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Para economistas, vendas do varejo caíram 1,8% em d ezembro  
 
Por Arícia Martins  
A antecipação do consumo provocada pelos descontos da Black Friday em novembro teve 
efeito reverso no último mês de 2016 e derrubou as vendas no período, avaliam 
economistas. Segundo a estimativa média de 24 instituições financeiras e consultorias 
ouvidas pelo Valor Data, o volume de vendas no varejo restrito, que exclui automóveis e 
material de construção, caiu 1,8% de novembro para dezembro, feitos ajustes sazonais.  
 
O aumento esperado praticamente devolve a forte alta registrada na medição anterior, de 
2%, quando a atividade no comércio foi impulsionada pelas promoções. As estimativas 
para a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), a ser divulgada hoje pelo IBGE, vão de 
recuo de 3,1% até expansão de 0,7%. Para as vendas ampliadas, que consideram os dois 
segmentos, 20 analistas esperam, em média, queda de 0,6% em dezembro.  
 
O ajuste sazonal do IBGE não tem conseguido filtrar todo o impacto das promoções da 
Black Friday, diz João Morais, da Tendências Consultoria. Por isso, a retração de 1,6% 
projetada para as vendas restritas em dezembro não indica deterioração do consumo, 
assim como a alta em novembro não foi sinal de aquecimento. "O movimento de dezembro 
é uma correção."  
 
Com os descontos, parte das compras de Natal realizadas em dezembro são antecipadas, 
o que explica a oscilação na trajetória do varejo, diz Morais. As vendas de fim de ano, no 
entanto, seriam fracas de qualquer modo, afirma, devido ao ambiente ainda adverso para 
o consumo, com desemprego elevado, crédito retraído e redução da renda.  
 
As ações promocionais parecem não estar completamente capturadas pelos métodos de 
dessazonalização do IBGE, concorda em relatório a equipe do Santander. Por isso, grande 
parte do tombo de 2,5% esperado para as vendas restritas decorre da antecipação do 
consumo em novembro. Ante dezembro de 2015, esperase queda de 4,6%.  
 
Já para o comércio ampliado, o banco trabalha com recuo de 8,2% em relação a igual 
período do ano anterior, "especialmente devido ao desempenho fraco das vendas do 
segmento automotivo". Em dezembro, os licenciamentos medidos pela Fenabrave 
(entidade que reúne as concessionárias) diminuíram 10,2% sobre o mesmo mês de 2015. 
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Com ajuste sazonal calculado pela MCM Consultores, a redução foi de 3,2% sobre 
novembro, excluindo máquinas agrícolas e implementos rodoviários.  
 
Os economistas do UBS estimam que o varejo ampliado registrou queda de 0,4% na 
passagem do terceiro para o quarto trimestre, depois de recuo maior, de 2,5%, entre julho 
e setembro. A retração também deve desacelerar no setor restrito, de 1,6% para 1,1%.  
 
O consumo das famílias deve ser o último componente do Produto Interno Bruto a mostrar 
reação, comenta a equipe econômica do banco, uma vez que o desemprego tende a 
atingir seu pico em meados de 2017. Ainda assim, há alguns sinais ainda graduais de 
melhora na demanda, devido à perda de fôlego da inflação e ao aumento da confiança do 
consumidor. "Portanto, uma recuperação antes do esperado não pode ser totalmente 
descartada".  
 
No cenário da Tendências, o varejo terá crescimento nulo em 2017, tanto no conceito 
restrito quanto no ampliado. Neste ano, os dois segmentos devem recuar 6% e 8,7%, 
respectivamente. Apesar da perspectiva de estabilidade na média do ano, Morais destaca 
que a trajetória será de crescimento das vendas, mais concentrado no segundo semestre. 
Com a redução dos juros, que deve ser repassada aos spreads bancários, e a 
desaceleração da inflação, a melhora da confiança do consumidor tende a se sustentar, 
avalia Morais. 
 
 
 

Temer quer mudar regulamentação do direito de greve   
 
Por Cristiane Agostine, Andrea Jubé, Lucas Marchesi ni e Raphael Di Cunto   
O presidente Michel Temer anunciou ontem que pretende mudar a regulamentação do 
direito de greve dos servidores públicos. Depois da paralisação de policiais no Espírito 
Santo, o Executivo encaminhará ao Congresso propostas de alterações ao projeto de 
autoria do atual líder do governo, senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDBSP). Uma delas é 
a responsabilização cível e criminal de quem impedir o acesso de servidores, que não 
tenham aderido à greve, ao local de trabalho. 
 
Pela manhã, Temer afirmou que enviaria um projeto de lei do Executivo sobre o tema, 
mas, à noite, apresentou à imprensa apenas um conjunto de sugestões ao projeto, que 
será relatado pelo senador Romero Jucá (PMDBRR).  
 
Outra proposta é a perda de cargo ou função comissionada em caso de greve, e a 
contratação de temporários. O governo quer a definição dos requisitos para considerar a 
greve legal, bem como fixar os procedimentos para a negociação coletiva.  
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A proposta não alcança os policiais militares, porque a proibição de greve para estes 
servidores já está explícita na Constituição. O governo considera que o movimento dos 
policiais no Espírito Santo equivale a um "motim".  
 
"Pela Constituição, certos serviços essenciais não podem ficar paralisados. Embora haja 
muitos projetos correndo no Congresso, vamos adicionar mais um projeto para que possa 
ser examinado", disse Temer. Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal já se 
manifestou sobre o direito de greve "em face da omissão, da não realização, da não 
aprovação de um projeto".  
 
Em seguida, Temer citou a greve de policiais no Espírito Santo e classificou o movimento 
como uma "insurgência contra o texto constitucional". O presidente afirmou que a polícia 
militar deve ser "garantidora da lei e da ordem" e disse esperar que a corporação "cumpra 
sua missão constitucional".  
 
Embora a Constituição preveja a regulamentação do direito de greve e mais de uma 
dezena de projetos de lei de deputados e senadores estejam em tramitação sobre o 
assunto, o Congresso tem evitado votar essa proposta por pressão dos sindicatos de 
servidores públicos.  
 
"Esse debate sempre surge no meio de uma crise como essa do Espírito Santo [greve dos 
policiais]. Mas depois a crise arrefece e o governo tem tantos problemas para resolver que 
deixa essa discussão de lado", afirmou o analista político Marcos Verlaine, do 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).  
 
Exemplo é um conjunto de 12 projetos, entre eles uma proposta do governo Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) de 2002, que está desde 2008 paralisado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, onde não tem sequer relator. A matéria foi 
aprovada na Comissão de Trabalho logo após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir 
sobre o tema no ano anterior, mas depois passou quatro anos travada. Só teve alguma 
movimentação em 2012, quando o funcionalismo ameaçava greve contra a expresidente 
Dilma Rousseff. Após acordo com os servidores, o texto voltou a dormitar nas gavetas do 
Legislativo.  
 
Sindicatos protestam que os projetos, na verdade, objetivam restringir as manifestações, 
ao estipular um rol grande de "serviços essenciais" e percentual elevado do número que 
funcionários que continuariam em atividade  entre 60% e 80% dos servidores , além de 
prazo de alerta antes de efetivamente realizar a greve  uma das propostas fala que a 
notificação teria que ocorrer com até um mês de antecedência. 
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Isenção de contribuição previdenciária a entidades 
filantrópicas é alvo de relator  
 
Por Raphael Di Cunto e Edna Simão  
O relator da PEC da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Arthur Maia 
(PPSBA), quer retirar ou, pelo menos, diminuir a isenção das entidades filantrópicas sobre 
as contribuições previdenciárias. O alvo é principalmente a imunidade para instituições de 
ensino, que somará R$ 4,5 bilhões em 2017. Em troca da concessão de bolsas e serviços 
à população  nem sempre comprovados , essas entidades não pagam a parte do 
empregador referente as contribuições previdenciárias, diminuindo o volume de receitas do 
sistema. São beneficiadas por esse instrumento desde creches até institutos de ensino 
superior. 

 
 
O mesmo vale para filantrópicas de saúde (R$ 6,8 bilhões) e de assistência social (R$ 1 
bilhão), que também terão o benefício rediscutido  embora, neste caso, o relator veja maior 
dificuldade de cortar completamente e avaliará um calendário mais gradual. Ele preparou 
requerimentos de informação e solicitará hoje audiências públicas para debater o assunto 
e tentar ganhar o apoio dos deputados a proposta.  
 
Esses ajustes devem ser inseridos no relatório que será apresentado à comissão especial 
da Câmara até o fim de março e votado em abril. O governo pretende aprovar a reforma 
ainda no primeiro semestre, mas internamente já considera a possibilidade de todo o 
processo ser finalizado em agosto ou setembro.  
 
Encaminhada em dezembro, a proposta já prevê o fim da isenção para empresas 
exportadoras de produtos agrícolas. Essa ideia enfrenta resistência dos ruralistas. Maia, 
no entanto, quer ir além e defende uma restrição também para as filantrópicas.  
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Segundo estimativas da área econômica, em 2016, o governo deixou de arrecadar R$ 55,1 
bilhões de contribuição previdenciária. Somente com as filantrópicas, a renúncia foi de R$ 
11 bilhões  a estimativa é de R$ 12,5 bilhões para este ano. No caso das exportadoras, foi 
de R$ 6,5 bilhões no ano passado.  
 
"É verdade que a Previdência é deficitária, porque o que é arrecadado não cobre todos os 
pagamentos. Mas, por outro lado, há muitas bondades que precisam ser discutidas", 
afirma Maia. Para o relator, existem instituições sérias, mas muitas filantrópicas na 
verdade atuam com finalidades políticas  como entidades que prestam serviço assistencial 
e que servem como cabos eleitorais de parlamentares. "É uma questão que vamos 
enfrentar."  
 
A ideia é que a PEC vede esses benefícios, segundo Maia, e que o governo edite medida 
provisória ou encaminhe um projeto de lei complementar  o modelo ainda é estudado  para 
regulamentar como se daria o fim das isenções.  
 
O relator também avalia a possibilidade de rever o patamar das isenções do Simples 
Nacional, cuja renúncia do governo em 2016 chegou a R$ 20,627 bilhões, e de 
associações de desporto e culturais  estes, porém, precisam ser tratados por projetos de 
lei. Com essas mudanças no campo da receita, seria possível flexibilizar pontos da 
proposta do governo, embora assuntos como a idade mínima de 65 anos para 
aposentadoria de homens e mulheres sejam tratados "inegociáveis" no Executivo.  
 
Uma das mudanças estudadas pelo relator é instituir regra especial para aposentadoria de 
quem exerce atividade de risco, como policiais civis e federais que atuam em ações 
externas. Seria diferente da regra que vigora hoje, em que os benefícios valem para toda a 
categoria, mesmo para aqueles em funções burocráticas. O diretorgeral da Polícia Federal, 
Leandro Daiello, se reuniu com Maia na sextafeira e ficou de encaminhar uma proposta.  
 
Para o governo, esses ajustes nas imunidades tributárias ajudariam na melhora da 
arrecadação da previdência. Mas a preocupação é evitar mudanças na estrutura do projeto 
como, por exemplo, a redução da idade mínima. Até porque técnicos da equipe econômica 
têm passado a mensagem de que, independente de medidas que alavanquem receitas, é 
preciso iniciativas que reduzam o gasto para que a despesa previdenciária em relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB) se estabilize em 8%, garantindo sustentabilidade no 
pagamento de aposentadorias e pensões no médio e longo prazos. O déficit da 
Previdência somou R$ 151,9 bilhões em 2016 e a estimativa para 2017 é que ultrapasse 
R$ 180 bilhões. 
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Fabricantes de celulose sobem preço mais uma vez  
 
Por Stella Fontes  
As maiores produtoras de celulose de eucalipto do mundo, Fibria e Suzano Papel e 
Celulose, anunciaram novo aumento de preços, o quinto a ser aplicado desde o fim de 
setembro, diante do ambiente de negócios mais positivo do que o esperado. O 
crescimento da oferta em ritmo lento neste momento e o contínuo avanço da demanda, 
além do câmbio, ajudam a explicar o movimento dos produtores. A Fibria anunciou ontem 
um reajuste válido para os três mercados mundiais de referência, com aplicação a partir de 
1º de março.  
 
Com US$ 30 a mais por tonelada, a cotação de referência da companhia na Ásia sobe 
para US$ 630 a tonelada. Na América do Norte, o preço vai a US$ 920/tonelada e na 
Europa, a US$ 740/tonelada. A Suzano também deu continuidade ao movimento de 
elevação dos preços da fibra curta e anunciou reajuste válido em março, mas apenas para 
a China. A companhia vai aplicar aumento de US$ 30/tonelada sobre a cotação atual de 
referência, elevando o valor a US$ 630 por tonelada. "A Suzano entende que os 
fundamentos de mercado neste momento suportam o anúncio", informou. O último anúncio 
de reajuste havia ocorreu em janeiro.  
 
A alta também foi de US$ 30/tonelada, levando a cotação lista a partir do início deste mês 
a US$ 890 por tonelada na América do Norte, US$ 710 a tonelada na Europa e US$ 
600/tonelada na China. Em relatório divulgado na semana passada, o UBS informou que, 
na avaliação da consultoria RISI, referência para a indústria global de celulose e papel, há 
potencial de alta de US$ 50 a US$ 75 nos próximos dois a cinco meses. 
 
 

DESTAQUES 
 
Direito de greve  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve condenação imposta ao HSBC Bank 
Brasil  Banco Múltiplo por ter impedido um analista de serviços de participar de greve. O 
trabalhador tentou aumentar o valor da indenização, fixado em R$ 20 mil, mas a 8ª Turma 
(RR43355.2013.5.09.0007) o considerou razoável e proporcional às condutas praticadas 
pelo banco. A quantia foi deferida pela 7ª Vara do Trabalho de Curitiba (PR), ao confirmar 
denúncia do bancário de que seus superiores o proibiam de realizar greve. A sentença se 
baseou em depoimento de testemunha, colega de serviço do analista, que relatou 
condutas do HSBC para impedir a participação: ligações com o intuito de definir outro local 
para realizar as tarefas, plano de contingência para orientar o trabalho e o comportamento 
dos empregados nesses períodos e fiscalização da chefia sobre o cumprimento da 
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jornada. Segundo a depoente, a empresa até contratou helicóptero para levar o analista ao 
prédio da instituição. Em sua defesa, o HSBC argumentou que apenas procurava 
alternativas para quem quisesse trabalhar durante as greves, pois os manifestantes 
montavam barreiras nos locais de serviço. Contudo, o juiz entendeu que o empregador 
atentou contra o direito de greve (artigo 9º da Constituição). 
 
Danos morais  
 
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP), condenada a indenizar por danos morais um cidadão 
que não foi devidamente comunicado sobre a inclusão de seu nome em cadastro de 
devedores. Para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do caso (REsp 1620394), 
a situação é diferente do paradigma estabelecido pela Corte para os casos que envolvem 
a notificação prévia à inclusão em cadastro de devedores. O ministro lembrou que a 2ª 
Seção já decidiu que, para cumprir o disposto no artigo 43 do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), basta o envio da comunicação ao endereço informado pelo credor 
(Súmula 404). Porém, no caso analisado, o particular havia expressamente comunicado a 
prática de fraudes em seu nome e informou o endereço para o qual deveriam ser 
encaminhadas eventuais notificações, previamente a qualquer inscrição. Mas a ACSP não 
enviou a notificação para o endereço correto. 
 
Sócio oculto  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) negou provimento ao agravo de um empresário 
condenado a responder pelas dívidas trabalhistas de uma empregada da Arlindo Postal, 
na qualidade de sócio oculto da empresa. A 7ª Turma afastou sua alegação de 
cerceamento do direito de defesa porque a sentença foi baseada em documentos 
encontrados pelo juiz no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco 
Central (BacenCCS), sem que tivesse a oportunidade de se manifestar e produzir 
contraprova. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, ao manter a 
condenação, registrou que, apesar de o empresário ter se retirado da sociedade, ele 
continuou e continua como responsável legal pela empresa na qualidade de sócio oculto, e 
se beneficiou do trabalho da empregada durante todo o contrato de trabalho. Destacou 
ainda que o empresário comprou imóvel da empresa, que passou a ser locatária, "em 
nítida fraude contra credores, com o objetivo de retirar o imóvel do patrimônio da 
empresa". Para o relator do caso (AIRR35951. 2012.5.04.0661), ministro Vieira de Mello 
Filho, não houve cerceamento de defesa, uma vez que é possível consultar o sistema 
BacenCCS posteriormente ao ajuizamento dos embargos à execução. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 14/02/2017) 
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Fechamento de 72 mil pequenas lojas amplia abismo c om as 
grandes redes 
 
Cerca de 66% dos 108,7 mil pontos de venda encerrad os em 2016 foram de empresas com até 49 
funcionários, reduzindo a fatia desses varejistas e  indicando a elevação da concentração no setor 
 
São Paulo - Dos 108,7 mil pontos de venda fechados no varejo no ano passado, 66,7% 
foram de micro e pequenas empresas (72,3 mil lojas). O resultado aumentou o abismo 
entre as maiores e menores, em termos de participação, e escancarou um desfecho que já 
vinha se desenhando: o de que o comércio sairá da crise com uma concentração muito 
superior a que tinha quando entrou. 
 

 
 
"Os resultados do ano passado e de 2015 sem dúvida geraram uma concentração maior 
no setor", afirma o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) - entidade responsável pelo estudo -, Fabio Bentes. Segundo a 
associação, a participação das micro e pequenas no total de lojas do ramo era de 98,7% 
ao final de 2015 - quando havia 3,9 milhões de unidades. A estimativa de Bentes é que 
com o resultado de 2016 a fatia tenha diminuído entre 0,7 a 1 ponto percentual. Em termos 
de faturamento, ele ressalta que a queda na participação deve ter sido ainda maior. 
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Ao final de 2014, conta, as micro e pequenas representavam 40% de todo o faturamento 
do varejo. Após os dois anos de recessão ele estima que esse percentual possa ter caído 
para 30%. "Com a crise é natural que as pequenas se saiam pior: elas têm menos 
capacidade de negociar, e não têm poder para roubar o cliente das grandes", diz. 
 
O analista da Unidade de Atendimento Setorial Comércio e Serviços do Sebrae Nacional, 
Ricardo Villela, também afirma que essas varejistas foram mais afetadas. "As micro e 
pequenas têm menos acesso ao crédito, e as possibilidades de redução das despesas e 
de racionalização operacional são menos flexíveis", diz. Segundo ele, muitos dos 
fechamentos de micro e pequenas lojas vistos em 2016 ocorreram em empresas com 
poucos anos de vida, até em função do crescimento do empreendedorismo por 
necessidade. "Pessoas que perderam o emprego acabaram se aventurando no 
empreendedorismo, muitas vezes sem nenhuma experiência e sem terem se preparado 
adequadamente". 
 
Na visão do presidente do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e Mercado de 
Consumo (Ibevar), Claudio Felisoni, o aumento da concentração é um movimento natural 
em momentos de recessão. "Toda crise acaba levando a movimentos de incorporações e 
fusões e a atividade saí mais concentrada do que era antes, até por conta dessa 
eliminação das empresas da base", diz. 
 
De acordo com o executivo, considerando a dimensão e duração da recessão atual o 
impacto será muito grande. "Vamos ter um reflexo significativo nos índices de 
concentração", prevê Felisoni. Outro ponto que deve impactar na participação das 
pequenas dentro do setor é que na hora da retomada as grandes sairão na frente. Para 
Bentes, da CNC, essas empresas devem dar sinais de recuperação mais rápido. "A 
tendência é que elas apresentem um saldo positivo de aberturas antes das micro e 
pequenas", diz. Felisoni, do Ibevar, concorda: "Não vamos ver um movimento rápido de 
retomada das aberturas de lojas, mas nesse processo as pequenas também terão maior 
dificuldade." 
 
Recuperação lenta 
 
Nos últimos dois anos o varejo fechou com saldo negativo somado de 210,6 mil lojas. O 
valor é maior do que o total de aberturas visto desde 2010 até 2014 (quando o ramo abriu 
202,7 mil pontos de venda). Diante dos dados, Bentes diz que deve demorar pelo menos 
quatro anos para o setor retomar ao patamar pré-crise. "Os últimos dois anos anularam 
todo a alta dos cinco anos que antecederam. Se a partir de 2018 o varejo tiver um avanço 
médio anual de 50 mil lojas, vamos demorar cerca de quatro anos para voltar ao número 
de unidades que tínhamos antes da recessão", finaliza. 
Pedro Arbex 
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Terceirização deve ser votada com apoio do governo e de líder 
do Senado 
 
Após quase dois anos de tramitação, matéria que amp lia a utilização de mão de obra de outras 
empresas deverá ser incluída na pauta do plenário d o Senado em reunião hoje dos líderes da Casa 
 
Brasília - O plenário do Senado deve começar a apreciar nesta semana o projeto sobre 
ampliação da terceirização de mão de obras nas empresas, com a expectativa de 
promover um dos mais acirrados debates entre defensores do empresariado e dos 
trabalhadores. As lideranças da Casa definirão, hoje, a matéria como prioritária. A 
terceirização das chamadas atividades-fim é um dos pontos mais polêmicos do projeto de 
lei (PLC 30/2015) já aprovado na Câmara dos Deputados e que está pronto para ser 
votado no Senado há 22 meses. Pelo texto o projeto permite que empresas terceirizem 
não só atividades-meio, como funções de apoio ao negócio central de uma determinada 
empresa, como serviços de limpeza e vigilância), mas também atividades-fim (todos os 
contratados de uma fábrica de calçados, por exemplo). 
 
O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), pretende levar à 
reunião um pedido para que se vote, já em plenário. A tendência é de que o senador seja 
a favor da ampla terceirização, para atividades meio e fim. Aloysio quer que a matéria seja 
aprovada sem vetos para não voltar à Câmara. Para isso, precisará que o parecer do 
relator Paulo Paim (PT-RS), ligado ao movimento sindical, seja rejeitado. 
 
O tucano defendeu a celeridade na tramitação do projeto porque já passou pela Câmara, 
ainda em abril de 2015, sob a gestão do ex-presidente cassado, deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Caso não haja modificações, o texto seguirá diretamente para a sanção 
presidencial. "Se vai para a Câmara agora (se for modificado), a Câmara já está 
empenhada com a reforma da Previdência", ponderou ele, sem, entretanto, descartar 
eventuais "ajustes" na matéria. 
 
Para o líder do governo, a votação da matéria vai regularizar a situação de milhões de 
trabalhadores que atuam em empresas prestadoras de serviços terceirizados, 
especialmente de segurança e limpeza. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-
CE), que é empresário do ramo de segurança e o segundo mais rico da Casa, também 
recomendou a retomada do projeto. Um dos autores da matéria é o ex-deputado e 
empresário Sandro Mabel, hoje assessor especial do presidente Michel Temer. 
 
Em contrapartida, o ex-presidente da Casa e novo líder do PMDB, Renan Calheiros (AL), é 
contra o projeto. Tanto que ajudou a retardar sua tramitação desde 2015, com a indicação 
do senador Paulo Paim (RS-PT) para relatar a matéria. 
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Precarização 
 
Paim já concluiu seu parecer, mas ainda não o apresentou. Segundo ele, a matéria está 
apenas esperando a decisão dos líderes para ser colocada em pauta e já pode ser 
apreciada. Ele é também favorável à priorização da matéria na pauta do Senado. Em seu 
relatório o parlamentar pede restrição do modelo de contratação apenas para atividades 
meio. "Entendo que liberar para todas as atividades precariza as relações de trabalho", 
disse em entrevista ao DCI. 
 
O senador também exige em seu texto a responsabilidade solidária do tomador de 
serviços. "Vamos garantir ao trabalhador que, se a empresa terceirizada não pagar, a 
empresa matriz terá que pagar", disse. Paim lembra que inúmeras manifestações de 
entidades e organizações sociais contra o PLC 30/2015 foram encaminhadas ao Senado. 
Destaca ainda que até mesmo no site do Senado, na página sobre a tramitação legislativa 
de proposições, a maioria das manifestações dos internautas é contrária à aprovação do 
texto. 
 
Recuperação da economia 
 
O senador Paulo Bauer (PSDB-SC), defende a terceirização como instrumento para a 
recuperação econômica do País, destacando também que este formato é presente na 
maioria dos países desenvolvidos. Bauer, entretanto, entende que é preciso assegurar 
melhores condições de trabalho para os terceirizados. 
 
Apesar do discurso, o senador ainda não definiu se é a favor da terceirização ampla ou 
restrita. O senador informou por meio de sua assessoria que isso será definido ao longo da 
discussão na Casa. Disse que está ouvindo a indústria e o trabalhador para definir, mas 
entende que essa é uma forma de desburocratizar o mercado e abrir mais vagas de 
trabalho. O senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade-AP) também apresentou 
uma proposta (PLS 339/2016 ) que proíbe a terceirização das atividades-fim, assim como 
a terceirização por pessoas físicas, práticas permitidas pelo projeto da Câmara. "É uma 
matéria para garantir proteção ao operário", explicou. 
 
A proposta de Randolfe só considera lícito o contrato quando a terceirização estiver 
relacionada às atividades-meio da contratante, que ele chama de "não inerentes", ou em 
caso de trabalho temporário. 
 
Abnor Gondim 
 
 
 
(Fonte: DCI dia 14/02/2017) 
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Governo quer votar terceirização ‘irrestrita’ 
 

Base aliada vai recuperar texto aprovado na Câmara que permite terceirizar atividade-fim 
 

Ricardo Brito, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - A base aliada do presidente Michel Temer no Senado articula votação de uma 
proposta esta semana que garanta uma “terceirização irrestrita” do trabalho. Lideranças 
partidárias defendem ressuscitar o projeto que passou pela Câmara em abril de 2015, 
ainda sob a gestão do ex-presidente cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que permite a 
terceirização irrestrita. Pelo texto aprovado há quase dois anos pela Câmara, é permitido 
que empresas terceirizem não só atividades-meio (como funções de apoio ao negócio 
central de uma determinada empresa, como serviços de limpeza e vigilância), mas 
também atividades-fim (todos os contratados de uma fábrica de calçados, por exemplo). A 
proposta conta com a simpatia de associações sindicais, mas a ojeriza das centrais 
sindicais, e atinge 13 milhões de trabalhadores. 
 
Essa matéria foi motivo de briga entre Eduardo Cunha e o ex-presidente do Senado Renan 
Calheiros (PMDB-AL). Renan não se curvou à pressão do ex-colega da Câmara e 
“desacelerou” a tramitação da proposta, mandando-a passar inicialmente por quatro 
comissões temáticas. Posteriormente, o texto foi remetido para a comissão especial da 
Agenda Brasil para que fosse apreciado exclusivamente pelo colegiado. Com o fim dessa 
comissão especial, o texto seguiu para o plenário. O atual relator do projeto é o senador 
Paulo Paim (PT-RS), crítico ao teor da proposta que passou pela Câmara. O texto de Paim 
barra a terceirização de atividade-fim e ainda prevê a criação de parâmetros para 
regulamentar a terceirização da atividade-meio. A intenção dos líderes do governo no 
Senado, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), e no Congresso, senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), é restabelecer o teor da proposta da Câmara. O tucano pretende levar essa 
discussão à reunião de líderes da Casa hoje. A votação da proposta conta com a simpatia 
do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). 
 
Sem modificações.  Jucá antecipou ao Estado que, se a matéria for mesmo à votação em 
plenário esta semana, vai apresentar um destaque para derrubar as modificações feitas 
por Paim e votar apenas o que já passou pela Câmara. Se a proposta passar pelo plenário 
do Senado, seguirá imediatamente para a sanção do presidente Michel Temer. “Vamos 
votar o projeto da Câmara. Se tiver outras modificações a fazer, discutimos isso em outra 
proposta”, disse Jucá. Aloysio Nunes ponderou que, se o texto for modificado pelo 
Senado, voltará a ser apreciado pelos deputados. O tucano destacou que os deputados 
estão empenhados, no momento, em discutir a reforma da Previdência. Isso poderá 
atrasar a conclusão da apreciação da matéria. 
 
 

(Fonte: Estado de SP dia 14/02/2017) 
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