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Reforma trabalhista será enviada no fim do recesso  
 
Por Claudia Safatle e Raymundo Costa  
O presidente Michel Temer vai enviar a proposta de reforma trabalhista ao Congresso na 
reabertura do Legislativo, na próxima semana, informou o ministrochefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, ao Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor. O governo 
federal também vai apresentar uma proposta de reforma tributária, mais adiante, sem uma 
data definida. O Palácio do Planalto aposta que a melhoria do ambiente econômico vai 
ajudar na aprovação das reformas, o que, por seu turno, vai melhorar as condições da 
economia.  
 
"Queremos votar tudo no primeiro semestre deste ano", disse Padilha, referindose às 
reformas previdenciária  que já está tramitando no Congresso  e trabalhista. O ministro 
vislumbra um cenário político favorável para o avanço das duas propostas, apesar das 
eleições no Congresso e da divulgação de delações premiadas no âmbito da LavaJato.  
 
Na opinião de Padilha, a melhora dos índices econômicos, como a queda na inflação e da 
taxa de juros, permite um protagonismo maior do Palácio do Planalto. "O governo pode 
pautar mais, em vez de ser pautado", disse o ministro Casa Civil. "A retomada [da 
economia] pode ser acelerada na medida em que se acelerar as reformas", disse.  
 
Este contexto é que levou o governo a decidir encaminhar logo a reforma trabalhista, 
apesar do risco político de tratar simultaneamente duas reformas de envergadura. A 
diferença é que, enquanto a reforma da Previdência requer quórum qualificado do 
Congresso, por tratar de mudanças na Constituição, a reforma trabalhista exigirá maioria 
simples, pois será enviada na forma de projeto de lei.  
 
Padilha está confiante na maioria que o governo articulou no Congresso, apesar das 
turbulências políticas divisadas no horizonte: a eleição para as Mesas da Câmara e do 
Senado, e a divulgação das delações feitas pelos executivos da Odebrecht e a 
possibilidade de a Camargo Corrêa vir a fazer um complemento da delação. O ministro 
não falou, mas a escolha do novo relator da LavaJato no Supremo é visto como outro fator 
de risco político no horizonte próximo.  
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Para justificar seu otimismo, Padilha aponta para as realizações legislativas do governo 
Temer: desde 1997, "não se faz tantas reformas no país". O ministro mantém um registro 
detalhado de cada votação no Congresso que aponta ser de 88% a média das votações 
favoráveis ao governo, desde que o presidente Michel Temer assumiu o mandato em 
caráter definitivo. "De maio para cá se votou mais que nos últimos 20 anos".  
 
O ministro ratificou as linhas mestras da reforma trabalhista, que podem ser resumidas a 
cinco aspectos essenciais: a valorização dos acordos trabalhistas; a jornada de meio turno 
de trabalho; a ampliação do tempo do contrato temporário de 90 para 120 dias, 
prorrogáveis por mais 120 dias e a eleição de representantes dos trabalhadores por 
empresa. "Não se exclui a representação sindical, mas se inclui a representação da fábrica 
com o mesmo peso".  
 
Apesar de a reforma trabalhista haver se transformado quase num tabu nos meios 
políticos, Padilha se diz tranquilo não só por causa da maioria congressual do governo 
Temer, mas porque foi costurado um acordo com as centrais sindicais e confederações 
patronais, antes de o texto ser fechado.  
 
Com duas reformas de porte correndo no Congresso, o governo achou mais prudente 
retardar um pouco mais a remessa da proposta de reforma tributária. "Mas vamos mandar 
também, mais adiante", assegurou o ministrochefe da Casa Civil. "Temos ainda a questão 
fiscal [como Padilha costuma se referir à reforma tributária], cuja burocracia é difícil de 
atender. Tão difícil quanto à burocracia trabalhista".  
 
Em relação à reforma da Previdência, Padilha informou que os militares serão atingidos, 
mas serão objeto de algumas especificidades inerentes à categoria. No geral, obedecerão 
ao teto do novo regime, tendo, se pretenderem receber aposentadoria superior a esse 
valor, que contribuir com a previdência complementar do servidor público.  
 
Mas, por exemplo, terão tratamento diferente no caso de ir para a reserva ou para o 
exercício de funções que não lhes são permitidas conforme a idade.  
 
Padilha explicou: "Ir para a reserva, no caso dos militares, equivale a estar no banco de 
reserva no futebol". Ou seja, ele não poderá abrir uma empresa como um cidadão do setor 
privado ou servidor civil. Terá, assim, que ficar à disposição do Estado para eventualmente 
ser chamado a exercer algum trabalho. Isso terá que ser considerado. Assim como será 
dado um tratamento especial para o caso em que o militar, aos 65 anos, não puder exercer 
determinadas funções.  
 
O ministro não detalhou mais o que está em discussão para a previdência dos militares, 
mas deixou claro que boa parte da reforma será aplicada também a eles. 
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Empresas do setor têxtil preveem retomada lenta  
 
Por Cibelle Bouças  
Após três anos consecutivos de quedas, o setor têxtil e de confecção terá uma pequena 
recuperação em 2017, com melhora na produção, nas vendas e nas exportações, de 
acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). Fernando 
Pimentel, presidente da Abit, disse que as perspectivas de inflação mais baixa, câmbio 
mais estável e pequeno crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) devem favorecer a 
retomada do crescimento do setor. "Não ouvimos reclamações das empresas em relação 
ao clima. O calor tem favorecido o setor nas cidades litorâneas", acrescentou Pimentel. 
Segundo o executivo, as chuvas atrapalham as vendas na região metropolitana de São 
Paulo, que responde por 12,5% do consumo de vestuário no país.  
 

 
 
A Abit prevê para o ano aumento de 1% na produção de vestuário, incremento de 2% nas 
vendas do varejo de vestuário, e alta de 10% nas importações. Renato Jardim, 
superintendente de políticas industriais da Abit, disse que o consumo de vestuário neste 
ano deve aumentar em 120 milhões de peças, chegando a 6,12 bilhões de unidades. 
Desse volume adicional, entre 50 milhões e 60 milhões serão peças importadas e o 
restante será de produção nacional. A Abit também espera melhora no desempenho do 
setor com a recente aprovação do uso do Cartão BNDES pelo varejo de vestuário para 
compra de produtos das confecções. Os compradores terão financiamento de até 48 
meses e as confecções receberão o recurso em cerca de 30 dias. No primeiro momento, 8 
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mil confecções poderão usar esse financiamento na venda de peças ao varejo. "A 
ferramenta vai ajudar nas transações entre indústria e varejo", disse Pimentel.  
 
O cartão BNDES está disponível para empresas com receita anual de até R$ 300 milhões. 
Até 2016, o cartão valia para empresas com receita de até R$ 90 milhões por ano. A 
expectativa da Abit é que o setor movimente neste ano R$ 2,67 bilhões com o cartão 
BNDES. O financiamento também será válido para venda de uniformes e equipamentos de 
segurança para o varejo. A Abit estima que a categoria movimentará R$ 1,71 bilhão em 
negócios com o cartão neste ano. 
 
 
 

Ações antigas de falência terão juiz especializado  
 
Por Joice Bacelo  
O Judiciário de São Paulo quer por um ponto final nos 1.329 processos de falência 
antigos, que se arrastam por mais de décadas e ainda são regidos pela Lei da Concordata  
em desuso desde 2005, quando entrou em vigor a Lei de Recuperação Judicial e 
Falências. Para acelerar o encerramento, todas essas ações serão deslocadas das varas 
cíveis da capital paulista, onde tramitam atualmente, para uma vara única e especializada 
no tema. Entre os casos e os 60 mil incidentes relacionados a essas ações, está o 
processo de falência da Mappin, maior loja de departamentos do país na década de 90. A 
empresa teve a falência decretada em 1999, com cerca de R$ 400 milhões em dívidas, e o 
processo ainda não teve fim. Faltam ser pagos cerca de 20% dos funcionários da época 
em que as lojas estavam em atividade.  
 
Também fazem parte do acervo as falências da Petroforte  uma das principais 
distribuidoras de combustíveis do país, cujo o processo corre desde 2001  e da Fazenda 
Reunidas Boi Gordo, que ganhou fama na segunda metade da década de 90 pela 
promessa de grande retorno aos investidores. Na época, prometiase ao investidor que 
adquirisse um animal o retorno, após 18 meses, do valor pago mais 42% referentes ao 
lucro pela venda do boi engordado. Os problemas começaram quando a companhia 
passou a utilizar o dinheiro de novos investidores para pagar contratos vencidos  num 
esquema conhecido pelo mercado como "pirâmide financeira".  
 
A Boi Gordo acabou pedindo concordata em 2001 e teve a falência decretada três anos 
depois. O processo é um dos maiores e mais complexos entre os antigos de São Paulo. 
São cerca de 30 mil incidentes  metade dos 60 mil relacionados a todo o acervo. A 3ª Vara 
de Recuperação Judicial e Falências é que receberá esses processos. Criada em 2005 
junto com outras duas, também especializadas, a unidade era a única ainda não 
implantada.  
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No começo da semana, o Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP) aprovou proposta da Corregedoria não só para instalar essa terceira 
vara como também para a utilização exclusiva da unidade, pelos primeiros dois anos, para 
o andamento dos processos antigos.  
 
A 1ª e a 2ª Varas de Recuperação Judicial e Falências de São Paulo tratam, desde que 
foram instaladas, somente dos casos posteriores à lei de 2005. Todo o acervo anterior, de 
casos já em andamento, permaneceram nas varas cíveis centrais da capital paulista  e 
ainda sob o rito da chamada Lei da Concordata (Decreto nº 7.661, de 1945). "Nós 
queremos que esses processos passem a ser o foco principal. Porque assim a ação será 
mais efetiva, mais direcionada ao fim", diz o corregedorgeral da Justiça de São Paulo, 
Manoel Pereira Calças. Ele chama a atenção ainda que a nova unidade vai trazer alívio às 
varas cíveis. "Elas vão se livrar de um volume processual que ocupa espaço e atrapalha o 
andamentos dos demais casos", pondera.  
 
O acervo que hoje está nas varas cíveis representa cerca de 40% da quantidade de casos 
de recuperação judicial e falência que tramita nas duas varas especializadas. E são todos 
ainda físicos, documentados em papel. O acervo é tão volumoso que a Corregedoria, ao 
apresentar projeto ao Conselho da Magistratura, indicou que serão necessárias 
aproximadamente 300 prateleiras para acondicionar a papelada.  
 
O advogado Nelson Carmona atua em cerca de 140 processos de falência antigos. O mais 
velho deles está completando 34 anos. Envolve uma empresa de engenharia que teve a 
falência decretada em 1983. O encerramento, segundo ele, depende ainda da venda de 
bens. O advogado diz que muitos dos profissionais que atuam nos cartórios onde estão 
esses casos já se aposentaram. Foram substituídos por pessoas mais novas que, muitas 
vezes, não têm conhecimento sobre a lei de 1945. " Eles até fogem dessas falências 
antigas", conta. Por isso, para ele, a concentração desses casos em uma vara única e 
especializada "certamente irá fazer os processos andar".  
 
Carmona também é síndico da massa falida da Mappin. Ele diz que foram pagos, do início 
do processo até agora, cerca de 80% dos credores trabalhistas. Uma das pendências do 
caso é a venda do edifício que fica na Avenida Juscelino Kubitschek  que abrigava uma 
das unidades mais famosas da rede e onde hoje funciona uma loja do Supermercado 
Extra. O leilão está previsto para ocorrer entre os meses de março e abril. E quando 
acontecer, segundo o advogado, o processo se encaminhará para o fim.  
 
A massa falida da Mappin detém 30% desse edifício. Os outros 70% pertencem à empresa 
Gazit Brasil, adquiridos, principalmente, de fundos de pensão que haviam comprado 
frações do imóvel na época de sua construção. Essa foi uma das estratégias do grupo 
Mappin para obter recursos para a obra. O quinhão pertencente à massa falida, de acordo 
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com Carmona, está avaliado em R$ 135 milhões. Nelson Carmona calcula que somados 
esses valores aos R$ 100 milhões que já existem em caixa será possível liquidar as 
dívidas trabalhistas e parte do passivo tributário. A divisão dos recursos, no entanto, pode 
ainda demorar um pouco. A falência do Mappin teve mais de cinco mil pedidos de 
habilitações de credores. "E existem ainda alguns pendentes", pondera. 
 
 
Nova unidade funcionará no Fórum João Mendes na cap ital de SP  
 
Por Joice Bacelo  
Assim como a 1ª e a 2ª Varas de Recuperação Judicial e Falências da Justiça da capital 
paulista, a 3ª também será instalada no Fórum João Mendes, no centro. No projeto 
apresentado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) ao Conselho 
Superior da Magistratura consta sugestão para que o quadro funcional da nova unidade 
seja formado a partir do remanejamento de parte dos servidores das varas cíveis centrais. 
"Mais especificamente aqueles que trabalham nas falências mais volumosas e 
complexas", diz o texto, que cita como exemplo os casos Mappin, Petroforte e Boi Gordo.  
 
Segundo o juiz assessor da Corregedoria, Airton Pinheiro de Castro, haverá um 
monitoramento constante na unidade. Ele diz que o período de dois anos para os trabalhos 
exclusivos ao acervo é uma estimativa inicial  podendo ser prorrogado ou reduzido. "Nós 
vamos acompanhar e quando conseguirmos liberar esse acervo, talvez não todo, mas uma 
parte substancial, a unidade começará a receber distribuição nova. Será, então, uma nova 
frente de trabalho para as recuperações judiciais", afirma.  
 
A Corregedoria de Justiça de São Paulo está há um ano sob o comando do 
desembargador Manoel Pereira Calças, que atua há mais de 40 anos na magistratura e é 
um dos defensores da instalação de varas especializadas. No fim do ano ele já havia 
conseguido autorização, por meio do órgão, para instalar outras três unidades 
empresariais.  
 
As novas varas atenderão questões sobre o direito das empresas, além de sociedades 
anônimas, propriedade industrial, franquias e concorrência desleal. Também absorverão 
as ações relacionadas à arbitragem, que tramitam hoje na 1ª e na 2ª Vara de Recuperação 
Judicial e Falências.  
 
A instalação das varas será feita de forma gradual, ao longo do ano. Ainda não há data 
para a inauguração de nenhuma delas, assim como para a 3ª Vara de Falências. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 27/01/2017)  
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Reforma da Previdência reverterá o déficit no siste ma entre 5 a 
10 anos 
 
Especialistas recomendam medidas de curto prazo par a conter rombo nas contas do INSS, que pode 
atingir R$ 181 bilhões em 2017, depois de prejuízo de quase R$ 150 bilhões no ano passado 
 
São Paulo - Mesmo que a reforma da Previdência Social seja aprovada neste ano, o déficit 
do sistema só tende a ser revertido e estabilizado em um período de 5 a 10 anos. Para 
2017, o governo calcula rombo de R$ 181 bilhões nas contas do INSS. 
 
Pelo caráter de longo prazo, especialistas sugerem que medidas imediatas pelo lado da 
receita ajudariam a melhorar, no curto prazo, o resultado do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) - sistema de aposentadoria do trabalhador do setor privado. 
Ontem o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, chegou a informar que o 
rombo no INSS já alcançou R$ 151,9 bilhões em 2016, expansão de 59,7% ante 2015, 
com a atualização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Esta foi a maior 
alta desde o início da série histórica em 1995. 
 
O avanço foi resultado de um crescimento real (correção inflacionária) das despesas em 
6,6%, de R$ 483 bilhões para 515 bilhões, e de uma queda de 6,1% nas receitas, de R$ 
388 bilhões para R$ 364 bilhões, entre os anos de 2015 e 2016. 
 
Para os especialistas, a retração da ocorrida na receita líquida do INSS nos últimos dois 
anos chamou a atenção. Esta vinha avançando desde o início da série histórica e passou 
a cair a partir do começo da crise econômica, no ano de 2014, quando somava R$ 409 
bilhões. Daquele ano para 2016, a arrecadação do sistema retraiu 11%. 
 
Para os especialistas, apesar de a queda ter ocorrido por fatores conjunturais, é preciso 
começar a pensar em formas de melhorar a receita. 
 
Desonerações 
 
O economista Luis Eduardo Afonso, professor de economia da Universidade de São Paulo 
(USP), sugere, por exemplo, que as desonerações sobre a folha de pagamento sejam 
revistas. De acordo com o resultado fiscal do INSS divulgado ontem estas desonerações 
corresponderam a cerca de R$ 18 bilhões no ano passado. 
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Para ele, a atual reforma da Previdência, já encaminhada pelo governo, é importante para 
trazer estabilidade às despesas. "Porém, alterações somente pelo lado dos gastos não são 
suficientes para equilibrar o sistema. É preciso complementar com medidas que melhorem 
a arrecadação. Elevar a alíquota de contribuição não dá mais, porque temos uma das 
maiores do mundo", diz. 
 
"Mas seria possível poderia mexer nas desonerações, principalmente sobre a folha de 
pagamento, por exemplo", diz Afonso, acrescentando que governo pode não ter feito isso 
para não "comprar briga" com entidades empresariais. "Esta política de trocar a 
contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos para a contribuição sobre 
faturamento começou no primeiro governo Dilma e não tem nenhuma justificativa técnica. 
Pelo contrário, é ruim, porque, no final das contas, é o Tesouro Nacional que acaba 
arcando com a renúncia desta medida", critica o professor da USP. 
 
Ele ressalta que, em segundo lugar, é preciso começar a pensar em uma revisão das 
desonerações às organizações sem fins lucrativos. Estas geram uma renúncia de R$ 11 
bilhões. Porém, ele pondera que isso precisa ser feito com cuidado, já que muitas 
instituições, de fato, oferecem um retorno social. "Não estou sugerindo que todas as 
organizações percam o benefício. Mas que haja um pente-fino nessa política", esclarece. 
 
Já Newton Conde, da Fipecafi, reafirma que a reforma da Previdência tende a ter efeito 
somente entre cinco a 10 anos, acrescentando que uma das formas de acelerar a 
estabilização sistema é pensar em aumentar a alíquota de contribuição previdenciária dos 
empregadores rurais que, atualmente, colaboram com 2% sobre o total da produção. 
 
Para ele, não vale a pena, por outro lado, passar a cobrar contribuição dos lavradores, 
pois estes fazem parte de uma classe social muito baixa. "O governo não iria conseguir 
arrecadação daí, dada à baixa condição financeira destes", assinala. Em 2016, a 
previdência do setor rural teve um déficit R$ 105 bilhões, enquanto o segmento urbano 
teve um rombo de R$ 46,8 bilhões. 
 
O professor de finanças do Insper, Ricardo Rocha, por sua vez, sugere uma incorporação 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao sistema da Previdência Social e a 
possibilidade dos trabalhadores realizarem depósitos voluntários no INSS, com garantias 
de que esta contribuição adicional seja assegurada nas suas aposentadorias. 
 
São Paulo 
 
O governo do Estado de São Paulo informou ontem que somente com as revisões de 
aposentadorias e pensões concedidas indevidamente ou fraudulentas foram 
economizados R$ 1,6 bilhão em pagamentos atuais e futuros. 
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"As estimativas de impacto das principais medidas adotadas indicam uma economia de 
aproximadamente 20% do PIB estadual em termos de valor atuarial" destacou o governo 
de São Paulo, em nota. 
Paullà Salàti 
 
 
 

Emprego deve recuar durante o 1º semestre 
 
Principal indicador, hoje em 11,9%, poderia alcança r os 14% ainda neste ano; por outro lado, cortes 
na Selic e fomento do governo devem trazer fôlego p ara empresas 
 
São Paulo - A instabilidade causada pela crise política e a capacidade ociosa das 
empresas estão entre os fatores que devem adiar a retomada do emprego. Segundo 
economistas, o mercado de trabalho continuará fraco nos próximos meses. 
 
"A taxa [de desemprego] deve aumentar ainda mais, até os 13% ou 14%, puxada pelo 
fechamento de vagas e o não surgimento de novos postos", disse Denise Delboni, 
professora de economia da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). 
 
A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) trimestral, realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que a taxa de desemprego 
chegou a 11,9% no trimestre encerrado em novembro de 2016. 
 
Para a especialista em mercado de trabalho, a instabilidade política, que deve continuar 
nos próximos meses, colabora para a perda de postos em todo o País. 
 
"Essa crise causa insegurança quanto ao futuro de algumas medidas, como as reformas 
trabalhista e tributária, que fazem diferença para o planejamento de investidores e 
empresários", explicou Delboni. 
 
O ritmo da retomada econômica também será determinante para a recuperação dos 
empregos, afirmou Virene Matesco, professora de economia da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). 
 
"Não é esperado um desempenho excepcional para o PIB [Produto Interno Bruto] neste 
ano", disse a entrevistada. "Em um primeiro momento, com essa recuperação fraca da 
economia, as empresas ainda não devem contratar, já que elas operam com certa 
capacidade ociosa", completou. 
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Apenas em um segundo momento, "quando as empresas perceberem uma retomada 
consistente da demanda no País", deverá ser notada uma melhora no mercado de 
trabalho, complementou Matesco. 
 
Ela indicou que a taxa de desemprego deve continuar crescendo durante o primeiro 
semestre deste ano. "Mas não acredito que vá superar os 13% nesse período", ponderou. 
Assessor econômico da Fecomercio-SP, Jaime Vasconcellos seguiu a mesma linha. 
Segundo ele, o desemprego deve ficar perto dos 13% quando atingir seu auge, no 
segundo trimestre deste ano. 
 
"Depois disso, a situação pode melhorar, especialmente no último trimestre [de 2017], com 
a chegada das festas de dezembro", acrescentou. 
 
Ele ainda indicou uma desaceleração das perdas no mercado de trabalho. "O fechamento 
de vagas, agora, deve ser menos intenso do que aquele que vimos no primeiro semestre 
do ano passado." 
 
Selic e fomento 
 
Os especialistas ainda destacaram alguns fatores que podem dar certo fôlego para o 
mercado de trabalho já nos próximos meses deste ano. 
 
Eles foram unânimes ao falar sobre a redução da taxa básica de juros. Com a provável 
continuação dos cortes na Selic, hoje em 13% ao ano, o investimento no setor produtivo 
deverá ser fortalecido. 
 
Além disso, um aumento da oferta de crédito também pode melhorar as condições para os 
empregadores do País. 
 
"Se o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] realmente 
avançar com seus desembolsos, o cenário deverá ficar um pouco melhor para as 
empresas daqui", sinalizou Matesco. 
 
Entretanto, Vasconcellos ressaltou que a inadimplência e o endividamento de famílias e 
empresas seguem elevados. "Não adianta haver crédito se não há capacidade financeira 
para arcar com esse crédito." 
 
Derrocada 
 
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que 1.321.994 
postos de trabalho formais foram fechados no Brasil em 2016. 
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Neste período, os setores mais afetados foram serviços, com a perda de 390.109 vagas, e 
construção civil, com o encerramento de 358.679 postos. Nos próximos meses, indústria e 
comércio são as áreas que devem cortar ainda mais empregos, afirmou Delboni. 
 
Por outro lado, Matesco apontou que a agropecuária pode trazer boas notícias neste ano. 
"É esperada uma safra recorde para o Brasil em 2017, o que melhoraria o rendimento de 
todo o setor alimentício." 
Renato Ghelfi 
 
 
 

Indústria de máquinas deve continuar em crise apesa r de 
retomada gradual 
 
Fabricantes projetam crescimento tímido de 5% para 2017, entretanto, o desempenho não será 
suficiente para recuperar o tombo do mercado brasil eiro, hoje 50% menor do que há três anos 
 

 
 
São Paulo - Mesmo com um crescimento previsto de 5% para o faturamento em 2017, a 
indústria de máquinas e equipamentos não deve recuperar o mercado perdido nos últimos 
anos. A perspectiva para o setor ainda é de pessimismo. "No melhor dos cenários, a 
expectativa é de um crescimento muito baixo da formação bruta de capital fixo", afirma o 
economista da Pezco Microanalysis, João Costa. O setor de bens de capital mecânicos é 
um importante termômetro para o investimento, uma vez que responde pela venda de 
máquinas para a produção industrial. 
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Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), João Carlos Marchesan, a situação econômica no Brasil é de calamidade. 
"Como é que os empresários vão investir se as indústrias estão anêmicas?", indagou o 
dirigente. 
 
A entidade informou nesta quinta-feira (26) que, em 2016, o setor faturou R$ 66,2 bilhões, 
queda de 24,3% em relação ao ano anterior. Na comparação com 2012, último ano de 
crescimento do setor, essa cifra é 50% menor. "Acreditamos que a indústria de máquinas 
vai crescer em 2017, mas sobre uma base extremamente fraca", pondera o presidente 
executivo da entidade, José Velloso. Na visão do economista da Pezco, é difícil vislumbrar 
um cenário de retomada consistente da produção industrial. "O fundo do poço não chega." 
 
Costa considera que, na projeção mais otimista possível, a produção industrial não deve 
crescer mais do que 2% neste ano, no Brasil. "Nem de longe esse resultado recupera as 
sucessivas quedas dos últimos dez trimestres", destaca. Ele salienta que a recuperação da 
indústria de máquinas deve demorar. "A retomada pode ocorrer só em 2019, após as 
eleições presidenciais." 
 
Desempenho setorial 
 
A indústria de máquinas e equipamentos encerrou 2016 com um nível de utilização da 
capacidade instalada de 66,4%, queda de 2,1 pontos percentuais em relação à média de 
2015. Já a carteira de pedidos é uma das mais baixas da série histórica, de 2,6 meses. 
"A situação continua muito difícil, embora tenhamos esperança que 2017 vai ser melhor", 
comenta Marchesan. A Abimaq condiciona uma retomada consistente da demanda do 
setor a uma redução da taxa básica de juros (Selic). "Hoje, a inflação está controlada, mas 
o juro real continua muito alto. Não há como atrair o investimento para o setor produtivo", 
acredita Velloso. 
 
Segundo ele, o melhor desempenho neste ano deve vir de agronegócios. "O crescimento 
em máquinas agrícolas deve ser de 15%". Ele destaca, porém, que segmentos como 
petróleo e gás, infraestrutura, mineração e sucroalcooleiro continuam muito ruins, apesar 
das perspectivas de parcerias público-privadas. "Mesmo que decolem, essas parcerias 
ainda levarão um tempo considerável para se reverter em pedidos à nossa indústria", diz 
Velloso. O único indicador que apresentou retração mais branda no setor foi o de 
exportações. Em 2016, as vendas de máquinas ao exterior alcançaram US$ 7,7 bilhões, 
queda de 2,9% em relação ao ano anterior. "Em 2016, mais de 800 associadas 
exportaram. Nenhum setor tem esse desempenho", garante Velloso. Apesar de alegar 
competitividade para exportar, a entidade defende isonomia interna. "Não estamos 
preocupados com o [Donald] Trump, mas sim com o Brasil", diz Marchesan. 
Juliana Estigarríbia 
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Empresários estão mais dispostos a contratar e inve stir neste ano 
 
São Paulo - Empresários começam este ano mais confiantes com predisposição a 
contratarem novos funcionários e realizarem investimento no negócio, revela o 
levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP). Embora o Índice de Expansão do Comércio (IEC) tenha sofrido 
uma queda de 5,3% em janeiro, passando de 89,9 para 85,1 pontos, o índice apresentou 
alta de 18,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando registrou 72,1 
pontos. 
 
O assessor econômico da Fecomercio, Guilherme Dietze, explica que o comportamento de 
queda em janeiro já era esperado, uma vez que o mês sucede as festividades de fim de 
ano, e ressalta que o aumento de 18,6% demonstra um ano melhor para os comerciantes. 
 
O índice de janeiro foi impulsionado por outros dois subíndices. O índice que mede a 
Expectativa para Contratação de Funcionários registrou alta de 22,3%, atingindo 104, 8 
pontos. Este foi o único subitem acima de 100 pontos, em uma escala de zero a 200.  
 
"Com a maior predisposição dos empresários na contratação de funcionários, a 
expectativa da Fecomercio é que diminua a taxa de desemprego e, consequentemente, as 
pessoas voltem a consumir mais, principalmente os produtos de bens duráveis, segmento 
bastante afetado pela crise", aponta Dietze. 
 
O índice que mede o Nivel de Investimento das Empresas cresceu 12% em janeiro deste 
ano, passando de 58,4 pontos para 64,5 pontos. "Neste primeiro semestre, os números 
nos mostram que teremos pouco investimento e crescimento no varejo, mas nós 
(Fecomercio) estamos com expectativas positivas para o segundo semestre, com a 
possível queda da inflação e o cenário econômico e político mais estabilizado", diz. 
 
Consumo e desemprego 
 
De acordo com a consultoria GPK, desde 2010 o setor de bens duráveis não registrava 
retração como a do ano passado, com um faturamento 10% menor (R$23,9 bilhões). Em 
2016, também foram eliminados 205 mil postos de trabalho na capital paulista, segundo a 
Fundação Seade. 
 
Luana Meneghetti 
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Feirão abre 1,5 mil vagas de emprego 
 
Bauru - A Guarani Tereos Açúcar & Energia Brasil promove no dia 11/2, em São José do 
Rio Preto, o Feirão de Empregos, em parceria com a Universidade Paulista (UNIP). 
Serão recrutados profissionais para ocupar 1,5 mil vagas de emprego, em 31 funções 
diferentes, em suas sete unidades industriais. O Feirão, que tem o apoio da Prefeitura, 
será realizado das 8h30 às 17h30 horas na UNIP, localizada na rua Av. Pres. Juscelino K. 
de Oliveira - Jardim Tarraf II. Durante o evento, os interessados poderão entregar 
currículo, passar pelas entrevistas e, para aqueles que não possuem este histórico 
profissional impresso, haverá uma equipe disponível para elaboração e impressão. O 
gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Guarani Tereos Açúcar & 
Energia Brasil, Rui Carvalho, explica que as vagas são para safristas (1,3 mil) e efetivos 
(200), com início a partir de 1° de abril. As vagas para safristas são para atuação até 
novembro de 2017, no entanto, aqueles colaboradores que se destacarem terão chances 
de efetivação. 
 
Entre os cargos disponíveis estão motorista, balanceiro, auxiliar e analista de laboratório, 
operador de extração, frentista, analista de treinamento, líder motorista, soldador e 
consultor funcional TI. Segundo Carvalho, o público-alvo do "Feirão" é composto por 
profissionais de diversos níveis hierárquicos e de formação. "Temos vagas para pessoas 
com Ensino Médio, Técnico em diversas áreas, Superior e algumas para Ensino 
Fundamental", esclarece. "Estamos buscando os melhores profissionais, pessoas que 
estejam abertas para enfrentar os desafios do setor, que tenham engajamento, iniciativa 
na busca da melhoria contínua dos processos e queiram crescer profissionalmente", 
acrescenta o gerente de Desenvolvimento. 
 
Os candidatos devem levar os documentos pessoais, a carteira de trabalho, e se tiverem 
impresso, um currículo. Caso tenham acesso à internet, é possível também se cadastrar 
diretamente no "Feirão" pelo site www.vagas.com.br/guarani Mais informações: (17) 3280-
1000. 
Anna Maria Ferreira 
 
 

Justiça veta contrato individual de emprego 
 
Advogados alertam para os riscos de se assinarem co ntratos de trabalho diferenciados ou de alterar 
a jornada de trabalho sem obter a anuência do sindi cato 
 
São Paulo - Estabelecer um contrato de diferenciado para um empregado ou acordar 
questões como jornada de trabalho e remuneração individualmente é um grave risco para 
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as empresas na Justiça Trabalhista, apontam advogados. Os juízes do trabalho, segundo 
os especialistas, costumam colocar a o texto da lei acima de qualquer caso específico se 
não houver pelo menos uma negociação sindical envolvida na alteração das condições de 
trabalho. 
 
De acordo com o sócio da área trabalhista do Barbosa, Müssnich, Aragão (BMA), Luiz 
Marcelo Góis, como a lei é construída para defender o trabalhador, o empresário deve 
sempre ter cuidado com acordos firmados individualmente, pois podem eventualmente ferir 
o princípio da irrenunciabilidade à proteção da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
"Quando as partes atuam de comum acordo com um ato de renúncia a um direito, a 
empresa pode sofrer no futuro se o empregado voltar atrás e entrar com ação", explica. 
Assim, na opinião dele, a companhia deve sempre priorizar as negociações coletivas com 
o sindicato em casos de alteração na carga horária de trabalho ou de redução de 
remuneração. "Quando a empresa faz alterações dessa natureza sem a presença do 
sindicato, o risco de incorrer em um passivo judicial é muito alto", avalia Góis. 
 
Um caso recente exemplifica isso. Um restaurante fast food da cidade de Pelotas (RS) foi 
condenado a pagar uma hora e meia a mais de trabalho para uma funcionária que fazia 
intervalo para o jantar pouco depois do começo do expediente. A lanchonete deixava a 
empregada ter a pausa de uma hora para alimentação e descanso às 16h30, meia hora 
depois do início do trabalho. O entendimento da 11ª Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (TRT4), foi de que o intervalo fruído nesses termos não atende à 
finalidade da norma que prevê um período de repouso e alimentação para recuperação 
das energias. 
 
 
Caso a caso 
 
O advogado trabalhista do Adib Abdouni Advogados, Akira Sassaki, lembra que esse 
processo se torna mais complexo por conta da especificidade do horário da funcionária. "O 
intervalo clássico é entre 12h e 14h para a jornada de 8h às 17h.  
 
Mas quem trabalha, por exemplo, das 17h às 00h, vai quase sempre fazer o intervalo logo 
no início da jornada, porque muitas vezes não haverá mais restaurantes abertos quando o 
empregado estiver no meio do dia de trabalho", observa o especialista. 
 
Para Sassaki, não é tão simples nesse caso enxergar algum dano à trabalhadora que 
justificasse a sentença negativa, mas a simples infração ao artigo 71 da CLT serviu para 
que a empresa fosse condenada, já que não houve convenção coletiva que legitimasse 
aquela jornada alternativa. 
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Góis lembra de outro caso, ocorrido no Rio de Janeiro, que é semelhante a esse. "Os 
trabalhadores de uma farmácia que ficava localizada em uma comunidade concordaram 
com uma redução de 30 minutos no intervalo do almoço para que pudessem sair meia 
hora mais cedo.  
 
O pedido foi realizado porque às 19h começava o movimento de uma boca de fumo que 
ficava perto do estabelecimento, e a redução do horário de trabalho dos funcionários para 
às 19h30 teria um efeito benéfico em termos de segurança", conta o advogado. 
 
Mesmo assim, a Justiça do Trabalho, condenou a empresa quando um ex-empregado 
entrou com processo para receber indenização por causa desse menor intervalo de 
almoço. "Muitas vezes, a coisa se agrava mais quando a negociação é entre um único 
empregado e o empregador, porque parece que houve coação. Quando os funcionários 
decidem em assembleia e o sindicato não concorda, em tese, há o amparo da coletividade 
dos empregados para levar à diante a alteração", afirma Góis. 
 
Apesar disso, o sócio do BMA ressalva que mesmo casos assim, se são judicializados, 
enfrentam um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de que não dá para 
afirmar com segurança que a coletividade dos empregados foi respeitada se o órgão que 
defende os funcionários não deu seu aval. 
 
Reforma 
 
O sócio trabalhista do Mattos Filho, Domingos Fortunato, acredita que problemas como 
esses poderão ter soluções melhores com a Reforma Trabalhista enviada ao Congresso 
pelo governo Michel Temer. Segundo ele, o ponto que mais agrada no texto é o da 
prevalência do acordado sobre o legislado. "É um avanço considerável, mas vamos ter que 
olhar para uma possível reforma sindical", ressalva. 
 
Fortunato considera ser perigoso dar mais força para os acordos se os sindicatos forem 
fracos já que a lei brasileira só permite um órgão de defesa dos trabalhadores por região. 
"Poderia existir 15 [sindicatos], mas apenas o melhor sobreviveria. Todo monopólio piora a 
qualidade do serviço", aponta. 
 
A sócia do Andrade Maia Advogados, Maria Carolina Seifriz Lima, vê racionalidade na 
flexibilização de assuntos como a questão dos intervalos. "Às vezes algumas indústrias 
ficam longe dos centros e é melhor reduzir o intervalo, reduzindo também a carga horária. 
Com a reforma, as empresas vão poder se adequar melhor", conclui a advogada. 
Ricardo Bomfim 
 
 
(Fonte: DCI dia 27/01/2017)  
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Robotização e desemprego 
 

Com a informatização, a globalização e o novelo tra balhista descobrimos a fórmula do fracasso 
 

*Almir Pazzianotto Pinto 
A recessão em que mergulhou a economia parece haver despertado a atenção para o 
problema do emprego. Emprego, aliás, não é problema, mas desemprego o é, e de gravíssima 
gravidade, como diria Ruy Barbosa. Exceção feita a um ou outro momento de crise, durante 
décadas o Brasil conheceu a euforia do crescimento, com elevada capacidade de geração de 
vagas de trabalho. Nesse sentido, observou Mário Henrique Simonsen: “A feição mais 
surpreendente da inflação brasileira, no período pós-guerra, consiste na sua capacidade de ter 
coexistido, pelo menos até 1961, com uma elevada taxa de crescimento econômico. Com 
efeito, entre 1947 e 1961, não obstante a alta crônica dos preços, o produto real do País 
cresceu a uma taxa média de 5,8% ao ano – taxa das mais elevadas no cenário mundial do 
após-guerra. O produto real per capita expandiu-se, em média, de 3,0% ao ano – o que 
indiscutivelmente representa um ritmo de desenvolvimento econômico bastante satisfatório” (A 
Experiência Inflacionária no Brasil, Ed. Iepes). 
 
Durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), a implantação da indústria 
automotiva, a construção de Brasília, a expansão dos sistemas de comunicação, a geração e 
distribuição de energia elétrica dinamizaram o incipiente parque industrial, proporcionaram a 
criação de milhões de empregos diretos e indiretos e fortaleceram o mercado consumidor. 
Apesar da inflação, que foi de 12% em 1956, alcançou 40% em 1959 e retrocedeu a 30% em 
1961, o Brasil permaneceu firme na rota do crescimento, que passou a ter na indústria 
automotiva o melhor dos instrumentos de aferição. Quem pesquisar os anuários editados pela 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) constatará o rápido 
aumento do volume de veículos fabricados e do número de empregados a partir de 1957, 
quando 9.773 trabalhadores produziram o total de 30.542 automóveis, caminhonetes, 
caminhões e ônibus. Em 2007, passados 50 anos, a produção alcançou o número de 
2.980.163 unidades e a quantidade de empregos diretos atingiu 104.274. 
 
A Revolução Industrial do século 18 teve na expansão do proletariado uma das condições 
essenciais de sucesso. A constante evolução dos equipamentos mecânicos, para atender ao 
rápido crescimento da demanda, exigia, em quantidade sempre maior, a energia do trabalho 
humano. Ao longo de décadas avaliava-se o sucesso do empreendimento pelo número de 
contratações. O setor têxtil, o primeiro a ser beneficiado com a invenção de máquinas 
revolucionárias, requeria elevado contingente de operários, operárias e aprendizes, 
submetidos a condições degradantes. Decorrido pouco mais de um século, Valéry Giscard 
d’Estaing, presidente da França, percebeu que algo de inusitado ocorria no mundo industrial. 
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Em dezembro de 1976, interessado em conhecer a nova realidade, ordenou ao inspetor-geral 
das Finanças, Simon Nora, a apresentação de relatório sobre o que denominou informatização 
da sociedade. No ofício que lhe endereçou, escreveu: “O desenvolvimento das aplicações da 
informática é um fator de transformação econômica e social e do modo de vida; convém que a 
nossa sociedade esteja em condições, ao mesmo tempo, de o promover e de o controlar para 
colocá-lo a serviço da democracia e do desenvolvimento humano”. 
 
O desemprego é fruto perverso de vários fatores. Não se trata, como poderia parecer, de filho 
exclusivo da recessão. Para ele contribuem, além da engenharia da informática, também 
conhecida como robotização, a globalização, o descalabro administrativo causado pela 
incompetência lulopetista e a arcaica, emaranhada e questionada legislação trabalhista, na 
qual incluo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. A rápida 
automação responde por parte considerável do problema, pois o desemprego que causa é 
irreversível. Volto a me referir à indústria automotiva, que em 2016, com o mercado em queda 
livre, fabricou 2.157.379 veículos com 104.414 empregados, produzindo 20,67 veículos por 
empregado (em 2013 conseguiu 27,6). Dito de outra forma, com a robotização a indústria 
reduz trabalhadores para fabricar maior número de produtos. 
 
Em entrevista ao Estadão (1.º/1/2017) o presidente da Volkswagen, David Powels, relatou que 
a empresa, “após ver sua participação no mercado despencar nos últimos anos”, passou por 
“reestruturação dura, mas necessária”. Em seguida, afirmou: “Hoje temos 18 mil trabalhadores 
(nas quatro fábricas). Há dois anos eram 22 mil. São 4 mil a menos, mas todos saíram por 
meio de programas de demissão incentivada”. Para ser competitiva a Volks não admitiu, como 
faria no passado, simplesmente dispensou. É o que hoje todos fazem: as empresas reduzem o 
número de assalariados para eliminar despesas obrigatórias como horas extras, INSS, FGTS e 
adicionais diversos, evitar ações trabalhistas, afastar greves, melhorar resultados de 
produtividade. 
 
O desemprego tecnológico está em toda a economia: construção civil, sistema financeiro, 
indústrias de transformação. Adicionando-se à informatização a globalização e o indecifrável 
novelo trabalhista, descobrimos a fórmula infalível do fracasso. Quem padeceu sob a inflação 
galopante não deseja revivê-la. Não é disso que falo, mas da necessidade de maior liberdade 
para que o mercado volte a funcionar. O intervencionismo excessivo é prejudicial para as 
relações de trabalho. Como está não podemos permanecer. O desempregado não dispõe de 
recursos para esperar. O caminho para o revigoramento do mercado de trabalho passa pela 
reforma trabalhista. Não qualquer reforma, mas aquela que garanta segurança ao investidor. 
 
*Advogado, foi ministro do Trabalho e presidente do  Tribunal Superior do Trabalho 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP dia 27/01/2017)  


