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Confiança da indústria sobe em maio e alcança maior  nível em 
3 anos  
 
SÃO PAULO  Puxado pela melhora das expectativas, o Índice de Confiança da Indústria 
aumentou 1,1 ponto entre abril e maio, para 92,3 pontos, feito o ajuste sazonal. É o maior 
nível em três anos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve alta de 
12,7 pontos.  
 
“Apesar de a confiança industrial continuar avançando em maio, os resultados da 
sondagem ainda indicam insatisfação do setor com o momento presente e manutenção de 
elevados níveis de ociosidade. As expectativas do setor são um pouco mais favoráveis. 
Ainda assim, combinam, no momento, uma calibragem para baixo das perspectivas para o 
ambiente de negócios e para o total de pessoal ocupado no setor com previsão de 
aceleração da produção no curto prazo”, afirma Tabi Thuler Santos, coordenadora da 
Sondagem da Indústria da FGVIbre.  
 
A alta da confiança aconteceu em pouco menos da metade dos segmentos industriais (oito 
em 19) e atingiu tanto as expectativas quanto as percepções sobre a situação atual. O 
Índice de Expectativas (IE) avançou 1,3 ponto, para 95,7 pontos, o maior nível desde abril 
de 2014 (96,9), e o Índice da Situação Atual (ISA) subiu 0,7 ponto, para 89 pontos.  
 
A melhora das expectativas com a evolução da produção foi a responsável pela alta do IE 
no mês. O indicador de produção prevista para os três meses seguintes subiu 5,8 pontos, 
para 99 pontos, o maior nível desde março de 2014 (99,4). Houve aumento da proporção 
de empresas prevendo produção maior, de 32,1% para 34,7% do total, e queda na das 
que preveem produção menor, de 22,8% para 18,4% do total.  
 
As melhores avaliações do setor sobre a demanda determinaram a alta do ISA em maio. O 
indicador de nível de demanda teve elevação de 4,7 pontos, para 87,6 pontos, o maior 
nível desde julho de 2014 (88,3). O resultado sucede queda de 1 ponto no mês anterior, 
quando o indicador foi o principal componente a influenciar negativamente o ISA. Houve 
redução da parcela de empresas que avaliam o nível de demanda como forte entre abril e 
maio, de 8,3% para 7,7% do total, e também redução, em maior magnitude, da parcela dos 
que o consideram fraco, de 45,7% para 31,3% do total.  
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O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) permaneceu estável em 74,7% entre 
abril e maio. O resultado é reforçado pela relativa estabilidade  avanço de 0,1 ponto 
percentual  do Nuci na métrica de médias móveis trimestrais, em 74,6%.  
 
A sondagem da indústria colheu informações de 1.130 empresas entre os dias 2 e 24 
deste mês. 
 
 
 

Negociação direta poderá gerar novas ações judiciai s  
 
Por Adriana Aguiar, Laura Ignacio e Beatriz Olivon 
Mantida pelo relator da reforma trabalhista no Senado, Ricardo Ferraço (PSDBES), a 
regulamentação do contrato individual de trabalho, negociado diretamente entre empresa e 
empregado, poderá aumentar a demanda pela Justiça. Especialistas afirmam que a 
medida, prevista como uma possibilidade de redução de custos, traria o risco de novos 
processos judiciais. Trabalhadores poderão alegar que foram coagidos a aceitar as 
condições de trabalho.  
 
Pelo substitutivo do Projeto de Lei nº 6.787, de 2016, aprovado na Câmara dos 
Deputados, as empresas poderão instituir, por meio do contrato individual de trabalho, 
jornada de 12 horas por 36 horas de descanso, compensação de jornada por meio de 
banco de horas, homeoffice e divisão de férias em até três períodos. Gera dúvidas, porém, 
se a negociação  prevista inclusive para o curso do contrato  poderá ser feita com todos os 
trabalhadores ou apenas com os mais qualificados, com salários acima de R$ 11 mil.  
 
O senador Ferraço até manifestouse contra a instituição da jornada de 12 horas por meio 
de acordo individual, por entender que o trabalhador "pode ser compelido a jornadas 
extenuantes". Porém, decidiu não alterar em nada o projeto, lido na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), para que não precise retornar à Câmara dos Deputados. Pretende 
apenas sugerir vetos ao presidente da República. O texto, porém, ainda será votado em 
três comissões no Senado. Atualmente, a jornada de 12 horas e o banco de horas, por 
exemplo, só podem ser estipulados por acordo coletivo.  
 
A justificativa do senador para manter em seu parecer a possibilidade de negociação direta 
foi a de que seria adotada apenas para trabalhadores "hipersuficientes". Ou seja, "por 
profissionais disputados no mercado de trabalho que, por possuírem considerável poder 
de veto e poder de barganha, podem negociar com autonomia as condições de seu 
contrato, sem a tutela de sindicato, conforme o artigo 444 da CLT, na forma do PLC 
[Projeto de Lei da Câmara]".  
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Porém, artigos específicos da proposta, como o 59A (que trata de banco de horas) e o 59B 
(jornada de 12 horas), têm gerado entre advogados dúvidas sobre o alcance da medida. 
Os dispositivos não trazem expressamente um limite, abrindo a possibilidade de a 
negociação direta ser adotada para todos os casos. Pela reforma, trabalhador 
hipersuficiente é aquele com nível superior e salário igual ou superior a duas vezes o teto 
de salário de contribuição do INSS (cerca de R$ 11 mil reais).  
 
Para o advogado Peterson Vilela, do L.O. Baptista Advogados, a negociação só poderia 
ser feita com profissionais mais qualificados. "Caso contrário, quem se sentir lesado 
certamente irá à Justiça do Trabalho", diz. Esse trabalhador hipersuficiente teria mais 
poder para impor condições à empresa. "É claro que no contexto atual de crise econômica, 
com milhões de desempregados, o trabalhador acabaria se sujeitando à proposta 
apresentada. Mas em outro contexto poderia negociar."  
 
A gerente jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Luciana 
Freire, concorda e acredita que a negociação direta só poderá ser adotada em casos 
excepcionais e para salários mais altos.  
 
Apesar de haver em outros países previsão de contratos diferenciados para executivos de 
alto escalão, Otávio Pinto e Silva, advogado do Siqueira Castro Advogados e professor da 
Universidade de São Paulo (USP), lembra que a Constituição não faz diferenciação por 
salário. A redação do projeto, segundo Welton Guerra, do escritório Miguel Neto 
Advogados, dá margem para que possa valer para todos os trabalhadores, já que alguns 
artigos não fazem a distinção e todos teriam capacidade para negociar.  
 
Nessas negociações, o trabalhador poderia abrir mão de alguns direitos menos 
importantes em troca de outros que considere mais relevantes, segundo o advogado 
Raimar Machado, presidente da Comissão de Direito Social da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e da Comissão de Justiça do Trabalho da seccional gaúcha. Porém, o projeto 
de lei não estabelece a obrigação de contrapartida, o que considera uma desvantagem.  
 
Há especialistas, porém, que avaliam a medida como "perigosa". Para a advogada Juliana 
Bracks, do Bracks Advogados Associados, professora da FGVRio e PUCRio, "esse ponto 
da reforma exige uma maturidade que o trabalhador brasileiro não tem". Ela lembra que o 
contrato de emprego caracteriza subordinação "e se o chefe dá ordens, o trabalhador é 
obrigado a aceitar".  
 
O procuradorgeral do trabalho, Ronaldo Fleury, afirma que comentou sobre essa previsão 
em reunião da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o que gerou risos entre 
técnicos. "É algo que não tem parâmetro no mundo inteiro. Seria como uma criança querer 
fazer acordo com a mãe com o chinelo na mão", diz.  
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Para Fleury, se o empregado não aceitar as condições será demitido. "Acordo individual 
não funciona no mundo inteiro. Por que funcionaria aqui? Será que o nível de igualdade 
aqui entre empregador e empregado é maior? Pelo contrário, é um dos piores que existe. 
É, portanto, uma proposta divorciada da realidade do mercado de trabalho."  
 
No entendimento do juiz da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí (SP) Jorge Souto Maior, jurista 
e professor da USP, a negociação poderia ser feita por qualquer trabalhador, o que fará 
com que comecem a concorrer entre si. "Ganhará quem estiver disposto a um sacrifício 
maior, tornando de submissão essa relação empregadorempregado, como havia no Brasil 
e no mundo antes de 1919, quando foi constituída a OIT", afirma.  
 
Mesmo para funcionários com salários acima de R$ 11 mil, o juiz considera um equívoco 
acreditar que poderão atingir um patamar de igualdade com o empregador. "Não é um 
salário que representa independência econômica e quem aceitar menos direitos terá 
maiores possibilidades de entrar no mercado."  
 
Na prática, essas negociações poderão ser anuladas na Justiça, se houver prova de 
coação, segundo a advogada Fabíola Marques, professora da PUCSP. Para a advogada 
Beatriz Dainese, do Giugliani Advogados, porém, vai depender muito do texto do contrato. 
"Direitos adquiridos, como plano de saúde, valetransporte e valealimentação, deverão ser 
mantidos para não reduzir a remuneração do trabalhador", diz.  
 
O advogado Estevão Mallet, professor da USP, lembra que o artigo 9º da CLT, mantido 
intacto pela reforma, impede a negociação direta. Diz o artigo que "serão nulos de pleno 
direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos 
preceitos contidos na presente Consolidação". Para ele, o dispositivo se aplica porque os 
trabalhadores estão em condição de vulnerabilidade perante as empresas.  
 
Alguns pontos já são negociados diretamente, como o bônus de contratação, no qual em 
troca é exigida do trabalhador a permanência na companhia por determinado período. 
Porém, acordos têm sido questionados judicialmente, por não haver previsão legal, 
segundo o advogado Decio Daidone Junior, do escritório ASBZ Advogados. "Há diversas 
ações em que se discute, por exemplo, se a parcela negociada é salarial. Se assim for 
considerada, haverá repercussão no cálculo de outras verbas, como 13º salário, férias e 
FGTS", afirma. (Colaborou Zínia Baeta) 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 29/05/2017) 
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Em colapso, indústria naval já demitiu quase 50 mil  e tem 
dívida bilionária 
 

Dos 40 estaleiros instalados no País, 12 estão para dos e o restante opera bem abaixo da 
capacidade; sem encomendas e com sócios envolvidos na Operação Lava Jato, setor não 
lembra em nada a euforia de investimentos após a de scoberta do pré-sal 
 
Renée Pereira (Texto) e Daniel Teixeira (Fotos) | ENVI ADOS ESPECIAIS A RIO GRANDE (RS), O Estado de SP  

Símbolo de um Brasil que tentou repetir o crescimento dos anos 70, o setor naval entrou 
em colapso. De um conjunto de 40 estaleiros instalados no País, 12 estão totalmente 
parados e o restante está operando bem abaixo da capacidade instalada.  
 
Sem encomendas, com o caixa debilitado e, em alguns casos, com sócios envolvidos na 
Operação Lava Jato, cinco desses estaleiros entraram em recuperação judicial ou 
extrajudicial. Dos tempos de euforia, sobraram uma dívida bilionária para pagar no 
mercado e quase 50 mil trabalhadores demitidos, segundo dados do Sindicato Nacional da 
Indústria Naval (Sinaval).  
 
Entre os estaleiros que ainda estão em operação, uma parte é voltada para a construção 
de embarcações fluviais, como barcaças, ou de transporte de passageiros, como os 
catamarãs comuns no Norte do País.  
 
A indústria voltada para a construção de plataformas e navios offshore, que nasceu para 
atender as demandas da Petrobrás, está em contagem regressiva, com os últimos projetos 
em fase final de construção. Alguns grandes estaleiros têm pouco mais de dois meses de 
trabalho e depois podem engrossar a lista de estabelecimentos parados. 
 
A euforia de investimentos em estaleiros começou no governo Lula, com a descoberta do 
Pré-Sal pela Petrobrás. A partir daí, começaram a pipocar projetos de novos estaleiros em 
todo o litoral brasileiro, uma grande notícia para o governo que queria gerar emprego e 
turbinar a economia.  
 
Para quem aceitasse o maior porcentual de conteúdo local nas embarcações, o governo 
se propunha a financiar até 90% do projeto. De 2007 para cá, algo em torno de R$ 45 
bilhões foram desembolsados do Fundo de Marinha Mercante (FMM) por meio do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e demais bancos públicos e 
privados para financiar o setor. 
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Até 2014, a política do governo se mostrava positiva, apesar de alguns atrasos na entrega 
de projetos. A essa altura o setor empregava 82 mil pessoas e desenvolvia uma enorme 
cadeia produtiva.  
 
Mas, com a Operação Lava Jato, que atingiu em cheio a Petrobrás, queda no preço do 
petróleo e derrocada da Sete Brasil, empresa responsável pela contratação de navios para 
a estatal, a indústria naval brasileira desmoronou com uma sequência de cancelamentos 
de encomendas de embarcações. “Foi a tempestade perfeita”, diz André Carvalho, da 
Veirano Advogados. 
 
Para complicar a situação, a Petrobrás fez um pedido à agência reguladora do setor (ANP) 
para reduzir os porcentuais de conteúdo local na construção de uma plataforma para o 
Campo de Libra, alegando que a produção no Brasil encarece em 40% o produto.  
 
“Os investimentos foram feitos baseados na política de conteúdo local. A eliminação seria 
muito complicada”, afirma Rodrigo Mattos, diretor da Alvarez & Marsal (A&M). 
 
A crítica é que a crise veio num momento em que a curva de aprendizado estava 
crescendo, com milhões de reais investidos em treinamento de pessoal. “Pior. A crise 
pegou alguns estaleiros ainda na curva de investimentos”, diz o presidente da A&M, 
Marcelo Gomes.  
 
É o caso por exemplo do Enseada Paraguaçu, que tem como sócia as empreiteiras 
envolvidas na Lava Jato Odebrecht, OAS e UTC, além da japonesa Kawasaki. Com 82% 
das obras concluídas, o estaleiro está parado e em recuperação extrajudicial.  
 
A solução tem sido buscar novas atividades para a área. O presidente da empresa, 
Fernando Barbosa, afirma que a opção em análise é a criação de um polo industrial e 
logístico.  
 
Outros estaleiros seguem o mesmo caminho e buscam reestruturar suas atividades, como 
o Inhaúma (RJ), afirma Sergio Leal, do Sinaval.  
 
No caso do Estaleiro Rio Grande, também em recuperação judicial, a solução em estudo é 
criar uma unidade produtiva isolada e vender em leilão a parte que inclui todos os 
equipamentos. “Se nada for feito, em dois anos estará tudo destruído”, diz Leal. 
 
Nem o básico. Jorge Roberto Peixoto da Fonseca, de 46 anos, é uma das vítimas do 
colapso que vivem os estaleiros no Brasil.  
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Há dez anos, ele deixou o Rio de Janeiro para se aventurar na implementação do polo 
naval de Rio Grande. Foi trabalhar na Ecovix, dona do Estaleiro Rio Grande, que em 
dezembro do ano passado demitiu cerca de 3 mil funcionários, depois de ter seus 
contratos rescindidos com a Petrobrás. 
 
Fonseca foi um dos dispensados pela empresa, que em seguida entrou em recuperação 
judicial. Desde então, o desempregado vive um pesadelo. 
 
Com 26 anos de carreira na área de tubulação, ele já passou por grandes 
empreendimentos como a Refinaria Abreu e Lima, projetos da Companhia Siderúrgica 
Nacional e uma fábrica da Nissan.  
 
Hoje, no entanto, não consegue nenhum emprego. “O máximo que consegui foi um bico de 
limpador de fossa”, afirma Fonseca.  
 
O mesmo acontece com a mulher dele, Maria Angélica Rocha de Oliveira, de 49 anos. “No 
Rio, trabalhei no Itaú, numa indústria farmacêutica e em empresas de telemarketing.  
 
Aqui não consigo emprego nem como caixa de supermercado. Eventualmente aparece 
algum trabalho de faxina.” 
 
Fome. Para sobreviver, os dois contam com a ajuda do filho de Maria Angélica, que ainda 
vive no Rio, e de vizinhos. 
 
“Tem dia que a gente não tem nem o que comer”, diz ela, que sofre de hipertensão e 
precisa seguir uma alimentação saudável por recomendação médica.  
 
“Eles me pedem para comer bastante fruta. Não temos dinheiro nem para comprar o 
básico.” 
 
O aluguel do imóvel onde o casal vive com uma filha adolescente está atrasado há dois 
meses. “E já pediram para desocupar a casa”, afirma Fonseca, que ainda acredita na 
recuperação do setor naval de Rio Grande.  
 
Na semana em que a reportagem do Estado esteve na cidade, ele e outras dezenas de 
desempregados protestavam na frente do estaleiro da QGI, que ainda está em operação, 
em busca de trabalho. 
 
 

 
(Fonte: Estado de SP – 29/05/2017) 
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DECISÕES 
 
Danos morais  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou agravo de instrumento de uma bancária 
que buscava elevar o valor de indenização por danos morais, fixado em R$ 60 mil pelo 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Espírito Santo, por ter sido obrigada pelo Itaú 
Unibanco a criar obstáculos para a atuação de oficiais de justiça. De acordo com a 
trabalhadora, ela era instruída a esconder o dinheiro da agência que chegou a ser 
colocado em latas de lixo, carpetes e bolsas. Relator do recurso (AIRR62793.2014.5.17. 
0008), o ministro Cláudio Brandão salientou que, em regra, a intervenção do TST para 
reduzir ou aumentar o valor da indenização por dano moral apenas se mostra possível nas 
situações em que o montante estabelecido nas instâncias inferiores se mostrar irrisório ou 
exorbitante. "Não é o caso", concluiu. Condenado a pagar R$ 175 mil de indenização na 
primeira instância, o Itaú conseguiu, em recurso ordinário, a redução do valor pelo TRT, 
que, apesar de reconhecer o dano, avaliou que R$ 175 mil era um valor exorbitante, se 
considerada a média das indenizações arbitradas em casos semelhantes. Por isso, 
reduziu a condenação para R$ 60 mil. 
 
 
Adicional de insalubridade  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu na semana passada que a utilização 
constante de fones de ouvido em atividades como a de operador de teleatendimento não 
gera direito a adicional de insalubridade tão somente pela equiparação desses serviços 
aos de telegrafia e radiotelegrafia, manipulação em aparelhos do tipo morse e recepção de 
sinais em fones, descritos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do 
Trabalho. A decisão da A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI1) se 
deu em julgamento de incidente de recurso repetitivo (IRR356 84.2013.5. 04.0007), e a 
tese jurídica fixada se aplicará a todos os demais casos que tratam da mesma matéria. O 
recurso, afetado à SDI1 pela 6ª Turma do TST, foi interposto pela ContaxMobitel contra 
decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio Grande do Sul que, aplicando 
súmula própria, deferiu o adicional a uma trabalhadora da Contax que prestava serviços 
para a Vivo. O relator do caso foi o ministro Walmir Oliveira da Costa, que afastou a 
argumentação de aplicação analógica com telegrafistas e similares. 
 


