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Emprego e indústria saem aos poucos do marasmo  
 
Os indicadores econômicos seguem dando mensagens fracas a respeito da consistência 
da recuperação do nível de atividades. As mais recentes sinalizações vieram da indústria e 
do emprego. Após quatro meses seguidos de avanço, a produção industrial recuou, 
embora haja crescimento na maioria dos setores que compõem o índice. Já o emprego 
mostra melhora há seis meses seguidos, em parte propiciada pela recuperação da própria 
indústria, mas a maioria das novas vagas criadas são informais, ou seja, remuneram 
menos e não garantem os benefícios.  
 
A produção industrial caiu 0,8% em agosto na comparação com julho. Enquanto a indústria 
de extração mineral recuava pelo segundo mês consecutivo, desta vez 1,1%, a de 
transformação ficou estável. A queda da indústria de um mês para outro não preocupou 
especialmente os analistas, que deram maior importância ao aumento de 4% na 
comparação com agosto de 2016 e de 1,5% no acumulado do ano. No caso do setor de 
extração mineral, o crescimento ocorre desde novembro e agora foi de 2,6% em agosto 
sobre o mesmo período de 2016; e o de transformação, de 4,2% na mesma base de 
comparação; e de 6,6% e menos 0,7%, respectivamente, no acumulado do ano.  
 
Além disso, ficaram entusiasmados com o aumento dos investimentos indicado pela 
expansão da produção de bens de capital, que cresceu pelo quinto mês consecutivo e foi 
0,5% maior do que julho, 9,1% maior do que um ano antes, com aumento de 4,4% no 
acumulado do ano. A produção de equipamentos de transporte, para construção e 
agricultura, liderou o movimento. Outro motivo de entusiasmo foi o aumento de 4,1% da 
produção de bens duráveis de consumo, puxado pelo crescimento de 6,2% da fabricação 
de veículos, com destaque para os 20% de expansão dos automóveis.  
 
No entanto, acabou determinando a queda da indústria em agosto o recuo de 1% dos bens 
intermediários e de 0,6% dos bens semiduráveis e não duráveis. A redução da produção 
de alimentos chamou a atenção, até por conta do receio da reversão do impacto positivo 
dessa atividade na inflação, mas foi considerada circunstancial por ter sido causada pela 
decisão das usinas de usarem a cana para a produção de etanol e não de açúcar.  
 
Apesar do recuo em agosto, a recuperação da indústria vem propiciando a criação de 
novos postos de trabalho. Foi responsável por 40% das 924 mil vagas criadas no trimestre 
de junho a agosto, com ofertas de postos nos ramos automobilísticos, têxtil, de calçados, 
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eletroeletrônicos, químico e farmacêutico, segundo a mais recente Pnad Contínua. Houve 
nova queda na taxa de desemprego, dos 13,3% do trimestre anterior para 12,6%, um 
ponto abaixo do pico de 13,7% de março. O desemprego cai há seis meses e o número de 
desocupados recuou dos 14,2 milhões do pico de março para 13,1 milhões em agosto.  
 
O nível de emprego informal ainda é elevado, mas, pela primeira vez, foi detectado o 
aumento do número de postos formais, exatamente na indústria, bastante cobiçados 
porque geralmente oferecem salários mais elevados do que os do comércio e de serviços. 
O emprego na indústria vinha em queda desde maio de 2015 e só passou a positivo em 
abril.  
 
A reboque da indústria, a recuperação pode se espraiar para outros setores. O aumento 
da produção de bens de capital para construção, por exemplo, é um aspecto animador 
porque pode ser um indício da reativação das obras, importante para o emprego. Outros 
indícios positivos são o uso da capacidade instalada da indústria, que cresceu pelo 
segundo mês consecutivo em agosto, e atingiu 77,8%, 1 ponto porcentual acima do 
número de agosto de 2016. A média do ano ainda é ligeiramente inferior à de 2016, de 
acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Além disso, houve redução do 
nível de estoques.  
 
A recuperação da indústria também é influenciada pela melhoria do comércio exterior. De 
janeiro a setembro, as exportações de bens industrializados somaram US$ 82,54 bilhões, 
11,9% a mais do que no mesmo período de 2016 pela média dos dias úteis. Para que a 
recuperação da indústria seja consistente, porém, é preciso que seja impulsionada por 
demanda mais diversificada, sem dependência excessiva de encomendas originadas pela 
supersafra agrícola. 
 
 
 

Cargos estratégicos na reforma trabalhista  
 
Por Luiz Fernando Alouche e Rodrigo R. Senese  

A chamada reforma trabalhista, que entrará em vigor em breve, impactará nas relações 
empregador/empregado, ensejando diversas mudanças e criando uma nova realidade na 
rotina das empresas com uma maior mobilidade nas condições de trabalho.  
 
Representará a valorização das relações individuais de trabalho, com novos contornos 
para os empregadores exercerem seu poder diretivo sem afrontar direitos assegurados 
pela Constituição Federal. Proporcionará em muitos casos adequar, por meio de 
negociações, diversos pontos vivenciados pelos empregados à realidade específica da 
empresa.  
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Neste cenário de reconfiguração e atualização entre os principais atores da relação de 
trabalho, a nova regulamentação trouxe algumas regras específicas para aqueles 
empregados que possuem diploma em nível superior e salário igual ou maior a duas vezes 
o limite máximo dos benefícios pagos pela Previdência (R$ 11.063,00).  
 
Merece reflexão o critério salarial e a formação superior indicados na nova lei para 
diferenciar a capacidade do empregado e seu poder negocial  
 
Tais empregados, em menor número, normalmente ocupam cargos de maior 
responsabilidade e/ou estratégicos, sendo que, por vezes, são responsáveis por alinhar o 
futuro da empresa. Diante da nova legislação, está previsto para esse grupo a 
possibilidade de negociação direta com seu empregador, sem interferência ou 
necessidade de validação sindical de diversos temas de maneira individual, tais como: 
jornada de trabalho, banco de horas, teletrabalho, cláusula arbitral e remuneração por 
produtividade.  
 
Como um exemplo prático, isso implica dizer que um alto empregado e seu empregador 
poderão negociar individualmente os termos e condições de um plano de comissões, e 
periódicas revisões, sem necessidade de intervenção por parte do sindicato dos 
trabalhadores. 
 
A relação empregatícia atinge, assim, outro patamar de confiança e maturidade, no qual 
empregados instruídos e com maiores salários terão oportunidade e condições previstas 
em lei para decidirem e negociarem com os seus respectivos empregadores diversos itens 
de sua rotina de trabalho.  
 
A valorização no tratamento daqueles empregados com maior preparo e remuneração 
(considerando média remuneratória dos empregados no Brasil) é evolução marcante 
trazida pela nova legislação, justamente para buscar maior igualdade, ajustando interesses 
muitas vezes desses trabalhadores que, em tese, possuem uma maior responsabilidade e 
liberdade de atuação com as práticas do dia a dia das empresas.  
 
Um ponto que merece reflexão é o critério salarial e a formação superior indicados na nova 
legislação para diferenciar a capacidade do empregado e seu poder negocial. Isso porque 
o valor de remuneração estabelecido pela lei como diferenciador para autorizar a 
negociação diretamente entre o empregado e empregador, nem sempre pode refletir uma 
liberdade de negociação.  
 
Basta analisar os mercados nas regiões mais desenvolvidas no país. Em São Paulo e Rio 
de Janeiro, não é raro encontrar empregados com formação superior e salários maiores 
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que o limite indicado pela lei, mas que nem sempre possuem reais condições de negociar 
vantagens e regras, fato que poderia gerar desigualdade na negociação.  
 
No entanto, ao nosso ver, a intenção do legislador ao trazer a possibilidade de negociação 
de diversos pontos aos empregados que possuem condições diferenciadas dentro da 
empresa deverá ser prestigiada pela Justiça e considerada de forma ampla.  
 
Trata-se de condição inovadora que trará uma maior liberdade para que as partes 
negociem diversos pontos da relação empregatícia, adequando as características e 
situações da realidade vivenciada na empresa, e diferenciando empregados com melhores 
condições daqueles hipossuficientes, os quais, ao nosso ver, continuam a ser amplamente 
protegidos pelas regras trabalhistas definidas pela Lei.  
 
Completamente injusto, sob a nossa ótica, é a situação atual que dispensa o mesmo 
tratamento legal aos empregados sem levar em consideração as peculiaridades de um 
empregado "chão de fábrica", daqueles que estão no topo da hierarquia. Os que vivenciam 
a realidade da Justiça do Trabalho cotidianamente muitas vezes se deparam com 
situações em que a aplicação da legislação sem observar a posição e liberdade dos 
empregados na corporação pode gerar distorções que nem sempre retratam a realidade 
vivenciada no dia a dia, expondo as empresas a um enorme passivo.  
 
É de se imaginar que diretores, gerentes e empregados com maior preparo tenham 
autonomia e segurança para negociar algumas condições, sem que isso impacte 
negativamente em seu contrato de trabalho e projeção de sua carreira. Tratamse, em 
muitos casos, de negociações de interesses dos empregados a particularidades da função, 
os quais nem sempre poderiam ser negociados diante da antiga legislação.  
 
Não obstante as mudanças, é certo que mesmo com a previsão legal da negociação, vão 
existir casos na Justiça do Trabalho alegando algum tipo de desvio na celebração dos 
pactos negociados diretamente entre empresas e empregados. Nessa oportunidade 
veremos se o Poder Judiciário privilegiará as inovadoras disposições da nova legislação 
ou se medirá, como ocorre atualmente, com a mesma regra e a letra fria da lei, as 
condições de todos os empregados independente de seu preparo, remuneração e próprio 
interesse.  
 
Luiz Fernando Alouche e Rodrigo Rosalem Senese são, respectivamente, sócio e advogado da área 
trabalhista do IWRCF Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor Econômico.  
 
O jornal não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por 
prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações 

 
(Fonte: Valor Econômico – 10/10/2017) 
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Receita com Simples Nacional cresce 9% até agosto para R$ 
52,87 bilhões 
 
Alíquota mais vantajosa e menor complexidade do regime simplificado acabou atraindo mais 
empresas, estimulando crescimento mesmo durante a crise; desemprego também impactou 

 

 

 

São Paulo - A arrecadação do Simples Nacional avançou 9% acima da inflação de janeiro 
a agosto de 2017, para R$ 52,8 bilhões, contra iguais meses de 2016, enquanto as 
modalidades de Lucro Presumido e a do Lucro Real seguem em retração. 
 
Nos oito meses do ano, a receita originada de empresas que optaram pelo regime de 
Lucro Presumido apresentou uma queda real (descontada a inflação) de 1,7%, para R$ 21 
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bilhões, ao passo que a arrecadação via empresas que declaram pelo Lucro Real caiu 
4,4% para R$ 52 bilhões. Os dados da Receita Federal. 
 
Para especialistas, o crescimento do Simples tem refletido: a maior praticidade do regime 
quando comparado aos demais; o empreendedorismo estimulado pelo aumento do 
desemprego; e a inclusão de novas atividades. 
 
O diretor da Gerencial Auditoria e Consultoria de Porto Alegre, o economista José Luiz 
Amaral Machado, conta que a maioria das empresas com possibilidade de escolher entre 
o Lucro Presumido e o Simples, têm optado por este último. "A unificação do pagamento 
de impostos em uma única alíquota facilitou muito o gerenciamento fiscal das empresas", 
diz ele. 
 
O professor de ciências contábeis da Faculdade Fipecafi Alexandre Gonzales reforça que 
o regime simplificado tem se mostrado historicamente mais vantajoso para a maioria dos 
pequenos negócios do País, pois, além de reduzir a burocracia, tem diminuído a carga 
tributária. "Não é uma regra. Nem todas empresas tem uma alíquota menor ao optar pelo 
Simples. Mas na maioria dos casos, essa redução tem acontecido", afirma Gonzales. 
 
Nos anos mais agudos da crise econômica, o regime simplificado também verificou 
expansão. Em 2015, a sua receita verificou alta real de 6% até agosto daquele ano (para 
R$ 45,7 bilhões), enquanto no ano passado só obteve acréscimo nominal (+3,7%, para R$ 
47,4 bilhões). Descontada a inflação, o Simples Nacional chegou a recuar 5% no período. 
 
Para Machado, a menor complexidade foi o que ajudou a evitar resultados mais negativos 
oriundos do Simples nos últimos três anos. "Este modelo barateia o sistema de controle e 
acompanhamento fiscal por parte da empresa", diz ele. 
 
Para o diretor da Gerencial ainda, a incorporação de novas atividades em 2015 também 
colaborou para a ampliação das receitas do Simples, bem como o aumento do 
desemprego que estimulou o empreendedorismo por necessidade. 
 
Sobre isso, Gonzales destaca que, ao abrir um negócio pelo Simples, o empresário passa 
a pagar alguns impostos já nos primeiros meses de atuação, como a PIS e a Cofins, o que 
significa que a entrada de recursos para a Receita ocorre de forma rápida após a adesão 
das empresas ao regime. 
 
Declaração pelo lucro real 
 
As modalidades pelo Lucro Presumido e o Lucro Real apresentaram quedas fortes na 
recessão. Para o período que vai de janeiro a agosto, o primeiro recuou 9,4% em termos 
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reais em 2015, para R$ 21 bilhões, verificando mais uma queda de 12% no ano seguinte. 
Já o Lucro Real, que contempla as empresas que faturam acima de R$ 78 milhões, 
despencou 13,5% em 2015, para R$ 50 bilhões, retraindo mais 3% até o mês de agosto de 
2016. 
 
O professor da Fipecafi chama a atenção para o desempenho mais negativo do Lucro Real 
em 2017 quando comparados aos outros dois modelos de tributação. Segundo ele, este 
movimento traduz as próprias regras dos regimes. 
 
No Simples e no Lucro Presumido, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são recolhidos com base no faturamento 
das empresas. 
 
Já no Lucro Real, a apuração do imposto parte do lucro contábil das companhias, o que 
significa que se a empresa não obteve ganho e teve prejuízo ela não recolhe os tributos, 
algo recorrente durante a crise.  
 
Gonzales pontua que o resultado das empresas começou a melhorar neste ano e que a 
queda de 4,4% no Lucro Real até agosto está refletindo os descontos de prejuízos 
contábeis anteriores.  
 
A partir do momento em que uma empresa deste regime passa a auferir lucro, ela pode 
descontar os prejuízos que obteve no passado. 
 
Mudanças para 2018 
 
O regime do Simples passará por alterações a partir de janeiro de 2018.  
 
Atualmente, o limite de faturamento anual para adesão, de R$ 3,6 milhões, aumentará 
para R$ 4,8 milhões.  
 
Já para quem é Microempreendedor Individual (MEI) o limite de faturamento irá de R$ 60 
mil para R$ 81 mil.  
 
Além disso, empresas como cervejarias, vinícolas, licores e destilarias serão incluídas. 
 
Paula Salati 
 

 
 
(Fonte: DCI – 10/10/2017) 
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Reação industrial e emprego 
 
A geração de vagas na indústria tem importância especial na reativação da economia 

 
A geração de vagas na indústria tem importância especial no quadro de reativação da 
economia. O setor industrial continua sendo a principal fonte de empregos classificados 
internacionalmente como decentes – pela formalidade, pelo nível dos salários e pelos 
benefícios complementares.  
 
O aumento dessas contratações torna mais segura a recuperação do consumo e, portanto, 
a difusão de estímulos por meio da demanda final. Com saldo de 12.873 postos 
preenchidos em agosto (diferença entre admissões e demissões), a indústria de 
transformação absorveu mais de um terço dos 35.457 trabalhadores contratados, no mês, 
com carteira assinada. 
 
Dos quatro grandes segmentos industriais, só o de transformação teve desempenho 
positivo, com geração líquida de 54.757 vagas. A indústria de mineração, a de serviços 
industriais de utilidade pública e a de construção continuaram mais dispensando que 
admitindo.  
 
O mau desempenho da construção, com 30.330 postos fechados de janeiro a agosto, é 
particularmente preocupante. Esse dado combina com as estimativas de investimento, 
indicativas de alguma reação apenas na aplicação de capital em máquinas e 
equipamentos. 
 
Os negócios imobiliários continuam fracos, embora com sinais de estabilização, e as obras 
de infraestrutura permanecem estagnadas. A debilidade da construção, tanto na produção 
de imóveis como nas obras – para mencionar só alguns exemplos, de rodovias, ferrovias, 
portos e sistemas de saneamento –, prejudica a reativação e retarda ganhos de 
produtividade, essenciais para o crescimento de longo prazo. 
 
A execução de projetos de infraestrutura depende da ação direta do governo. Envolve 
capacidade para planejar e projetar e competência para mobilizar e combinar recursos 
públicos e privados.  
 
Ao contrário do anterior, o atual governo tem exibido realismo nos critérios de concessões, 
mas poderia, talvez, mostrar mais dinamismo na condução da tarefa. 
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A confiança dos investidores e produtores tem sido sustentada principalmente pelos 
avanços na área fiscal e pelo sucesso da política monetária. O governo ganhou 
credibilidade ao insistir no esforço de reparação das contas públicas e no empenho em 
conseguir a aprovação de reformas.  
 
Além disso, interveio diretamente nas condições de mercado ao liberar, no primeiro 
semestre, o acesso às contas inativas do Fundo de Garantia (FGTS). 
 
Essa liberação tanto serviu para desafogar famílias endividadas como para reforçar, de 
modo geral, o potencial de consumo. O poder de compra das famílias foi também 
fortalecido com o recuo da inflação. Num ambiente de preços muito menos instáveis que 
nos anos anteriores, a renda familiar foi mais preservada e sobrou mais dinheiro para as 
compras. 
 
A melhora do quadro decorreu principalmente da política monetária, conduzida sem 
concessões até haver sinais bem claros de moderação da alta de preços. A redução dos 
juros básicos, a partir de outubro do ano passado, dependeu também da confiança dos 
dirigentes do Banco Central no prosseguimento do ajuste das finanças públicas.  
 
A boa oferta de alimentos foi também um fator importante, mas o declínio da inflação 
resultou principalmente do manejo de instrumentos políticos, como comprova a contenção 
generalizada dos preços. 
 
O desemprego continua elevado, mas desde o começo do ano diminuiu de 13,7% para 
12,6% da força de trabalho. O nível de ocupação deverá continuar melhorando em 2018, 
se o crescimento econômico ganhar impulso e se aproximar de 2%. A recuperação do 
emprego terá um efeito realimentador, fortalecendo a expansão do consumo e os 
estímulos à produção. 
 
A recuperação da economia global, favorecendo o comércio, também deverá contribuir 
para a criação de oportunidades de trabalho. A exportação já tem sido um fator de 
expansão do emprego.  
 
É preciso, naturalmente, levar em conta o risco de entraves políticos, especialmente em 
tempo de campanha eleitoral. A recuperação é também um teste de seriedade e de 
responsabilidade. 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 10/10/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Liminares derrubam relatórios de TRTs  
 
Por Adriana Aguiar 

Um microempresário do Pará teve que ir à Justiça depois de ter contas bancárias 
penhoradas para o pagamento de dívidas trabalhistas da antiga Varig. O problema surgiu 
com um relatório produzido pelo Núcleo de Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) do Rio de Janeiro que, de forma indireta, relacionou seu negócio ao grupo 
econômico da falida companhia aérea. Seu nome foi incluído em processos contra a 
empresa que correm em 80 varas da capital fluminense. A mesma situação aconteceu 
com uma empresa de ônibus de Belém (PA), que esteve prestes a ter bens e contas 
bloqueadas para fazer jus a dívidas de uma outra companhia de transporte que faliu. Para 
os dois casos, foram obtidas liminares contra os efeitos desses relatórios.  
 
Criados em 2014 pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), os núcleos foram 
implantados pelo TRTs para a identificação de bens de devedores e o pagamento de 
dívidas trabalhistas. Porém, advogados alegam que alguns ofícios extrapolam os dados 
obtidos e têm tomado conclusões precipitadas sobre o alcance desses grupos 
econômicos, sem possibilidade de defesa prévia.  
 
A questão já foi levada ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). O julgamento foi iniciado, 
mas ainda não há decisão. A União recorreu do mandado de segurança obtido no Órgão 
Especial do TRT do Rio que suspendeu os efeitos do relatório contra o empresário do 
Pará, relacionado à Varig. O relatório reproduz jurisprudência e doutrina, elencando uma 
série de pessoas jurídicas e uma física como responsáveis solidários por todas as dívidas 
do grupo econômico.  
 
No TRT, os desembargadores consideraram abusiva a expedição de ofício da 43ª Vara do 
Trabalho do Rio de Janeiro, que encomendou o relatório ao núcleo, sugerindo a inclusão 
do empreendimento como responsável solidário da Varig e da Fundação Ruben Berta.  
 
A conclusão veio do fato de a microempresa possuir ações de uma sociedade anônima 
(chamada Iucap) que, por sua vez, era uma das sócias de uma outra empresa (Interunion), 
em liquidação extrajudicial, que possuía 6,93% de participação na Varig. Porém, para os 
desembargadores, "não há qualquer indício de que houvesse ingerência ou participação, 
por parte das aludidas empresas, na administração das executadas (Varig e Fundação 
Ruben Berta)". No TST, por ora, apenas a ministra Maria Helena Mallmann votou. Ela 
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considerou no julgamento do recurso (RO 884- 55.2015.5.01.00 00), que o ato coator é 
administrativo e opinativo e decidiu por conhecer o recurso e julgá-lo extinto sem 
julgamento do mérito. A análise foi suspensa por pedidos de vista dos ministros Vieira de 
Mello e Alberto Bresciani, que destacou a oportunidade para se discutir o alcance desses 
órgãos.  
 
A advogada do microempresário do Pará, Carolina Tupinambá Faria, do Tupinambá 
Advogados, afirma que entrou com o mandado de segurança quando seu cliente passou a 
ter as contas penhoradas. "O meu cliente nada tem a ver com a Varig e com base nesse 
relatório produzido começou a ter suas contas bloqueadas pelas 80 varas do trabalho do 
Rio", diz a advogada, que assessora outras empresas em situações semelhantes.  
 
A companhia de ônibus que foi alvo de um relatório produzido na 15ª Vara de Belém do 
Pará, enviado posteriormente a todas as varas do Estado para que a empresa fosse 
executada nos processos, só conseguiu suspender a ordem com um pedido de 
providências na Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Pará (nº 
00101124- 05.2017.5.08.0000). Ao analisar o caso, o corregedor regional Walter Roberto 
Paro entendeu que a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 
"sem a garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal deve ser 
repelida por flagrante inconstitucionalidade".  
 
O advogado que assessora a companhia de ônibus, Pedro Bentes Pinheiro Filho, sócio do 
Silveira, Athias, Soriano de Mello, Pinheiro, Guimarães & Scaff - Advogados, afirma achar 
"uma extravagância dar poder ao Judiciário de investigação fora do devido processo legal". 
Nesse caso, segundo o advogado, a juíza não teria nem pedido autorização à 
corregedoria. "Ela fez as investigações por conta própria e produziu juízo de valor, sem 
ouvir a empresa", diz.  
 
Segundo a defesa da companhia, a empresa não faz parte do mesmo grupo econômico da 
falida. O que houve, de acordo com Pinheiro Filho, é que o dono da devedora fez uma 
partilha em vida de suas empresas e citada não possuía sócios em comum há mais de 10 
anos. "Essas questões já foram levadas ao Judiciário, que reconheceu que não houve 
fraude", diz. O advogado também ajuizou no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) um 
pedido de controle administrativo sobre o caso, que ainda não foi julgado.  
 
Procurado pelo Valor, o TRT do Pará informou por nota que a corregedoria é impedida de 
manifestar-se sobre qualquer processo pendente de julgamento, nos termos do artigo 28 
do Código de Ética da Magistratura. O TRT do Rio não deu retorno até o fechamento da 
edição. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 10/10/2017) 
 


