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Reforma trabalhista criará um novo ciclo no setor de benefícios 
 
Com a flexibilização da CLT a demanda por outros tipos de produtos deve crescer em empresas de 
todos os portes, o que fará o segmento triplicar de tamanho em cinco anos 
 
São Paulo - Com a reforma trabalhista em vigor desde o início do mês, empresas de 
gestão de benefícios esperam um novo ciclo de crescimento em nichos além dos 
tradicionais de alimentação e refeição. Um dos produtos que deve ter um ganho de 
participação considerável no mercado é o de premiação. 
 
"O mercado de benefícios e premiação deve triplicar nos próximos cinco anos", afirma o 
presidente da Alelo, Raul Moreira. De acordo com ele, além dos sinais de melhora dos 
índices de empregabilidade, alguns produtos decorrentes da nova legislação trabalhista, 
como é o caso do cartão de premiação, deverão impulsionar o crescimento nos próximos 
anos. 
 
Com a Reforma Trabalhista as empresas terão maior segurança jurídica para efetuar o 
pagamento de premiações, uma vez que haverá uma lei que embasa a não incorporação 
salarial destes. Com isso, o segmento de premiação que não era ofertado, ou tinha um a 
participação muito pequena nas empresas de benefícios, deverá ganhar uma nova posição 
estratégica. 
 
Um exemplo disso, é o que tem acontecido com a companhia de marketing de incentivo, 
Infiniti, nos últimos tempos. De acordo com o sócio-fundador da Infiniti, Leandro 
Capozzielli, a empresa já recebeu proposta de compra de empresas de benefícios 
interessadas em entrar no segmento. "Mas estamos no caminho contrário. Fizemos a 
aquisição de carteiras este ano e temos um budget para aquisição no ano que vem", diz. 
 
De acordo com ele, a projeção para 2018 é dobrar em número de cartões e faturamento. 
Atualmente a empresa possui cerca de 200 mil cartões emitidos e deve faturar cerca de 
R$ 200 milhões em 2017. Para suportar o crescimento, a empresa vai abrir filiais no Rio de 
Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR). "Realizaremos um investimento 
comercial [incluindo aquisições] de R$ 16 milhões", explicou. 
 
Tanto no caso da Alelo - que relançou em novembro o Alelo Premiação - quanto a Ticket 
do Grupo Edenred, grandes do mercado benefício, o produto ganhou relevância. 



 

2 

Atualmente, na Ticket, a participação da premiação é de apenas 5%, mas isso tende a 
mudar. "Agora as empresas poderão distribuir prêmios sem medo de encargos trabalhistas 
adicionais", analisa a diretora geral da Ticket, Marília Rocca citando que agora ficou claro 
que a premiação não sofre incidência de cobrança de INSS. O produto tem 
obrigatoriedade de recolhimento apenas do Imposto de Renda (IR). 
 
Para Marília, outro fator que deve provocar um aumento da demanda é a retomada da 
econômica e a disputa por novos talentos nas empresas. 
 
Na projeção de Leandro Capozzielli, a concorrência neste setor deve aumentar, contudo, é 
necessário que as empresas contratantes tenham cuidado. "Quem não fizer [o programa 
de desempenho] dentro das regras estará em desconformidade com a lei." Além disso, ele 
ressalta que é importante que o contratante mantenha em mente a importância de traçar 
estratégias de marketing de incentivo e não focar só na oferta da premiação. 
 
Em meio a todo este debate, um público que ganhará relevância, de acordo com Marília, é 
o de pequenas e médias empresas (PMEs). "Antes da lei as empresas pequenas e médias 
tinham mais dificuldade de ter programas de remuneração por desempenho, agora com a 
mudança vamos ampliar a nossa distribuição", diz Marília. De acordo com ela, a 
perspectiva é que a penetração dos benefícios para PMEs aumente em todos os produtos 
da empresa. A Alelo também deve passar por um processo de interiorização nos próximos 
anos que deve atingir as PMEs. 
 
Já no caso da Infiniti, Leandro Capozzielli acrescenta que uma oportunidade é o 
crescimento dentro das mesmas empresas clientes, que pode chegar a alta de 30% em 
2018. "Por falta de clareza na lei, muitas empresas deixavam de realizar ações de 
premiação ou faziam só para terceiros. Agora acreditamos que devam oferecer também a 
seus funcionários", diz. 
 
Outras oportunidades 
 
"Além do produto de premiação, [a nova lei] vai aumentar a demanda por outros produtos", 
afirma Marília da Ticket. Segundo ela, a reforma trabalhista altera mais de 100 pontos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e isso deverá exigir das áreas de Recursos 
Humanos (RHs) das empresas uma revisão de todos os benefícios utilizados, o que abre 
uma possibilidade para as empresas de gestão de benefícios. 
 
"A reforma dá segurança jurídica com ajudas de custo, por exemplo, e muitas empresas 
não sabem. É importante que os RHs entendam todas as possibilidades", coloca a 
executiva. Entre os produtos que a executiva acredita que devem ganhar relevância estão 
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o Ticket Plus que faz adiantamento salarial e pode ser usado em cerca de 500 mil 
estabelecimentos. 
 
Para se adaptar à Reforma, a Alelo lançou um cartão multibenefícios, que permite a 
concessão de novos tipos de auxílios e assistências que ajudam no custeio de serviços e 
produtos. "A reforma amplia as possibilidades. Agora você pode oferecer uma assistência 
de saúde, medicamentos e consultas", conta Raul. Já no caso do Alelo Premiação, 
relançado em novembro, a empresa fez um incremento de possibilidades em premiações. 
Agora é possível premiar via recarga no cartão e também via pontos Livelo. 
 
Para Marília, o único fator que poderia colocar em risco as projeções é a revisão da nova 
Lei. "O fato de ainda estar sendo discutida e com grande número de emendas preocupa. 
Para que o cenário [de crescimento] ocorra é necessário que a reforma mantenha sua 
essência", diz Marília acrescentando que as emendas precisam ser votadas com maior 
agilidade para que os empresários tenham segurança na tomada de decisões. 
 
 
Mudanças à vista 
 
Quem pode receber prêmios dentro da empresa após a reforma trabalhista 
 
- Colaborador: pessoas vinculadas à empresa em ações de endomarketing 
- Terceiro: todos os premiados que não sejam colaboradores (ex. prestador de serviços) 
- Pessoa física: em sorteios, ações culturais e de fidelização 
- Pessoa jurídica: prestadora de serviço de quem premia 
 
É premiação por desempenho:  
 
- Prazo determinado de duração 
- Metas atingíveis e não punitivas 
- Participação facultativa e com incerteza de vencer 
- Divulgação das regras e arquivamento dos documentos da campanha 
 
Não é premiação por desempenho:  
 
- Prazo indeterminado de duração 
- Metas incoerentes e punitivas 
- Participação obrigatória e com a certeza de recebimento da premiação 
- Campanha sem regulamento 
 
Vivian Ito 
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Receita exigirá o complemento de contribuições 
 

Trabalhador terá que recolher uma diferença ao INSS quando receber pagamento inferior ao piso 
mínimo 
 

- O trabalhador que receber menos de R$ 937 ao mês (salário mínimo), ao realizar 
trabalho intermitente, deverá recolher alíquota de 8% de contribuição previdenciária sobre 
a diferença entre o que recebeu e o mínimo. O esclarecimento foi feito pela Receita 
Federal no Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB nº 6, publicado na edição de ontem 
(27) do Diário Oficial da União. A Receita Federal lembra que a reforma trabalhista, 
efetuada pela Lei nº 13.467 de 2017, trouxe a possibilidade de o segurado empregado 
receber valor mensal inferior ao salário mínimo, como no caso de trabalho intermitente, 
que permite o pagamento por período trabalhado, podendo o empregado receber por 
horas ou dia de trabalho. O recolhimento complementar será necessário caso a soma de 
remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de um mês seja inferior 
ao mínimo. 
 
Segundo a Receita Federal, o recolhimento complementar da contribuição previdenciária 
deverá ser feito pelo próprio segurado até o dia 20 do mês seguinte ao da prestação do 
serviço. Caso não faça o recolhimento, não será computado o tempo de contribuição para 
receber os benefícios previdenciários e para o cumprimento do prazo de carência. Essa 
complementação já era prevista para o caso do contribuinte individual. No caso de 
empregado não existia essa previsão. A Receita esclarece que a Medida Provisória (MP) 
nº 808 estabeleceu essa previsão e criou para o segurado empregado a possibilidade de 
complementação da contribuição até o valor relativo ao salário mínimo, especificando que 
a alíquota aplicada será a mesma da contribuição do trabalhador retida pela empresa. 
 
Cheque para um dia útil 
 
A compensação de cheques de qualquer valor passará a ser feita em um dia útil, inclusive 
os de menos de R$ 300, cujo prazo atual é de dois dias úteis. A mudança está prevista na 
Circular 3.859, divulgada ontem (27) pelo Banco Central (BC), que altera a sistemática de 
compensação de cheques. Os bancos comerciais e a Centralizadora da Compensação de 
Cheques (Compe) terão 180 dias (6 meses) para se adequar à nova sistemática. 
 
Segundo o BC, com a redução da quantidade de cheques em circulação e o aumento da 
capacidade tecnológica para o seu processamento, a existência de mais de uma faixa de 
valores para compensação deixou de se necessária. Entre março de 2005 e outubro de 
2017, o número de cheques processados mensalmente pela Compe caiu de 170 milhões 
para 42 milhões. "A unificação da compensação, atualmente segregada por faixas de 
valores, permitirá ganho de eficiência e redução de custos, operacionais e financeiros, 
para todo o sistema", informou o BC. /Agência Brasil 
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Expansão industrial segue lenta, mas com maior disseminação 
entre áreas 
 

O total de segmentos com expansão no 3º trimestre em relação ao período anterior aumentou, 
mostrando recuperação mais difundida, mas insuficiente para resgatar perdas dos últimos anos 
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São Paulo - Apesar de lenta, a recuperação da produção industrial está mais disseminada. 
De julho a setembro, 58 de 93 segmentos - o equivalente a 62,3% da indústria - tiveram 
alta frente ao intervalo de abril e junho, segundo estudo do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi), obtido com exclusividade pelo DCI. Na passagem do 
primeiro trimestre para o segundo trimestre deste ano, eram apenas 37 segmentos com 
expansão, o que representava 39,7% dos 93 ramos avaliados pela Pesquisa Industrial 
Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
De acordo com o economista do Iedi, Rafael Cagnin, houve praticamente uma inversão 
entre os ramos que recuavam, que passaram para o positivo. Assim, o total de segmentos 
com desaceleração do primeiro trimestre para o segundo, que era de 54, recuou para 33. 
"Cada vez mais temos segmentos voltando para o terreno positivo, mesmo que essa alta 
esteja num ritmo lento. Há uma perspectiva, na passagem do terceiro trimestre para o 
quarto trimestre, de aumento do total de ramos com crescimento", avalia. "Isso caracteriza 
uma maior disseminação da expansão da produção, mas sem um grande vigor ou 
vitalidade na recuperação que possa resgatar as perdas dos últimos anos na produção", 
explica Cagnin. 
 
Um ponto importante da disseminação da retomada foi a reação da indústria de 
transformação, fato que não ocorria desde o primeiro trimestre de 2014, ressalta o Iedi. 
Após recuar 6% no acumulado do ano passado frente a 2015, o segmento voltou a crescer 
no terceiro trimestre deste ano, com alta de 3,1%. Dessa forma, entre janeiro e setembro, 
a indústria de transformação soma uma expansão de 0,9%. Enquanto isso, a indústria 
extrativa registra, no período, alta de 6,1%. A indústria em geral acumula avanço de 1,6% 
nos nove primeiros meses deste ano em relação a igual intervalo de 2016. "Cabe ressaltar 
que boa parte da expansão foi impulsionada pelas baixas bases de comparação sobre o 
ano passado, o que favorece os resultados positivos de 2017", pondera o economista do 
Iedi. No ano passado, a indústria geral recuou 6,4%, acrescenta. 
 
Aceleração 
 
Entre os ramos pesquisados, aqueles com expansão superior a 10% passaram de 13, no 
segundo trimestre deste ano, para 15, de julho a setembro. Neste caso, o incremento no 
total de segmentos foi puxado pela área de bens de consumo duráveis, como produtos 
eletrônicos, informática, áudio e vídeo, automóveis e caminhões, equipamentos de 
comunicação, produção de carnes e fumos. No entanto, entre as categorias de uso, a de 
semi-duráveis vem apresentando uma retomada importante. "Segmentos como vestuário, 
têxtil e confecção, que estão no topo da lista dos primeiros itens a serem cortados, estão 
com um aumento da demanda, diante da melhora da renda, queda da inflação e alta do 
crédito. São produtos que têm seu consumo adiado, mas não de forma definitiva", 
acrescenta. 
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Na ponta extrema, ou seja, com quedas superiores a 10%, houve um recuo de 13 
segmentos na passagem do primeiro para o segundo trimestre, para 8 ramos entre o 
segundo e o terceiro trimestres. Conforme recorte da pesquisa do IBGE feito pelo Iedi, o 
pior desempenho ficou por conta da área de lâmpadas e outros equipamentos de 
iluminação, que acumula recuo de 34,3% entre janeiro e setembro, após registrar uma 
queda de 27,2% no ano passado. 
 
Não-duráveis 
 
Por outro lado, a categoria de bens não-duráveis vem mantendo uma expansão entre fraca 
e moderada, sobretudo de alimentos e bebidas. "Esses produtos, por serem essenciais, 
não são cortados completamente. Neste caso, se fez o 'downgrade' do consumo, com a 
procura por itens mais baratos, mas sem afetar tanto a quantidade produzida", diz Cagnin, 
citando iogurte e creme de leite como afetados. 
Rodrigo Petry 
 
 
 

Dados da indústria sugerem interrupção de demissões, diz CNI 
 

- Ao contrário do que ocorreu nos últimos dois anos, a produção industrial cresceu na 
passagem de setembro para outubro, de acordo com a Sondagem Industrial divulgada 
ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em uma escala na qual valores 
acima dos 50 pontos indicam expansão da atividade, o índice de evolução da produção 
registrou 52,6 pontos em outubro. Em setembro, o índice havia ficado em 48,1 pontos, 
indicando recuo em relação a agosto. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) subiu 1 
ponto porcentual em outubro e chegou a 67%. O nível de ociosidade na indústria ficou 2 
pontos porcentuais menor que no mesmo mês de 2016. "Ainda assim, é um porcentual 
reduzido, pois está 7 pontos porcentuais abaixo da média para o mês entre 2011 (início da 
série) e 2014", avaliou a CNI no documento. 
 
O índice de evolução do número de empregados mostrou interrupção no ciclo de 
demissões, com o indicador chegando a 49,7 pontos, praticamente na linha divisória dos 
50 pontos que denota estabilidade. Foi a primeira vez desde novembro de 2013 que o 
índice não registrou queda nas vagas de trabalho da indústria. Após registrar 50,9 pontos 
em setembro, o índice de estoques efetivos/planejados recuou para 49,9 pontos em 
outubro. Isso indica que o pequeno excesso de estoques verificado no mês anterior foi 
reduzido, com o indicador retornando para mais próximo dos 50 pontos que indicam que a 
produção estocada está conforme o planejado pelas empresas. 
 
 

 
(Fonte: DCI – 28/11/2017) 


