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Novas regras trabalhistas travam acordos, diz Fipe  
 
Por Luciano Máximo  

Após a aprovação da reforma trabalhista, em julho, a quantidade de negociações entre 
patrões e trabalhadores para definir reajuste salarial despencou para as campanhas com 
data-base em agosto. De acordo com o Boletim Salariômetro, da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), até hoje foram fechadas 71 negociações salariais com data-
base de agosto, 56% menos que as 167 concluídas no mesmo período do ano passado.  
 
Segundo Hélio Zylberstajn, coordenador do Salariômetro, a queda pode ser explicada pela 
inclusão nas negociações, pelos sindicatos, de cláusulas que neutralizassem as novas 
normas, o que o especialista chama de "antídoto à reforma" ou "pauta antirreforma".  
 
"Os sindicatos estão muito receosos, e as empresas, tateando, ainda não escolheram a 
estratégia de negociação diante de uma nova realidade da legislação trabalhista. Esse 
quadro interrompe as decisões", diz Zylberstajn. Ele elenca três pontos que impedem a 
assinatura de acordos: ultratividade, terceirização e contribuição, todos itens que foram 
derrubados com a reforma trabalhista, que só entra em vigor em novembro.  
 
Clemente Ganz-Lúcio, diretor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), pondera que as regras da reforma ainda não entraram em 
vigor, mas reconhece que elas "seguram" a negociação. "A reforma abrir um campo de 
disputa que não vai ser pequeno. Todo mundo vai ter que olhar com cuidado. Poucos 
conhecem a extensão da reforma, ela traz uma série de incertezas. Mas há muitas 
empresas forçando negociações com data-base em agosto para fechar acordos por dois, 
três meses e revê-los em novembro, já sob as novas regras", diz GanzLúcio.  
 
O Boletim Salariômetro também mostra que a inflação baixa é um aspecto que reduz a 
concretização dos acordos salariais, uma vez que os trabalhadores tendem a recusar 
reajustes baixos, embora um pouco acima da inflação. De acordo com a Fipe, a proporção 
de ajustes acima da inflação medida pelo INPC (2,1% em 12 meses encerrados em 
agosto) nos principais acordos de negociação coletiva é de 73,2% em agosto. Na média 
do ano, os reajustes registraram ganho médio de 5,5%, mais de três pontos percentuais 
acima da inflação. 
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Executivos começam o caminho de volta  
 
Por Jacílio Saraiva 

Fernanda, Marina, Abel e Adolfo (este, nome fictício) têm muito em comum. Executivos em 
grandes empresas, perderam seus empregos por fatores ligados à crise econômica, 
ficaram de um mês a quase dois anos fora do mercado e agora, com exceção de Adolfo, 
recuperaram suas carreiras graças a uma leve retomada na oferta de posições.  
 
No intervalo longe dos escritórios, aproveitaram para resolver problemas familiares, 
colocar a leitura em dia e ampliar suas redes de contatos. Em alguns casos, também 
precisaram reavaliar objetivos profissionais e atravessar momentos de desânimo. Segundo 
especialistas em recursos humanos, nessa volta às corporações os profissionais poderão 
enfrentar novos desafios, como uma maior exigência no período de experiência, equipes 
mais reduzidas e até salários menores.  
 
"Há uma retomada na demanda por candidatos mais qualificados (gerência ou superior) 
desde o final do primeiro semestre deste ano", afirma Fernando Mantovani, diretor geral no 
Brasil da multinacional de recrutamento Robert Half. O número de vagas preenchidas pela 
consultoria no primeiro semestre de 2017 foi 7% superior ao mesmo período de 2016. 
"Ainda é um movimento embrionário, mas já traz uma mudança no discurso das empresas, 
que saíram da fase de 'tentar não demitir' para 'começar a tirar projetos da gaveta'." A 
previsão do executivo é que a quantidade de posições negociadas neste segundo 
semestre apresente um crescimento de 20%, em relação à primeira metade do ano.  
 
Foi nessa onda de contratações que Fernanda Rodrigues, de 39 anos, conquistou uma 
posição de gerente de marketing na Sage, multinacional de softwares de gestão com 1,5 
mil funcionários no Brasil. Sem trabalho havia cinco meses, foi contratada em janeiro. "Não 
há melhor presente que começar o ano com um trabalho novo", diz. Antes disso, atuou por 
quase dois anos em uma companhia global de soluções financeiras, que enxugou os 
quadros por conta da crise. "Na antiga função, eu cobria a América Latina e viajava 
constantemente. Mas com os desafios da economia, a reestruturação foi inevitável."  
 
Fernanda foi contatada pela equipe de recrutamento da Sage via LinkedIn. O processo de 
admissão, desde a primeira aproximação até a assinatura do contrato, durou três 
semanas. Incluiu testes e entrevistas com um executivo de função similar e com um vice-
presidente da companhia.  
 
No tempo longe do mercado, ela deu apoio a familiares com problemas de saúde, mas não 
se desligou da carreira. Participou de processos seletivos e manteve o networking para 
identificar oportunidades.  
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Para quem está regressando ao mercado, a orientação de Mantovani, da Robert Half, é ter 
cuidado na "largada". "A atenção principal deve ser nos três primeiros meses, o período de 
experiência", diz. O especialista sugere que os 30 dias iniciais sejam utilizados para 
conhecer as atribuições da função e o histórico de resultados, além da equipe e dos 
objetivos da companhia. O segundo mês serve para a busca de pequenas conquistas, com 
o cumprimento, no prazo, das demandas solicitadas. "Já no terceiro período, imponha um 
estilo de trabalho, sem se descuidar do relacionamento interpessoal, mas confirmando ao 
empregador que a decisão de lhe contratar foi acertada."  
 
A gerente junior Marina Figueiredo, 32, da gigante de recursos humanos ADP, acaba de 
ultrapassar os três primeiros meses de expediente no novo trabalho. Fora da rotina 
corporativa por três anos, estava desempregada há um mês.  
 
Em 2014, já na área de RH, resolveu empreender e abriu um restaurante com uma sócia. 
"Este ano, decidi vender a participação e voltar a trabalhar na minha área de formação", 
explica. Com a ajuda de contatos que colecionou na antiga fase profissional, entrou em 
três processos seletivos, inclusive na ADP, onde ingressou em abril. "Durante o período 
em que estive no restaurante, fiz uma especialização em finanças e participei de grupos de 
mulheres empreendedoras", lembra. "A experiência fora do ambiente corporativo 
complementou o meu currículo."  
 
Para Abel Gomes Serrão Neto, 44, gerente financeiro da empresa de tecnologia industrial 
Pollux, a rotina não mudou muito enquanto estava sem emprego. "Continuei acordando 
cedo e acompanhando as notícias sobre a economia", lembra ele, readmitido no final de 
agosto. No total, ficou em casa durante quatro semanas depois que a farmacêutica onde 
era gerente administrativo realizou ações de redução de despesas. No tempo livre, 
aproveitou para ficar mais com a família e ler livros que não tinha tempo de terminar. 
"Claro que eu preferiria gerar valor para alguma organização, mas estar com os familiares, 
repensar objetivos profissionais e ler não foram um tempo perdido", diz. Nos dias em que 
ficou afastado, Serrão ainda recebeu oito contatos de empresas e headhunters sobre 
novas colocações.  
 
Deborah Araújo, diretora de recursos humanos do grupo Adtalem Educacional, dono das 
marcas Ibmec, DeVry Brasil e Damasio, diz que, dependendo do tempo que o profissional 
ficar longe do cartão de ponto, ele deverá passar por um processo de readaptação. "Ele 
pode encontrar quadros mais enxutos e precisará ser eficiente para se adequar às 
necessidades da organização." Uma das sugestões é que os candidatos à recolocação se 
mantenham atualizados com colegas inseridos no mercado. É uma boa forma de entender 
como anda a dinâmica das corporações, novas demandas e a rotina de atividades, explica.  
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Mantovani destaca que é possível que a volta ao batente também aconteça com um 
salário de 10% a 15% menor do que aquele que o executivo recebia antes. "Esse tipo de 
proposta acontece principalmente em momentos de recuperação do mercado, mas não é 
demérito aceitá-lo", diz. "O profissional deve avaliar se a nova remuneração será 
sustentável no curto prazo e trabalhar para recuperar o valor desejado."  
 
Para Adolfo (nome fictício), que concordou em dar entrevista sem se identificar, a falta de 
dígitos no holerite não é o maior obstáculo para sair do desemprego. Sem trabalho desde 
dezembro de 2015, quando entrou em um programa de demissão voluntária em uma 
empresa que precisava cortar custos, ele já submeteu seu currículo a 60 vagas e 
participou de quatro avaliações pessoais. "Percebo uma resistência a candidatos mais 
maduros", diz o especialista em marketing de 56 anos, sendo vinte deles como líder em 
multinacionais.  
 
Nesses quase dois anos sem um crachá funcional, resolveu pendências familiares, fez um 
coaching profissional por três meses e ainda aprimorou o espanhol - já fala inglês, francês 
e alemão. "Mas ficar desempregado não é estar de férias", diz ele, que passou por 
momentos de depressão e baixa autoestima após o nono mês sem trabalho. Hoje, a 
receita para continuar à procura de uma colocação, sem perder o ânimo, é equilibrar as 
idas à academia com atualização profissional. "Estou sempre fazendo um novo curso, me 
preparando para voltar." 
 
 
 

Melhora oferta de trabalho para profissionais técnicos  
 
Por Jacílio Saraiva  

Consultorias como Michael Page, de recrutamento executivo de média e alta gerência, e 
Page Personnel, especializada em profissionais técnicos e de suporte à gestão, 
divulgaram levantamentos que indicam sinais da retomada do emprego no primeiro 
semestre de 2017. Ao mesmo tempo, grandes empresas como ADP, iFood, Pollux e 
OdontoPrev aumentaram, este ano, o volume de contratações ante 2016. Todas têm 
vagas abertas para diretores e gerentes.  
 
A Michael Page avalia que setores como vendas, tecnologia, marketing, saúde e finanças 
fermentaram a procura por currículos, mesmo com um cenário político conturbado. Entre 
os dez cargos mais demandados no primeiro semestre, o de gestor de marketing digital na 
área de serviços financeiros apresenta o maior percentual de alta na procura, de 50%, 
ante uma média de 20%, nas demais posições. O salário estimado vai de R$ 10 mil a R$ 
15 mil.  
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Na Page Personnel, entre os oito cargos mais disputados em 2017 aparece o de analista 
fiscal pleno, com uma média de 210 candidatos por vaga. O salário médio é de R$ 4 mil. 
"O mercado quer profissionais que tragam soluções para driblar a crise e revitalizar as 
organizações", avalia Mariane Guerra, vice-presidente de RH da ADP para a América 
Latina. A empresa de gestão de capital humano tem 1,2 mil empregados no Brasil. Em 
2017, contratou 124 pessoas, sendo 15 líderes. Há nove postos de decisão em aberto, 
sendo um para diretor e o restante para gerentes e coordenadores.  
 
Segundo Tiago Luz, diretor do iFood e responsável pelas áreas de RH, comercial e 
operações, a dona do aplicativo de entrega de comida tem mais de 100 colocações 
disponíveis, sendo 30 para gestores. Com mais de 600 funcionários no Brasil, contratou 33 
profissionais para cargos de liderança somente na primeira metade de 2017, ante 18 
candidatos no segundo semestre de 2016.  
 
Na Pollux, empresa de tecnologia industrial com 150 colaboradores que reduziu 
contratações entre março e julho, a retomada para os postos de liderança começou em 
agosto.  
 
Segundo o diretor de desenvolvimento Natanael Kaminski, foram nove admissões de nível 
executivo em 2017, incluindo um diretor e gerentes de negócios para a área de vendas. 
"No segundo semestre de 2016 realizamos apenas uma contratação entre os gerentes", 
lembra. Somente para uma seleção de gerente de marketing, em agosto, a companhia 
recebeu mais de 500 currículos.  
 
Na operadora de planos dentais OdontoPrev, com 1,5 mil funcionários, os candidatos mais 
requisitados são para os setores de tecnologia e relacionamento com clientes, segundo a 
diretora de RH, Rose Gabay. No primeiro semestre de 2017, foram convocados 17 
profissionais seniores, sendo dois gerentes ou superior. "Até o final do ano, a previsão é 
fazer ainda quatro contratações, de gerentes para cima", diz.  
 
Para Avanise Vieira, psicóloga que trabalha com orientação profissional, os executivos que 
ainda aguardam um chamado de trabalho devem estabelecer uma rotina de atividades que 
não os deixem totalmente "parados".  
 
"É uma boa arma contra a sensação de inutilidade que pode surgir", explica. "Faça um 
trabalho voluntário ou use seu conhecimento para ajudar outras pessoas. Isso lhe dará 
visibilidade e a sensação de dever cumprido." 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 21/09/2017) 
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Apenas 4,4% das pequenas empresas estão prontas para 
utilizar o eSocial 
 
Pouco menos da metade dessas companhias sequer começaram a registrar as informações na 
plataforma; segundo os consultados, estrutura para lidar com burocracia é maior dificuldade 

 

São Paulo - Embora ainda em fase de testes, o eSocial não está sendo "bem abraçado" 
pelas empresas até o momento. De acordo com pesquisa da Fenacon, apenas 4,4% das 
pequenas empresas estão aptas para operar o novo sistema. 
 
O eSocial é uma ferramenta de iniciativa do Ministério do Trabalho em conjunto com Caixa 
Econômica, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal. Seu objetivo é reunir em 
apenas um plataforma todas as informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias dos 
trabalhadores, registradas pela própria empresas contratante, de forma mais organizada. 
 
O sistema começará a ser efetivamente válido no dia 1º de janeiro de 2018 para empresas 
cujo faturamento foi maior que R$ 78 milhões em 2016. A obrigatoriedade dele para todas 
as empresas do País só passará a valer em 1º de julho do próximo ano. 
 
De acordo com o levantamento da Federação Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 
(Fenacon), que entrevistou 1,33 mil empresas, 29,1% das companhias já iniciaram o 
registro dos dados na plataforma e 23,7% estão em uma fase intermediária do processo. 
Enquanto isso, 42,9% das pequenas empresas nem chegaram a começar a implantação 
dessa plataforma em seus respectivos negócios. 
 
"Essa questão de poucas empresas estarem aptas não chama tanto a atenção porque o 
eSocial ainda está em fase de testes, então, até certo ponto, isso é normal. Porém o que 
nos preocupa é o índice de empresas que nem sequer iniciou o processo. Essas empresas 
são as que não começarem absolutamente nada, nem encaminhamento cadastral ou o 
recolhimento de dados", diz o diretor de educação e cultura da Fenacon, Hélio Donin Jr.. 
 
Um dos possíveis motivos para a pouca importância dada pelas pequenas empresas 
passa pelas dificuldades que o eSocial passou até poder ser usado efetivamente. "Eu acho 
que as empresas demoraram para implementar porque, com a quantidade de vezes em 
que prorrogaram a utilização do programa, ele acabou caindo um pouco em descrédito. 
Isso faz com que as empresas fiquem um pouco cansadas", avalia a gerente de 
administração pessoal da Mazars Cabrera, Juliana Melo. 
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Entretanto, a pouca aderência até o momento também passa por fatores culturais. "O 
problema das empresas nesse momento existe muito na base cultural, aquela coisa de 
deixar sempre para a última hora. Mas o governo não trabalha com expectativas de novos 
adiamentos - ele já havia sido adiado pelo menos três vezes. Quanto mais em cima da 
hora, mais as pequenas empresas terão de pagar a uma consultoria por isso (com 
urgência é mais caro), ou então atrasar e pagar multa", explica o consultor e especialista 
em questões trabalhistas e previdenciárias, Nilton Oliveira Gonçalves. 
 
Apesar desses problemas serem levados em conta, ao analisar os números da pesquisa, o 
principal fator que diferencia as pequenas empresas das grandes nesse processo é a 
estrutura para lidar com tanta burocracia. "Muitos dos problemas das pequenas empresas 
para implementarem esse software é que elas trabalham de forma mais caseira. Sem um 
grande departamento pessoal ou de recursos humanos, é preciso desenvolver o passo a 
passo para que isso aconteça, porque a forma atual é bem dificultosa", analisa Juliana 
Melo. "As grandes empresas têm algumas amarrações que as pequenas não têm. 
Auditorias, prestações de contas para fora, às vezes capital aberto, sócios, então o rigor 
delas exige que tomem alguma atitude, ainda que não concordem. As pequenas é o 
inverso, e isso ajuda no hábito de 'deixar para lá'", complementa Gonçalvez. 
Garantia e fiscalização 
 
Podemos dizer que as informações do universo trabalhista são consideravelmente 
nebulosas, levando em conta a grande quantidade de direitos infrigidos sem qualquer tipo 
de registro. O eSocial é uma ferramenta que pode 'jogar luz' nessa questão. 
 
"Nós temos uma CLT antiga e uma legislação que não é totalmente aderida pelas 
empresas, principalmente pequenas. Como o Ministério do Trabalho só tem como 
fiscalizar 3% das empresas, as outras 97% passam despercebidas. No eSocial isso muda, 
porque todas mandarão as informações para a plataforma. Então, mesmo não alterando a 
legislação, vai mudar a transparência das empresas. É importante para a garantia do 
próprio trabalhador", diz Hélio Donin. 
 
"O grande desafio do eSocial é esse mesmo, mostrar que existe uma lei, e apesar dela 
não ser nova, ela vai passar a ser aplicada. Registros retroativos, férias de gaveta, 
acidentes de trabalho não comunicados, tudo aquilo acobertado (que estava escondido), 
isso tudo vai ter que mudar", finaliza Nilton Oliveira Gonçalves. 
 
Gabriel Proiete de Souza 
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Marcha lenta na indústria ainda se reflete no mercado de 
sucata de aço 
 
A cadeia do insumo movimenta cerca de R$ 6,3 bilhões e, atualmente, processa 400 mil toneladas por 
mês. No auge do setor, em meados de 2012, esse volume era de um milhão de toneladas 

 

São Paulo - O mercado de sucata de aço, que movimenta aproximadamente R$ 6,3 
bilhões por ano no País, trabalha para se recuperar da forte queda da economia brasileira, 
a qual está intrinsecamente ligada. Para este ano, porém, a expectativa ainda é de um 
desempenho com viés negativo. 
 
De acordo com o Instituto Nacional das Empresas da Sucata de Ferro e Aço (Inesfa), o 
recorde do setor foi de um milhão de toneladas de sucata processadas mensalmente em 
meados de 2012, quando a atividade econômica no Brasil estava fortemente aquecida. 
 
No entanto, atualmente, este volume gira em torno de 400 mil toneladas mensais. "A 
geração de sucata depende muito da atividade econômica", diz o diretor de relações 
institucionais do Inesfa, Leonardo Palhares. Ele explica que a produção de bens de 
consumo como veículos, geladeiras, fogões, entre outros, gera as chamadas "aparas" de 
aço nas linhas de estamparia dos fabricantes, que acabam se tornando sucata. A 
substituição de produtos antigos também impulsiona o mercado de sucata de aço na 
medida em que geladeiras e carros obsoletos, por exemplo, são descartados. 
 
Contudo, diante da retração da atividade econômica, esse processo vem caindo ano a 
ano, relata Palhares. "Nosso setor tem sofrido muito porque os principais consumidores de 
aço na indústria têm tido dificuldades para crescer", diz. Segundo o dirigente, 90% do 
consumo de sucata de aço no País vêm das siderúrgicas e, o restante, do segmento de 
fundição. "Metade da produção de aço bruto no País vem da sucata de aço", pontua 
Palhares. 
 
Os fornos elétricos, também conhecidos como mini-mills, utilizam a sucata de aço como 
insumo em vez do combo tradicional de minério de ferro e carvão, que são usados nas 
usinas com altos-fornos. Conforme o Inesfa, principalmente as siderúrgicas de aços longos 
usam a sucata, já que as de aços planos precisam de ligas "mais limpas". "Mas como a 
construção civil caiu muito nos últimos anos e a retomada deve ser lenta, nosso setor será 
bastante impactado." 
 
A retração da atividade afeta, segundo o Inesfa, aproximadamente 5,6 mil empresas. "Se 
contabilizarmos todas as pessoas que trabalham no setor, podemos dizer que cerca de 1,5 
milhão de trabalhadores compõem a cadeia da sucata de aço", relata Palhares. 
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Ele acrescenta ainda que, atualmente, as empresas do setor estão fortemente 
pressionadas. "De um lado, temos a indústria, que está comprando menos, impactando a 
rentabilidade.  
 
Do outro, a informalidade na cadeia aumenta cada vez mais, prejudicando as empresas. A 
perspectiva para o nosso setor ainda é de incertezas", complementa. 
Agravante 
 
O diretor do Inesfa acredita que a possível fusão dos negócios de aços longos da 
ArcelorMittal e da Votorantim no Brasil pode piorar ainda mais a situação da cadeia de 
sucata. 
 
A conclusão depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade), mas na semana passada a Superintendência-Geral do órgão recomendou a 
rejeição do acordo, alegando que a fusão das "duas das três principais fornecedoras de 
aços longos comuns do País eliminaria um competidor relevante em um segmento onde as 
três maiores empresas detêm mais de 80% da oferta do mercado." 
 
Para Palhares, o poder de barganha das empresas aumentaria de forma significativa, 
derrubando ainda mais o preço pago pela sucata. "O ganho de competitividade alegado 
com a fusão não pode ocorrer às custas de um setor que hoje emprega tantas pessoas", 
observa o dirigente. 
 
Ele acrescenta que o Cade aceitou como terceiro interessado apenas duas entidades, 
sendo o Inesfa uma delas. "Somos contra a fusão devido aos prejuízos que essa 
transação vai causar", reforça. 
 
Juliana Estigarríbia 
 
 
 
 

Novo programa promove inclusão no trabalho 
 
São Paulo - As Secretarias Municipais da Pessoa com Deficiência (SMPED) e de Trabalho 
e Empreendedorismo (SMTE), lançaram ontem (20), o Programa de Inclusão Econômica. 
Iniciativa visa a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A primeira 
edição do programa tem como objetivo ampliar as ações das secretarias para facilitar a 
ponte entre empresas e pessoas com deficiência, além de promover cursos gratuitos de 
capacitação. 
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Segundo a secretária adjunta da Pessoa com Deficiência, Marinalva Cruz, o programa 
surgiu por conta da ampla dificuldade de públicos vulneráveis, como os portadores de 
deficiência, para ingressar no mercado de trabalho. "O mercado não é uma realidade de 
muitas pessoas atualmente.  
 
O índice de pessoas desempregadas cresce, e quando a gente olha para públicos 
vulneráveis, percebemos que essa realidade é ainda pior", afirma. De acordo com o Censo 
IBGE-2010, na cidade de São Paulo há quase 2,8 milhões de pessoas com deficiência.  
 
Dentre elas, 500 mil fazem parte da População Economicamente Ativa (PEA). Mas, desse 
total, somente 39 mil estão empregados, percentual de apenas 8%. 
 
Para cumprir com o seu objetivo, o programa foi dividido em quatro eixos de ação. O 
primeiro irá promover a capacitação de agentes da SMTE para que entendam mais sobre 
acessibilidade, inclusão e utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras). "Poucas 
pessoas têm a oportunidade de conviver com esse público. Queremos trazer essa visão de 
como interagir", disse. 
 
O segundo eixo visa garantir de 5% a 10% das vagas a portadores de deficiência nas já 
existentes ações da prefeitura, como o Programa Operação Trabalho (POT), Programa 
Bolsa Trabalho (PBT), CATes, Profissão Cidadão e Trabalho Novo para PcD).  
 
O terceiro visa intensificar as ações do "Dia D de Inclusão no Trabalho" e do "Contrata 
SP", que proporcionam serviços de encaminhamento para o emprego formal. "Traremos 
mais empresas para conhecer as habilidades do nosso município e contribuir nesse 
processo de empregabilidade.  
 
As empresas e as pessoas com deficiência poderão se conhecer. Muitos empregadores 
alegam não encontrar pessoas com deficiência para poder emprega-las". 
 
O quarto e último eixo irá firmar parcerias com instituições para o oferecimento de cursos 
gratuitos de capacitação, para que exerçam o empreendedorismo. A partir da próxima 
semana, as informações sobre os cursos já estarão disponíveis nas secretarias. 
Beatriz Boturão 
 
 
 
 
 
(Fonte: DCI – 21/09/2017) 
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Nova regra de terceirização vira alvo de briga na Justiça 

No centro da primeira grande disputa relativa à nova legislação trabalhista está a Riachuelo, que 
enfrenta pedido de indenização de R$ 37 milhões do MPT 

 
Fernando Nakagawa, O Estado de S.Paulo 

BRASÍLIA - As novas regras da legislação trabalhista começam a enfrentar os primeiros 
questionamentos na Justiça. Uma ação do Ministério Público do Trabalho pede R$ 37,7 
milhões de indenização a uma das maiores varejistas do Brasil, a Riachuelo, por terceirizar 
a produção com condições trabalhistas piores que as dos funcionários diretos da empresa. 
O Supremo Tribunal Federal (STF) também recebeu ação que questiona a 
constitucionalidade da terceirização em salões de beleza. 

O primeiro grande questionamento à nova regra acontece no Rio Grande do Norte. Após 
fiscalização em mais de 50 pequenas confecções em 12 municípios do interior, o 
Ministério Público do Trabalho (MPT) pede indenização à Riachuelo alegando que os 
trabalhadores terceirizados “recebem menor remuneração e têm menos direitos” do que os 
contratados pela Guararapes, dona da marca. 

Na ação, o Ministério Público acusa a varejista de uso deturpado das novas regras de 
terceirização. O argumento é que a cadeia de produção das roupas foi constituída de tal 
forma que as empresas funcionariam como “verdadeiras unidades de produção em 
estabelecimentos de terceiros”. Em 29 empresas vistoriadas, a Riachuelo era a única 
contratante dos serviços; em outras 14, a produção era dividida com outras marcas. 

Bate-boca. O presidente da Riachuelo, Flávio Rocha, rechaça as acusações. O executivo 
diz que o piso salarial do setor tem como referência o salário mínimo e os valores são 
semelhantes na fábrica própria, nos arredores de Natal, e nas pequenas confecções 
terceirizadas. 

Rocha tem disparado diretamente contra a procuradora Ileana Mousinho, responsável pela 
ação. “A iniciativa é toda dela. É uma coisa pessoal”, diz, ao citar “visão marxista” como 
razão para a suposta perseguição. Nas redes sociais, o empresário acusa a procuradora 
de “ódio” e diz que “todo o mal” que ela tem causado à companhia “recai sobre os 
trabalhadores”. 

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho emitiu nota para defender a 
procuradora e ainda afirma que o empresário usa “mentiras e acusações levianas e 
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irresponsáveis” ao tratar do caso. “São ataques pessoais dirigidos à procuradora”, cita a 
nota da entidade que qualifica a acusação como “despropositada e imprudente afirmação” 
de que a ação do MPT estaria causando desemprego no Rio Grande do Norte. 

Salões. Outro questionamento à terceirização ocorre nos salões de beleza. Com as novas 
regras sancionadas pelo presidente Michel Temer na chamada lei do “salão parceiro”, 
donos de estabelecimentos poderão contratar serviços de profissionais como cabeleireiros 
e manicures que atuam como MEIs (microempreendedores individuais). O problema é que 
há casos crescentes de donos de salão que demitem empregados e os transformam em 
MEI. “Donos de salões estão fazendo exigências a esses profissionais transformados em 
autônomos com cumprimento de horário. Legalmente, trata-se de um empreendedor 
parceiro e não empregado com obrigações como horário”, diz a presidente do Sindicato 
dos Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de São Paulo, Maria Mesquita 
Hellmeister. 

O Sindebeleza faz parte da Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada no Supremo 
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade contra a 
regra. A acusação é que a medida é uma “pejotização” dos trabalhadores – transformação 
de empregados em pessoas jurídicas só para pagar menos impostos. 

 
 
Distorções entre trabalhadores devem aumentar depois da reforma 
 
Aumento no número de itens que podem ser negociados também deverão garantir direitos diferentes 
para uma mesma categoria 

 

Douglas Gavras, O Estado de S.Paulo 

O carioca Alexandre Cavalcante Loyola, de 42 anos, trabalha como metalúrgico em uma 
fabricante de peças para carros e caminhões desde 1997. Sindicalizado desde o início da 
carreira, ele diz participar de todas as assembleias sindicais e avalia que houve avanço na 
relação entre os empregados e as empresas, mas reconhece que a representatividade da 
categoria no Rio é mais fraca do que em polos tradicionais de montadoras, como a região 
do ABC. “Sempre levamos desvantagem nas pautas que já podiam ser negociadas. Como 
é uma profissão em que o trabalhador se expõe a condições insalubres, a relação com as 
empresas nunca foi das mais tranquilas. Não é por acaso que grande parte da força do 
movimento sindical brasileiro surgiu nas fábricas de automóveis. Agora, com a aprovação 
da reforma, as desigualdades vão aumentar.” 

As novas regras trabalhistas que vão entrar em vigor a partir de novembro definem, entre 
outras questões, que o negociado passa a prevalecer sobre o legislado em 15 itens, que 
vão passar a ser definidos por meio dos sindicatos – como intervalo para almoço, 
enquadramento do grau de insalubridade e participação nos lucros e resultados da 
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empresa. “A nossa categoria pode perder tudo que conquistou, sobretudo em questões 
sérias, como os benefícios de insalubridade. Onde o sindicato é mais fraco, o trabalhador 
não vai ter condições de discutir, a empresa vai impor o que é melhor para ela e pronto. 
Por mais que a empresa seja qualificada, ela vai impor regras mais vantajosas para ela, se 
perceber que a categoria é menos organizada naquela região”, afirma Loyola. 

A negociação sindical vale apenas para a base territorial que aquela associação 
representa – um sindicato dos trabalhadores de uma determinada categoria na região 
metropolitana de São Paulo já podia negociar benefícios específicos para os seus 
associados antes da aprovação da reforma trabalhista. O que a mudança na CLT fez foi 
ampliar as possibilidades do que pode ser negociado. 

Para as entidades patronais, a mudança é vista como uma forma de flexibilização na 
relação entre empresa e trabalhador. Os sindicatos dos empregados, no entanto, avaliam 
que as alterações também devem aumentar o número de distorções entre trabalhadores. 
Assim, duas pessoas que exercem uma atividade semelhante na mesma empresa, só que 
em cidades diferentes, podem ter condições de trabalho distintas. “É preciso levar em 
conta que os sindicatos mais experientes e combativos levam vantagem, agora que se 
ampliou o leque de discussão. Não dá para comparar as entidades de regiões em que as 
forças sindicais são mais combativas com aquelas que os próprios representados 
consideram inexpressivas. O poder de barganha vai ser menor”, diz Carla Romar, da PUC-
SP. 

Ela também lembra que a reforma trabalhista coloca que os itens que forem negociados 
pelos sindicatos não terão necessariamente uma contrapartida por parte do empregador. 
“Se um benefício é revisto e acordado pelo sindicato de forma que acabe sendo mais 
vantajoso para a empresa, ela não será obrigada a oferecer algo em troca.” 

De acordo com o também especialista em direito do trabalho José Carlos Wahle, da 
Veirano Advogados, os itens que tendem a gerar mais controvérsia são as normas de 
insalubridade e de intervalo entre jornadas. Ele avalia que as diferenças entre os acordos 
feitos pelos sindicatos não necessariamente devem ser ruins para o trabalhador. “A 
tendência é que a maior parte dos acordos reflita uma alternativa aceitável para as duas 
partes. Um acordo de jornada de trabalho conquistado em São Paulo pode não ter 
importância para a categoria que trabalha no interior do Estado. Sindicatos mais fracos, 
por terem de atuar em mais discussões, podem até se fortalecer.” 

 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 21/09/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Convenção coletiva  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve decisão que determinou à TAM Linhas 
Aéreas reintegrar ao emprego um comandante demitido por ocasião de reestruturação 
societária da empresa.  
 
A 4ª Turma reiterou entendimento de que a companhia descumpriu critérios da convenção 
coletiva de trabalho dos aeronautas, que estabelece limites ao seu direito potestativo (RR-
11363-27.2013.5.01.0017). Ao se associar à LanChile, passando a ser denominada Latam, 
a TAM demitiu 811 aeronautas, entre comissários, copilotos e comandantes.  
 
O autor da reclamação trabalhista teve seu nome incluído num rol de 146 comandantes, 
dispensados em processo de redução de força de trabalho. A dispensa foi efetivada 85 
dias depois, em função de seu afastamento para uma cirurgia de catarata.  
 
Segundo o trabalhador, a cláusula 9ª da convenção coletiva de trabalho da categoria 
prevê, porém, critérios sociais objetivos a serem observados em caso de necessidade de 
redução da força de trabalho, como menor antiguidade ou aposentadoria.  
 
A TAM, em defesa, disse que, em função da grande reestruturação, buscou formas de 
negociação com o Sindicato Nacional dos Aeronautas e o Ministério Público do Trabalho 
para amenizar o impacto das demissões. 
 
 


