
OS FUNCIONÁRIOS da indús-
tria farmacêutica de São Paulo
conseguiram um feito inédito
desde a promulgação da atual
Constituição, em 1988: reduzir
a jornada de trabalho sem di-
minuir o salário. Há 20 anos, a
Carta Magna determinou que
os profissionais no Brasil traba-
lhassem 44 horas por semana,
não mais 48. Os empregados do
setor farmacêutico conseguiram
ir além. Há quatro anos eles
discutem o tema e, por meio
de um acordo coletivo entre os
mais de 60.000 funcionários e
as empresas do setor, decidiram
diminuir a jornada para 40 horas
semanais. A redução, no entanto,
vem ocorrendo gradativamente.
Isso porque em 2004 a carga
horária da categoria passou de
44 para 42 horas semanais. Ago-
ra ficou acertado que em janeiro
de 2009 será de 41 horas e no
fim de 2009 chegará às 40 ho-
ras prometidas. "O impacto nas
empresas até agora foi pequeno,
porque elas tiveram tempo de
adaptar a produção à nova jorna-
da de seus funcionários", afirma
o vice-presidente do Sindicato
da Indústria de Produtos Farma-
cêuticos no Estado de São Paulo
(Sindusfarma), Lauro Moreira.

A redução da jornada sem
diminuição de salário está am-
parada por lei e nada impede que
seja estendida a outras catego-
rias profissionais. "Diminuir a
jornada sem reduzir salários é
totalmente legal e possível de
ser feito por meio de acordos

coletivos", afirma o consultor
trabalhista e tributário Álvaro
Trevisioli, sócio do escritório
Trevisioli Advogados Associa-
dos. Além de ser legítima, há
quem diga que a redução da jor-
nada em outros setores é só uma
questão de tempo. "A demanda
por melhoria da qualidade de
vida é uma tendência e ela tam-
bém depende da quantidade de
horas que as pessoas trabalham"
afirma o consultor. "Só resta
saber se o atual momento eco-
nômico é propício para a redução
da jornada" pondera Trevisio-
li. Vale lembrar que a inflação
começa a voltar a dar sinais de
vida e uma redução na jornada

poderia ocasionar aumento no
preço dos produtos.

Os sindicalistas — nem pode-
ria ser diferente — acham que o
momento é, sim, adequado para
a redução da jornada. Represen-
tantes da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT)
e da Força Sindical saíram às
ruas em maio para protestar e
batizaram a data como Dia Na-
cional de Luta pela Redução da
Jornada de Trabalho. A reivin-
dicação dos sindicalistas é clara.
Eles querem diminuir a carga
horária dos trabalhadores sem
reduzir salários com o intuito de
criar mais empregos. Cálculos
do
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese) estimam a
criação de 2,2 milhões de novas
vagas caso a jornada seja redu-
zida para 40 horas semanais.
Só que a experiência, tanto do
setor farmacêutico em São Paulo
quanto em outros países, mostra
que na prática isso não ocorre,
Na indústria farmacêutica pau-
lista, por exemplo, a redução da
jornada, por ter sido gradativa,
não gerou novos postos de tra-
balho, segundo o próprio vice-
presidente do sindicato do setor.
No exterior as conseqüências
foram semelhantes. A França
diminuiu a jornada laborai para
35 horas semanais, mas não viu
a quantidade de vagas aumentar
no médio prazo. Pior: suas em-
presas passaram a enfrentar sé-
rios problemas de produtividade
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em comparação às
companhias de ou-
tros países. Mesmo
no Brasil, a redução
do expediente em
1988 também não
ampliou o número de
empregos.

Como se vê, em vez
de gerar novos postos
de trabalho, a redução
da jornada ameaça
causar as empresas
perda de competiti-
vidade. A explicação é simples:
o aumento dos custos, caso haja
necessidade de contratar mais
colaboradores ou de pagar mais
horas extras para manter o mes-
mo nível de produtividade atual.
Aí quem vai arcar com essa conta
certamente é o consumidor final.

"Não tem jeito. Au-
mento no custo da
produção se reflete
no preço", diz Tre-
visioli.

Há ainda o risco
de aumento da in-
formalidade. A es-
pecialista em direito
trabalhista Daniela
Carvalho, do escri-
tório Malulyjr. Ad-
vogados, afirma que,
para não elevar os

custos e manter a produtividade,
muitas empresas podem recorrer
a contratos ilegais para não pagar
horas extras. "Determinar a re-
dução da jornada de trabalho sem
antes analisar o real impacto des-
sa decisão nas empresas pode ser
muito perigoso e prejudicial aos

próprios trabalhadores no médio
prazo", afirma Daniela.

Em vez de diminuir a jornada
de trabalho por meio de uma
mudança na Constituição, como
querem os sindicalistas, os espe-
cialistas defendem a redução dos
encargos trabalhistas ou a criação
de algum tipo de benefício fis-
cal, o que, argumentam, aí, sim,
poderia gerar mais empregos
formais. "Uma decisão como essa
incentivaria as empresas a aderir
voluntariamente à redução da
jornada de trabalho", diz Daniela.
O que não se pode é forçar as
empresas a isso, sem negociação.
Impor a medida por lei e obrigar
as companhias a cumpri-la não
resolverá o problema do desem-
prego e só dificultará ainda mais
a empreender no país.
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