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Reformas vão ditar a queda mais acelerada dos juros  
 
- A dificuldade do governo em aprovar a reforma da Previdência Social pode impedir uma 
redução mais forte da taxa básica de juros, como defende o Comitê de Política Monetária 
(Copom). Em ata divulgada ontem, os diretores do Banco Central destacaram que a 
"aprovação e a implementação" das medidas fiscais são necessárias para "a 
sustentabilidade da desinflação" e redução dos juros. O Copom também apontou que o 
processo de ajuste fiscal "tem sido positivo", mas ponderou que a consolidação da reforma 
previdenciária pode levar mais tempo e "envolve incertezas". 
 
Segundo especialistas consultados pelo DCI, a proposta que altera o sistema de 
seguridade social, em tramitação no Congresso, será o maior desafio do governo Temer. 
Além do conteúdo sensível, o Executivo pode se complicar com o avanço das 
investigações da Lava Jato, que se aproximam de alguns dos principais integrantes do 
governo, como o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, com futuro incerto no cargo. "Vejo 
com ceticismo a possibilidade de a Proposta de Emenda Constitucional da Previdência ser 
aprovada como enviada ao Congresso", avalia Paulo Dutra, coordenador do curso de 
economia da FAAP. Uma forte alteração na proposta original poderia afetar a intensidade 
dos cortes na Selic, impedindo que a taxa encerre 2017 em 9,25% ao ano, projeção atual 
do mercado, de acordo com o professor da FAAP. 

 
 

Governo quer estar perto da indústria na disseminaç ão da 
internet das coisas 
 
Ainda que sem um marco legal que determine as diret rizes para o avanço da tecnologia, Kassab usou 
o evento em Barcelona para se aproximar de companhi as que têm se destacado neste ramo 
 

Barcelona - Encerrado ontem (2) em Barcelona (Espanha), o Mobile World Congress 
(MWC) evidenciou uma sintonia rara entre indústria e governo no que tange o 
desenvolvimento de uma política nacional de Internet das Coisas (IoT), apesar da grande 
espera pelo marco legal do segmento. Havia a expectativa que o evento - considerado o 
mais importante da cadeia global de tecnologia da informação - fosse palco da 
apresentação da primeira versão do aguardado Plano Nacional de IoT do governo federal, 
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uma vez que a consulta pública sobre o tema somou mais de 2,2 mil contribuições entre 
dezembro e fevereiro. Diante de players globais da indústria, contudo, a comitiva brasileira 
preferiu a cautela, abrindo uma nova rodada de discussões (desta vez em nível 
internacional) sobre o tema: cinco novas "miniconsultas" acontecerão até setembro, 
quando a versão definitiva deve sair do forno. A postura recebeu o apoio de companhias 
de tecnologia que atuam no País: o entendimento é que, por nortear o ecossistema de 
objetos conectados pelos próximos cinco anos (pelo menos), a política não pode se dar o 
luxo de errar o alvo. 
 
"Sem sombra de dúvidas as chances de sucesso são grandes. O governo está realizando 
a maior interlocução com a indústria em muito tempo, com uma visão muito clara do que 
precisa ser resolvido", diz o diretor de relação governamentais da Cisco Brasil, Giuseppe 
Marrara. "Entendo a cautela de não lançar [o Plano] em Barcelona", observa a vice-
presidente de Marketing e Comunicação da Ericsson na América Latina e Caribe, Carla 
Belitardo. "A disrupção gerada pela internet das coisas está no mesmo patamar da gerada 
pela internet anos atrás. É um assunto complexo, e poucos países têm algo aprofundado". 

No caso da multinacional sueca, conta Carla, o interesse no Brasil ocorre em três frentes: 
utilities, transporte (vertical já explorada pela Ericsson através de um projeto de mobilidade 
com os ônibus de Goiânia) e, principalmente, segurança pública. "Nesse caso temos o 
exemplo de São José dos Campos, onde operamos [desde 2013] um centro de controle 
integrado com mais de 500 câmeras conectadas". Foi justamente por conta do projeto que 
a cidade do interior paulista foi escolhida para a criação de um polo tecnológico fruto de 
parceria entre a Ericsson e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC); o acordo foi celebrado durante o MWC. "A ideia é avançar de um 
modelo de pesquisa e desenvolvimento para um novo, de inovação aberta", conta Carla 
Belitardo. "Vamos abrir para parceiros da indústria interessados em complementar 
soluções, startups e institutos. Já o MCTIC vai nos ajudar a encaixar o projeto no Plano 
Nacional". O Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) e a Fundação para Inovações 
Tecnológicas (Fitec) serão os primeiros a embarcar na iniciativa. "Vamos convocar 
desenvolvedores para criar aplicativos na área e convidar os gestores públicos para 
conhecer as ferramentas", completa o Secretário de Política de Informática do MCTIC, 
Maximiliano Martinhão. 

Tal pacto é um exemplo concreto das pretensões do MCTIC. Considerado a 'cabeça' por 
trás do Plano Nacional de IoT mesmo antes da entrada de Gilberto Kassab na pasta, 
Martinhão explicou ao DCI durante o MWC que os principais pontos identificados como 
responsabilidade do governo após o diálogo com a indústria são "a necessidade de gerar 
pesquisa e desenvolvimento e a criação de mecanismos de demanda para a IoT". Sobre o 
segundo aspecto, Kassab esclareceu em Barcelona que o repasse de recursos não é uma 
opção e que a criação de uma desoneração como o REPNBL - que beneficiava players 
que atuassem no âmbito do finado Plano Nacional de Banda Larga - não deve ser 
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replicado. "O Governo pode criar linhas de crédito via Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) ou BNDES", sugere Marrara, da Cisco, lembrando que após um período, 
as empresas se manterão sozinhas. "Em cidades como São Paulo isso pode ser feito via 
PPPs [parcerias público-privadas]", afirma o executivo da multinacional norte-americana, 
que usa o projeto de iluminação pública inteligente realizado na capital paulista como 
exemplo. "Ele está um pouco parado por conta de ajustes no modelo financeiro, mas este 
é um projeto que poderia ser liderado tanto por uma empresa de tecnologia ou de 
iluminação quanto por fundos de investimentos", aposta Marrara. 

Nem tudo são flores 

A proliferação das PPPs de IoT, contudo, depende da resolução de problemas como a 
diferenciação tributária frente chips de telefonia móvel e a definição de padrões 
internacionais para dispositivos e uso de banda. Segundo dados da The GSM Association 
(GSMA), o mundo deve fechar março com ao menos 55 redes de operadoras preparadas 
para o IoT comercial. "Para o IoT acontecer precisa-se de milhares de dispositivos 
diferentes. Alguns deles pequenos, como o da agricultura, só vão precisar mandar 
informações duas vezes por dia. Já um carro conectado precisa se comunicar sem 
nenhum segundo de atraso", diz Marrara. Segundo a Cisco, existem 760 milhões de 
sensores M2M (ou máquina a máquina, que se comunicam de forma autônoma) 
funcionando no mundo. Em 2021 serão 3,3 bilhões. / *O repórter viajou a Barcelona a 
convite da FS 

 

 

Terceirização irrestrita deve entrar na pauta da Câ mara para 
votação 
 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia faz grande for ça para medir a fidelidade da base aliada ao 
presidente Temer em torno de tema polêmico principa lmente em tempo de crise econômica 
 
Brasília - O futuro de 13 milhões de trabalhadores terceirizados que prestam serviços para 
outras empresas e dos novos assalariados nesse ramo deverá ser decidido na próxima 
semana. É o primeiro grande teste de força do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), após ser eleito para mandato de dois anos como dirigente efetivo da Casa.  

A proposta (projeto de lei 4302/1998) defendida pelo presidente da Câmara para medir a 
fidelidade da base aliada foi editada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 
1998, fixando a terceirização irrestrita para todas as atividades das empresas, incluindo as 
secundárias, a exemplo de vigilância e higiene, e as principais que hoje são proibidas. O 
texto já tramitou pelo Senado e, se for aprovado pelos deputados, segue direto para a 
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sanção do presidente Michel Temer, dando prosseguimento à reforma trabalhista fatiada, 
conforme modelo apoiado pelo Planalto. Essa é uma das frentes em marcha que tem o 
apoio do governo para mudar as regras trabalhistas com o argumento de que irá aumentar 
a geração de emprego no País em um momento de crise. 

Se aprovada, essa proposta pula a fila e sai na frente do pacote de mudanças nas 
relações de trabalho encaminhado pelo governo no final do ano passado. Nesse pacote, 
prevalece a regra do negociado sobre o legislado, ou seja, os acordos assinados pelos 
sindicatos com empregadores tratem de diversos temas, como hora extra e férias, 
prevalecem sobre o que está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). "O 
Paraguai tem abrigado empresas brasileiras, que buscam o país vizinho para se proteger 
do rigor da lei trabalhista", afirma Maia a seus interlocutores em defesa de maior 
celeridade na reforma trabalhista. Deve ser votada em maio, mas antes projetos 
específicos podem caminhar, como é o caso da terceirização. Paralelamente, Maia prega 
que a reforma previdenciária deve andar mais devagar. Na semana passada, Maia já deu 
início à reforma trabalhista com a aprovação de projeto que regulamenta o pagamento e a 
distribuição de gorjeta em bares e restaurantes. A matéria seguiu para sanção de Temer. 

Responsabilidades 

O projeto chegou a ter o pedido de urgência retirado pelo ex-presidente Lula. Aprovada na 
Câmara no ano 2000, a proposta foi alterada pelo Senado que incluiu, por exemplo, a 
previsão de "responsabilidade subsidiária", ou seja, a empresa contratante tem obrigações 
trabalhistas em relação aos trabalhadores da empresa contratada durante o período de 
prestação de serviço. O relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 
deputado Laércio Oliveira (SD- SE), concordou com as alterações do Senado, até para 
que a proposta seja definitivamente aprovada na Câmara e possa ir à sanção. 

"É um projeto que amplia consideravelmente a terceirização no nosso país. Nós ainda não 
temos regulamentação para a terceirização. Mesmo assim, o Brasil tem hoje mais de 13 
milhões de brasileiros contratados, trabalhando com produtividade e com eficiência, sendo 
terceirizados. Portanto, por mais que se tente dizer que a terceirização é uma prática 
ilegal, que é uma precarização, não é, não", argumentou Laércio. "Onde existe um 
trabalho terceirizado, existe eficiência. Isso cria, de fato, uma possibilidade para que se 
melhore o ambiente de emprego no nosso país", completou. 

Oposição na retranca 

Já os partidos de oposição prometem obstruir ao máximo a tramitação da proposta. Eles 
lembram que outro projeto de lei (nº 4330/2004) foi aprovado pela Câmara, em 2015, com 
alguns consensos sobre a terceirização. O texto, de autoria do ex-deputado Sandro Mabel, 
hoje assessor do presidente Temer, ainda está em análise no Senado, onde o relator, 
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senador Paulo Paim (PT-RS), é contra a terceirização irrestrita e defende a equiparação 
de direitos e até de salários entre os efetivos e os terceirizados. A oposição já anunciou 
que vai apresentar substitutivo para evitar, segundo ele, "calotes" aos trabalhadores. Além 
dos deputados, a terceirização também divide opiniões. A maioria das centrais sindicais é 
contra, enquanto as entidades patronais são favoráveis. 

A CNI elaborou diversos estudos para defender a regulamentação da terceirização em 
qualquer atividade, o que seria "um fato do mundo atual". Para a entidade, a terceirização 
é uma estratégia das empresas para ampliar sua competitividade e produtividade - em vez 
de a companhia ser responsável por todos os aspectos da sua produção, ela pode 
contratar outras empresas especializadas para realizar partes menores do serviço. 

Abnor Gondim 

 
 

Concorrência desleal de empregado é motivo para dem issão 
por justa causa 
 
TRT do Rio de Janeiro julgou improcedente o recurso  de uma trabalhadora que queria reverter sua 
dispensa motivada por ter aberto uma empresa com me sma atividade-fim da que a contratou 
 

São Paulo - Um empregado é livre para criar o próprio negócio, mas não pode usar da 
infraestrutura da sua contratante para promover a nova empresa. Foi esse o entendimento 
da Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro ao julgar o recurso de mulher demitida por justa 
causa. A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) seguiu, por 
unanimidade, o voto do relator do acórdão, desembargador José Antonio Piton, que julgou 
improcedente o recurso da trabalhadora. A decisão acompanhou a sentença de instância 
anterior, proferida pela juíza Adriana Malheiro Rocha de Lima, em exercício na 1ª Vara do 
Trabalho do Rio de Janeiro.  
 
Consta nos autos, que a ex-funcionária admitiu ter feito cadastro de microempreendedor 
individual dois meses antes da demissão. No entanto, alegou não ter angariado clientes da 
empregadora, e que visava apenas se resguardar de uma futura dispensa, já que 
circulavam boatos de dificuldades financeiras na firma contratante. 
 
Segundo a especialista da área trabalhista do L.O. Baptista Advogados, Karina 
Frischlander, abrir uma empresa no mesmo setor daquela em que trabalha não configura, 
por si só, justa causa. A dispensa só é justificada se ficar comprovado o exercício de 
concorrência desleal. "O funcionário pode trabalhar em uma empresa e ser dono de outra 
do mesmo ramo em outra cidade, por exemplo". 
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O problema, diz Karina, é quando o trabalhador tem informações privilegiadas sobre o 
mercado por estar em uma companhia ao mesmo tempo em que compete com ela ou 
quando usa da infraestrutura da contratante para alavancar o negócio próprio. Foi 
justamente esse último caso o analisado pela Justiça Fluminense. Uma trabalhadora 
promoveu - durante o expediente - o marketing da sua nova companhia distribuindo 
cartões na empresa em que trabalhava. "Mesmo se a firma que ela criou tivesse uma 
atividade-fim diferente, só por ter realizado atividades para uma outra companhia durante o 
expediente, já estaríamos diante de um processo de justa causa", aponta a advogada. 

A especialista do L.O. Baptista ainda destaca que a constituição de um negócio com a 
mesma atividade-fim e disputando os mesmos mercados da contratante está prevista no 
artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como motivo para justa causa. 

O advogado trabalhista do Chagas Advocacia, Fernando Biagioni, afirma que casos de 
dispensa por concorrência desleal são mais comuns em grandes centros urbanos e em 
atividades que preveem um maior contato com os clientes. "O caso mais comum é o do 
instalador de TV a cabo que vai na casa da pessoa e fala que pela empresa o serviço 
custa um preço, mas que se o cliente quiser fazer 'no particular' o preço pode ser 
reduzido." Biagioni conta que, apesar da jurisprudência estar relativamente consolidada no 
sentido de punir o trabalhador que compete de maneira desleal com o próprio empregador, 
essa decisão é importante para desestimular esse tipo de atitude. "Muitas companhias 
sofrem com funcionários assim, mas é o próprio trabalhador que se prejudica, como o 
tribunal deixou claro", avalia. 

Exclusividade 

Para Biagioni, há pouco que as empresas possam fazer para se protegerem desse tipo de 
problema, mas um contrato bem elaborado e com regras claras acerca do que pode ser 
considerado concorrência desleal é bem visto na Justiça. "As empresas devem trabalhar 
no contrato de exclusividade para se resguardar. Para além disso, só conhecendo bem o 
empregado para saber se ele não vai se utilizar de má fé um dia." O próprio tribunal citou o 
regime de exclusividade como argumento para legitimar a demissão. No entendimento da 
2ª Turma do TRT-1, a violação da cláusula contratual que obriga o empregado a cumprir 
jornada de trabalho exclusiva com o contratante, já autoriza o encerramento do contrato. 
"Um único ato isolado, se revestido de suficiente gravidade aos olhos do empregador, 
pode ensejar a ruptura contratual por justa causa", observou o desembargador José 
Antonio Piton em seu voto no caso. 

Ricardo Bomfim 

 
(Fonte: DCI dia 03/03/2017) 
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