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Acordos salariais acompanham inflação em dezembro  
 
Por Camilla Veras Mota  
Os reajustes salariais negociados no país através de acordos e convenções coletivas 
empataram com a inflação em dezembro pelo nono mês consecutivo, aponta o boletim 
Salariômetro, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com 
base nos documentos homologados no Ministério do Trabalho. Em termos nominais, a 
correção mediana das remunerações com início de vigência no mês passado chegou a 
7,4%, o equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado até 
novembro. Os reajustes tiveram perda real em janeiro, fevereiro e março do ano passado, 
de 0,7%, 0,3% e 0,4%, nessa ordem. A partir de abril, quando o índice de preços começou 
a desacelerar e voltou a um dígito, a mediana passou a coincidir com o INPC  que atingiu 
seu valor máximo em janeiro, 11,3%, e fechou o ano em 6,58%.  
 

 
 
Durante todo o ano passado, o Salariômetro analisou 30.947 acordos e 4.593 convenções. 
Em média, 47,6% das negociações estabeleceram percentuais de aumento salarial abaixo 
do INPC, ou seja, com perda real. A proporção de reajustes abaixo do índice atingiu o pico 
de 67,8% em janeiro e, desde julho, quando chegou a 39,3%, vinha diminuindo. Entre 
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novembro e dezembro, contudo, ela voltou a crescer, de 26,7% para 39,5%. Na média do 
ano, 22,5% dos ajustes coincidiram com o INPC e 29,9% ficaram acima dele.  
 
Na abertura por atividade, o boletim identificou apenas três categorias com aumento real 
em 2016, levando em consideração a mediana dos reajustes. Foram elas cemitérios e 
agências funerárias (0,3%), bancos e serviços financeiros (0,2%) e confecções e vestuário 
(0,2%). Entre os campeões de perda estão o segmento de artefatos para pesca e esporte 
(24,6%), empresas jornalísticas (3,8%) e extração e refino de petróleo (3,1%).  
 
A continuidade do processo de desinflação  que, conforme as projeções mais recentes, 
deve levar os índices para perto de 4,5%  é um ponto a favor das campanhas salariais em 
2017, afirma Helio Zylberstajn, coordenador do boletim. "Quando a inflação é 'bem 
comportada', a probabilidade de aumento real tende a crescer", afirma o professor da FEA-
USP.  
 
O Salariômetro traz ainda um balanço dos acordos de redução de jornada de trabalho com 
redução de salários, instrumento bastante usado pelos empregadores em períodos de 
crise e também catalogado pelo ministério. Em 2016, a pasta registrou 353 documentos. 
Apenas 118, 33,4%, utilizaram o Programa de Proteção ao Emprego (PPE).  
 
Lançado em agosto 2015 pelo governo Dilma Rousseff com o objetivo de desacelerar o 
volume expressivo de demissões no país, a iniciativa complementa, com recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), parte da redução prevista na remuneração dos 
funcionários afetados pelo corte na jornada. A Lei 4.923, de 1965, já regulamentava essa 
prática, mas sem o aporte de recursos públicos para compensar os empregados.  
 
Entre os 235 acordos feitos fora do PPE, 168 são da indústria, 36 dos serviços, 27 da 
construção civil e 4 do comércio. Dos 118 realizados no âmbito do programa, quase 90%, 
103, são da indústria. Muitos empresários relatam, desde sua criação, dificuldade para 
acessar o programa por causa de regras como a necessidade de se estar em dia com o 
recolhimento das contribuições trabalhistas e previdenciárias. 
 
 
 

Redução da taxa básica de juro aumenta confiança do s 
empresários da indústria  
 
Por Robson Sales  
A queda da taxa básica de juros na primeira metade do mês já provocou reflexos na 
expectativa da indústria e aumento da confiança dos empresários do setor, que avançou 
3,1 pontos, chegou a 87,8 pontos e reverteu a série de quedas que registrou a partir de 
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setembro do ano passado, segundo dados da prévia da sondagem do setor, divulgada 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 
O corte de 0,75 ponto na Selic "dá certo alento à indústria", acredita Aloisio Campelo, 
economista responsável pela sondagem, mas o cenário ainda é complicado, já que a 
confiança tem vivido altos e baixos nos últimos meses, sem definir uma direção.  
 
Na prévia de janeiro, o índice da situação atual, que mede a percepção sobre o presente, 
aumentou 2,9 pontos e chegou a 86,1 pontos. O resultado preliminar de janeiro também 
mostrou melhora das perspectivas para os próximos meses. O índice de expectativas 
avançou 3,4 pontos, para 89,7 pontos.  
 
Para Campelo, a indústria tem muito terreno a recuperar e o nível de ociosidade ainda é 
grande. "A indústria precisa recuperar o mercado interno", afirmou. Embora tenha crescido 
0,9 ponto percentual na prévia deste mês e chegado a 73,8%, o nível de utilização da 
capacidade instalada segue bem próximo do menor patamar da história atingido em 
dezembro do ano passado, quando chegou a 72,9%.  
 
O resultado indica que os empresários não têm estímulos para investir em mais 
capacidade produtiva, ressalta o economista. "A indústria opera com uma ociosidade 
acima do que gostaria", diz Campelo. Pelo menos, segundo ele, o resultado positivo da 
prévia de em janeiro aponta para uma recuperação, ainda que pequena, da indústria no 
primeiro trimestre de 2017. 
 
 
 

Súmula do TRTES proíbe demissão sem justificativa 
comprovada por empresa  
 
Por Adriana Aguiar  
Trabalhadores do Espírito Santo só poderão ser demitidos, pelo menos em tese, apenas 
com justificativa comprovada. Entendimento nesse sentido foi recentemente normatizado 
por uma súmula do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRTES). Com a 
medida, o enunciado passa a orientar a primeira instância trabalhista do Estado. O tema 
aguarda há quase 20 anos decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).  
 
Advogados de empresas receberam a súmula com receio, pois temem que o entendimento 
possa gerar um efeito cascata sobre outros TRTs do país.  
 
A Súmula nº 42, editada pelo Pleno do TRTES em 14 de dezembro, não é clara quanto 
aos requisitos para demissão dos empregados, apesar desse ser o assunto abordado. O 
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texto considerou inconstitucional o Decreto nº 2.100, de 1996, pelo qual o então presidente 
da República, Fernando Henrique Cardoso, denunciou a validade da Convenção nº 158 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 
O tratado foi assinado em 1982 por diversos países e aprovado pelo Congresso Nacional 
dez anos mais tarde. Em 1996, Fernando Henrique o ratificou pelo Decreto nº 1.855. Oito 
meses depois, porém, o revogou.  
 
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) entraram em 1997 com uma ação direta de inconstitucionalidade 
(Adin 1.625) no Supremo para questionar a validade do decreto. Segundo as entidades, o 
presidente não poderia denunciar tratado internacional sem a manifestação do Congresso, 
que detém competência constitucional exclusiva.  
 
O relator da súmula do TRT do Espírito Santo, desembargador Carlos Henrique Bezerra 
Leite, afirma que mesmo tendo a convenção sido formalmente denunciada é possível 
decretar inconstitucional o decreto que revogou a participação do Brasil na Convenção 
158. Segundo ele, houve afronta ao inciso I do artigo 49 da Constituição. De acordo com 
esse dispositivo "é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver 
definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional".  
 
O desembargador ainda ressalta que no julgamento em trâmite no Supremo já se 
contabilizam quatro votos dos ministros pela inconstitucionalidade da medida. Com a 
decisão do Pleno e a edição da súmula, o processo voltará para a 3ª Turma do tribunal 
para ser julgado o caso concreto.  
 
No Supremo, o julgamento foi iniciado em 2003, com o voto do relator, ministro Maurício 
Corrêa, já falecido. O ministro votou na época pela procedência parcial da ação. Ele 
avaliou que o Decreto nº 2.100 só produziria efeitos a partir da ratificação do ato pelo 
Congresso Nacional. Ele foi seguido pelo ministro Ayres Brito, já aposentado. Em 2006, o 
ministro Nelson Jobim, também já aposentado, votou pela improcedência do pedido. Em 
2009, o ministro Joaquim Barbosa (aposentado) e a ministra Rosa Weber votaram pela 
procedência total da ação.  
 
Em 2016, o entendimento foi seguido pelo ministro Teori Zavaski, que votou pela 
improcedência da ação com a condição de que os futuros tratados denunciados sejam 
submetidos ao Congresso. Então, o ministro Dias Toffoli pediu vista.  
 
O advogado Luiz Alberto Macedo Meirelles de Azevedo, do De Vivo, Whitaker e Castro 
Advogados, afirma que essas súmulas, normalmente, geram impacto não só no TRT que 
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passará a aplicálas mas em outros tribunais regionais que podem editar orientações 
semelhantes. "Isso gera uma insegurança jurídica enorme, pois cada Estado vai definir o 
tema de acordo com o seu TRT. Se uma empresa quer abrir uma filial, por exemplo, vai 
escolher Estados em que ela possa demitir sem justificativa", diz. Para ele, um assunto tão 
importante tem que ser definido pelo Supremo.  
 
O gerente-executivo jurídico da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Cassio Borges, 
afirma que a súmula do TRT do Espírito Santo "é um balde de água gelada no 
empresariado, principalmente neste momento de crise".  
 
Segundo ele, o Brasil convive há 20 anos sem aplicar a Convenção nº 158, que durou 
apenas oito meses em 1996. "Esse ponto deveria ter sido ponderado, porque é uma 
grande mudança, até porque o processo encontrase em julgamento no Supremo e não foi 
finalizado", diz.  
 
De acordo com Borges, que tem acompanhado as sessões de julgamento do tema, o 
ministro Teori Zavascki foi enfático ao reconhecer que há uma tradição constitucional no 
Brasil de que essas mudanças podem ocorrer pelo Poder Executivo, mas, se o Supremo 
considerar isso inadequado, que isso seja colocado em prática em atos a partir do 
julgamento.  
 
Nesse sentido, não haveria a aplicação da Convenção nº 158. "Com a Súmula do TRT o 
tribunal dá efetividade imediata e na contramão do que pode ser o resultado no Supremo", 
diz.  
 
Ainda ressalta o gerente da CNI que o Supremo, ao julgar a Adin 1.480, reconheceu a 
impossibilidade de a Convenção nº 158 entrar em vigor no Brasil.  
 
De acordo com o secretário nacional de assuntos jurídicos da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Valeir Ertle, a súmula do tribunal capixaba está exatamente no 
mesmo sentido que a entidade defende no Supremo. "É muito importante que os demais 
TRTs se posicionem, já que o Supremo tem demorado tanto para julgar". Segundo ele, o 
Brasil tem uma rotatividade fora do comum.  
 
"Na área do comércio, por exemplo, é de 70% a 80%. O brasileiro vive em uma situação 
muito ruim. Como pode demitir sem justificativa, o patrão chega um dia de mau humor e 
demite um", diz.  
 
O secretário da CUT afirma que deve pedir uma audiência, junto com outras entidades dos 
trabalhadores, com a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, para solicitar que o 
tema seja incluído na pauta de julgamentos novamente. 
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Autopeça repassará reajuste do aço  
 
Por Marli Olmos  
O diretor do Sindipeças, Flávio Del Soldato, sabe que desta vez não adianta chorar. O 
reajuste no preço do aço, de 8% em média, na virada do ano, é inevitável. Por isso, o 
sindicato que representa a indústria de autopeças pretende pedir às montadoras 
"compreensão" nesse momento em que um setor golpeado pela crise se diz obrigado a 
repassar o aumento de custos de um insumo essencial.  
 
"Em casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão", destaca Del Soldato. 
"Temos que aceitar o reajuste. Sabemos que não há mais espaço para segurar os preços", 
afirma, numa postura oposta à época em que o setor automotivo esperneava ao primeiro 
sinal das siderúrgicas para elevar preços. Os tempos são outros. Montadoras já não 
ameaçam com importações. Não podem darse ao luxo de bancar o frete de uma matéria-
prima que também está cara no mercado externo. Del Soldato acha difícil, no entanto, 
repassar reajustes de preços ao consumidor final.  
 
"As usinas sempre controlaram o fornecimento com base no preço internacional. 
Cobravam uma 'taxa de conforto', que equivalia ao valor do frete do produto importado", 
diz Del Soldato. "Chegaram a abusar da taxa de conforto", diz.  
 
Num cenário sombrio, de crise, e de preços internacionais elevados, a velha briga entre 
siderúrgicas e setor automotivo ficou para trás. Já a relação de forças entre montadoras e 
autopeças permanece a mesma. Por conta dos altos volumes, montadoras e os maiores 
produtores de componentes conseguem negociar diretamente com as usinas enquanto 
que as empresas menores compram diretamente das distribuidoras. Isso significa menor 
poder de barganha e prazo para pagar, lembra Del Soldato.  
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Matériaprima representa 56% dos custos de produção nas autopeças. Segundo o dirigente 
do Sindipeças, para alguns fabricantes o aço compõe 60% dos custos. A situação se 
complica num setor que opera com 50% de ociosidade.  
 
A exportação de peças de reposição tem sido uma alternativa à queda da demanda 
interna. Desde 2013, o melhor ano da história do setor, a participação das exportações no 
faturamento das autopeças cresceu de 8,3% para 19% no ano passado.  
 
Mas a expectativa é a fatia cair um pouco, para 18,6% este ano. "Estamos pegando 
qualquer pedido no exterior para tentar preencher a ociosidade", afirma Del Soldato.  
 
Dados preliminares do Sindipeças indicam que em 2016 as empresas do setor alcançaram 
faturamento nominal em torno de R$ 63 bilhões, o que representou uma queda de 4,5% 
em relação ao ano anterior e retração de 26% na comparação com 2013, ano recorde na 
produção e vendas de veículos no país.  
 
A receita do ano passado voltou aos níveis de 2004. Para este ano, no entanto, a entidade 
espera ligeira recuperação, de 2,7%, com faturamento nominal de R$ 64,7 bilhões.  
 
A mais recente pesquisa com os associados indicou ao Sindipeças que as empresas não 
se preparam para grandes investimentos em 2017. Se confirmado, o volume de recursos 
previsto para o ano, de US$ 460 milhões em todo o setor, será só um pouco superior aos 
US$ 440 milhões aplicados no ano passado. "Parece pouco, mas diante da situação é até 
muito", afirma Del Soldato.  
 
O cenário é, no entanto, muito diferente de quatro anos atrás. Em 2013, US$ 1,9 bilhão 
foram aplicados no parque industrial, 12,7% mais do que no ano anterior. A maior parte 
desse volume foi usada para aumentar capacidade e atender à expansão das 
encomendas das montadoras.  
 
Desde então, a indústria de peças fechou 56 mil postos de trabalho. O setor encerrou 2016 
com 164 mil funcionários. A queda no nível de emprego só não foi maior graças a 
instrumentos como banco de horas, férias coletivas e redução de jornada e salário e o 
Programa de Proteção ao Emprego (PPE).  
 
Os fabricantes de autopeças agora aguardam o "destravamento da taxa de juros", como 
diz Del Soldato. A retomada da atividade depende de o consumidor sentir segurança para 
voltar a financiar carros. "Os juros são uma âncora para o otimismo", afirma o dirigente. 
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Temer prometeu não dar urgência à reforma trabalhis ta, diz 
Paulinho  
 
Por Ricardo Mendonça  
O deputado federal e presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva (SD), o 
Paulinho, afirmou ontem em entrevista ao Valor que recebeu a confirmação do presidente 
Michel Temer de que o governo não irá encaminhar pedido de urgência para a reforma 
trabalhista. Defendido e aguardado com ansiedade por empresários e representantes de 
entidades patronais, o projeto foi enviado pelo governo à Câmara na véspera do Natal. 
Sem o regime de urgência, como fora inicialmente aventado, dificilmente o tema será 
analisado e votado no primeiro semestre.  
 
Inicialmente o governo chegou a sinalizar que enviaria o projeto à Câmara por meio de 
uma Medida Provisória, norma que tem validade desde o instante de sua publicação. 
Quando optou pelo projeto de lei, deixou circular que seria feito o pedido de urgência, o 
que garante um trâmite célere, com dispensa de algumas exigências e formalidades.  
 
Apesar da declaração do deputado, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou 
ontem que não confirma que o tema tramitará sem pedido de urgência. Confrontado com a 
afirmação da pasta, Paulinho repetiu que ouviu a informação do próprio Temer. "Falei 
direto com o presidente da República", afirmou. "Ele primeiro disse que nem sabia que 
tinha mandado com [pedido de regime de] urgência. E que se ele tivesse mandado, ele 
retirava", completou. O Palácio do Planalto não quis comentar.  
 
O pedido de urgência, na verdade, nem chegou a ser enviado pelo governo. No site da 
Câmara dos Deputados, consta que a tramitação do projeto de lei 6787/2016 será sob o 
regime de prioridade. É um status abaixo do regime de urgência.  
 
O apelo por uma tramitação não urgente do tema foi objeto de uma carta assinada no 
último dia 16 pelos presidentes das seis maiores centrais sindicais do país: Adilson Araújo 
(CTB), Vagner Freitas (CUT), Ricardo Patah (UGT), Paulinho (Força Sindical), Antonio 
Neto (CSB) e José Calixto Ramos (Nova Central).  
 
No dia seguinte, num evento em São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), favorito na eleição interna da Casa marcada para o início de fevereiro, afirmou que 
defendia posição oposta. Era favorável ao status de urgência ao tema.  
 
Entre outras medidas, o projeto de lei da reforma trabalhista altera dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para fixar o entendimento segundo o qual 
acordos coletivos negociados entre empresas e sindicatos terão força de lei.  
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Em alguns pontos, o negociado poderia se sobrepor ao legislado. Entre eles, plano de 
cargos e salários, trabalho remoto e parcelamento de férias anuais em até três vezes.  
 
O texto da reforma trabalhista também estabelece jornada negociável de trabalho de até 
220 horas por mês, o equivalente a 44 horas semanais para meses com cinco semanas. 
Segundo a proposta do governo, a jornada diária de trabalho não poderá superar as 12 
horas. Diz ainda que o limite semanal pode chegar a 48 horas, incluídas horas extras.  
 
Outra ponto relevante da proposta de Temer é a regulamentação da eleição de 
representantes de trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados, como dita a 
Constituição.  
 
Tratase de um dispositivo que tem gerado dúvidas no meio. Para muitos sindicalistas, não 
está claro se é um representante por CNPJ ou um por local de trabalho, o que pode fazer 
muita diferença em redes de varejo, bancos e empresas com várias filias.  
 
Esse representante do local de trabalho, conforme a proposta, terá garantia de 
participação na mesa de negociação do acordo coletivo e deve atuar para conciliar 
conflitos trabalhistas.  
 
Nesse caso, a dúvida é se ele poderá eventualmente negociar sozinho, 
independentemente da presença de representantes do respectivo sindicato, ou se só 
poderá negociar acompanhado.  
 
Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), disse ontem ao Valor 
que representantes do governo já sinalizaram que pretendem criar um conselho composto 
por sindicalistas e empresários para negociar os termos da reforma trabalhista. Esse 
conselho, disse, seriam implementado no dia 20 de fevereiro.  
 
A experiência não é inédita. Em seu primeiro mandato, o expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva montou o chamado Fórum Nacional do Trabalho, que reunia representantes de 
diversas entidades de patrões e empregados com o objetivo de elaborar uma proposta de 
reforma.  
 
Após várias idas e vindas, uma proposta resultante desse colegiado foi apresentada pelo 
então ministro Ricardo Berzoini, mas não vingou.  
 
Caso a reforma trabalhista não tramite com urgência no próximo período, a prioridade das 
centrais sindicais será a reforma da Previdência, essa sim com pedido de trâmite célere no 
Congresso. 
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Momento histórico para futuro justo na previdência  
 
Por Luiz S. Araújo 
Em artigo de 2/12/16 no Valor Marcelo d'Agosto ("Reforma da Previdência... longe do 
justo") fez várias simulações a partir das quais concluiu: "os números sugerem que a 
proposta da reforma da previdência é injusta com as empresas e trabalhadores do setor 
privado".  
 
A história brasileira teve vários momentos cruciais que cobravam decisões duras para a 
construção de um país justo. Um desses momentos foi o intenso debate da necessidade 
dos escravos receberem alguma indenização. Mesmo pequena, a maioria teria condições 
de organizar suas vidas após a abolição. Milhões de escravos, durante séculos, não 
puderam acumular patrimônio (educação formal, casebres, equipamentos, umas galinhas 
poedeiras, um pedacinho de terra, um pequeno plantel de animais) que seria o propulsor 
das condições iniciais para se organizar e suprir suas famílias. Triste erro histórico: sem 
indenização.  
 
Isso instigou inúmeros problemas atuais: morros e regiões urbanas precárias, pais com 
pequena instrução formal que atrita a formação da próxima geração. Sem contar a não 
priorização da educação dos jovens descendentes e o enorme desprezo que a elite emitia 
contra os seus padrões comportamentais. Ao invés de um projeto de correção dos erros e 
transformação para um novo futuro, realimentaram a clássica visão limitada do processo 
histórico, processo esse que moldou mentes e comportamentos.  
 
Agora estamos noutro momento histórico crucial: reforma da previdência. Ao longo de 
décadas muitos erros foram cometidos, por exemplo: funcionários públicos se 
aposentando aos 47 anos de idade com salário integral após 25 anos de contribuição, com 
expectativa de vida de 80/90 anos (já conhecidas há décadas). Os leitores do Valor podem 
acessar outras injustiças no arquivo: http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-
anuais/orcamento2016/arquivospldo/anexoiv7avaliacaoatuarialrpps.pdf.  
 
Uma saraivada de erros históricos do setor público não pode punir o setor privado. Deve 
ser totalmente tratado a parte. Cada qual com o seu déficit. “Injustiças previdenciárias 
estão casadas com injustiças educacionais, de saneamento básico, de acesso à 
informação, etc.” 
 
Recorrentemente, ouço "déficit da previdência". Não. Déficit da previdência do setor 
público e déficit da previdência do setor privado. O setor privado terá que sofrer demais 
para que o setor público sofra de menos? Sofrimentos/injustiças virão para todos, mas na 
proporção justa.  
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Outro arquivo: http://www.previdencia.gov.br/wpcontent/uplo ads/2015/08/AEPS2015-
FINAL.pdf. Nele verão que a previdência pagou no ano de 2015 32,7 milhões de 
benefícios (22,6 milhões até 1 piso previdenciário; 5 milhões acima de 1 e até 2 pisos; 2,6 
milhões acima de 2 e até 3 pisos e praticamente 2,6 milhões acima de 3 pisos). Pessoas 
com salários usados no artigo citado acima são poucos (menos de 8% dos benefícios 
pagos). Quem estiver acima de 3 pisos terá que usar mecanismos complementares de 
previdência (por exemplo, PGBL).  
 
Supor que a previdência social possa ser "justa" para todos é uma hipótese ingênua. Sem 
contar que a previdência social é por repartição simples e não por capitalização, como o 
artigo simula. Se é para simular capitalização, a hipótese subjacente é que não haverá 
repartição intergeracional. Quem está recebendo agora receberá de quem? Os que 
contribuem começarão a investir suas contribuições em ativos de renda fixa? Repartição 
simples é um regime usado mundialmente em várias previdências públicas, que 
remuneram valores não muitos altos para todos. Além de repartição versus capitalização, 
há outros fenômenos. Muitos que recebem até 2 pisos previdenciários são: os mesmos 
que moram longe dos locais de trabalho; que utilizam transporte público precário; que 
tiveram pouco acesso ao sistema educacional ou quando tiveram, receberam uma 
educação precarizada; que tiveram pouco tempo de registro em carteira, etc. Ou seja, o 
artigo foca numa pequena parcela e não olha o todo e o processo, mesmo erro dos nossos 
antepassados do século XIX.  
 
O debate da reforma da previdência precisa ser aprofundado com dados atuariais 
consistentes para que as gerações atuais entreguem o bastão para as próximas sem 
rombos e desvarios. Injustiças haverá. Por exemplo: um jovem que teve pouco acesso a 
educação de qualidade, começou a trabalhar de servente de pedreiro aos 16 anos, 
trabalhou até os 56 anos, já não tem a mesma força física e até já apresenta alguns 
problemas motores, a maior parte do tempo não contribuiu para a previdência. O que 
acontecerá com ele? Vai ter que trabalhar mais anos? Ou vai receber o mínimo e terá que 
continuar na labuta física paralela à aposentadoria? Injustiças previdenciárias estão 
casadas com injustiças educacionais, injustiças de saneamento básico, injustiças de 
acesso à informação, etc. O Brasil é um balaio de injustiças e visões apequenadas.  
 
Se nós (elite decisória, técnica, acadêmica, intelectual, jornalística) não entendermos e 
estruturarmos soluções viáveis e justas para 206 milhões, colocaremos a bola na marca do 
pênalti para que demagogos bolivarianos golearem as instituições. Se priorizarmos os 
pequenos grupos em detrimento do todo, seremos os mesmos irresponsáveis do final do 
século XIX.  
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Claro, não podemos esquecer nosso viés latino festivo de curto prazo. Festejamos sediar 
Copa e Olimpíada, mesmo tendo pouco saneamento básico. Construímos Brasília numa 
época de baixíssimo investimento em educação. E tantos exemplos desanimadores.  
 
Não vou nem citar outro desafio: o envelhecimento da população. Custos da saúde já 
aumentaram e aumentarão muito mais, numa sociedade com idosos que recebem 
aposentadorias de até 2 pisos. Outro árduo desafio aritmético.  
 
O tema previdenciário não envolve, apenas, simulações de juros e capitalizações. Envolve 
a vida e as trajetórias de milhões de pessoas. Sem um olhar amplo e histórico não há 
debate sólido possível. Não estamos batendo pregos para pendurar quadros; a reforma da 
previdência é pilar, viga e coluna. Um bom arquiteto entende os volumes e os fluxos 
humanos de seus prédios. Queremos prédios sólidos e duradouros ou improvisações 
históricas que não suportam vento?  
 
Luiz J. S. Araújo é professor de atuária da FEA/USP , especialista em modelagem e precificação de 
ativos e passivos. 
 
 
 

Fechamento de vagas preocupa setor petrolífero e in dústria 
naval  
 
Por Rodrigo Polito  
As recentes licitações da Petrobras para a contratação da instalação da unidade de 
processamento de gás natural (UPGN) do Comperj, no Rio de Janeiro, e para a 
construção das plataformas de produção de petróleo dos campos de Libra e Sépia, no pré-
sal da Bacia de Santos, que incluíram empresas estrangeiras, reacenderam a discussão 
sobre a manutenção de mão de obra no setor petrolífero brasileiro.  
 
Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), entre 2013 e 
2015 foi observada uma redução de mais de 15 mil postos de trabalho no mercado de 
petróleo, gás natural e indústria naval no Rio de Janeiro. Desse total, 10 mil postos são 
relativos à área naval e 5 mil à atividades de exploração e produção de óleo e gás. Os 
dados não incluem números relativos a 2016. "Esperase que para o ano [2016] o saldo 
seja ainda mais negativo", destacou a instituição, em documento sobre o assunto.  
 
De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho, o setor de atividade extrativa mineral (que inclui petróleo, gás e 
mineração) fechou 11.888 vagas no país em 2016. No fim do ano passado, a Firjan 
encabeçou um grupo de 14 associações e entidades representantes da indústria para 
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lançar o "Movimento Produz Brasil". O objetivo é defender o conteúdo local como um dos 
mecanismos de política industrial e ressaltar a contribuição da produção nacional na 
geração de emprego, renda e arrecadação de impostos.  
 
Na ocasião do lançamento da iniciativa, o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouvêa 
Vieira, chamou a atenção para a necessidade de urgência que o governo precisa ter para 
discutir medidas de manutenção de empregos na cadeia de petróleo e gás do país. 
"Gostaria que o presidente [Temer] entendesse a urgência e o drama sobre o qual 
estamos debruçados", disse o executivo, na época, em seu discurso mais contundente em 
relação ao governo até então.  
 
Preocupada com a manutenção de empregos no setor, a recémcriada Associação 
Brasileira de Engenharia da Construção Onshore, Offshore e Naval (Abecoon) planeja 
criar cursos para engenheiros e técnicos da área desempregados para não deixarem o 
segmento.  
 
Os cursos incluem também aulas de planejamento financeiro, para que esses profissionais 
se equilibrem do ponto de vista financeiro, durante o período de falta de vagas no setor.  
 
"Esses profissionais que estão ficando desempregados acabam indo para outras 
atividades e, daqui a dois ou três anos, o mercado é sazonal, se não dermos capacitação 
continuada para esses profissionais, não teremos profissionais bons no mercado para 
essa nova onda que pode vir", diz o presidente da Abecoon, Maurício Almeida.  
 
"Acabar com o conteúdo local, com o waiver [perdão pelo não cumprimento dos índices de 
conteúdo local] que a Petrobras está pedindo [à Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP)], acho que é radicalização demais. Fazer tudo no Brasil 
também é radicalização demais", completa ele.  
 
Em nota divulgada segundafeira, a Petrobras destacou que a recuperação da economia 
brasileira passa pela retomada de investimentos e geração de empregos. A companhia 
esclareceu ainda que a Constituição brasileira não diferencia empresas de acordo com a 
origem de seu capital.  
 
"O emprego gerado por essas companhias [estrangeiras] é tão necessário e tão bemvindo 
quanto qualquer outro. A disposição do setor privado em investir colabora para que o país 
saia da mais longa recessão da nossa história provocada por experimentos que, 
travestidos de apoios e estímulos, se provaram fracassados", ressaltou a estatal. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 26/01/2017)  


