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Pequenas empresas terão acesso a R$ 1,2 bi do FAT  
 
Por Cristiane Bonfanti  
O governo federal, o Banco do Brasil e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) vão firmar parceria com o objetivo de reduzir a burocracia e orientar o 
acesso ao crédito a empresas de pequeno porte.  
 
Segundo o Sebrae, um total de R$ 1,2 bilhão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
será oferecido para atender cerca de 40 mil empresas em dois anos. Além disso, serão 
investidos R$ 200 milhões no desenvolvimento e melhoria de dez sistemas para 
desburocratizar a gestão de empresas.  
 
Os convênios fazem parte do Empreender Mais Simples: Menos Burocracia, Mais Crédito. 
A equipe econômica tem dito que, depois da aprovação de medidas macroeconômicas, 
sobretudo a PEC do gasto e a reforma da Previdência, dará prioridade às medidas 
microeconômicas, com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios.  
 
O governo já havia divulgado o programa de regularização tributária, que permite às 
empresas quitar dívidas com o uso de prejuízo fiscal e crédito tributário. 
 
 
 

Maia defende urgência para tramitação da reforma tr abalhista  
 
Por Cristiane Agostine e Ricardo Mendonça  
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), afirmou ontem que, se continuar no 
cargo, pretende votar a reforma trabalhista no primeiro semestre deste ano. Segundo 
Maia, a proposta deverá tramitar em regime de urgência.  
 
Maia criticou as atuais regras trabalhistas e da Previdência por impedirem "o crescimento e 
a geração de empregos". "Vou trabalhar pela aprovação da reforma da Previdência, das 
mudanças na legislação trabalhista. Isso é que está travando crescimento e a geração de 
empregos no país", afirmou em São Paulo, depois de almoçar com deputados.  
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Ao falar sobre a reforma na legislação trabalhista, o presidente da Câmara disse que, por 
ser projeto de lei, será mais fácil de ser aprovada ainda neste semestre. "Agora é criar a 
comissão especial e votar", afirmou. Maia reiterou a defesa da tramitação acelerada da 
proposta depois de se reunir com vereadores na Câmara Municipal de São Paulo. "A 
reforma trabalhista deve tramitar em regime de urgência porque o Brasil caminha para 14 
milhões de desempregados, e muito do desemprego tem a ver com uma lei trabalhista que 
dá a impressão que protege muito, mas que tem tirado emprego", disse.  
 
A defesa da tramitação acelerada para a reforma trabalhista vai no sentido oposto ao 
defendido pelas centrais sindicais, que deverão entregar um documento ao presidente 
Michel Temer pedindo para que a proposta seja conduzida sem o regime de urgência. 
Maia tem visitado Estados em busca de apoio à reeleição.  
 
Ontem, reuniuse com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e foi elogiado 
pelo tucano, que tem sido procurado pelos candidatos à presidência da Câmara. "Nesses 
poucos meses que o Rodrigo presidiu, ele foi bem", disse Alckmin depois do encontro, no 
Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Alckmin destacou a parceria do 
PSDB com o DEM, mas afirmou que "não pretende interferir" na eleição da Câmara, que 
será realizada em fevereiro.  
 
O encontro contou com a presença de quase 60 políticos, entre deputados, prefeitos e 
vereadores de diferentes partidos. Entre os presentes estavam o vicegovernador Márcio 
França, presidente estadual do PSB; o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), e o 
secretário estadual da Casa Civil, Samuel Moreira (PSDB).  
 
Na sextafeira, Alckmin recebeu o também candidato à presidência da Câmara Jovair 
Arantes (PTBGO). Na tentativa de costurar acordos com a bancada federal paulista, a 
maior do país, com 70 deputados, o presidente da Câmara almoçou com deputados de 
diferentes partidos, como PT, PCdoB, PRB, PSD, PP, PV, PSDB e DEM. Entre os 
presentes estavam Orlando Silva (PCdoB) e Andrés Sanchez (PT), ligado ao expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Sanchez sentouse em frente a Maia na cantina onde almoçaram 
e Orlando Silva, ao lado do candidato à reeleição.  
 
Em plena campanha, Maia foi ainda para o Paraná e Mato Grosso do Sul, Estados 
governados pelos tucanos Beto Richa e Reinaldo Azambuja. Hoje o deputado deve ir para 
a Bahia e, em aceno ao PT, marcou uma reunião com o governador Rui Costa (PT). Está 
previsto também um encontro com o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), e um jantar 
com a bancada baiana. O PT deve discutir nesta semana o apoio a Maia, em reuniões do 
comando partidário, com a presença de Lula.  
 



 

3 

A tendência, segundo parlamentares, é que o partido não obrigue a bancada a votar em 
um único candidato. A maioria tende a votar no atual presidente da Câmara, mas parte dos 
petistas poderá apoiar a candidatura de André Figueiredo (PDTCE). Apesar de Maia estar 
em plena campanha, a candidatura do deputado enfrenta questionamentos jurídicos. Um 
artigo da Constituição proíbe a reeleição na mesma legislatura. "A Constituição não veda a 
eleição para quem está cumprindo mandato suplementar", afirmou.  
 
Seu principal argumento é que não foi eleito para um mandato convencional, mas apenas 
como tampão do período que seria do expresidente Eduardo Cunha (PMDBRJ), preso 
durante as investigações da Operação LavaJato. Ontem, a presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, deu ao presidente da Câmara o prazo de 
10 dias para se manifestar sobre uma ação movida por André Figueiredo, se rival na 
disputa.  
 
Na ação, Figueiredo pediu ao Supremo que impeça Rodrigo Maia de disputar o cargo 
novamente. A eleição está marcada para 2 de fevereiro. O prazo para se manifestar só 
começa a contar após a notificação da Câmara.  
 
O mandado de segurança tem como relator no STF o ministro Celso de Mello, mas foi 
encaminhado para Cármen Lúcia em razão do recesso no Judiciário, durante este mês de 
janeiro. A ação pode ser pautada para julgamento no início de fevereiro, após a eleição da 
Mesa Diretora da Câmara. Outra ação contra a reeleição de Maia foi impetrada pelo 
Solidariedade, um dos partidos do Centrão, mas que ainda não tem decisão da ministra. 
(Colaborou Carolina Oms, de Brasília) 
 
 
 

Presidente diz que desemprego é maior preocupação  
 
O presidente Michel Temer disse ontem, em entrevista à agência de notícias "Reuters", 
que a maior preocupação de seu governo é com o desemprego. Ele afirmou que a 
economia deve começar a dar sinais de crescimento já no primeiro semestre deste ano, 
mas, devido à capacidade ociosa das empresas, espera queda do desemprego só a partir 
do segundo semestre. "É muito provável que ainda neste semestre a capacidade ociosa 
das empresas seja utilizada por elas, mas nós pensamos que, a partir do segundo 
semestre ou de meados do segundo semestre, o desemprego já comece a diminuir e o 
crescimento venha de uma vez", afirmou, segundo a "Reuters". O Brasil tem hoje cerca de 
12 milhões de desempregados, uma taxa de 11,9%.  
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Em outro trecho da entrevista, Temer afirmou: "Nós temos que nos ater muito à questão do 
desemprego, essa é a principal preocupação, e isto significa o crescimento da economia".  
 
Conforme a Reuters, o presidente refutou a ideia segundo a qual a retomada esteja 
demorando: "Estamos aqui há sete, oito meses e já tomamos muitas medidas. Na 
verdade, estávamos numa recessão profunda e o primeiro passo é sair da recessão."  
 
Mais adiante, o presidente negou intenção de se candidatar à reeleição em 2018. "Este é 
um governo de reformas e sendo um governo de reformas é um governo preparatório para 
o governo que virá em 2018", afirmou. "Eu espero apenas cumprir essa tarefa e deixar que 
meu sucessor possa encontrar um país mais tranquilo." 
 
 
 

Gerar mais e melhores empregos é o desafio  
 
Por Vicente Assis e William Jones  
O desempenho econômico de um país pode ser medido de múltiplas formas, sendo a 
geração de emprego quase sempre um dos mais relevantes indicadores, por ser um dos 
principais objetivos de qualquer sociedade organizada. Em termos agregados, a geração 
de emprego é essencial para que uma economia atinja seu pleno potencial. O aumento da 
mão de obra induz ao crescimento econômico, mesmo quando o crescimento em 
produtividade está menor do que o desejável.  
 
Com menos pessoas empregadas, além das tristes consequências imediatas para os 
desempregados e seus familiares, não apenas cai a produção de bens e serviços, como 
há menos dinheiro para consumir e poupar. Justamente por isso, um país que enfrenta 
uma redução de sua mão de obra empregada, a exemplo do Brasil, terá importantes 
desafios para equilibrar demandas econômicas e sociais nos próximos anos.  
 
Mas a pura geração de emprego não é suficiente. A qualidade das vagas oferecidas está 
na essência do processo de desenvolvimento e do bemestar social. É preciso não apenas 
elevar a produtividade em todos os setores, mas também a proporção de trabalhadores 
em empregos de alta produtividade. Assegurar a eliminação da informalidade do mercado 
de trabalho é outro ponto importante, ainda que possa elevar os custos para os 
empregadores. Ignorar a informalidade traz impactos relevantes, como as distorções 
produzidas pela concorrência desleal ou a existência de trabalhadores desprotegidos ou 
em condições análogas às da escravidão.  
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“Mesmo com a retomada do nível de atividade, não se  recuperam todos os 
empregos perdidos”  
 
O Brasil apresenta um péssimo desempenho em seu mercado de trabalho. Entre agosto e 
outubro do ano passado, o número de desempregados no país chegou a 12 milhões, 
segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Já o rendimento médio real da população caiu 1,3% em 
relação ao mesmo período do ano anterior: de 2.052 reais para 2.025 reais. A qualidade 
do emprego também vem caindo. Depois de quase uma década de crescimento em 
números absolutos, o Brasil fechou 531.765 vagas formais no primeiro semestre deste 
ano, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho. Um desempregado leva hoje, em média, oito meses para se 
recolocar no mercado.  
 
Como se não bastasse, algumas projeções com credibilidade sugerem que os indicadores 
de emprego tendem a piorar antes de melhorar. Isso porque, historicamente, a reação do 
mercado de trabalho é posterior à melhora da atividade econômica. O quadro reflete a 
dinâmica perversa por meio da qual a crise econômica que provocou o corte de vagas 
acaba se agravando em decorrência do desemprego e da diminuição da renda dos 
trabalhadores. Além disso, durante os períodos de crise, as empresas são forçadas a 
aprender a operar com número menor de empregados. Mesmo com a retomada do nível 
de atividade, não se recuperam todos os empregos perdidos.  
 
Mas não são só fatores conjunturais que impõem desafios para a geração de emprego de 
qualidade no Brasil e outros países. Há também questões estruturais, com destaque para 
a redução da participação da indústria na geração de empregos e o impacto da 
digitalização na atividade econômica.  
 
A criação de vagas no setor industrial caiu em setembro pelo 20º mês consecutivo e tem 
hoje o pior patamar em 12 anos  mais de 1,4 milhão de vagas foram fechadas no primeiro 
trimestre de 2016, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Se por um 
lado isso pode ser interpretado como a evolução natural do estágio de desenvolvimento 
das economias, no caso brasileiro a 'desindustrialização' do emprego se deu mais 
rapidamente do que em outros países que passaram pelo mesmo processo e segue em 
ritmo acelerado. Além disso, resulta em uma participação do emprego industrial inferior ao 
de economias que servem como referência. Entender as causas do problema e propor 
medidas que possam desacelerar ou reverter essa tendência é importante não só pela 
qualidade do emprego industrial, como pela importância estratégica do setor para a 
economia como um todo.  
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Estudos realizados recentemente nos EUA, Europa e Brasil constatam que a digitalização 
pode contribuir de forma expressiva para acelerar o crescimento do PIB, e que um dos 
principais mecanismos pelos quais isso ocorre é o melhor funcionamento do mercado de 
trabalho.  
 
A digitalização permite trazer para a força de trabalho pessoas que, de outra forma, não o 
fariam. Também contribui para reduzir o tempo de busca por emprego e para alinhar o 
perfil de um trabalhador com as vagas disponíveis.  
 
Por outro lado, a digitalização traz também uma grande ameaça: o potencial de automação 
eleva significativamente o risco de perda de emprego. Mesmo que o impacto econômico 
final seja bom, a transição para as pessoas envolvidas certamente será difícil.  
 
A recuperação dos níveis de emprego e a melhoria de sua qualidade no Brasil 
representam desafios agudos de política econômica. Um prérequisito é a retomada do 
crescimento econômico, sem o qual não se abre espaço no curto prazo para a reposição 
de vagas perdidas, nem, em longo prazo, para a ampliação de vagas em atividades de alta 
produtividade.  
 
Mas outras medidas podem ser tomadas para melhorar o desempenho de uma economia  
e não só a brasileira  na geração de empregos.  
 
Dentre elas, pesquisa do McKinsey Global Institute destaca: iniciativas que contribuam 
para adequar as capacitações dos trabalhadores às necessidades de uma economia em 
evolução (como a 'educação para o emprego', a exemplo da Aliança Europeia para 
Aprendizagem, adotada pelos países do continente com o objetivo de garantir o êxito dos 
programas de aprendizagem e melhorar a qualidade e a oferta de estágios); políticas que 
aumentem a competitividade para elevar a participação em mercados globais (como 
investimentos em infraestrutura); ações que desacelerem/revertam a queda na 
participação do setor industrial e a remoção de obstáculos ao empreendedorismo (como a 
burocracia que atravanca a abertura de empresas).  
 
Vicente Assis é presidente da McKinsey no Brasil  
 
William Jones é especialista sênior em Estratégias e Finanças Corporativas da McKinsey 

 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 17/01/2017)  
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Diante das dificuldades, varejo se une para pressio nar governo 
 
Reação à crise. As associações querem uma agenda po sitiva que inclua pontos como aprovação do 
trabalho intermitente, terceirização da 'atividade fim' e diminuição da carga tributária 

 
São Paulo - Em um ano com perspectivas ainda fracas para o varejo, entidades do setor 
fortalecem uma ação conjunta para pressionar o governo federal. A defesa se apoia 
principalmente em três frentes: aprovação do trabalho intermitente e da terceirização da 
atividade fim; redução do prazo do repasse dos cartões de crédito aos lojistas; e 
simplificação tributária. 



 

8 

As medidas são defendidas pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços 
(Unecs), pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e 
amparadas por uma frente parlamentar com 252 deputados. O argumento principal é que 
elas contribuiriam para uma retomada do setor e da economia. 

"O pleito mais importante que estamos trabalhando para este ano é a modernização da 
legislação trabalhista. Temos uma estimativa de que se o trabalho intermitente for 
aprovado só as entidades associadas à Unecs gerariam de imediato dois milhões de 
postos de trabalho (quase 20% do número de desempregados no Brasil)", afirma o 
presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun. 

A opinião é compartilhada pelo economista da CNC, Fabio Bentes. "Do ponto de vista 
econômico nossa maior preocupação é a retomada do mercado de trabalho. Nesse 
sentido, a flexibilização da legislação trabalhista contribuiria muito", diz. 

Para o coordenador de relações sindicais do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), José Silvestre, no entanto, os impactos não seriam 
significativos. "De forma pontual até pode ajudar, mas não acredito que a aprovação do 
trabalho intermitente gere melhorias relevantes no mercado de trabalho. Para diminuir o 
desemprego a única saída é a economia voltar a crescer", diz. 

O projeto de lei que trata do trabalho intermitente, o PL 3785/2012, está parado na câmara 
dos deputados, mas, na visão de Sahyoun, a discussão deve ser retomada ainda no 
primeiro trimestre deste ano. "O governo não colocou na pauta de aprovação, mas 
acreditamos que até março possa voltar para o debate. Se for para a votação, temos plena 
convicção de que ele será aprovado", afirma. 

Sahyoun conta que a Unecs formou há cerca de um ano uma frente parlamentar com 252 
deputados e 22 senadores. A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços 
e Empreendedorismo é presidida hoje pelo deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), 
e é a grande aposta das entidades do varejo na defesa de seus interesses diante do 
governo. "A frente tem feito um esforço muito grande para retomar essa discussão [da 
flexibilização das leis trabalhistas]", diz o executivo. 

O diretor de relações institucionais da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), 
Alexandre Seabra, concorda com a urgência na aprovação da flexibilização da CLT, mas 
ressalta que "tanto o trabalho intermitente quanto a terceirização teriam que vir por uma 
Medida Provisória (MP) do governo federal." 

Em relação a terceirização, a principal discussão atualmente é em torno da possibilidade 
de terceirizar a 'atividade fim', ou seja, a principal atuação de determinado negócio. No 
caso dos lojistas, por exemplo, seria a possibilidade de terceirizar o vendedor. "A 
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terceirização é positiva porque reduz os custos de contratação. Em um momento em que 
os varejistas precisam cada vez mais diminuir gastos ela ajudaria bastante", afirma Bentes, 
da CNC.  

De acordo com ele, os encargos trabalhistas têm um peso muito grande e chegam a 
representar até 70% dos custos. "Isso acaba inibindo a contratação", diz. 

De acordo com Silvestre, do Dieese, essa diferença realmente existe, mas a mudança só 
seria benéfica para o empresário e não para o trabalhador. "Os trabalhadores na categoria 
preponderante têm um salário médio e benefícios melhores do que os trabalhadores 
terceirizados.  

Se a terceirização da atividade fim fosse aprovada ela prejudicaria o trabalhador e não 
contribuiria para a geração de novos postos de trabalho", afirma. 

Cartões de crédito 

Sobre a questão dos cartões de crédito, o presidente da Alshop afirma que o principal 
objetivo da Unecs é garantir a redução do prazo de pagamento aos lojistas, que hoje é de 
30 dias, e a diminuição dos juros cobrados. 

"Vamos nos reunir com os bancos nos próximos 15 dias para tentar fazer uma discussão 
nesse sentido e para mostrar que queremos buscar o equilíbrio nessas duas questões", 
diz.  

De acordo com ele, se comparado com outros países, onde em dois dias o dinheiro já está 
na conta do lojista, o prazo praticado no Brasil não é compatível com a realidade. "O 
sistema financeiro brasileiro permite que se faça isso [repasse em dois dias], é só uma 
questão de barganhar cada vez mais e chegar em um consenso com as instituições 
financeiras", afirma. 

O diretor da Abras, Alexandre Seabra, acrescenta que o prazo de 48 horas é praticado em 
países como a Argentina e o México, e que é a média mundial. "Entendemos que é um 
processo de transição, não podemos tentar mudar as regras do jogo de forma abrupta, 
mas temos que buscar o equilíbrio e aos poucos nos igualar às práticas mundiais", afirma. 

O economista da CNC, Bentes, concorda com a necessidade de encontrar um equilíbrio, 
mas afirma que o ideal seria que o prazo fosse o menor possível. "Quanto menos tempo o 
tomador ficar exposto a essas taxas elevadas melhor. Já que o que isso acaba fazendo é 
transferir dinheiro do setor produtivo para o financeiro." 

A respeito da simplificação tributária, Sahyoun afirma que o objetivo é "ter uma tributação 
que seja mais condizente com a realidade. O que é uma busca de praticamente todas as 
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empresas". Bentes, da CNC, concorda, e complementa que para chegar nessa redução da 
carga tributária a única saída seria buscar o equilíbrio fiscal. 

Além dos três pleitos, Seabra conta que outros dois pontos defendidos pela Unecs são: 
incentivos fiscais para a geração de energia e para a eficiência energética; e a ampliação 
da linha de crédito do Finame, do BNDES, para os chamados 'equipamentos estacionários' 
(os checkouts e gondôlas dos supermercados, por exemplo). "Como os custos de energia 
subiram muito, queremos incentivos fiscais para instalação de painéis solares e a troca por 
lâmpadas LED", finaliza. 

Pedro Arbex 

 
 

Mercado prevê inflação a 4,80% no ano 
 
- Após a inflação ter encerrado 2016 abaixo do teto da meta e o Banco Central (BC) ter 
acelerado o ritmo de cortes da Selic (a taxa básica de juros), os economistas do mercado 
financeiro reduziram levemente suas projeções para os preços. 
 
O Relatório de Mercado Focus, divulgado ontem, mostra que a mediana para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - o indicador oficial de inflação - em 
2017 foi de 4,81% registrado na semana passada, para 4,80%. Há um mês, estava em 
4,90%. 

Já a projeção para o IPCA de 2018 ficou em 4,50%, mesmo patamar de quatro semanas 
atrás. Esta foi a primeira vez que o BC publicou, no relatório, os dados referentes ao 
próximo ano. 

Na quarta-feira passada (11), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
informou que o IPCA em 2016 ficou em 6,29%. O percentual ficou dentro do intervalo da 
meta perseguida pelo BC, de 4,5% com margem de tolerância de 2,0 pontos percentuais 
(inflação até 6,5%). 

Os preços mais acomodados, somados à forte recessão que atinge a economia, fizeram o 
BC anunciar, no mesmo dia, o corte da taxa básica de juros, a Selic, de 13,75% para 
13,00% ao ano. 

As projeções de mercado indicam que a expectativa é que a inflação se aproxime do 
centro da meta, de 4,5%, em 2017 e 2018. A margem de tolerância para estes anos é de 
1,5 ponto percentual. Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para janeiro de 
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2017 seguiu em 0,58%. No caso de fevereiro, a previsão de inflação do Focus foi de 
0,60% para 0,61%. 

O Relatório Focus mostrou, ainda, que a mediana das previsões para os preços 
administrados em 2017 seguiu com alta de 5,50%. Para 2018, foi de +4,90% para +4,95%. 

Em suas projeções atuais, divulgadas no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o BC 
espera alta de 6,0% para os preços administrados em 2017 e de 5,2% para 2018. 

Demais indicadores 

O Focus trouxe também que a mediana das projeções do Índice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna (IGP-DI) de 2017 passou de 5,15% para 5,22% da última semana 
para esta. Para 2018, a projeção caiu de 5,00% para 4,90%. 

Calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) são 
bastante afetados pelo desempenho do dólar e pelos produtos de atacado. 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), que é referência para o reajuste dos 
contratos de aluguel, passou de 5,21% para 5,35% nas projeções dos analistas para 2017. 
No caso de 2018, o índice foi de 4,85% para 4,80%. 

Já a mediana das previsões para o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) de 2017 foi de 5,19% para 5,12% no Focus. Para 
2018, a projeção foi de 4,50% para 4,65%. /Estadão Conteúdo 

 
 

Benefícios do INSS serão reajustados em 6,58% em 20 17 
 
São Paulo - Os benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) serão 
reajustados em 6,58% em 2017. Com isso, o teto dos valores pagos aos beneficiários será 
de R$ 5.531,31. A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial da União. 
 
De acordo com o texto, os benefícios de prestação continuada pagos pelo INSS 
correspondentes a aposentadorias, auxílios doença e reclusão e pensão por morte não 
terão valores inferiores a R$ 937. 

Os valores das multas cobradas por descumprimento de obrigações previdenciárias foram 
reajustadas: variam de R$ 300,49 a R$ 30.050,76. As contribuições ao INSS terão alíquota 
de 8% para quem ganha salário até R$ 1.659,38. 
Da redação 
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Tribunais estão avaliando as políticas das empresas  contra 
assédio moral 
 
Advogados apontam as melhores práticas corporativas  para evitar processos na Justiça por conta de 
atitudes inadequadas de gestores no trato com subor dinados e exaltam medidas de controle 
 
São Paulo - O Judiciário está cada vez mais vigilante quanto às medidas de prevenção ao 
assédio moral que as empresas brasileiras devem adotar, avaliam advogados ouvidos pelo 
DCI. 
 
A opinião geral é que quanto mais preparada uma empresa está, menor são as chances 
de ocorrer algum incidente e mais facilmente haverá êxito na disputa judicial. 

O sócio da área trabalhista do Demarest Advogados, Antonio Carlos Frugis, acredita que 
das milhares de ações de funcionários pedindo na Justiça indenização por assédio moral, 
uma grande parte é de processos sem fundamento. No entanto, para provar isso, a 
companhia tem que garantir que adotou medidas concretas para impedir excessos por 
parte dos gestores. 

"O que pedimos é que as empresas orientem seus supervisores e chamem escritórios de 
advocacia para explicar o limite legal do exercício do poder de gestão sobre os 
subordinados", revela ele. 

A elaboração de programas e de campanhas de conscientização para reduzir ao máximo a 
existência de casos de assédio, ajuda o contratante, inclusive, a pagar uma indenização 
menor em caso de comprovação do assédio. "Mesmo com essa comprovação, dá para 
minimizar a indenização. A empresa responde pelos atos dos seus prepostos, mas o 
Judiciário aprecia boas regras internas". 

Quando não há esse cuidado, aumentam as chances de condenação. Foi assim que 
ocorreu com uma famosa locadora de veículos, que teve de pagar R$ 5 mil a um 
trabalhador que recebia ofensas pessoais durante as reuniões. A juíza substituta Mônica 
Ramos Emery, em atuação na 10ª Vara do Trabalho de Brasília (DF), entendeu que ficou 
comprovado no processo que um dos supervisores da empresa era bastante incisivo com 
o empregado e, frequentemente, usava de um palavreado chulo para se referir ao 
funcionário. 

A magistrada disse, em sua decisão, que utilizar-se de palavras duras ao se dirigir a um 
subordinado e desmerecer seu trabalho, além de ser socialmente incorreto, ocasiona 
vergonha e tristeza. Ela ainda declarou que o superior desse gestor, ao permitir tal 
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comportamento, foi "omisso", o que acabou acarretando um "desrespeito à dignidade da 
pessoa do trabalhador". 

Para Frugis, esse processo reflete a dificuldade de muitos chefes de departamentos em 
entenderem os limites legais a que estão sujeitos pela lei. "Houve um claro abuso do poder 
pelo chefe", acrescentou. 

Medidas 

A especialista em direito do trabalho do Andrade Maia Advogados, Maria Carolina Seifriz 
Lima, expressa que há uma série de precauções que os empresários podem tomar para 
evitar a ocorrência de processos trabalhistas. "O que se recomenda é a promoção de 
campanhas, com divulgação de cartazes e envio de e-mails. Tanto para o agressor saber 
que isso não deve ser feito quanto para o funcionário ter coragem para denunciar", 
ressalta a advogada. 

Para Maria Carolina, a promoção de cursos sobre como gerir pessoas mantendo um 
ambiente de trabalho sadio ajuda a mostrar a ilegalidade de alguns comportamentos do 
dia-a-dia que podem ser interpretados como assédio moral. Mas o essencial mesmo, na 
opinião dela, é manter um canal para denúncias anônimas de seus empregados, e divulgá-
lo para que todos se sintam à vontade para denunciar quaisquer atitudes inadequadas de 
seus superiores. 

"Eliminar não tem como, mas é possível mitigar. Quanto antes os funcionários reportarem 
casos de assédio moral, mais rápido para resolver", defende a especialista. Se a denúncia 
for feita e uma investigação for aberta, Maria afirma que a companhia terá provas 
melhores para apresentar ao Judiciário caso a sindicância interna não resolver o problema 
e o empregado ainda assim quiser recorrer à Justiça. 

Já Frugis lembra que é importante, mesmo com todo esse treinamento, fiscalizar as 
relações entre subordinados e superiores para não permitir que tudo seja esquecido assim 
que os cursos terminarem. E em caso de comportamento reincidente, ele diz, não se deve 
hesitar em demitir o administrador. "A firma deve punir o gestor para dar o exemplo e 
impedir que aquilo aconteça posteriormente", avalia. 

O advogado conta até que já viu um caso em que a própria empresa entrou com uma ação 
de regresso na Justiça contra o superior que causou prejuízo em um processo por assédio 
ganho pelo trabalhador. 

Ricardo Bomfim 

 
(Fonte: DCI dia 17/01/2017)  
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Correios abrem PDV e esperam adesão de 8,2 mil empr egados 
 
Estatal prevê economizar anualmente entre R$ 700 mi lhões e R$ 1 bilhão; prazo de adesão vai até o 
dia 17 de fevereiro 
  
Murilo Rodrigues Alves, O Estado de S.Paulo  

Os Correios abriram nesta segunda-feira, 16, o plano de demissão voluntária (PDV) aos 
funcionários, com estimativa de economia anual de R$ 700 milhões a R$ 1 bilhão. O plano 
foi antecipado pelo Estado  em novembro de 2016. Os empregados podem aderir ao PDV 
até o dia 17 de fevereiro deste ano. 

Segundo a estatal, o público elegível é de quase 17,7 mil empregados e a expectativa é 
que 8,2 mil trabalhadores façam a adesão. A estimativa levou em consideração a média 
registrada nos últimos planos. Podem participar funcionários com tempo de serviço igual 
ou superior a 15 anos e com idade maior ou igual a 55 anos. A adesão será voluntária e o 
desligamento ocorrerá na modalidade "demissão a pedido", sem necessidade de 
cumprimento de aviso prévio. 

Para incentivar a adesão ao plano, a empresa oferece uma indenização que pode chegar 
a até 35% do salário por, no máximo, oito anos. A indenização - chamada de Incentivo 
Financeiro Diferido (IFD) - será reajustada anualmente com base na inflação oficial. Não 
haverá sobre essa indenização incidência de tributos, como impostos de renda, INSS e 
FGTS. No caso de falecimento do empregado, a indenização será mantida aos herdeiros. 
O benefício tem teto de R$ 10 mil mensais e o cálculo leva em consideração a média dos 
salários recebidos nos últimos 60 meses e o tempo de serviço nos Correios, além da 
idade. 

A estatal, que tem o monopólio da entrega de cartas pessoais e comerciais, cartões-
postais e malotes e pouca concorrência em cidades do interior, fechou 2016 com prejuízo 
em torno de R$ 2 bilhões, número próximo ao de 2015. Trata-se do quarto ano 
consecutivo que os Correios fecham no vermelho. 

Mais de dez anos após ser o palco inaugural do escândalo do mensalão, a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) ainda sofre, segundo quem acompanha o dia a 
dia da companhia, as consequências do aparelhamento político-partidário a que foi 
submetida nos últimos anos. O último plano de desligamento incentivado para 
aposentados entrou em vigor em 2014 e foi até outubro deste ano. A empresa ofereceu 
como incentivo financeiro valor que variou de R$ 30 mil a R$ 150 mil, mas pagos de uma 
vez só. 

 
(Fonte: ESTADO SP dia 17/01/2017)  


