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Mercedes fará hora extra até abril  
 
Por Marli Olmos  

Há um ano a principal preocupação na Mercedes-Benz era encontrar saídas para driblar o 
excesso de pessoal. Depois de licenças e férias, a montadora partira para um programa de 
demissões voluntárias.  
 
Com um largo sorriso, o presidente da empresa, Philipp Schiemer, contou ontem que os 
operários da fábrica de São Bernardo do Campo (SP) agora vão fazer hora extra dois 
sábados por mês.  
 
A montadora alemã precisa aumentar a produção de caminhões para atender ao 
crescimento da demanda tanto no mercado interno como exportações.  
 
No caso de ônibus, produzidos na mesma fábrica, ela prepara-se, segundo Schiemer, para 
encomendas que vão resultar de um novo contrato de exportação na América Latina.  
 
A Mercedes não é a primeira fabricante a decidir pelo trabalho extraordinário aos sábados. 
Em setembro, sua maior concorrente, a MAN, anunciou a necessidade de trabalhar três 
sábados por mês até o fim deste ano.  
 
A decisão dos dois maiores produtores de caminhões do país de esticar a jornada indica o 
otimismo em relação aos sinais de recuperação da economia.  
 
Este ano está praticamente perdido para o setor, que estima chegar a dezembro com 
volumes de vendas no mercado doméstico praticamente iguais às de 2016 - em torno de 
50 mil caminhões e 11 mil ônibus.  
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Mas para 2018 Schiemer conta com crescimento de 20%, que ele chama de "muito 
realista" , para os dois segmentos. Para ele, apesar de positivas as projeções são ainda 
insuficientes para compensar a retração de 70% no mercado interno nos três últimos anos.  
 
O entusiasmo nas montadoras reflete-se nos fornecedores.  
 
O presidente do Sindicato da Indústria de Componentes (Sindipeças), Dan Ioschpe, diz 
que o faturamento do setor tende a crescer mais de 6% em 2018.  
 
A última projeção da entidade indica crescimento de mais de 10% já na receita de 2017.  
 
Segundo ele, também na indústria de autopeças, as exportações ajudaram a crescer. As 
vendas externas absorvem hoje entre 35% e 40% da produção.  
 
Somente nas montadoras, desde o início do ano, foram abertos 5,6 mil postos de trabalho, 
o que representa um avanço de 4,6% no nível de emprego do setor em relação a 
dezembro de 2016.  
 
O aumento no ritmo de trabalho não se limita ao segmento de veículos pesados.  
 
Na semana passada, a Volkswagen retomou a produção em três turnos na fábrica de 
automóveis de São Bernardo do Campo para atender à demanda pelo Polo, recém-
lançado, e o início de produção do sedã Virtus.  
 
Mas as jornadas mais longas na indústria de veículos nem sempre refletem horas extras.  
 
Com a crise, as montadoras recorreram a bancos de horas. Ou seja, o trabalho 
extraordinário de hoje compensa o que deixou de ser feito em tempos difíceis. 
 
 
 
 

(Fonte: Valor Econômico – 29/11/2017) 
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Cidades de São Paulo e Santa Catarina marcam melhores 
saldos de emprego 
 

Por outro lado, o Rio de Janeiro e as regiões Norte e Nordeste viram resultados mais fracos para o 
mercado de trabalho formal entre janeiro e outubro deste ano, de acordo com dados do Caged 
 

São Paulo - Das 20 cidades com melhores saldos de emprego formal neste ano, 11 estão 
localizadas em São Paulo ou Santa Catarina, de acordo com dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Por outro lado, 
nenhuma cidade da região Norte e apenas três do Nordeste apareceram nas primeiras 
posições entre janeiro e outubro. Sudeste, com 7 cidades, ficou no topo do ranking, 
superando também as regiões Sul (5) e Centro-Oeste (5). Na primeira colocação da 
tabela, São Paulo (SP) acrescentou 14.884 novos postos de trabalho em 2017. O saldo é 
pequeno, entretanto, se comparado com a perda de 271.612 vagas formais durante os 
dois últimos anos. Entre as 20 primeiras cidades, apareceram outras cinco paulistas: 
Franca (6.257 postos), Bebedouro (5.005), São José do Rio Preto (3.372), Matão (3.327) e 
Pontal (3.098). Já as representantes de Santa Catarina foram Joinville (7.020), São José 
(3.278), Blumenau (3.184), Brusque (2.639) e Chapecó (2.503). Em Florianópolis, no 
entanto, as demissões superaram as contratações e o saldo ficou no vermelho (-5.950). 
 
Para Antônio Carlos Alves dos Santos , professor de economia da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-SP), paulistas e catarinenses já vivem um estado mais avançado da 
recuperação econômica, o que favorece a geração de vagas formais. "Mas São Paulo 
precisa de uma indústria mais moderna e de menores custos para manter a trajetória atual 
de emprego", ponderou. O DCI consultou especialistas das cidades mais bem colocadas 
no ranking e ouviu projeções otimistas para o ano que vem. "O investimento melhorou nos 
últimos meses e vai garantir o surgimento de mais vagas", disse Rubens Silva, assessor 
da Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego de São José do Rio Preto. Segundo 
ele, a abertura de supermercados deve levar ao acréscimo de postos em São José do Rio 
Preto ainda durante 2017. "Nos últimos meses, vimos uma melhora no setor de serviços e 
no comércio", acrescentou o entrevistado. 
 
Piores resultados 
 

A ponta oposta da tabela foi dominada por cidades do Nordeste e do Rio de Janeiro. Entre 
os vinte piores saldos, seis vieram de cidades fluminenses e cinco de nordestinas. "O 
mercado de trabalho dessas regiões tem uma grande dependência do setor público. Com 
a crise, as vagas ligadas direta e indiretamente ao governo despencaram nos anos de 
recessão", disse Santos. 
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Na última colocação, o Rio de Janeiro (RJ), viu a retirada de 49.279 postos formais entre 
janeiro e outubro. Entre 2015 e 2016, a capital do estado perdeu outras 221.291 vagas. As 
outras cidades fluminenses na parte de baixo da tabela foram Macaé (-8.104), Duque de 
Caxias (-7.013), Niterói (-5.116), Nova Iguaçu (-3.815) e Campos dos Goytacazes (-2.373). 
Já o melhor número do estado foi visto em Resende. Com 1.481 postos acrescentados, a 
cidade ficou na 61ª posição da lista. Os representantes do Nordeste no final do ranking 
foram Recife (PE), Fortaleza (CE), Lauro de Freitas (BA), Maceió (AL) e Salvador (BA). A 
região Norte também apareceu na parte de baixo da tabela de emprego, com Canaã dos 
Carajás (PA) e Altamira (PA). 
 
Sem crise 
 
Os dados de Cristalina (GO) também chamaram atenção. Além do saldo positivo entre 
janeiro e outubro (2.792) neste ano, a cidade foi a única do top 20 que ficou no azul 
durante o período de recessão. Em 2015, foram acrescentadas 277 vagas.  
 
Em 2016, mais 1.552. Segundo Thábata Caixeta Abadia, coordenadora do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine) de Cristalina, o crescimento do agronegócio na região é o 
principal motivo dos bons resultados de emprego. "Diversas culturas do ramo rural - como 
cebola, batata e cana-de-açúcar - contrataram mais nos últimos anos", disse ela. "Também 
vimos a abertura de algumas vagas no comércio", completou a entrevistada.  
 
De acordo com ela, novos postos estão sendo abertos nas últimas semanas deste ano 
para o início das plantações. "O saldo [de vagas] pode crescer entre novembro e 
dezembro." 
Renato Ghelfi 
 

 

 

Número de autorizações de trabalho para estrangeiros diminui 
 
São Paulo - O Ministério do Trabalho (MTb) concedeu 11.998 autorizações de trabalho 
temporário ou permanente para estrangeiros no país entre janeiro a junho de 2017. 
 
Os dados fazem parte do relatório elaborado pela Coordenação Geral de Imigração (CGig) 
do Ministério do Trabalho. As autorizações do primeiro semestre foram 2.440 inferiores ao 
mesmo período de 2016 que fechou em 14.438 autorizações. 
 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, explica que essa diferença já era esperada, 
uma vez que no ano passado o Brasil sediou os jogos olímpicos, evento que resulta em 
grande movimento de profissionais estrangeiros no país. 



 

5 

 
"A redução no número de autorizações concedidas a trabalhadores estrangeiros este ano 
já era esperada. No passado, tivemos a Olimpíada, um evento internacional grandioso que 
demanda muita mão de obra tanto de esportistas, de suas equipes de trabalho e de 
voluntários internacionais", observa o ministro. 
 
O coordenador geral de imigração, Hugo Gallo, explica que para que o estrangeiro exerça 
alguma atividade laboral no Brasil é obrigatória a autorização. E ele pode obter mais de 
uma autorização. 
 
"As autorizações são concedidas conforme resoluções normativas. A maioria das 
autorizações foi para profissionais das ciências e das artes, técnicos de nível médio, e 
membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e 
de empresas, gerentes, entre outros", observa Gallo. 
 
Tipos de autorizações 
 
As autorizações temporárias são as mais procuradas pelos profissionais estrangeiros. De 
janeiro a junho, foram 11.483 documentos expedidos nessa modalidade e 515 
permanentes. Desses, os americanos obtiveram o maior número de concessões. Foram 
2.170 documentos emitidos para pessoas originadas dos EUA. 
 
Filipinas vem logo em seguida com 1.224 autorizações neste semestre contra 1.437 no 
ano anterior. Já os chineses são os terceiros que mais procuraram o Brasil para trabalhar, 
799 autorizações.  
 
Um crescimento de 68,56% em relação ao mesmo período de 2016. China é seguida pelo 
Reino Unido (+778), França (+579), Índia (+538) e Japão (+255). 
 
Entre os países do Mercosul e associados, o destaque é para a Venezuela, com 147 
autorizações, um aumento de 86% em relação a igual período de 2016. Em seguida, vem 
Argentina (+81), Colômbia (+65) e Chile (+52). "A Venezuela passa por um período 
complexo na política, que reflete na área econômica.  
 
O Brasil é um país vizinho e tem uma abertura de fronteira mais flexível à imigração", 
ponderou o ministro. 
 
Da redação 
 

 
(Fonte: DCI – 29/11/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 
 

TST condena banco a dar gratificação a funcionário 
 
- A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o Banco do Brasil a 
incorporar ao salário de um bancário gratificação de função recebida durante mais de nove 
anos e retirada depois que se afastou por problemas de saúde. 
 
A decisão segue a jurisprudência do TST, que admite a incorporação antes do período de 
dez anos se o afastamento do cargo tiver como objetivo impedi-lo de completar o prazo 
para tal. 
 
O bancário recebeu a gratificação de caixa executivo de 2001 a 2010. Após alta 
previdenciária, voltou a exercer a função, a título precário, por oito meses, e por isso pediu 
pagamento a partir da supressão e à incorporação da parcela ao salário. 
 
O banco sustentou que a gratificação e a verba conhecida como quebra de caixa são 
inerentes à função de caixa e só podem ser pagas a quem efetivamente a exerce. 
 
O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Florianópolis (SC) observou que a gratificação somente 
foi suprimida em razão do afastamento decorrente dos problemas de saúde.  
 
"Não há nos autos nenhum indício de que ele seria retirado da função de caixa executivo 
caso não tivesse se afastado do trabalho", afirmou a sentença. 
 
Mas Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) entendeu que o bancário não 
preencheu os requisitos da Súmula 372 do TST, que garante a incorporação a partir dos 
dez anos, e entendeu que a alteração não foi lesiva, absolvendo o banco.  
 
Mas o relator do recurso do bancário ao TST, ministro Mauricio Godinho Delgado, citou 
diversos precedentes no sentido da possibilidade de incorporação antes do período de dez 
anos quando houver, por parte do empregador, descomissionamento obstativo ao direito 
do trabalhador.  
 
A decisão foi unânime./Agências 
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Falta de jurisprudência atrapalha ações contra empresas 
 
São Paulo - Para especialistas, o que falta para as ações de minoritários decolarem no 
Brasil é a construção de uma jurisprudência acerca do tema. A análise é que pelo fato dos 
processos serem muito recentes, não sobrou tempo para chegarem aos tribunais 
superiores. 
 
O especialista em direito societário do Jorge Passarelli Advogados Associados, Jorge 
Passarelli, aponta que os tribunais brasileiros estão se debruçando sobre litígios de 
acionistas minoritários contra empresas de capital aberto há pouco tempo.  
 
"Não temos uma jurisprudência consolidada, mas já se reconheceu nas primeiras 
instâncias uma perda significativa no investimento feito por todos os acionistas. O 
problema é que não houve trânsito em julgado para esses casos", explica ele. 
 
Na avaliação do especialista do Barcellos Tucunduva Advogados, Ricardo Vieira, um dos 
desafios para resolver definitivamente a questão é que é difícil precificar o prejuízo que foi 
causado pela corrupção.  
 
No caso da Petrobras, por exemplo, Vieira lembra que são nove anos de atos ilícitos que 
resultaram em desvalorização muito rápida das ações. "A própria Petrobras fez a 
contabilidade de um impacto de R$ 6 bilhões que teriam sido desviados, mas é difícil 
estimar quanto desse volume se refletiu na expectativa dos investidores", entende. 
 
"Em um mercado com diversas empresas seria possível precificar pela média do 
desempenho das concorrentes, mas esse não é o caso do setor de óleo e gás", pondera. 
 
Com a dificuldade na precificação e a demora do Judiciário, torna-se difícil a pacificação 
de uma jurisprudência, na opinião dos especialistas. 
 
"Os tribunais superiores julgam um número desumano de processos, recursos e ações.  
 
Por mais que o Código de Processo Civil traga mais rapidez, esses casos como grupo 
EBX e Petrobras não tiveram tempo de chegar às últimas instâncias", conclui Passarelli. 
 
Ricardo Bomfim 
 
 
 
 
(Fonte: DCI – 29/11/2017) 


