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Diminui número de acordos de redução de jornada e salário  
 
Por Ana Conceição  
Em outubro deste ano, a fábrica de autopeças Engrecon decidiu acabar com o sistema de 
redução de jornada e salário acordado com os funcionários. A melhora na economia 
permitiu antecipar o cronograma. O caso ilustra uma estatística que, ao lado da queda da 
taxa de desemprego, mostra que a recuperação do mercado de trabalho veio antes do 
esperado.  
 
Segundo levantamento de Hélio Zylberstajn, professor da FEA-USP e coordenador do 
Salariômetro da Fipe, até outubro, 114 acordos de redução de jornada e salários foram 
fechados neste ano, ante 360 em igual período de 2016.  
 
Apenas em outubro, cinco deles foram homologados, ante 30 no mesmo mês de 2016. 
Entre aqueles fechados em 2017, a maioria não está mais vigente. O número inclui tanto 
acordos realizados dentro do Programa de Proteção de Emprego (PPE), lançado em 2015 
e depois rebatizado de Programa Seguro-Emprego (PSE), quanto aqueles feitos fora 
desse instrumento.  
 
Para Zylberstajn, a queda no número de acordos tem relação com a melhora da economia 
e da condição das empresas, mas também porque não são muitas as companhias 
dispostas ou que podem fechar tratos desse tipo, em especial dentro do PSE. Para entrar 
no programa, as pessoas jurídicas não podem ter pendências tributárias com o governo, 
entre outras regras. "Muito provavelmente, a situação que levou aos acordos foi 
contornada. Mas a medida também tem pouco alcance", observa.  
 
Em 2016 e 2017, a maioria dos acordos foi fechada fora do PSE: 238 dos 360 no ano 
passado e 91 dos 114 deste ano. "O programa exige garantia de emprego durante a 
vigência da medida e até por um tempo adicional. Muitas empresas preferiram fazer sem o 
PSE, porque não tinham certeza de que, passado o período estipulado, voltariam a 
produzir" , afirma o professor. No programa, o governo paga parte do salário do 
empregado afastado. A empresa paga a outra parte e se compromete a manter o 
funcionário.  
 
Segundo dados levantados pelo professor, a indústria metalúrgica foi a grande beneficiária 
dos acordos com ou sem PSE. Dos 360 fechados em 2016, 223 pertencem ao segmento. 
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Neste ano, 50 deles foram utilizados por essa indústria, quase metade do total. Em 2016, o 
segundo lugar ficou com a indústria química, farmacêutica e de plásticos (35), seguida 
pela construção civil (29). Neste ano, comércio varejista veio em segundo lugar com 15 
acordos, seguido pela construção civil (10). 
 

 
 
Zylberstajn afirma que esse tipo de estratégia é mais usada por empresas com grande 
investimento em capital humano e que querem preservar pessoal altamente qualificado. É 
o caso da Engrecon, que fabrica engrenagens para motores de veículos pesados de 
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montadoras como MAN e Iveco. A empresa usou o PSE por duas vezes e considera que o 
programa ajudou a estancar as demissões. O segundo PSE, de agosto de 2016 a janeiro 
de 2017 foi encerrado antes do prazo por causa da recuperação na demanda, afirma 
Marcia Nadalini Gonçalves, diretora administrativa e financeira, que fica em Santana de 
Parnaíba, na Grande São Paulo.  
 
Passado o período do PSE, em que houve redução de 20% nos salários e na jornada, a 
Engrecon contratou mais funcionários. Os atuais 150 empregados, contudo, ainda estão 
longe dos quase 200 que a empresa possuía antes da crise entre 2015 e 2016, período 
em que o faturamento caiu 40%. Em 2017, a expectativa é de recuperar a receita apurada 
em 2014.  
 
A principal vantagem do PSE, diz Marcia, foi não perder funcionários treinados pela 
companhia. A manutenção desses empregados significou menos custo na retomada da 
produção. "Nossos funcionários têm, no mínimo segundo grau completo, e são treinados 
por nós. Eles têm conhecimento de programação, mecânica, computação. Temos toda a 
parte de engenharia e controle de qualidade. Se perdêssemos esse pessoal seria 
complicado recuperar" , conta ela, há 22 anos na empresa, que existe há 51..  
 
Ainda não há contas fechadas sobre quantos empregos foram preservados pelos acordos 
de redução de jornada e de salários s, mas Zylberstajn acredita que esse número chegue 
a, no máximo, 100 mil. "Se pensarmos no universo de trabalhadores formais, é pouco" , 
diz. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 1,321 milhão 
de trabalhadores formais perderam o emprego em 2016. A despeito das limitações, o 
coordenador do Salariômetro diz que a ideia é boa. O problema está na execução. "Há 
uma burocracia muito grande. E nem toda empresa tem tradição de negociar com os 
sindicatos."  
 
Clovis Scherer, economista do Dieese, diz que na medida em que a economia se 
estabilize é normal que as empresas saiam do programa, que tem data para terminar (fim 
de 2018). Para ele, é difícil dizer neste momento se o PSE foi bom ou não. "Se essa 
aposta foi vitoriosa, se aqueles empregos que foram protegidos vão sobreviver só 
saberemos com a recuperação da economia" , afirma.  
 
Para Scherer, embora com alcance pequeno, o programa foi uma solução negociada que 
protegeu a indústria metalúrgica, principal beneficiária do programa, e também 
trabalhadores qualificados, a um custo baixo. "Apesar de ter havido desembolsos, o 
governo seguiu recolhendo contribuições previdenciárias e outros benefícios. O resultado 
para as contas públicas foi bom" , considera. Assim como Zylberstajn, Scherer aponta a 
rigidez burocrática do programa e o fato de muitos setores não terem a tradição de colocar 
empresas na mesa para negociar. "Aqueles que já tem tradição de negociar conseguiram 
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fechar acordos mais facilmente." Scherer defende a manutenção do programa mesmo com 
a recuperação da economia e também que sejam estudadas estratégias de preservação 
de empregos para setores com mão de obra pouco qualificada. 
 
 

Setor automotivo do ABC foi o que mais usou o seguro-
emprego  
 
Por Ana Conceição  
A indústria de veículos e autopeças do ABC paulista chegou a ter 23,6 mil trabalhadores 
no Programa de Seguro-Emprego (PSE), antigo PPE, segundo dados do Sindicato dos 
Metalúrgicos da região. No total, 15 empresas participaram do programa, entre 
montadoras - Ford, Volkswagen e Mercedes-Benz - e fabricantes de autopeças, como 
Rossini, Continental e Priol.  
 
O setor foi o que mais utilizou o programa ao longo da crise, que provocou queda de 26% 
nas vendas de automóveis em 2015 e de 20% em 2016, segundo a Fenabrave, entidade 
que reúne os revendedores. As empresas também recorreram ao "layoff" (suspensão do 
contrato de trabalho) de 8 mil trabalhadores. Atualmente, apenas 167 empregados da 
Volks estão em "layoff". Todas as empresas já encerraram sua participação no PSE, sem 
renovação.  
 
Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, o programa de 
redução de jornada e salários foi eficaz. "Conseguimos resistir ao período mais crítico da 
crise, segurando parte dos funcionários mais tempo no emprego" , disse. Mas a crise 
deixou marcas, a despeito de layoffs e acordos.  
 
Santana diz que ainda não há uma conta de quantos empregos foram preservados, mas o 
fato é que em setembro de 2015, quando os primeiros acordos foram feitos, a base 
coberta pelo sindicato tinha 85.563 trabalhadores. Em setembro deste ano, o número tinha 
caído para 70.948. E as empresas ainda não voltaram a contratar. Segundo o sindicalista, 
a única empresa da categoria que contratou trabalhadores foi a Scania. "Foram 
contratadas entre 500 e 600 pessoas."  
 
Fora do ABC, a Embraer, em São José dos Campos, antecipou o acordo de suspensão 
temporária de contrato de trabalho firmado no fim de 2016 para dezembro. Originalmente, 
o prazo terminava no fim de 2018. Segundo comunicado da empresa ao sindicato da 
categoria, a decisão foi tomada pela necessidade de ter os trabalhadores de volta à 
produção. A despeito da queda nos acordos no PSE e dos layoffs, Santana diz que o pior 
momento do mercado de trabalho pode não ter passado. "Uma boa parte da economia 
acha que o fundo do poço é esse. Eu não ousaria dizer isso nesse instante. Temos que 
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esperar. Isso deve acontecer no primeiro quadrimestre do ano que vem" , afirma, 
argumentando que as indústrias do aço e do cimento, por exemplo, ainda não apontam 
recuperação. 
 
 

Trabalhador com carteira assinada teme mudança com a 
reforma, revela pesquisa  
 
Por Eduardo Belo  
Em vigor há um mês, a reforma trabalhista é fonte de preocupação para a maioria das 
pessoas com emprego formal. Pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 87% dos 
entrevistados que tinham algum conhecimento da reforma e estavam empregados com 
carteira assinada no setor privado temem os efeitos das mudanças no marco legal do 
trabalho: 42% estão "muito preocupados" e 45%, um pouco.  
 
O levantamento também traz à tona o alto grau de insatisfação dos brasileiros com seus 
empregos: 56% dos entrevistados almejam transferirse para outra empresa. É como se 
18,7 milhões de pessoas quisessem trocar de posto, afirma Renato Meirelles, presidente 
do Locomotiva.  
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A pesquisa mostra também que 81% dos entrevistados têm algum conhecimento sobre a 
reforma, mas apenas 17% se consideram realmente bem informados sobre o tema. A 
maior parte, 44%, diz saber algo a respeito; 22% admitem saber muito pouco; 15% já 
ouviram falar dele e 2% ignoram o assunto completamente. O temor sobre seus efeitos 
está intimamente ligado à crise e ao grau de insatisfação com as condições de trabalho, 
pondera Meirelles. 
 
Feita por encomenda da LTM, empresa de gestão de programas de fidelidade e benefícios 
para o mercado corporativo, a pesquisa indica que boa parte da insatisfação do 
trabalhador está no que ele considera falta de reconhecimento por parte do empregador.  
 
O Locomotiva ouviu 1.019 trabalhadores do setor privado com registro formal e com mais 
de 18 anos em todo o país entre 31 de outubro e 7 de novembro. A margem de erro da 
pesquisa é de 3,13 pontos percentuais.  
 
Dentre os entrevistados, 32% estão muito insatisfeitos e 13% razoavelmente insatisfeitos 
com as comissões de vendas; 25% muito insatisfeitos com as bonificações em dinheiro, 
24% com as bonificações em prêmios, 22% com o reconhecimento material e 22% 17% 
com os benefícios além do salário.  
 
O grau de insatisfação elevada com a remuneração se restringe a 8% dos pesquisados e 
mostra que o brasileiro está menos descontente com o salário do que com o tratamento 
que recebe. A maioria considera a premiação por desempenho como item importante para 
motivação e engajamento no trabalho. Isso é verdade para 87% dos entrevistados (52% 
concordam totalmente e 35%, parcialmente).  
 
Para Emerson Moreira, CEO da LTM, o novo cenário nas relações de trabalho cria 
mercado de R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões por ano no país, num cálculo conservador. Esse 
seria o potencial que as empresas poderiam investir em premiações não financeiras, diz. 
Apenas 11% dos trabalhadores formais entrevistados afirmaram receber prêmios por 
desempenho em produtos ou serviços - viagens, cursos, programas culturais.  
 
O mercado, na verdade, sempre existiu. O que inibia as empresas, afirma Moreira, eram 
as amarras legais. Antes, qualquer premiação não financeira podia ser considerada parte 
da remuneração pela Justiça do Trabalho e era incorporada ao salário, ou elevava o valor 
da indenização na rescisão contratual. Essa possibilidade deixou de existir formalmente 
com a reforma. Além disso, esse tipo de bonificação passou a ter isenção fiscal.  
 
É uma forma de as empresas agradarem seus funcionários sem aumentar os salários. 
Para Moreira, o valor investido é facilmente recuperável. Com dez anos no mercado, a 
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LTM trabalha com um cálculo de que o funcionário premiado exibe em média 
produtividade individual 15% maior que outro que não recebe o incentivo.  
 
De acordo com a pesquisa, os trabalhadores que recebem prêmios por desempenho 
também demonstram ser mais satisfeitos que os demais. Dos entrevistados, 45% dos que 
recebem prêmios mostraram algum nível de satisfação, contra 31% dos que não recebem. 
O resultado da pesquisa corrobora, ao menos em parte, o argumento, já que a insatisfação 
com o salário propriamente dito é relativamente baixa, de apenas 8%. Quesitos como 
benefícios, bonificações, reconhecimento e comissão apresentam os maiores índices de 
insatisfação.  
 
Segundo o CEO da LTM, outra vantagem de agradar o funcionário por meio de programas 
de premiação não financeira é a redução da rotatividade. "Levantamentos mostram que o 
profissional que recebe incentivo permanece mais tempo na empresa" , diz. Segundo 
Moreira, enquanto um empregado não bonificado dura em média cinco anos em um 
emprego, o "incentivado" tende a ficar entre 6,5 e 7 anos. Isso reduz os custos de 
treinamento e de rescisão, comenta.  
 
Assistência médica lidera o ranking dos benefícios mais concedidos - 45% dos 
entrevistados recebem -, seguida por vale alimentação/supermercado (44%), vale refeição 
(41%), assistência odontológica (32%), empatada com reconhecimento imaterial (elogios, 
pins etc.), seguro de vida (30%) e participação nos lucros e resultados (25%). Bônus em 
dinheiro só chega a 16% dos entrevistados. 
 
 
 

Ódio às máquinas?  
 
Por Laura Tyson e Susan Lund  
Máquinas inteligentes estão transformando a maneira como produzimos, trabalhamos, 
aprendemos e vivemos. Quase todos os aspectos das nossas economias serão 
radicalmente alterados.  
 
Importantes empresas de logística e motoristas individuais estão usando novas 
tecnologias para otimizar seu planejamento de rotas. Empresas como a BMW e a Tesla já 
implementaram recursos de autocondução em seus automóveis, que são produzidos com 
a ajuda de robôs sofisticados.  
 
A Associated Press está usando inteligência artificial para ajudar a escrever notícias. 
Impressoras 3D estão sendo usadas para produzir peças de reposição - tanto para 
máquinas como para humanos. A AT&T, em colaboração com a Udacity, está oferecendo 
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"nanodiplomas" online vinculados a cursos de análise de dados. Drones estão entregando 
suprimentos de saúde em locais remotos em países pobres.  
 
Essas novas tecnologias maravilhosas prometem maior produtividade, maior eficiência e 
mais segurança, flexibilidade e praticidade. Mas elas também estão gerando temores 
quanto a seus efeitos sobre os empregos, capacitação e salários.  
 
Esses receios constam de recente estudo de Carl Frey e Michael Osborne, da 
Universidade de Oxford, e outro, do McKinsey Global Institute (MGI), que concluíram que 
grandes partes de emprego em países em desenvolvimento e desenvolvidos poderiam ser 
tecnicamente automatizados.  
 
A história e a teoria econômica, no entanto, sugerem que as preocupações com o 
desemprego tecnológico, um termo cunhado por John Maynard Keynes há quase um 
século, são infundadas.  
 
No futuro, como no passado, as mudanças tecnológicas provavelmente fomentarão 
ganhos de produtividade e crescimento de renda, aumentando a demanda por mão de 
obra.  
 
Se a isso somarmos preços mais baixos e crescente qualidade, concluiremos que a 
demanda por bens e serviços também subirá. Muitos dos empregos criados sequer podem 
ser imaginados, hoje, assim como poucas pessoas, um século atrás, poderiam prever que 
os carros dariam origem a restaurantes "drive-through" e motéis nas rodovias.  
 
Um novo relatório do MGI conclui que, sob um cenário moderado em termos da velocidade 
e da amplitude da automação, cerca de 15% da força de trabalho mundial, ou 400 milhões 
de trabalhadores, poderão ser deslocados entre agora e 2030. Um ritmo de automação 
mais rápido provocaria maior deslocamento.  
 
A boa notícia é que, como resultado dos aumentos projetados para a demanda de bens e 
serviços - impulsionados principalmente pelo aumento da renda, pelo crescimento das 
necessidades de saúde decorrentes do envelhecimento da população e pelo investimento 
em infraestrutura, eficiência energética e renováveis - provavelmente haverá novos 
empregos a serem criados para compensar as perdas de postos de trabalho.  
 
Mas os novos empregos serão muito diferentes dos empregos eliminados pela automação, 
impondo custos de transição dolorosos a trabalhadores, empresas e comunidades.  
 
Dependendo do ritmo de automação, entre 75 e 375 milhões de trabalhadores, ou entre 
3% a 14% da força de trabalho mundial, precisarão mudar de categoria ocupacional até 
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2030. Nos EUA e em outras economias desenvolvidas, onde a automação provavelmente 
ocorrerá mais rapidamente, entre 9% a 32% da força de trabalho poderá precisar migrar 
de categoria profissional e de qualificação,  
 
“Será preciso expandir muito e reformular os programas de treinamento da força de 
trabalho. Nas últimas duas décadas, os gastos dos governos para treinamento de 
competências e ajuste ao mercado de trabalho caíram na maioria dos países da 
OCDE”  
 
Nesses países, os empregos nas principais categorias ocupacionais, como produção e 
retaguarda burocrática, e empregos que exigem ensino médio ou menos, provavelmente 
diminuirão, ao passo que empregos em categorias ocupacionais como saúde e 
assistência, educação, construção civil e gestão, e empregos que exigem um curso 
universitário ou um diploma avançado, aumentarão.  
 
De acordo com recente pesquisa, a maioria dos americanos está preocupada com o fato 
de que a automação aumentará a desigualdade de renda. Essa preocupação parece 
justificada.  
 
À medida que muitas ocupações de salários médios sucumbirem à automação, a 
polarização da renda nos EUA e em outros países desenvolvidos provavelmente persistirá. 
Se os trabalhadores deslocados pela automação não conseguirem encontrar novos 
empregos rapidamente, o desemprego aumentará, pressionando os salários para baixo.  
 
Então, o que pode ser feito para acelerar e facilitar as transições ocupacionais que a 
automação imporá? Para início de conversa, políticas fiscais e monetárias para sustentar 
os níveis de pleno emprego da demanda agregada serão críticas.  
 
Políticas de promoção do investimento em infraestrutura, habitação, energias alternativas 
e prestação de cuidados aos jovens e aos idosos poderão impulsionar a competitividade 
econômica e o crescimento inclusivo, ao mesmo tempo em que criam milhões de 
empregos em ocupações que provavelmente demandarão mais trabalhadores, em vez de 
deslocá-los, devido à automação.  
 
Uma segunda resposta deveria ser uma expansão dramática e a reformulação de 
programas de treinamento da força de trabalho. Nas últimas duas décadas, os gastos 
governamentais para treinamento de competências e ajuste ao mercado de trabalho 
caíram, na maioria dos países da OCDE.  
 
Nos EUA, isso foi agravado por um declínio considerável também nos gastos das 
empresas com treinamento.  



 

10 

 
Essas tendências precisam ser revertidas. Aprendizagem contínua ao longo da vida 
precisa tornar-se uma realidade. Os empregos mudarão à medida que as máquinas 
assumirem algumas tarefas, e as atividades humanas exigirão habilidades diferentes.  
 
A análise da MGI mostra que habilidades cognitivas mais elevadas - como raciocínio 
lógico, habilidades de comunicação e habilidades sociais e emocionais aprimoradas - 
passarão a ser mais importantes, ao passo que máquinas assumirão as funções rotineiras 
comuns hoje nos locais de trabalho, entre elas tarefas cognitivas como coleta e 
processamento de dados.  
 
Poderão ser necessários incentivos fiscais e outros estímulos para incentivar mais 
investimentos empresariais em treinamento da força de trabalho, especialmente por 
pequenas e médias empresas.  
 
Os governos também precisam oferecer benefícios sociais universais e portáteis, como 
cuidados de saúde, assistência à infância e segurança para aposentadoria, bem como 
suporte de transição, para trabalhadores obrigados a trocar de empregos, ocupações e 
empregadores com frequência.  
 
Os conselhos de segurança do trabalho na Suécia, administrados pelo setor privado e 
financiados por um imposto sobre as folhas de pagamento das empresas, proporcionam 
aos trabalhadores deslocados um conjunto abrangente de apoio à renda, treinamento, 
apoio de mentores e avaliação por assistentes trabalhistas sociais.  
 
Como nos casos de tecnologias anteriores, a automação hoje promete ganhos de 
produtividade, beneficiando indivíduos, comunidades e sociedades.  
 
Mas para milhões de trabalhadores, o caminho para um futuro cada vez mais 
automatizado poderá ser longo e difícil.  
 
Cabe a nós tomarmos as decisões de políticas e de investimentos que possam facilitar a 
transição, reduzir seus custos e garantir que os ganhos de renda sejam compartilhados de 
maneira equitativa. (Tradução de Sergio Blum)  
 
Laura Tyson, é professora da Haas School of Business na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e 
assessora sênior do Rock Creek Group.  
 
Susan Lund é sócia na McKinsey e uma líder no McKinsey Global Institute. Copyright: Project 
Syndicate, 2017. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 11/12/2017) 
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MIS debate desafios no mercado de trabalho 
 
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS 
Para discutir as possibilidades e os desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, o 
governo paulista realiza encontro inédito no Museu da Imagem e do Som (MIS), na terça-feira (12). 
O debate “POW3R – Mulheres na tecnologia, negócios e política” vai abordar a questão do 
empoderamento feminino no cotidiano do trabalho. A iniciativa é do Consulado Irlandês em 
parceria com a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais (AEAI) do governo paulista. O 
evento é gratuito e aberto ao público. Segundo os organizadores, a avaliação dos dados sobre o 
assunto revela que a discussão é urgente. De acordo com a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), o desemprego atinge mais as mulheres que os homens. 
 
Salários 
 
Além disso, mulheres ganham cerca de 30% a menos que os homens, mesmo quando 
desempenham a mesma função. E, cargos de chefia e liderança são ocupados, na maioria das 
vezes, por homens. A média masculina de rendimento no Brasil é de R$ 2.012, e a da mulher, R$ 
1.522, de acordo com dados do IBGE. 
 
Participantes 
 
O encontro pretende reunir uma série de grandes nomes femininos. Algumas personalidades estão 
confirmadas, entre elas as irlandesas Ann O’Dea, CEO do Silicon Republic; Mary Rose Burke, 
diretora da Câmara de Comércio de Dublin; e Michelle O’Donnell Keating, presidente do Women 
For Election. Também confirmaram participação Buh D’Angelo, fundadora da Infopreta; Karla 
Bertocco, subsecretária de Parcerias e Inovação do governo paulista; e Adriana Carvalho, gerente 
dos Princípios de Empoderamento da ONU Mulheres. 
 
Este é o terceiro evento sobre empoderamento feminino realizado pela AEAI em pouco mais de um 
ano. Em setembro de 2016, a Assessoria e o Consulado dos EUA trouxeram a especialista Ludy 
Green, colunista do Huffington Post, para uma palestra sobre empoderamento econômico e 
violência doméstica. No início deste ano, em maio, foi realizado o #SMASHTHEGLASS na 
Pinacoteca, quando também foi tratado o empoderamento de gênero de forma mais abrangente. 
 
Para a cônsul-adjunta da Irlanda, Jill Henneberry, o “POW3R” oferece a oportunidade de discutir 
como superar os desafios enfrentados por mulheres que trabalham em setores tradicionalmente 
dominados por homens. “A Irlanda, além de compartilhar as lições que temos aprendido, quer se 
beneficiar das melhores práticas brasileiras”, disse Jill. 
 
 
(Fonte: DCI – 11/12/2017) 
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Ações trabalhistas caem quase 70% com indefinições sobre 
nova legislação 
 
Em quatro tribunais regionais, número de processos despencou em relação à média mensal, porque 
advogados e trabalhadores estão inseguros quanto à aplicação da reforma, em vigor há um mês, e 
preferem esperar as primeiras decisões 
 
Douglas Gravas, O Estado de S. Paulo 
Os advogados trabalhistas praticamente pararam no último mês. Como a aplicação da 
reforma que mudou as relações de trabalho ainda provoca dúvidas entre magistrados, a 
ordem tem sido esperar as primeiras decisões e “sentir a direção do vento” para retomar 
os processos. O número de ações que chegam aos tribunais despencou desde que a 
legislação entrou em vigor, no dia 11 de novembro.  
 
Dados de quatro tribunais regionais – São Paulo, Paraíba, Goiás e Espírito Santo – 
apontam queda de 67% entre o dia 11 e 6 de dezembro, na comparação com a média 
mensal, calculada de janeiro a novembro.  
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Na comparação com os 30 dias anteriores à entrada em vigor da reforma a queda é maior, 
porque houve uma corrida para dar entrada nos processos antes do início da nova lei. O 
Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região, em São Paulo, recebeu mais de 12 mil novas 
ações no dia anterior, contra apenas 27 no dia seguinte. No Espírito Santo, foram 1.418 
novos processos depois da reforma, contra 3.322 um mês antes. 
 
O aumento súbito ocorreu no início de novembro, porque muitos trabalhadores foram 
incentivados a entrar com ações antecipadamente, para que seus casos fossem julgados 
ainda seguindo a legislação anterior, o que explica o pico no número de novas ações. 
Grande parte dos magistrados interpreta que os contratos encerrados no período de 
vigência da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão ser julgados seguindo a 
legislação antiga. 
 
Mas nem o prazo é consenso. Em São Paulo e Sergipe, dois juízes trabalhistas 
determinaram que mesmo os processos que chegaram aos tribunais antes da mudança da 
lei deveriam ser adaptados às novas regras. 
 
José Augusto Rodrigues, especialista em direito trabalhista da Rodrigues Jr. Advogados, 
critica essa postura dos juízes. “Houve mesmo um movimento dos escritórios no sentido 
de ‘desovar’ processos. A nova lei prometia acabar com a insegurança jurídica para 
empregadores e para os trabalhadores. Mas se perguntarmos hoje a advogados ou juízes, 
ninguém tem um entendimento definido.” 
 
Além de terem desaguado os processos no início do mês passado, os advogados frearam 
a entrada de ações, para “sentir a direção do vento”. Como a aplicação da reforma ainda 
provoca dúvidas entre os magistrados, os trabalhadores que podem aguardar para entrar 
com um processo – antes da prescrição, após dois anos – são aconselhados a esperar até 
que sejam tomadas as primeiras decisões.  
 
Dúvidas. Entre os tópicos mais polêmicos está a aplicação da nova litigância de má-fé, que 
pode multar o trabalhador em até 10% do valor da causa e o pagamento de honorários 
para o advogado da parte vencedora, a chamada sucumbência. 
 
A administradora de empresas Estela de Souza preferiu aguardar. Ex-executiva em uma 
rede de aluguel de carros, ela planejava ingressar com uma ação contra o antigo 
empregador, alegando falta de pagamento de horas extras. “Li no jornal que houve um 
caso na Bahia em que o trabalhador teve de arcar com as custas do processo e o juiz 
entendeu que ele deveria pagar os honorários do advogado da empresa. É difícil não se 
sentir insegura. A gente conversa com os advogados e sente que ninguém está 100% 
certo de como aplicar a reforma.” 
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Também já há interpretações que questionam decisões tomadas pelas empresas, ainda 
que não contrariem a nova legislação. Um juiz trabalhista de São Paulo reverteu uma 
demissão de mais de cem trabalhadores de um hospital. Com a reforma, não é mais 
preciso consultar o sindicato de uma categoria antes de uma demissão em massa. Para o 
juiz, a dispensa feria a Constituição. 
 
Na semana passada, uma juíza do Rio concedeu uma liminar que obrigava a universidade 
Estácio de Sá a suspender a demissão em massa de professores. A instituição havia 
demitido 1,2 mil docentes em todo o País, alegando que iria contratar outros profissionais, 
com salários mais baixos. 
 
O presidente da Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo (AATSP), Livio 
Enescu, diz que em todos os casos de demissão em massa, os juízes deverão barrar a 
dispensa até que a empresa apresente os nomes dos funcionários demitidos e dos que 
serão contratados, para evitar que o empregador recontrate os profissionais como 
intermitentes, por exemplo. “O funcionário só poderia ser readmitido como intermitente 
após um ano e meio.” 
 
 
 

‘Argumentar que a reforma traz mais segurança é errado’ 
 
Para Perez, dúvidas que nova legislação gerou indicam que texto que mudou a CLT foi aprovado às 
pressas 
 
Entrevista com Elizio Perez, juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo 
 
Douglas Gravas, O Estado de S. Paulo 
Para o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região, em São Paulo, Elizio Perez, 
ao contrário do que argumenta quem defende a reforma trabalhista, o novo texto gera mais 
dúvidas e inseguranças do que antes dela. O magistrado, que reverteu a demissão em 
massa de trabalhadores de um hospital em São Paulo no mês passado, diz que as 
mudanças são complexas demais para terem sido decididas em um tempo tão curto e sem 
discussão com a sociedade. Leia, a seguir, trechos da entrevista. 
 
Elizio Perez: Ainda é muito cedo para fazer uma avaliação precisa e esse primeiro mês 
não serve de parâmetro. Se a gente olha os números, dá para ver que houve uma redução 
nos processos, mas acho que esse é um movimento que não tem consistência. Na 
semana anterior, houve uma distribuição dos processos por parte dos escritórios, que 
zeraram os processos, por insegurança. Tudo que se disser agora será um exercício de 
futurologia, mas a tendência é aumentar o número de processos. O único dado concreto é 
que há muitas dúvidas. 
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Por que há tantas dúvidas sobre como aplicar a legislação? 
 
Porque a questão é que a reforma foi elaborada em um prazo muito pequeno e a entrada 
em vigor do texto não foi precedida por um debate com a sociedade. Se essa discussão 
tivesse sido feita, não teríamos tanta dificuldade em aplicar a nova lei. A impressão que eu 
tenho é que tudo foi aprovado às pressas e se desconsiderou diversas questões práticas. 
 
Algumas entidades falam em não aplicar a reforma. O sr. pensa assim? 
 
É errado dizer que o juiz deixa de cumprir a lei, ele tem a obrigação de cumprir. O que 
cabe ao juiz é interpretar as leis. Boa parte dos dispositivos da legislação trabalhista 
depende de uma interpretação.  
 
Mas há mais simpatia ou antipatia por parte dos juízes em relação à reforma? E por 
que já há tantos recursos nos tribunais? 
 
Neste momento, só dá para dizer que há muita controvérsia. A finalidade dos recursos nos 
tribunais é tentar unificar esses entendimentos divergentes, mas como há muitas 
mudanças ao mesmo tempo, a insegurança é grande.  
 
Não havia mais insegurança jurídica antes da reforma? 
 
O argumento de que a reforma traz mais segurança é errado. Não traz. Se pensarmos, 
sobretudo, em pequenos e médios empresários, é tranquilo afirmar que eles não estão 
mais seguros para contratar nas novas modalidades que a reforma trouxe. Talvez as 
grandes empresas ainda tenham fôlego para entrar na Justiça e suportar algum 
questionamento.  
 
A antiga CLT não travava o mercado de trabalho?  
 
Não concordo. Esse argumento volta à discussão, de tempos em tempos. O que inibe a 
contratação não é a legislação trabalhista, são os indicadores econômicos. É claro que dá 
para aperfeiçoar a legislação, e isso vinha sendo feito com a CLT. A questão é que o 
debate não é colocado de uma forma muito honesta, uma coisa é um funcionário que tem 
poder de negociar verdadeiramente melhores condições de trabalho e para ele não faz 
sentido ter muita proteção. Outra coisa é um trabalhador em início de carreira, 
transformado em Pessoa Jurídica e com poder de barganha quase zero.  
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‘Não vamos perder tempo com discussões impertinentes’ 
 
Entrevista com Marlos Melek, juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná 
 
Douglas Gravas, O Estado de S. Paulo 
Um dos idealizadores da reforma trabalhista, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho do 
Paraná, Marlos Melek, estima que a reforma ainda demore cerca de dois anos para ser 
assimilada tanto pela sociedade quanto pelos magistrados. Ao Estado, ele rebateu as 
críticas de que o texto foi aprovado em um período curto demais e que as novas 
modalidades de contratação devem gerar precarização dos direitos.  
 
Estado: Recentemente, um processo de demissão em massa sem consulta ao sindicato, 
como autoriza a reforma, foi revertido. Há muitas críticas de entidades de classe ao texto. 
A reforma não previa esse tipo de questionamento? 
 
Marlos Melek: Por lei, eu não posso comentar a decisão de um colega sobre um caso 
específico, mas posso dar o argumento que levou a esse artigo da lei. Não há necessidade 
de negociar com o sindicato a demissão em massa. Se o empregador é livre para contratar 
cinco pessoas, tem de ser livre para dispensar cinco. O Estado tem de dar suporte para 
que as pessoas consigam fazer os negócios girarem. Entre 60% e 70% dos empregadores 
têm no máximo 15 empregados, para quem tem até 15, o que é dispensar em massa? A 
equipe de redação da lei quis prestigiar a liberdade. 
 
As novas modalidades de contração, como o trabalho intermitente, não geram 
precarização? 
Eu imaginei que a questão do trabalho intermitente traria mais dúvidas, por ser uma forma 
de trabalho completamente inovadora. Em tempo parcial já existia, a terceirização 
também. O trabalho intermitente é algo novo, que traz muitas discussões. Mas vi muitos 
argumentos incorretos a respeito, no sentido de precarização. Estão veiculando, por 
exemplo, um anúncio de uma rede de fast-food oferecendo um salário baixíssimo por hora. 
Mas aceita quem quer. Quem consegue contratar uma diarista por menos de R$ 100? As 
pessoas usam a exceção para falar da regra.  
 
Uma das críticas que se faz à reforma é que ela foi aprovada em tempo muito curto.  
 
O tempo foi suficiente, estamos debatendo a legislação trabalhista há 70 anos. Direito do 
trabalho é uma coisa que as pessoas debatem por toda a parte. A Constituição determina 
o rito de criação de uma lei e foram cumpridos todos os regimentos internos. Eu comecei a 
auxiliar a Casa Civil da Presidência em outubro do ano passado. Discutimos até o último 
minuto da votação, em abril. Até o último minuto, no Senado, a gente estava interagindo 
com os legisladores. 
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Quanto tempo deve levar para que os magistrados tenham menos dúvidas sobre as novas 
leis? 
As coisas devem se estabelecer em um prazo de um a dois anos. O País vai assimilar a 
nova lei, aos poucos, e particularmente estou muito feliz. O viés da reforma é dar mais 
racionalidade à Justiça do Trabalho e dar mais oportunidades para gerar empregos. Eu 
acredito que vai haver uma contratação vertiginosa no Brasil, os empresários estavam 
esperando o 11 de novembro, queriam ter mais segurança jurídica. 
 
O número de processos deve continuar em queda, como no primeiro mês? 
Eu espero uma diminuição. Talvez não no número absoluto, mas uma racionalização. Se 
antes um processo vinha com 42 pedidos, deve vir com 10. Não vamos perder tempo com 
discussões impertinentes. 
 
 
 

Varejo começa a contratar pela nova lei trabalhista 
 
Magazine Luiza e Leroy Merlin admitiram trabalhadores para períodos de maior movimento; redes 
Petz e Chocolândia ainda avaliam condições 
 

Márcia De Chiara, O Estado de S. Paulo 
Este será um fim de ano diferente para os trabalhadores do comércio. Pela primeira vez, 
as grandes redes de lojas estão admitindo funcionários com contrato de trabalho 
intermitente, modalidade que foi criada pela nova lei trabalhista, em vigor há um mês. 
Esses empregados atuam apenas quando são convocados e o salário varia de acordo 
com o número de horas trabalhadas – o que permite, no caso do varejo, a contratação de 
profissionais para prestar serviços em datas especiais, com maior fluxo de clientes nas 
lojas ou em dias específicos. 
 
O Magazine Luiza, gigante do varejo de móveis e eletrodomésticos, foi uma das primeiras 
redes a admitir trabalhadores intermitentes. Foram 1.750 contratações divididas entre as 
830 lojas e os centros de distribuição. “Já usamos na Black Friday, vamos utilizar essa 
mão de obra na semana do Natal e na Liquidação Fantástica de janeiro”, conta Marcelo 
Silva, vice-presidente do Conselho de Administração da rede e vice-presidente do Instituto 
para o Desenvolvimento do Varejo (IDV). A rede tem 22 mil funcionários. 
 
A Leroy Merlin, especializada em materiais de construção, é outra grande varejista que já 
aderiu ao trabalho em tempo parcial. “Começamos a contratar para reforçar o atendimento 
em finais de semana”, diz o presidente da empresa no Brasil, Alain Ryckeboer. Estudantes 
e pessoas idosas, por exemplo, são os perfis de candidatos a essas vagas, explica o 
executivo. A Leroy Merlin não informa o número de contratações em período parcial feitas 
pela rede como um todo. O Estado apurou que só para a loja da Marginal Tietê, em São 
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Paulo, reinaugurada na semana passada após uma ampliação, foram admitidas 52 
pessoas nesse regime. O objetivo é reforçar o atendimento no fim de semana. A loja do 
Tietê emprega diretamente 360 pessoas em regime permanente. 
 
Silva, do Magazine Luiza, explica que, na legislação trabalhista anterior, as empresas não 
tinham alternativa. Admitiam trabalhadores que eram subutilizados na semana por causa 
do movimento menor das lojas. E, nos finais de semana, quando a procura cresce, esses 
quadros eram insuficientes para atender ao cliente adequadamente. 
 
Cautela. Apesar de a reforma trabalhista ter sido uma das grandes bandeiras do setor 
varejista, muitas empresas do comércio, no entanto, ainda avaliam a adoção das novas 
formas de contratação. “Estamos numa fase de adaptação de quadros, de sistemas e de 
como recrutar. É cedo para ver a efetividade da mudança, mas acreditamos que será 
efetiva, sim”, diz Silva, fazendo referências às varejistas associadas do IDV. 
 
Os executivos da Petz, especializada em produtos e serviços para animais de estimação, 
no momento estão se reunindo internamente para avaliar como farão as admissões, de 
acordo com as novas regras. “Estamos tirando dúvidas iniciais sobre esse processo, tanto 
na questão do trabalho intermitente como na questão do contrato em tempo parcial”, diz 
Sergio Zimerman, presidente. Para o início de 2018, ele calcula que deve contratar entre 
200 e 300 pessoas, no mínimo, no regime intermitente e de jornada de trabalho parcial. 
“Em princípio, vamos admitir mais no regime de jornada parcial do que no intermitente”, 
diz.  
 
A rede de supermercados Chocolândia é outra varejista que, neste momento, estuda a 
nova legislação para dar sinal verde às contratações a partir do mês que vem. Osvaldo 
Nunes, dono da empresa com dez lojas, pretende admitir 300 pessoas em jornada parcial, 
só para trabalhar aos domingos. Faz três anos que a varejista, que emprega quase mil 
pessoas, decidiu fechar as lojas aos domingos, que é o segundo melhor dia de vendas da 
semana. “Quando a economia estava aquecida, tínhamos dificuldade de manter os 
funcionários abrindo as lojas aos domingos”, lembra Nunes. 
 
Regras. Pela nova lei, o trabalhador contratado em regime intermitente tem registro em 
carteira, direito a 13.º salário e férias proporcionais. Ele deve ser convocado três dias 
antes para o trabalho e pode recusar a convocação ao menos quatro vezes, avisando o 
empregador, já que ele pode ter outros contratos intermitentes, observa Luiz Guilherme 
Migliora, líder da área trabalhista da Veirano Advogados. A remuneração é por hora. O 
valor não pode ser inferior ao recebido por hora pelo contratado em regime permanente 
que exerça a mesma função. 
 
(Fonte: Estado de SP – 11/12/2017) 
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Trabalhadores da Volks aprovam taxa para quem não for 
sindicalizado 
 
NATÁLIA PORTINARI DE SÃO PAULO 
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC aprovou, nesta quarta-feira (6), uma taxa sobre a 
participação de lucros da Volkswagen, que será cobrada apenas de trabalhadores não 
associados ao sindicato. 
 
O sindicato já cobrava essa taxa nos anos anteriores, chamada de contribuição 
assistencial.  
 
É um desconto feito pela própria empresa, na folha de pagamento, sobre 6% da 
participação de lucros (PLR) recebida por todos os funcionários. 
 
Quem for associado ao sindicato fica isento dessa taxa. A novidade é o sindicato defender 
que quem quiser se opor ao desconto da taxa não poderá se beneficiar do acordo em 
nenhum ponto —ou seja, não ganha reajuste nem PLR. 
 
"Se a pessoa não quer participar do sindicato, ela não pode usufruir daquilo que o 
sindicato conquista", afirma Wagner Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC.  
 
"Vamos pedir que isso conste do acordo coletivo e de toda negociação daqui para frente." 
 
A reforma trabalhista prevê que os empregadores podem descontar da folha as 
contribuições devidas ao sindicato, desde que isso seja devidamente autorizado pelo 
trabalhador. 
 
"A polêmica é como se dá essa autorização, se é individual ou pode ser coletiva, pela 
assembleia", diz Otavio Pinto e Silva, sócio do Siqueira Castro Advogados.  
 
"A lei deu força para a negociação coletiva, e agora o sindicato está usando isso a seu 
favor." 
 
A Volkswagen foi procurada para comentar a posição do sindicato, mas não se manifestou 
até a publicação desta reportagem. O valor da mensalidade para ser sócio do sindicato é 
1,5% do salário do trabalhador. 
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 
Os sindicatos vem tentando encontrar formas de substituir a receita da contribuição 
sindical obrigatória, extinta pela reforma trabalhista. 
 
Essa forma de receita somou cerca de R$ 2,9 bilhões em 2016, e representa entre 25% e 
30% do que recebem os sindicatos hoje. 
 
Uma das inovações foi implementar uma taxa pela homologação da rescisãode contratos, 
solução adotada por sindicatos ligados à Força Sindical e UGT (União Geral dos 
Trabalhadores). 
 
Na Justiça, a extinção da contribuição sindical pela reforma foi questionada no Tribunal 
Regional do Trabalho de 12ª Região, em Lages (Santa Catarina), em decisão no início 
dessa semana. 
 
Segundo a juíza, Patrícia Pereira de Santanna, a contribuição sindical tinha a natureza de 
um tributo e, como tal, não poderia ter sido revogada por lei ordinária, apenas por lei 
complementar (a diferença é a quantidade de votos necessária para passar a lei no 
Congresso, maior no segundo caso). 
 
"Não se trata de ser a favor ou contra a contribuição sindical", diz a decisão. "Trata-se de 
inconstitucionalidade, de ilegalidade da lei e de segurança jurídica." 
 
O fim da contribuição sindical também está sendo questionado em cinco ações contra a 
reforma trabalhista no Supremo Tribunal Federal. 
 
Para Pinto e Silva, a reforma criou um problema ao deixar de lado outras questões 
relativas à organização sindical brasileira, como a regulamentação da contribuição 
assistencial. 
 
"É absolutamente legítimo que os sindicatos busquem mecanismos para compensar a 
perda de receitas, mas não sabemos ainda se esses meios vão valer ou não quando forem 
analisados na Justiça." 
 
 
 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 11/12/2017) 


