12.506/2011, ele pediu na 
Justiça que a empresa fosse condenada a lhe pagar as diferenças por 14 dias do aviso 
proporcional trabalhado. No entanto, o magistrado não deu razão ao trabalhador e rejeito o 
requerimento dele. 

Na sentença, o julgador ressaltou que a lei que institui o benefício não estabelece que o 
aviso prévio proporcional seja indenizado, ou mesmo trabalhado. "Assim, inexiste 
fundamento legal para a limitação de 30 dias de trabalho, de forma a não abranger a 
proporcionalidade fixada na lei", ressalta a nota à imprensa. 

O juiz reforçou ainda seu posicionamento citando jurisprudência do Tribual Regional do 
Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), em que se ressaltou que a exigência legal de 
concessão pelo empregador de aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho aplica-se 
tanto na modalidade trabalhada como na indenizada, já que lei não faz qualquer restrição 
no aspecto. 

Por fim, o magistrado ponderou que existem também exemplos de decisões do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) acolhendo a tese de que a Lei 12.506/2011, que regulamentou 
o aviso prévio proporcional, não prevê a obrigação de o empregador conceder, de forma 
indenizada, a parcela proporcional excedente ao mínimo de trinta dias. 

Com tudo isso, o juiz Ronaldo Antônio Messeder Filho reconheceu a validade aviso prévio 
proporcional trabalhado, por 44 dias, rejeitando o pedido feito pelo trabalhador. 

Segundo a nota à imprensa, entretanto, contrariado, o reclamante decidiu ingressar com 
um recurso ao TRT de Minas Gerais, que se encontra em trâmite atualmente. 

Da redação 
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Apesar do otimismo, futuro do setor de embalagens é  incerto 
 
Termômetro. O retorno da incerteza política e econô mica no cenário local não alterou a previsão de 
representantes da indústria. Mas o que puxa a alta ainda é demanda do segmento Premium 
 

São Paulo - A incerteza quanto ao futuro da economia ainda coloca em xeque a 
recuperação do setor de embalagem. Apesar disso, a indústria tenta manter o otimismo 
para este ano. 
 
"O fator político tem uma influência importante na economia, pelos efeitos que tem sobre a 
confiança da população. No entanto percebemos que, mesmo com as preocupações 
recentes na política, ainda existe a possibilidade de recuperação gradativa da demanda 
por embalagens neste ano", afirma a diretora-executiva da Associação Brasileira de 
Embalagem (Abre), Luciana Pellegrino. 

A produção física de embalagens recuou 4,2% no ano passado, de acordo com dados da 
Abre. Porem, para este ano, a expectativa se mantém positiva, diz Luciana. "Esperamos 
encerrar o ano com crescimento, mas ainda é difícil estabelecer um número, vai depender 
muito do resultado mês a mês no segundo semestre", comenta ela. 

No acumulado dos últimos doze meses até abril, a produção de embalagens da cadeia de 
papel apresenta queda de 1% frente ao mesmo período do ano anterior, mostrando uma 
desaceleração do recuo observado em meses anteriores. 

Já a categoria de embalagens de plástico acumula retração de 5,2% na mesma 
comparação. E as embalagens metálicas têm queda de 1,6% até abril. 

A dúvida quanto ao resultado do setor como um todo no fechamento do ano, explica 
Luciana, da Abre, reflete as oscilações constantes na produção brasileira de embalagens. 

"Tivemos uma alta em março, mas queda em maio. Isso acontece porque as bases de 
recuperação do setor ainda estão se formando", diz a porta-voz. 

Já na avaliação do presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), 
Eduardo Terra, depois de três anos de crise, a perspectiva era de recuperação para o 
setor de embalagens este ano, em linha com a melhor do consumo no País. 

"Mas com o cenário político recente, caminhamos agora para um ano de estabilidade e, a 
depender do que vai acontecer na política até o fim do ano, podemos entrar em 2018 com 
um viés de crescimento, mas não no ritmo que todos desejam", afirma o especialista da 
SBVC. 
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Papel 

A Klabin, uma das principais fabricantes de embalagens de papel no País, encerrou o 
primeiro trimestre do ano com alta nas vendas e a expectativa para o ano ainda é otimista. 

"Apesar do cenário adverso de importantes variáveis da atividade econômica no último 
ano, o mercado de embalagens de papel demonstra contínua trajetória de recuperação. 
Um exemplo é o avanço de 2,7% nas vendas de papelão ondulado [do setor] nos quatro 
primeiros meses desse ano. Esse índice também é um forte indicador para o segmento de 
embalagens de papel-cartão, que historicamente segue esse roteiro de resultados no 
médio prazo e reforça nosso otimismo", afirma o gerente comercial de cartões da Klabin, 
Vinicius Campos. 

Segundo o executivo, cerca de 95% do papel-cartão comercializado pela Klabin é 
destinado ao mercado de alimentos, bens de consumo e higiene. "Linhas que demonstram 
bom desempenho mesmo em períodos sensíveis da economia", diz. 

Tendências 

Apesar da resiliência dos produtos de necessidade básica, Luciana, da Abre, conta que a 
demanda por embalagens para produtos classificados como premium continuará sendo o 
destaque do setor, com provável expansão das vendas ainda na segunda metade do ano. 

"O padrão de consumo do brasileiro amadureceu nos últimos anos e isso se reflete no 
crescimento da demanda em categorias premium mesmo em meio a crise econômica. 
Embora o brasileiro ainda busque otimizar muito a cesta de compras, ele está aberto a 
pagar mais por alguns produtos e isso é uma oportunidade para o setor de embalagens", 
conta. 

Para o especialista em marketing de embalagens, Sérgio Luís Ignácio de Oliveira, a 
medida que a indústria de bens de consumo no País avançar a partir do próximo ano, 
pautada no amadurecimento dos consumidores finais, as embalagens também devem 
evoluir, com propostas de maior valor agregado e sustentabilidade. 

No entanto, após mais de dois anos de retração econômica, a demanda por embalagens 
pela indústria ainda é muito pautada na busca por modelos que tenham como apelo o 
custo-benefício oferecido, seja pelo tamanho da embalagem ou rótulo, característica que 
não deve mudar tão rápido. 

"As embalagens com propostas de promoção ainda têm muito apelo junto ao consumidor 
final e, depois que a situação econômica melhorar, as indústrias sabem que a embalagem 
continuará exercendo um papel decisivo para a venda", avalia Oliveira. 
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A usabilidade da embalagem, para facilitar o transporte dos produtos ou permitir o 
reaproveitamento como um acessório após o consumo do produto, está entre as principais 
tendências para o setor em meio a retração econômica, conta ele. 

As embalagens retornáveis também devem se manter em alta, favorecendo indústrias 
como a de vidros no setor de bebidas. "A versão retornável exige fidelidade do cliente final, 
além de uma economia de custos para a fabricante do produto envasado, mas as 
indústrias precisam saber usar esse modelo de maneira eficaz", diz Oliveira. 

Para atender a demanda da indústria por redução de custos e produtos mais sustentáveis, 
a Klabin produz um papel cartão destinado a alimentos congelados que não demanda o 
uso de plástico no processo. 

"Utilizamos resina, aplicada pela própria companhia, para manter a barreira à umidade e, 
dessa forma, dispensamos a aplicação de plástico, criando um produto inteiramente 
reciclável", destaca Campos. 

Ele afirma ainda que a fabricante de papel aposta no segmento de papelão ondulado para 
a cadeia de comércio eletrônico. "Também há a tendência de substituição, já iniciada na 
Europa, do plástico e papel branco pelo kraft natural, o marrom", acrescenta ele. 

Jéssica Kruckenfellner 

 
 
 

Investimento contra trabalho escravo aumenta, mas c ontinua 
insuficiente 
 
Prática criminosa ainda é encontrada no Brasil - ta nto no campo, quanto em grandes capitais - e 
afeta, principalmente, a população mais pobre e de baixa instrução, inclusive de estrangeiros 
 

São Paulo - O investimento do governo federal para combater o trabalho análogo ao 
escravo cresceu 53,4% entre janeiro e junho, na comparação com igual período do ano 
passado. 
 
Em 2017, R$ 1,049 milhão foi destinado para 42 operações em que foram fiscalizadas 
empresas rurais e urbanas, de acordo com informações do Ministério do Trabalho. Mas, na 
opinião de especialista consultado pelo DCI, o gasto é muito pequeno para coibir essa 
prática. "O trabalho escravo é muito difundido no País, inclusive em áreas distantes e 
pouco acessíveis.  
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Por isso, essa quantia usada pelo governo é insuficiente para combater o problema e 
reflete o desinteresse das classes dirigentes em fazer com que essa questão seja 
resolvida", afirma Roberto Piscitelli, professor de economia da Universidade de Brasília 
(UNB). 

Segundo dados do Portal da Transparência, esse investimento aparece entre os menos 
expressivos da União neste ano. Foi menor, por exemplo, que as despesas com 
premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas, que já alcançaram R$ 1,658 
milhão. 

Professora de direito da Fundação Getulio Vargas (FGV), Juliana Bracks diz que o 
trabalho análogo ao escravo é um problema grave, que ocorre em maior frequência do que 
a população imagina. "Vemos brasileiros e estrangeiros nessa situação, que acontece 
tanto no interior do País quanto nas grandes capitais", afirma ela. 

Exemplo disso é a jornada de trabalho de 34 horas seguidas a que eram submetidos 
motoristas de caminhão de uma empresa de logística. A companhia foi condenada a pagar 
R$ 15 milhões após ação realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), em 
conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual, no Estado de São Paulo, o mais rico da 
federação brasileira. 

Ao proferir a sentença, a juíza Ana Lúcia Castanho Ferreira indicou que "a prática de 
jornadas exaustivas, tal como constatada nos presentes autos, pode, sim, configurar o 
labor em condição análoga à de escravo, sendo desnecessária a existência de privação da 
liberdade de ir e vir". 

A restrição da liberdade, entretanto, também é praticada por empregadores. Segundo o 
Ministério do Trabalho, 1.111 pessoas foram libertadas, em 2015, após operações pelo 
País. Números ainda maiores foram registrados em 2007 (5.999) e 2003 (5.223). 

Entre as vítimas dessa pratica, são encontrados trabalhadores pobres e de baixa 
instrução, muitas vezes estrangeiros trazidos para o Brasil ilegalmente.  

Para Piscitelli, o problema tem raízes históricas. "Fomos o último País ocidental a acabar 
com a escravidão formal, mas muitos vínculos de trabalho semelhantes se mantiveram 
durante o tempo", aponta o especialista. 

Mudanças na lei 

Quando trabalhadores em condição análoga à de escravo são encontrados em uma 
companhia terceirizada, torna-se necessário provar o conhecimento da empresa 
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contratante para que esta também seja punida pelo crime, explica Ana Lúcia. Contudo, 
segue ela, nem sempre essa correlação acontece, o que impede a sanção das 
companhias maiores.  

“A legislação atual possui elementos punitivos, mas talvez seja necessário endurecer as 
penas", diz ela. Uma das formas de tornar as regras mais rígidas seria ampliar a 
responsabilidade da empresa que contrata a terceirizada. 

Os entrevistados também questionam as reformas na legislação que são estudadas no 
Legislativo. Sobre as mudanças na lei do trabalho rural, Piscitelli afirma que poderiam ser 
criadas condições legais para que ocorra um quadro "próximo ao de escravidão".  

No projeto inicial do deputado Nilson Leitão (PSDB), estava prevista a "remuneração de 
qualquer espécie" para os empregados na região rural do País. 

Em relação à reforma na CLT, Ana Lúcia afirma que as alterações que tramitam no 
Senado trazem "novidades positivas", mas questiona parte da flexibilização das normas 
atuais.  

"Será que os trabalhadores brasileiros têm poder de barganha suficiente para se impor em 
negociações diretas com os patrões?"  

Na nova lei, o acordado entre funcionários e empregadores deve prevalecer sobre a 
legislação em diversos pontos, como a duração da jornada de trabalho. 

Números 

Se a quantidade de operações do Ministério do Trabalho não aumentar nos próximos 
meses, o número total dessas intervenções continuará em patamar baixo na comparação 
com o resto da série histórica.  

Depois de ser visto um pico de 299 ações em 2013, as operações diminuíram em 2014 
(170) e 2015 (171). 

Com isso, recuou a quantia de autos de infração em inspeções de combate ao trabalho 
análogo à escravidão. Em 2013, foram 4.327 termos, contra 3.882 em 2014, e 2.946 em 
2015.  

A quantidade de estabelecimentos periciados também caiu. Foram 300 em 2013, 283 em 
2014 e 273 em 2015. Mais dados sobre trabalho escravo estão disponíveis no site da ONG 
Repórter Brasil. 

Renato Ghelfi 
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Beneficiário do Bolsa Família deve ter mais acesso a emprego 
 
O governo vai lançar até o início de julho um pacote batizado de Progredir para incentivar 
que os beneficiários do Bolsa Família entrem no mercado formal de trabalho, estimando 
alcançar com isso cerca de um terço das 13,4 milhões de famílias. O anúncio foi feito pelo 
ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, na última sexta-feira. Ele também 
confirmou que o programa Bolsa Família será reajustado em 4,6%, 1 ponto acima da 
inflação de 3,6% medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 
Com o Progredir, cujo orçamento será de R$ 100 milhões neste ano, o governo quer reunir 
iniciativas para que os brasileiros não tenham receio de perder o benefício do Bolsa 
Família ao buscarem registro formal de emprego. "O Estado tem que priorizar que essas 
famílias tenham oportunidade de ter emprego, renda. E não precisar mais do Bolsa 
Família", disse Terra, em seu gabinete no ministério. "A gente está fazendo um colchão, 
uma rede de proteção, para eles ficarem mais confiantes para pular no trapézio, para ir 
para outro nível." 

Um dos pilares do Progredir será instituir que as famílias continuarão recebendo o Bolsa 
Família por dois anos mesmo se elevarem sua renda até determinado valor, que ainda 
está sendo estudado e poderá chegar a meio salário mínimo per capita. Atualmente, o teto 
do Bolsa Família é de R$ 170 per capita, enquanto o salário mínimo está em R$ 937. Além 
disso, elas voltarão automaticamente a receber a ajuda se perderem o emprego formal, 
mesmo passados os dois anos, medida que evitará a necessidade de novo ingresso na fila 
do programa. 

No âmbito do Progredir, o Conselho Monetário Nacional (CMN) também já decidiu no fim 
de maio alterar as regras de direcionamento para o microcrédito a partir de 1º de julho, 
para incentivar os bancos a emprestarem para tomadores registrados no Cadastro Único 
para programas sociais. Com isso, cerca de R$ 3 bilhões deverão ser direcionados para os 
beneficiários do Bolsa Família. 

Capacitação 

Dentre as iniciativas do Progredir, estarão o aprimoramento da capacitação via Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) para que a oferta de cursos 
seja voltada à demanda de emprego de cada região. "Pronatec não levava em 
consideração as necessidades do mercado local. Quem definia quais eram os cursos eram 
as instituições que promoviam os cursos. Então a instituição promovia o curso mais barato 
para ganhar mais", afirmou o Ministro Osmar Terra./Reuters 
 
 
(Fonte: DCI – 19/06/2017) 
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A virulência do desemprego 
 
A despeito de pequenos sinais de melhora no desempr ego, a recuperação será lenta 
 

O Estado de S.Paulo  
Por trás dos dados brutos do desemprego, por si sós suficientemente expressivos para 
mostrar a dramaticidade do quadro social que compõe a crise em que o País está 
mergulhado, há outros que revelam como a falta de trabalho e de renda afeta de maneira 
mais impiedosa determinados segmentos da população e como, a despeito de pequenos 
sinais de melhora, a recuperação será lenta. 
 
Embora a taxa de desemprego no País tenha diminuído discretamente entre o trimestre 
encerrado em março e o período de três meses terminado em abril, de 13,7% para 13,6%, 
praticamente não se alterou o número de brasileiros que procuram, mas não encontram 
uma ocupação remunerada. São 14 milhões de pessoas nessa situação, de acordo com a 
mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Em 2017, a taxa de desemprego vem se mantendo, em média, 3 pontos porcentuais acima 
da registrada no ano passado. Mas não é apenas sua ascensão nos últimos dois ou três 
anos que preocupa. Também tem aumentando a taxa de permanência no desemprego, 
isto é, o tempo que o trabalhador fica sem ocupação mesmo procurando regularmente 
uma atividade remunerada, como mostrou estudo sobre o mercado de trabalho publicado 
na mais recente edição da Carta de Conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), relativa ao segundo trimestre de 2017. O estudo constatou que, ao longo 
do primeiro trimestre deste ano, 48% dos trabalhadores que estavam desocupados não 
conseguiram nenhuma colocação no mercado de trabalho, 4 pontos porcentuais mais do 
que em igual período de 2016 (44%) e bem maior do que a taxa registrada antes do início 
da crise econômica (35%). 
 
Há outros aspectos do estudo que mostram uma deterioração do mercado de trabalho 
ainda mais perniciosa do que a apontada pelos dados gerais. A grande maioria dos 
desempregados (70%) é composta por trabalhadores com idade entre 18 e 39 anos. 
Metade dos que procuram emprego e não encontram tem ensino médio completo ou 
incompleto. São trabalhadores que têm de 10 a 12 anos de estudo. Já entre os 
trabalhadores que deixaram a inatividade – e, por não terem atividade remunerada e não a 
procurarem, estavam excluídos da população economicamente ativa –, passaram a 
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procurar emprego, mas não o encontraram, cerca de 50% têm 14 e 24 anos e 
aproximadamente 35% cursaram o ensino médio. 
 
Em outro estudo divulgado anteriormente, pesquisadores do Ipea haviam constatado que a 
taxa de desemprego entre os jovens de 14 e 24 anos havia subido de 20% em 2015 para 
27,2% em 2016. Esses números mostram que o desemprego é particularmente acentuado 
entre jovens em geral com bom nível de escolaridade. É justamente a parcela da 
população da qual o País dependerá dentro de alguns anos para continuar a progredir. 
 
No caso dos trabalhadores com menor nível de instrução que estavam desocupados, mas 
conseguiram uma ocupação, 35% têm entre 25 e 49 anos e 43% têm apenas o ensino 
fundamental completo. Em razão da baixa escolaridade, grande parte desse contingente 
(73%, praticamente três quartos dele) foi absorvida pelo mercado informal, que, com a 
crise, voltou a crescer. É possível que o mercado de trabalho tenha parado de piorar. No 
trimestre móvel encerrado em abril, os rendimentos reais registram aumento de 2,7% em 
relação aos de um ano antes, o que fez a massa salarial real crescer 1,1%. 
 
No primeiro trimestre de 2015, o País tinha 7,9 milhões de trabalhadores sem emprego. 
Desde então, o número de desempregados cresceu quase 80%. Mas, depois de ter 
aumentado 27% em relação ao ano anterior, a taxa de desemprego pode ter se 
estabilizado ou até começado a diminuir, ainda que muito lentamente. A persistência 
desse processo de melhora está, obviamente, condicionada à superação da crise política e 
ao andamento das reformas de que o País necessita. 
 
 
 
 

Institutos do Senai querem alavancar indústria 4.0 no País 
 
Ideia é fazer a ponte entre a academia e a indústria usando pesquisa aplicada, por meio 
de editais ou investimento próprio 
 

Anna Carolina Papp, Impresso  
A chamada indústria 4.0, que integra tecnologias de robótica, inteligência artificial e 
“internet das coisas” – máquinas conversando entre si sem a interferência humana – soa 
como uma realidade muito longe do País – mas já arrisca seus primeiros passos. Alguns 
polos têm se destacado na tarefa de trazer a indústria brasileira, que amarga entraves e 
luta contra a baixa produtividade, para o século 21. O modelo, também chamado de 
manufatura avançada, vem sendo aprimorado em diversas regiões pelo mundo e é 
apontado como o grande trunfo para garantir a competitividade da produção nos próximos 
anos. A missão de inserir o Brasil nessa agenda é a ambição dos 21 Institutos Senai de 
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Inovação espalhados pelo País. “Queremos aumentar a produtividade e a competitividade 
da indústria brasileira, com a criação de soluções inovadoras para empresas de grande, 
médio e pequeno porte, já que, atualmente, 70% do que é investido em inovação fica na 
universidade”, afirma Marcelo Prim, gerente executivo de Inovação e Tecnologia do Senai. 
 
A ideia é fazer a ponte entre a academia e a indústria por meio de pesquisa aplicada: via 
editais de inovação ou por investimento próprio, que as empresas firmem parcerias para 
usar os laboratórios de ponta e a expertise da equipe dos institutos para criar uma solução, 
que pode ser um produto, um processo, um software. “A indústria 4.0 mudará tudo à nossa 
volta, e a agenda macroeconômica precisa estar ligada com a política industrial”, diz o 
diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Rafael 
Lucchesi. 
 
Desde 2013, os Institutos Senai de Inovação já desenvolveram 339 projetos, sendo pouco 
mais de 10% deles na área de manufatura avançada. Um desses casos foi um robô para 
inspecionar dutos de combustíveis de aeronaves, desenvolvido pela empresa UpSensor 
em parceria com os Instituto Senai de Inovação em Polímeros, em São Leopoldo (RS), e o 
de Sistemas Embarcados, em Joinville (SC). Com compressão de ar, o robô vasculha os 
dutos à procura de irregularidades. “Ele pode ser usado em dutos que ficam embaixo dos 
aeroportos, que precisam ser inspecionados uma vez ao ano para verificar se estão com 
corrosão ou vazamento”, diz o empresário Ivan Boesing, da UpSensor. No projeto, foram 
investidos R$ 1,6 milhão. 
 
Já o instituto especializado em Tecnologias Minerais, em Belém (PA), criou com a 
empresa Urizen um game que usa realidade virtual para preparar o trabalhador a se 
comportar em ambientes de risco, como minas de extração de minérios. O simulador, no 
qual foram investidos R$ 230 mil, já está sendo testado por uma grande mineradora e 
deve chegar em breve ao mercado. 
 
O Instituto de Eletroquímica, em Curitiba (PR), está desenvolvendo com a Eletran uma 
bateria de lítio-ar, com capacidade 100 vezes superior às atuais de íons lítio, utilizadas em 
celular. O instituto também trabalha em parceria com outra empresa na tecnologia self-
healing, como uma tinta que se autorregenera após um dano mecânico, como um risco. 
 
* A repórter viajou a convite da CNI 
 
 
 

 

 

(Fonte: Estado de SP – 19/06/2017) 



 

14 

 

 
 

Regras mais duras reduzem seguro-desemprego na cris e 
 
FERNANDA PERRIN DE SÃO PAULO 
O desemprego não para de aumentar, mas o número de trabalhadores que recebe o 
seguro-desemprego no país é menor agora do que em 2014, quando a economia brasileira 
entrou na atual recessão. 
 
Desde o começo da crise, foram fechadas 3 milhões de vagas com carteira assinada, 
segundo o Ministério do Trabalho, mas o número de segurados caiu em 1,3 milhão. O 
aparente paradoxo é explicado pelo endurecimento nas regras estabelecidas para solicitar 
o benefício, anunciado pelo governo Dilma Rousseff (PT) poucos meses depois do início 
da recessão. 
 
A medida foi tomada em dezembro de 2014, quando a taxa de desemprego estava abaixo 
de 7% e Dilma se preparava para assumir o segundo mandato. Hoje, a taxa de 
desemprego está em 13,6%. 
 
Parte de um pacote de medidas para conter os gastos públicos, as novas regras do 
seguro-desemprego aumentaram o tempo de trabalho antes da demissão exigido para 
concessão do benefício. 
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Em 2014, o governo federal gastou R$ 34,4 bilhões com o pagamento de seguro 
desemprego, o equivalente a R$ 39,9 bilhões em valores corrigidos pela inflação. No ano 
passado, o programa custou R$ 35,8 bilhões, em dinheiro de hoje. 
 
Os números mostram que as novas regras ajudaram a conter as despesas com o 
programa numa fase crítica, em que o controle das contas públicas é apontado como um 
passo crucial para recolocar a economia do país nos trilhos. 
 
Mas o aprofundamento da recessão tornou difícil avaliar se foi alcançado outro benefício 
que era esperado com o endurecimento das regras -a redução da elevada rotatividade da 
mão de obra, apontada pelos economistas como uma das razões da baixa produtividade 
da economia. 
 

 
 
Antes da mudança, o pacote garantido pela rescisão do contrato de trabalho -incluindo o 
acesso ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o seguro-desemprego- 
estimulava muitos trabalhadores a trocar de emprego com frequência, o que reduzia o 
incentivo das empresas para investir em qualificação da mão de obra. 
 
O problema é que o acesso ao seguro desemprego ficou mais difícil justamente no 
momento em que o número de desempregados atingiu o recorde de 14 milhões de 
pessoas, de acordo com o IBGE. 
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Ou seja, o endurecimento das regras do programa contribuiu para deixar muitos 
trabalhadores sem recursos que poderiam ter sido dirigidos para o consumo, principal 
motor que faz a economia girar. 
EFICÁCIA  
O veredito sobre a eficácia da mudança só poderá ser dado quando o país voltar a 
crescer, afirma o economista Bruno Ottoni, especialista em mercado de trabalho da FGV 
(Fundação Getúlio Vargas). 
"Quando a economia retomar a expansão, nós veremos um crescimento menos intenso ou 
mesmo redução da rotatividade? Se sim, ela foi efetiva. Se não, não", diz Ottoni. 
 

 
 
Para a economista Lúcia Garcia, coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego do 
Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), a 
mudança nas regras do programa é "indefensável". 
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"Em primeiro lugar, o seguro-desemprego é um cobertor muito seletivo e curto", diz. 
Metade dos trabalhadores ocupados hoje não têm registro em carteira e, portanto, não têm 
acesso ao seguro. 
 
Além disso, o benefício dura por cinco meses, no máximo. Mas a crise aumentou o tempo 
que as pessoas desempregadas passam à procura de ocupação. Em São Paulo, desde 
abril de 2016 esse tempo aumentou de 34 para 42 semanas, segundo o Dieese. Ou seja, 
mais de dez meses. 
 
"Essa política não está em consonância com a realidade atual brasileira", diz Garcia. Para 
ela, as exigências deveriam ser abrandadas e o número de parcelas do seguro estendido 
para ao menos sete meses, como no passado. "Esse dinheiro não é perdido", afirma. 
"Você está transferindo recursos para a sociedade manter o consumo." 
 

 
 
JOVENS 
 
O endurecimento das regras para acesso ao seguro-desemprego se deu pelo aumento da 
exigência de tempo de trabalho para ter direito ao benefício. Isso afetou sobretudo os 
trabalhadores mais jovens, com menos tempo no mercado, e cuja taxa de desemprego é a 
mais alta entre todas as faixas etárias. A mudança foi anunciada pela ex-presidente Dilma 
Rousseff pouco depois de sua reeleição, em 2014, junto com um pacote de medidas para 
conter os gastos do governo. 
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As despesas com o seguro-desemprego vinham em trajetória ascendente há anos, 
resultado da política de valorização do salário mínimo, ao qual o benefício é indexado, e 
do aumento da formalização no mercado de trabalho. A preocupação do governo é que os 
gastos poderiam crescer em ritmo ainda mais acelerado com a esperada piora no nível de 
emprego. 
 
Até então, trabalhadores precisavam comprovar seis meses de carteira assinada para 
pedir o seguro. Com a mudança, a exigência subiu para 18 meses de emprego registrado 
nos 24 meses anteriores ao desligamento, nos casos em que o benefício fosse solicitado 
pela primeira vez. 
 
Em junho de 2015, a regra foi abrandada, e a exigência passou para 12 meses de trabalho 
nos últimos 18 meses, no caso da primeira solicitação do benefício, requisito que continua 
valendo hoje. 
 
Só quem for demitido sem justa causa tem direito ao seguro. Quem é demitido com justa 
causa ou a pedido não pode receber o dinheiro. O segurado tem direito a receber o 
benefício por três a cinco meses. O valor é calculado com base nas últimas remunerações 
do trabalhador e vai de um salário mínimo (R$ 937) ao teto de R$ 1.643,72.  
 
 
 

Fazer faculdade pode não ser a melhor saída para ob ter 
emprego 
 
DO "FINANCIAL TIMES" 
Quando Levi Hall viu o anúncio para um programa de treinamento de 12 semanas que 
oferecia um estipêndio a estudantes dotados apenas de diplomas de ensino médio e ajuda 
para colocá-los em bons empregos de período integral no fim do curso, ele achou que 
fosse uma pegadinha. "Eles vão treiná-lo, pagar um salário, credenciá-lo e ajudá-lo a 
encontrar emprego? Achei que isso com certeza fosse bom demais para ser verdade", diz 
Hall, 25, que estava trabalhando em um escritório e ganhando salário mínimo, quando se 
inscreveu para o curso, na Flórida. 
 
Diversos outros jovens participantes e formandos do programa, operado pela consultoria 
McKinsey, riram como se entendessem perfeitamente bem o que ele falou. Como Hall, 
todos tinham diplomas de ensino médio. No entanto, como quase um sexto dos 
trabalhadores norte-americanos, todos eles enfrentavam problemas. Alguns não tinham 
dinheiro para fazer um curso superior, e outros não tinham como se manter na faculdade 
por quatro anos; e alguns fizeram cursos secundários que não propiciaram qualquer 
treinamento aproveitável para o trabalho. 
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Porém, como participantes do programa "Generation", da McKinsey, todos têm empregos 
de período integral. "Eu gostaria de ter feito o ensino médio em uma escola que me 
ensinasse capacitações reais, que me valessem emprego", disse Hall, que conquistou um 
certificado de programação de computadores que o qualificou para um emprego de salário 
mais alto no departamento de informática de uma grande empresa. "Mas esse tipo de 
escola nem existe mais. Senti que o curso era minha última chance de me tornar 
empregável". 
 

 
 
Esse cenário que diz muito sobre o estado disfuncional do mercado de trabalho. Há anos o 
descompasso entre as capacitações de que as empresas necessitam e as capacitações 
que os trabalhadores têm e os educadores ensinam vem aumentando. Isso é verdade no 
mundo todo -40% dos clientes da McKinsey dizem que o descompasso na capacitação é 
um motivo importante para que não consigam preencher suas vagas em aberto. 
Pesquisadores da Universidade Harvard atribuíram até um terço das perdas de emprego 
nos EUA no período da grande recessão não à falta de demanda, mas ao descompasso 
na capacitação. 
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Empresários se queixam especialmente da falta de conhecimentos técnicos dos 
candidatos a postos de trabalho de escalão médio, porque muitos dos universitários se 
formam com diplomas inúteis -pelo menos em termos de empregabilidade. 
 
E ainda assim restam 6 milhões de postos vagos. Para obtê-los, a maioria dos 
trabalhadores requer qualificações intermediárias entre um diploma de ensino médio e um 
dispendioso curso universitário de quatro anos de duração. 
 
Nos dez anos que se encerrarão em 2020, o número de postos de trabalho criados nos 
EUA será de 55 milhões, e 65% desses empregos requererão alguma educação pós-
ensino médio, segundo a Universidade Georgetown. 
 
Mas a maioria das categorias de empregos em mais rápido crescimento estarão no 
mercado "subuniversitário", e diplomas não são essenciais para esses postos. 
 
FORMAÇÃO 
 
Desde os anos 60, a educação vocacional é vista nos Estados Unidos como uma área de 
escape para os estudantes menos afortunados. 
 
Mas, se antes o ímpeto vinha dos sindicatos, agora vem dos empregadores. Metade das 
20 maiores empresas dos Estados Unidos operam programas de treinamento de algum 
tipo, entre as quais grandes empresas de tecnologia como a Amazon e a Microsoft. 
 
Os empregadores compreenderam que esse tipo de treinamento é necessário não só para 
criar uma força de trabalho do século 21. 
 
Ele também pode reduzir significativamente o giro de mão de obra e o custo de 
recrutamento, que pode atingir milhares de dólares por vaga. 
 
Numerosos esforços do setor privado respondem pela maior parte dos US$ 30 bilhões 
anuais gastos nesse mercado. 
 
Há programas pequenos e sofisticados como o de formação de técnicos em turbinas a gás 
da Siemens, na Carolina do Norte, que busca alunos de colégios locais para empregos 
industriais, a um custo de US$ 175 mil anuais em um programa com duração de três anos.  
 
Parcerias entre o setor privado e o público, como as escolas Pathways in Technology, da 
IBM, buscam reinventar o ensino médio e superior.  
 
 
(Fonte: Folha de SP – 19/06/2017) 


