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CNI vê 'benefícios potenciais' ao país com política  de Trump  
 
Por Juliano Basile  
A política mais restritiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas discussões 
de acordos comerciais poderá favorecer negociações do Brasil com outros países. A 
avaliação é de Diego Bonomo, gerenteexecutivo de comércio exterior da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).  
 
"Quando nós pensamos nos benefícios potenciais do Brasil com a nova política de Trump, 
eu acho que eles viriam sobre terceiros países. Acho que o Brasil poderá se beneficiar 
sim, mas será nas relações com terceiros", afirmou, em debate no Wilson Center, em 
Washington. 
 
Segundo ele, há três exemplos nos quais as negociações poderiam avançar com 
benefícios para o Brasil. Um deles seria o México, país que está enfrentado fortes 
pressões de Trump para renegociar as condições comerciais vigentes. Atualmente, o 
Brasil já tem uma negociação bilateral com o México.  
 
Outro caso é a União Europeia na qual as negociações ocorrem em longo prazo através 
do Mercosul. Por fim, há o Japão, país com o qual o Brasil ainda não negocia formalmente, 
mas iniciou discussões nos últimos anos. "Pode haver impulso das relações comerciais do 
Brasil com os seus parceiros", afirmou. 
 
 
 

Indústria deve tentar mudanças para licitação de 20 18  
 
Por Marta Watanabe, André Ramalho e Rodrigo Polito  
As novas regras de conteúdo local para os leilões de petróleo e gás foram criticadas ontem 
por representantes da indústria fornecedora de bens e de serviços de engenharia. 
Segundo eles, a mudança prejudica as empresas brasileiras. Representantes das 
indústrias de fornecedores de bens dizem que irão manter debate para mudar as regras 
para leilões a partir de 2018. As empresas de exploração e produção de petróleo e gás, 
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porém, dizem que as novas regras representam importante simplificação e adequação à 
capacidade de fornecimento da indústria nacional.  
 
As novas regras trazem "frustração" para a indústria fornecedora de bens para o setor, diz 
José Ricardo Roriz Coelho, diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp).  
 
Ele defende conteúdo local entre 60% e 75%. O maior nível de conteúdo anunciado ontem 
foi de 50%, para exploração de óleo e gás em áreas terrestres. Portavoz do Movimento 
Produz Brasil, que reúne federações e sindicatos de trabalhadores que defendem as 
exigências de conteúdo local, Roriz destacou que os novos percentuais poderão ser 
alcançados praticamente com a encomenda de serviços no país e sem a necessidade de 
compra de máquinas e equipamentos. 
 
O presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, também criticou as novas regras. 
"Estamos assistindo a um retrocesso de 60 anos, que vai culminar na destruição das 
empresas instaladas no Brasil, de capital nacional e estrangeiro", disse Celestino, em nota.  
 
"Infelizmente, o Brasil opta por um modelo semelhante ao que existe na Nigéria, que não 
gera empregos, mas gera miséria social."  
 
Segundo Roriz, a indústria deve manter o debate junto ao governo federal para rediscutir 
os níveis de conteúdo local para os leilões a partir de 2018. "Para a 14ª rodada não temos 
mais tempo, mas para os anos seguintes tentaremos fazer o governo entender o impacto 
de deixar de produzir no Brasil."  
 
Ontem, porém, o governo anunciou que as novas regras valerão para os próximos leilões 
de petróleo e gás, não só para a 14 ª rodada. Para Claudia Rabello, exsuperintendente da 
ANP e sócia da consultoria OGE, o esclarecimento foi muito importante.  
 
"Caso contrário, as empresas teriam receio de assinar contratos com determinadas regras, 
sabendo que ainda haveria alterações significativas nos próximos leilões."  
 
O Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), que representa os 
petroleiros, defende que as novas regras representam avanço. "A maior delas foi a 
simplificação. Eliminouse uma tabela complexa de itens e subitens para trabalharmos com 
grandes macrossegmentos", disse o diretor do IBP, Mauro Andrade.  
 
Para ele, o fim da operação única da Petrobras no présal e os novos percentuais do 
conteúdo local são "mudanças concretas" que aumentam a competitividade da 14ª rodada. 
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Salários têm 1º ganho real após 20 meses  
 
Por Camilla Veras Mota  
Os reajustes salariais negociados em convenções e acordos coletivos no país tiveram em 
janeiro o primeiro ganho real em 20 meses, de 0,4%, conforme o boletim Salariômetro, a 
ser divulgado hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Em termos 
nominais, o aumento mediano foi de 7%, diante de uma inflação de 6,6% acumulada nos 
12 meses até dezembro.  
 
A análise de 1.194 documentos protocolados no sistema Mediador do Ministério do 
Trabalho mostrou ainda que a proporção de correções abaixo do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) atingiu o menor nível em pelo menos um ano, 25,9% do 
total. No mesmo período do ano passado, quando a inflação passava de dois dígitos, essa 
fatia chegou a 67,9%. A mediana dos pisos salariais, por sua vez, ficou em R$ 1.011, 7,9% 
mais do que o salário mínimo vigente no período, R$ 937  que cresceu 6,5% sobre o nível 
de 2016, de R$ 880. 
 

 
 
O dado positivo do mês passado é resultado direto da desaceleração forte da inflação nos 
últimos meses, afirma o coordenador do boletim e professor da FEA/USP, Helio 
Zylberstajn.  
 
O desempenho ainda bastante incipiente da atividade, acrescenta, segue limitando o 
poder de barganha dos sindicatos e não justifica a reversão da tendência que permeou 
praticamente os últimos dois anos. "Mas [o ganho real] não deixa de ser boa notícia", diz 
ele, que espera novos dados positivos nos próximos meses.  
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No ano passado, os acordos e convenções assinados entre janeiro e março, levando em 
conta a mediana, tiveram perda real de 0,7%, de 0,3% e de 0,4%, nessa ordem. Em todos 
os meses seguintes, até dezembro, a correção nos salários empatou com o INPC.  
 
O ramo de condomínios e edifícios está no topo do balanço de reajustes por setor nos 
últimos 12 meses, com ganho real mediano de 1,42% observado entre 143 acordos. Os 
bancos e serviços financeiros vêm na sequência, com 0,44%, mediana das informações 
coletadas em 49 documentos. Funcionários de cemitérios e funerárias auferiram ganho de 
0,36% e os de confecção e vestuário, 0,18%.  
 
Na outra ponta estão os trabalhadores do segmento de artefatos para pesca e esporte, 
com perda real de 12,3% nos salários e dois documentos protocolados no ministério, 
seguidos pelos funcionários de empresas jornalísticas (3,3%) e da área de extração e 
refino de petróleo (2,9%).  
 
A estimativa da folha salarial dessazonalizada trazida também pelo boletim mensal dá 
ideia de como a deterioração do mercado de trabalho ainda afeta o consumo. Em 
novembro, último dado disponível, a folha recuou 0,08% sobre outubro e passou a somar 
R$ 98,95 bilhões, 4,7% menos do que no mesmo intervalo do 2015, R$ 103,8 bilhões. O 
exercício é feito a partir dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
feitos pelas empresas à Caixa, que corresponde a 8% do salário bruto dos funcionários. 
 
 
 
 

Maioria dos ministros mantém cobrança de PIS não cu mulativo  
 
Por Beatriz Olivon  
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) considera constitucional o 
aumento da alíquota do PIS de 0,65% para 1,65% e a instituição do regime não 
cumulativo, que permite às empresas usar créditos para reduzir o valor final da 
contribuição. A questão começou a ser analisada ontem. Depois de sete votos nesse 
sentido, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello. 
 
Os ministros analisam a constitucionalidade da Lei nº 10.637, de 2002, fruto da conversão 
da Medida Provisória nº 66, do mesmo ano. Pelo menos 947 processos estão suspensos 
aguardando o julgamento.  
 
Apesar de considerar a lei válida, alguns ministros, entre eles o relator, Dias Toffoli, 
defenderam que a norma está em "processo de inconstitucionalização".  
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O tema é muito importante para a Fazenda. Uma decisão contrária à lei pode gerar um 
impacto econômico de R$ 52,7 bilhões, considerados os valores arrecadados nos últimos 
cinco anos, segundo a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).  
 
No processo, a Esparta Segurança questiona a isonomia da lei de 2002. Empresas que 
não conseguem aproveitar créditos  porque concentram gastos em mão de obra, por 
exemplo  reclamam do modelo. Aquelas que têm faturamento anual acima de R$ 78 
milhões não podem optar pelo regime cumulativo (que tem alíquotas menores) e devem 
permanecer na não cumulatividade.  
 
No julgamento, porém, o procurador da Fazenda Nacional Miquerlam Cavalcante afirmou 
que apenas 1% dos contribuintes pleiteia a inconstitucionalidade de um sistema que 
beneficia 99% dos contribuintes brasileiros.  
 
Em seu voto, o ministro Dias Toffoli apontou alguns desajustes no sistema, mas afirmou 
que no momento não parece razoável declarar a inconstitucionalidade da legislação por 
causa de imperfeições sistêmicas, fazendo tudo retornar ao regime cumulativo. Toffoli 
ponderou que quando o regime cumulativo era o único existente, havia prejuízos à 
concorrência.  
 
De acordo com o relator, haveria ofensa à isonomia apenas se contribuintes que estão na 
mesma situação fossem tratados de forma diferente. Toffoli considerou, porém, necessário 
advertir o legislador de que as leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, que criaram os 
regimes da não cumulatividade do PIS e da Cofins estão em "processo de 
inconstitucionalização". O que seria decorrente da ausência de coerência e critérios 
razoáveis, assim como das sucessivas alterações legislativas.  
 
O magistrado lembrou que alguns grupos conseguiram aprovar normas favoráveis no 
Congresso Nacional  como a Lei nº 10.865, de 2004, para call center e hotelaria.  
 
Ao acompanhar o voto do relator, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o STF nem 
sempre tem dado a devida guarida aos direitos dos contribuintes. "Nesse caso, estamos 
decidindo de forma quase uníssona que o sistema está capenga, devido a diversas 
alterações que sofreu", afirmou. Os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Luiz Fux e Gilmar Mendes votaram no mesmo sentido.  
 
Para o ministro Marco Aurélio Mello, o aumento da alíquota para o setor de serviços foi 
perversa. "É uma distorção tão grande que nós estamos sinalizando ao Congresso 
Nacional para que conserte o quadro", afirmou antes de pedir vista.  
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A tese fixada pelo Supremo na repercussão geral poderá impulsionar a reforma do PIS e 
da Cofins, avaliou o advogado Marcos Joaquim Gonçalves Alves, do escritório MJ Alves & 
Burle Advogados e Consultores, tendo em vista que, apesar de considerar constitucional, 
os ministros podem dar um prazo para mudança na lei.  
 
A advogada Cristiane Romano, do Machado Meyer, afirmou que uma decisão do STF que 
estabeleça "provisoriamente" a constitucionalidade gerará insegurança jurídica. A 
advogada Ester Santana, do escritório Chamon Santana Advogados reforçou a sensação 
de insegurança jurídica, caso o entendimento prevaleça. O resultado confirmaria o 
ativismo judicial, segundo a advogada. "Poderá haver dificuldade na implementação da 
decisão e na diretriz de entendimento para os tribunais inferiores", disse.  
 
Apesar de o processo tratar apenas da lei do PIS, em diversos momentos Toffoli, em seu 
voto, citou a Cofins. A contribuição é tema de outro julgamento, suspenso em 2016 por um 
pedido de vista seu. Na ocasião, cinco ministros votaram pela constitucionalidade da lei e 
um contra, de um total de 11 ministros.  
 
Como a alíquota da Cofins é maior, o impacto econômico é estimado em R$ 237,7 bilhões 
pela PGFN. O procurador da Fazenda Nacional Miquerlam Cavalcante afirmou que não é 
possível dissociar os assuntos. 
 
 

DESTAQUES 
 
Repercussão geral  
 
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na matéria 
tratada no Recurso Extraordinário (RE) nº 828040, interposto pela Protege  Proteção e 
Transporte de Valores contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que a 
condenou ao pagamento de indenização a um vigilante de carro forte devido a transtornos 
psicológicos decorrentes de um assalto. A tese adotada pelo TST foi a da 
responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação de dolo ou culpa, por se tratar 
de atividade de risco (artigo 927 do Código Civil). Para a empresa, porém, a condenação 
contrariou o dispositivo constitucional que trata da matéria (artigo 7º, inciso XXVIII, que 
prevê a obrigação de indenizar em caso de dolo ou culpa), uma vez que o assalto foi 
praticado em via pública, por terceiro. O Plenário Virtual, por maioria, entendeu que a 
matéria tem natureza constitucional e tem repercussão econômica e social, tendo em vista 
sua relevância para o desenvolvimento das relações empregatícias. 
 

 
(Fonte: Valor Econômico dia 23/02/2017) 
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Desemprego em São Paulo aumenta para 17,1% em janei ro 
 
São Paulo - Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada pela Fundação Seade e pelo 
Dieese e divulgada ontem, mostra que a taxa de desemprego na Região Metropolitana de 
São Paulo passou de 16,2%, em dezembro, para 17,1% em janeiro. 
 
Segundo suas componentes, a taxa de desemprego aberto - pessoas que procuraram 
trabalho de maneira efetiva nos 30 dias anteriores ao da entrevista - variou de 13,5% para 
14,1% e a de desemprego oculto - pessoas que não possuem trabalho e nem procuraram 
nos últimos 30 dias - de 2,7% para 3,0%, no mesmo período. 
 
Em janeiro de 2017, o contingente de desempregados foi estimado em 1.883 mil pessoas, 
88 mil a mais do que no mês anterior. Esse resultado decorreu da redução do nível de 
ocupação (eliminação de 153 mil postos de trabalho, ou -1,6%), em número superior ao 
decréscimo da População Economicamente Ativa (65 mil pessoas saíram da força de 
trabalho da região, ou -0,6%). 
 
No mês em análise feito pelas entidades, o nível de ocupação na região paulista recuou 
1,6% e o contingente de ocupados foi estimado em 9.130 mil pessoas. 
 
Sob a ótica setorial, esse resultado decorreu de reduções nos Serviços (eliminação de 82 
mil postos de trabalho, ou -1,5%), na Indústria de Transformação (-49 mil, ou -3,6%) e na 
Construção (-29 mil, ou -4,7%). O nível ocupacional permaneceu praticamente estável no 
Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (-1 mil, ou -0,1%). 
 
Entre novembro e dezembro de 2016, aumentaram os rendimentos médios reais de 
ocupados (0,9%) e assalariados (0,9%), passando a equivaler a R$ 2.028 e R$ 2.093, 
respectivamente.  
 
Também se reduziram as massas de rendimentos dos ocupados (-6,6%) e dos 
assalariados (-7,4%), em ambos os casos, devido aos decréscimos do nível de ocupação 
e do rendimento médio. 
 
Bahia  
 
A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) também divulgou 
ontem pesquisa feita em parceria com Dieese, Setre e Seade, em que mostra que a taxa 
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de desemprego total da Região Metropolitana de Salvador passou de 25,2% para 25,1% 
da população economicamente ativa, entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017.  
 
A taxa de desemprego aberto passou de 17,6% para 17,8% e a de desemprego oculto, de 
7,5% para 7,3%. O contingente de desempregados foi estimado em 483 mil pessoas, um 
mil a menos em relação ao mês anterior. 
Da redação 
 

 

 

Relator da reforma trabalhista pretende incorporar jornada 
flexível 
 
Comissão especial vai recepcionar projeto que cria o chamado trabalho intermitente, que é defendido 
por parlamentares ligados a entidades empresariais,  mas rejeitado por opositores 
 
Brasília - O relator da reforma trabalhista, deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), 
vai incorporar ao seu parecer projeto de lei que prevê a criação da jornada flexível de 
trabalho, o trabalho intermitente. 
 
"Devemos incorporar novas formas de trabalho no Brasil", afirmou ao DCI, a respeito de 
projeto de autoria do deputado Laércio Oliveira (SD-SE) que trata sobre a flexibilização da 
jornada de trabalho, de acordo com o ramo de atividades das empresas. 
 
"Eu defendo o trabalho intermitente e vamos ver se é possível recepcioná-lo no relatório", 
acrescentou, adiantando que haverá receptividade à proposta assim que for aberto o 
período de apresentação de emendas. 
 
A colocação coincide com a posição assumida a favor da proposta, como presidente da 
Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, da qual também 
participa Laércio Oliveira, que é um dos vice-presidentes da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 
 
"Trabalho intermitente precisa ser aprovado com urgência", disse Marinho, no ano 
passado, ao discursar na abertura do Congresso da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), realizado em Brasília. 
 
O deputado abordou a necessidade de se aprovar o Trabalho Intermitente na Câmara. No 
final, citou como exemplo da notícia da filha do presidente dos EUA, Barack Obama, que 
trabalha de forma intermitente em uma lanchonete. No Brasil, essa prática seria 
considerada crime, comparou. 
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Aproveitamento 
 
Oliveira adiantou que pretende apresentar uma proposta ao relator da comissão para 
incorporar o texto integral do projeto de lei sobre trabalho intermitente. Com a proposta, ele 
quer atualizar a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
 
A PL 3785/2012 define que trabalho intermitente "é aquele em que a prestação de serviços 
será descontínua, podendo compreender períodos determinados em dia ou hora, e 
alternar prestação de serviços e folgas, independentemente do tipo de atividade do 
empregado ou do empregador". 
 
Na prática, a lei busca viabilizar a contratação de forma legal de profissionais em 
atividades envoltas em sazonalidade. "Como hotéis de praia, que no verão são 
superlotados, precisam de muita gente", exemplifica o deputado. "Mas quando chega o 
inverno, na baixa estação, essa demanda acaba diminuindo bastante." 
 
Com o trabalho intermitente, sustenta o parlamentar, esse profissional trabalharia horas 
e/ou dias da semana previamente acordados com o empregador, com remuneração de 
acordo com os empregados do setor e com a garantia dos direitos da CLT, porém 
calculados proporcionalmente às horas trabalhadas no ano. 
 
Manifestações 
 
A incorporação do trabalho intermitente no projeto de reforma trabalhista será usado como 
mais um pretexto para as manifestações, previstas para serem realizadas março, pelas 
centrais sindicais e pelos partidos de oposição que são contra as reformas da Previdência 
e a trabalhista. 
 
Há mais dois projetos em trâmite - um deles na Câmara e outro no Senado - sobre o 
mesmo tema. "Na verdade, o trabalho intermitente cria mecanismos para institucionalizar o 
trabalho informal, em detrimento da contratação regular. Os projetos de lei propõem algo 
que mais se parece com um 'netflix do trabalho', onde o patrão pode convocar o 
funcionário para trabalhar em qualquer hora ou lugar, apenas de acordo com a 
necessidade dele", afirma comunicado do Sindicato dos Professores. 
 
Abnor Gondim 

 
 
(Fonte: DCI dia 23/02/2017) 
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