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1. RESUMO  

Tendo em vista que parte considerável dos empregos no ABC Paulista está nas 

montadoras instaladas nesta região, a possibilidade da chegada da Quarta 

Revolução Industrial nestes municípios reflete no seu cenário socioeconômico, uma 

vez que a perspectiva de desemprego e consequente aumento da desigualdade 

social ameaça a criação de uma sociedade livre, justa e solidária. É imprescindível, 

então, que se faça uma análise das consequências e influências, quanto à garantia 

dos Direitos Humanos, de um futuro aparentemente distante, mas que já teve seu 

desabrochar com o implemento dessas tecnologias em algumas empresas no Brasil. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Quanto à tomada de empregos pela inteligência artificial, a perspectiva é de 

inevitável crise. É necessário descobrir o melhor modo de fazer essa transição.  

Para tanto, é necessário saber qual será o impacto da inserção do pacote da 

quarta revolução industrial (IoT, inteligência artificial etc) nas empresas instaladas no 

ABC Paulista, já que se sabe da importância delas nesses municípios. 

Assim, a pesquisa tem como objeto a análise dos impactos dessa possível futura 

mudança dos meios de produção na Região do Grande ABC quanto à garantia dos 

Direitos Humanos, observando os diálogos entre Direito e Economia, como e para 

que fins a relação entre esses campos poderá se desenvolver. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo do projeto é estudar os Direitos Humanos na sociedade globalizada e 

a situação no Brasil, quanto à ordenação econômica trazida pela Constituição 

Federal e as formas de produção e distribuição da riqueza, correlacionando com o 

direito ao trabalho e a quarta revolução industrial, de modo a proporcionar a 

construção de um modelo teórico que possibilite o exercício da atividade empresarial 

regional (ABC) voltada à promoção e efetivação da vida digna aos trabalhadores. 

 

4. METODOLOGIA  

A metodologia será lógico-dedutiva por meio da pesquisa e leitura das 

referências bibliográficas, da jurisprudência nacional e internacional e de relatórios 

da ONU e do IBGE acerca dos indicadores da economia e da condição das pessoas. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Klaus Schwab, a quarta revolução industrial será completamente 

distinta das anteriores devido a quatro fatores: amplitude, profundidade, impacto 

sistêmico e velocidade, de modo que se vive “mudanças de paradigmas sem 

precedentes da economia, dos negócios, da    sociedade e dos indivíduos”.  

Dentre as profundas transformações está a tendência da inversão da economia 

de oferta para a economia de demanda. Como consequência, há um caminho para 

uma drástica redução das necessidades das empresas quanto à mão de obra, que 

acontecerá de forma diretamente proporcional ao nível de especialização necessária 

para a atividade. Em outras palavras, o acesso a baixos salários deixará de ser um 

fator de competitividade das empresas, que não verão a mão de obra um meio de 

diminuir o custo marginal. O desrespeito aos Direitos Humanos não tende mais a se 

apresentar com condições precárias de trabalho e remuneração, mas como 

desaparecimento dos postos de trabalhos, conclusão que não se altera diante de 

números encontrados no cenário de outras economias, em razão das diferenças 

estruturais e culturais que guardam com relação à realidade brasileira.  

O Fórum Econômico Mundial fez previsões para o futuro do trabalho: até 2020, 

as mudanças do mercado causarão uma queda de mais de 7,1 milhões de 

empregos e até 2025, 1/4 dos empregos será substituído por softwares e robôs.  

Parece inusitado falar de inteligência artificial como caminho para a redução 

abrupta dos postos de trabalho, ainda mais em um país em desenvolvimento, que é 

o caso do Brasil. Mas, negligenciar essas mudanças é um erro terrível, até porque o 

quadro apontado de desaparecimento dos postos de labor está mais perto do que se 

imagina, por integrar a pauta de programas de presidenciáveis sem a correlata 

previsão de caminhos alternativos para a compensação das perdas de vagas de 

trabalho (como, por exemplo, o investimento em pesquisa e desenvolvimento e 

programas de qualificação e incentivos à admissão de trabalhadores). 

A disruptividade e a velocidade características dessa revolução industrial 

demandam planejamento para sua implementação sob pena de comprometimento 

do respeito à necessária garantia de uma vida digna ao povo brasileiro.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

O impacto desta realidade no ABC paulista promete ser assustador. A 

indústria automobilística instalada nessa região foi sustentáculo do seu crescimento 



econômico e social. Tamanha a relevância e amplitude da influência destas 

empresas na vida dos trabalhadores que qualquer ameaça de diminuição de 

produção ou de migração já resulta em grandes negociações entre o Sindicato dos 

Metalúrgicos do Grande ABC e as montadoras instaladas nestes municípios.  

Além disso, a substituição do homem pela máquina e pela inteligência artificial 

causará inegáveis impactos na realidade dos brasileiros, que viverão em um 

contexto de contrastes: ao passo que o desenvolvimento científico-tecnológico 

prospera, a tendência é de quebra das empresas de menor porte por não 

conseguirem competir em igualdade com as grandes empresas, equipadas dessa 

tecnologia no mercado.  

Considerando que a maioria dos empregos no Brasil está nas empresas de 

menor porte, o nível de desemprego, principalmente para as pessoas de menor 

escolaridade, tende a aumentar, piorando o cenário quanto à desigualdade social. 

A Constituição Federal de 1988 traz, no caput do art. 170, que a ordem 

econômica está fundada na valorização do trabalho humano e, depois, fixa o 

compromisso com a busca do pleno emprego. Assim, acredita-se que a 

implementação do pacote da quarta revolução industrial no Brasil não pode 

acontecer livremente: necessita de regulamentação de modo que o Estado cumpra 

seu papel de harmonizador de interesses. 
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