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Relator no Senado reavalia 'pontos sensíveis' de re forma 
trabalhista  
 
 
Por Vandson Lima e Fabio Murakawa 
Em sinal de que a reforma trabalhista vem sofrendo mais resistências no Senado do que o 
esperado pelo governo, o senador Ricardo Ferraço (PSDBES) afirmou ao Valor que está 
fazendo uma reavaliação do que considera "pontos sensíveis" do texto aprovado na 
Câmara dos Deputados.  
 
Para ele, o posicionamento de senadores e os debates em torno da proposta estão 
mostrando que alguns dispositivos precisarão ser alterados para proteger o trabalhador.  
 
A afirmação marca uma mudança no posicionamento de Ferraço, que há uma semana 
defendeu em entrevista ao Valor que a matéria passasse sem alterações pelo Senado e 
que era preciso averiguar na prática se a nova lei fragilizará ou não o trabalhador nas 
relações com o patrão.  
 
A nova postura de Ferraço reflete também pressões dentro da própria base. Senadores 
vêm demonstrando desconforto com a amplitude da reforma, que altera mais de cem 
pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  
 
Uma preocupação é aprovar normas tidas como impopulares, sendo que no ano que vem 
haverá eleição para renovar dois terços do Senado.  
 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDBCE), por exemplo, negocia com o 
governo mudanças para taxar as empresas prestadoras de serviços, diante da eventual 
queda na arrecadação como consequência de uma possível "pejotização" em decorrência 
da reforma.  
 
Já Edison Lobão (PMDBMA) disse ontem que o PMDB conversa sobre a manutenção do 
imposto sindical obrigatório  algo que o projeto aprovado pela Câmara prevê extinguir.  
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Relator na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e cotado para acumular a relatoria 
também na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), Ferraço disse que mudanças como a 
possibilidade de intervalo menor que uma hora para o almoço, permissão para gestantes 
trabalharem em ambientes insalubres, a jornada intermitente e a concessão às mulheres 
de descanso de somente 15 minutos entre a jornada normal e a hora extra precisam ser 
revistos.  
 
"São temas de elevada sensibilidade, não apenas para mim, mas percebo que para muitos 
dos senadores. O relatório não é apenas meu, precisará ser respaldado pelo conjunto."  
 
No caso do período de almoço, por exemplo, Ferraço lembrou que o intervalo menor seria, 
pela proposta, fruto de acordo individual, entre a empresa e o funcionário. Mas que não se 
pode desproteger o trabalhador nesta tratativa.  
 
"A gente tem de ter o cuidado de dar a essas negociações o mínimo de paridade."  
 
A abordagem à jornada intermitente também preocupa o relator, que considera o texto 
vago. "A regulação da jornada intermitente é para permitir que determinados segmentos da 
atividade econômica tenham flexibilidade.  
 
Mas não é regra, é exceção. É para aqueles que têm uma demanda variável e conhecida: 
bares, restaurantes, hotéis, comércio. O projeto generaliza isso, o que preocupa".  
 
Ferraço vê com ressalvas a possibilidade de tais demandas virem a ser atendidas na 
edição uma Medida Provisória, conforme o governo sugeriu à bancada do PMDB mediante 
a promessa de que a reforma não seja alterada e siga diretamente à sanção presidencial.  
 
"Esses pontos mais sensíveis precisam ter encaminhamento no processo de debate. Noto 
que os senadores querem resolver isso na reforma", diz. "Se for para resolver por MP, 
preciso ter isso com concretude antes. Até para eu considerar no meu relatório", lembrou.  
 
O senador diz compreender a pressa do governo e se mantém favorável à maior parte das 
mudanças propostas à legislação trabalhista. Mas reitera: "Não quero procrastinar, mas 
não vou atropelar". Ele diz não ter sido informado da possibilidade de acumular a relatoria 
na CAS. 
 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 12/05/2017) 
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Indústria pode esbarrar em falta de eficiência na r etomada 
 
Cenário. Algumas fabricantes começaram a registrar alta nas vendas, mas as despesas e custos de 
produção voltaram a apresentar aumento, o que pode prejudicar o avanço da rentabilidade 
 

São Paulo - A indústria de bens de consumo deve esbarrar novamente na falta de 
eficiência quando a demanda voltar a crescer. Com a retomada da atividade, deve ficar 
claro quais empresas investiram em reestruturação e quais apenas cortaram custos. "As 
indústrias ganharam eficiência em redução de custos de produção e pessoal. Mas a 
eficiência nesse sentido não é da melhor qualidade, porque em relação à rentabilidade 
ainda existem muitas ações pela frente para melhorar", avaliou o economista da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), Nelson Marconi. Ele não vê os gargalos de produtividade 
aparecendo ainda neste ano, já que a demanda deve continuar em baixa. "Chegamos ao 
fundo do poço e não teremos retomada expressiva nos próximos meses", avalia. 
 
A Alpargatas, por exemplo, ao perceber que a melhora esperada para as vendas de não 
se confirmou, voltou a conter os gastos, revelou o diretor-presidente da calçadista, Márcio 
Utsch. "Quando vimos que janeiro estava indo mal, colocamos o pé no freio". As vendas 
da companhia no País caíram 32% no primeiro trimestre sobre um ano antes, a 35,6 
milhões de pares. 
 
Segundo Utsch, o plano de redução de custos continua em andamento, mas a empresa 
não prevê cortes que prejudiquem o crescimento futuro. Já a Grendene, que teve alta de 
13% no volume de vendas, para 26,9 milhões de pares, entre janeiro e março, também 
registrou aumento no custo dos produtos vendidos (CPV). O CPV cresceu 3,9% na 
comparação com igual período de 2016. 
 
Para o diretor financeiro e de relações com investidores da Grendene, Francisco Schmitt, a 
companhia tem conseguido se adaptar às mudanças no mercado interno e externo nos 
últimos anos, inclusive na definição dos preços dos produtos. "Nossos preços são 
determinados por coleção a cada trimestre e levamos em conta os custos e as condições 
de mercado", observou o executivo, em teleconferência com analistas. 
 
Análise 
 
A fabricante de alimentos M. Dias Branco também vem se adaptando às mudanças do 
mercado doméstico e, neste ano, uma das prioridades será implementar melhorias na 
cadeia de suprimentos. "Depois de uma ampla análise no ano passado, vamos 
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implementar mudanças ao longo de 2017", comentou o vice-presidente de investimentos e 
controladoria da M. Dias Branco, Geraldo Mattos Júnior, em teleconferência. 
 
No último ano, a fabricante investiu em mudanças "estruturantes focadas na expansão das 
vendas e aumento de eficiência", destacou ele. 
 
Para o professor da Fundação Instituto de Administração (Fia), Nuno Fouto, muitas 
indústrias têm feito investimentos, mesmo que pontuais, em análise de dados internos e 
externos. "Existe uma preocupação maior em analisar o mercado para não errar no mix de 
produtos, mas isso envolve investimentos e também uma flexibilização da produção, que 
nem sempre fica mais fácil de obter quando se está com capacidade ociosa", explicou 
Fouto. 
 
Na Ambev, o conhecimento sobre o consumidor final ajudou a recuperar as vendas. 
Depois de perder 6,5% em volume de vendas em 2016, a gigante de bebidas teve alta de 
2,6% em volume no primeiro trimestre. "Temos um conhecimento profundo do consumidor 
[final] e isso com certeza vai nos colocar no lugar certo e não há mais ninguém 
posicionado no mercado como nós estamos para se beneficiar das oportunidades", 
afirmou o diretor financeiro e de relações com investidores da Ambev, Ricardo Rittes, em 
teleconferência com analistas. 
 
A Natura também vem se concentrando em entender melhor as demandas do consumidor 
final. "Isso tem nos ajudado a navegar em período de crise", comentou o vice-presidente 
de finanças e relações com investidores da Natura, José Roberto Lettiere, em 
teleconferência com analistas. 
 
Apesar de ter registrado alta de 3,3% na receita líquida no terceiro trimestre, para R$ 1,16 
bilhão, as despesas com vendas, marketing e logística da Natura avançaram 9,4%, para 
R$ 521,9 milhões, no mesmo período. 
 
Já a Hypermarcas anunciou que neste ano deve elevar despesas com pesquisa e 
desenvolvimento, na contramão dos cortes de gastos do setor industrial. "Devemos ter um 
pequeno aumento com o [nosso] centro de inovação se tornando operacional no segundo 
semestre do ano", explicou para analistas o presidente da Hypermarcas, Claudio Bergamo. 
 
A companhia registrou alta nas despesas com marketing (21,1%) e vendas (12,9%) no 
acumulado de janeiro a março deste ano. Os incrementos foram atribuídos à pesquisa e 
reforço das equipes de vendas. 
Jéssica Kruckenfellner 
 
 
(Fonte: DCI – 12/05/2017) 
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Reforma trabalhista pode sofrer seis alterações 
 
Um dos relatores do projeto no Senado diz que algun s pontos devem ser ajustados, mas mudanças 
podem vir por meio de medidas provisórias 
 
Fernando Nakagawa  e Julia Lindner, O Estado de S.P aulo 
BRASÍLIA - Pelo menos seis pontos da reforma trabalhista poderão ser alterados no 
Senado, segundo o relator na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES).  
 
Diante dessa perspectiva e para evitar atraso na tramitação, ganha força a estratégia de 
aprovar o texto da Câmara sem alteração, com o compromisso do Palácio do Planalto de 
editar, em seguida, medida provisória com os ajustes dos senadores. 
 
“Há, de fato, alguns pontos no texto que geram preocupação”, disse o senador ao 
Estadão/Broadcast. Um dos temas é a atividade de gestante e lactante em locais 
insalubres.  
 
Pelo projeto, o afastamento do trabalho deixará de ser automático nas situações com risco 
“médio” e “mínimo” e, para deixar o trabalho, a gestante precisará apresentar laudo. 
Ferraço defende que a responsabilidade de afastar deve ser do empregado. 
 
Outro item é a jornada intermitente – quando o empregado só trabalha quando convocado 
pelo empregador. “Achamos que (o texto) ficou muito aberto”, diz, ao argumentar que o 
projeto pode permitir uso abusivo da regra.  
 
A mesma preocupação vale para a jornada de 12 horas trabalhadas com 36 horas de 
descanso. “Não podemos deixar banalizar”, afirma o senador, considerando que o 
esquema é importante para segmentos como a saúde. 
 
Entre os demais pontos a serem alterados, está a possibilidade de redução do intervalo de 
almoço para 30 minutos, fim do intervalo de 15 minutos para mulheres antes da hora extra 
e a obrigação de que o empregado lave o uniforme da empresa. 
 
Ajuste. Eventual alteração provoca um problema para o governo: o texto teria de voltar à 
Câmara.  
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O desdobramento desagrada o Planalto que quer rapidez na tramitação. Para solucionar o 
problema, ganha força a estratégia que prevê aprovação do texto sem alterações no 
Senado com o compromisso do Executivo de editar, em seguida, medida provisória com 
os ajustes acordados pelos senadores. 
 
“Vamos fazer (o ajuste) por redação? Vamos tentar fazer por redação, mas ainda não há 
estratégia definida”, disse o relator. Sobre o uso da MP, que entra em vigor assim que é 
editada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso, Ferraço não demonstra contrariedade.  
 
“Vou repetir Deng Xiaoping (ex-secretário-geral do Partido Comunista Chinês): Não quero 
saber a cor do gato, quero saber se o gato caça o rato”, disse. “Talvez não seja o mais 
importante saber por onde vamos resolver essas questões. O importante é que a gente 
resolva.” 
 
Independentemente da ferramenta jurídica a ser usada, Ferraço explicou que o relatório 
que será produzido “vai demonstrar e dizer como vai ser corrigido (o texto), com o caminho 
legal para isso”. 
 
No Senado, a bancada do PMDB, partido de Michel Temer, está dividida sobre a reforma. 
Enquanto o governo busca uma saída para acelerar a tramitação, o líder da bancada, 
Renan Calheiros (AL), quer mudanças no projeto.  
 
A estratégia de usar uma MP poderia “neutralizar” a ação de Renan, que ameaçaria a 
tramitação na Casa. O senador alagoano avalia até apresentar um texto alternativo “que 
contemple todos os lados envolvidos”, mesmo que isso signifique um atraso na tramitação. 
 
 
 

Reforma vai tirar direitos, afirma ministro do TST 
 
Para Mauricio Godinho Delgado, reforma rebaixa o pa tamar civilizatório mínimo alcançado pela 
legislação brasileira 
 
Fernando Nakagawa, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - A reforma trabalhista vai retirar direitos dos empregados “com uma sagacidade 
sem par”, porque será em um processo gradual. A avaliação é do ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), Mauricio Godinho Delgado.  
 
Em sessão de debate sobre a reforma no Senado, o ministro fez forte discurso contra a 
mudança na legislação, chegando a comparar o novo contrato de jornada intermitente à 
“servidão voluntária”.  
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 “Com todo respeito, a reforma retira muitos direitos, mas com uma inteligência, com uma 
sagacidade sem par”, afirmou. “Os direitos poderão ser retirados no dia a dia da relação de 
emprego”, completou Delgado. 
 
O ministro do TST dá como exemplo o trecho do projeto que estabelece que benefícios 
como ajuda de custo, auxílio alimentação, abonos e diárias para viagens não são parte do 
salário.  
 
“Ao fazer isso, tecnicamente, a reforma já está rebaixando o ganho econômico do 
trabalhador, sem contar que está rebaixando também a arrecadação do Estado”, 
defendeu. 
 
Servidão. Para o ministro, a reforma rebaixa o patamar civilizatório mínimo alcançado pela 
legislação brasileira.  
 
“A jornada intermitente é um contrato de servidão voluntária. O indivíduo simples fica à 
disposição, na verdade, o seu tempo inteiro ao aguardo de três dias de convocação”, 
disse.  
 
O contrato de jornada intermitente, previsto na reforma, permitirá que o funcionário só 
trabalhará e receberá, caso a empresa o convoque com três dias de antecedência. 
 
O ministro explicou também que esse tipo de contrato não possibilitará que o trabalhador 
possa ter crédito bancário, “porque o salário dele é absolutamente desconhecido, nem o 
empregador sabe, nem ele saberá”. 
 
Outra crítica de Delgado é a regra que prevê que os custos de um processo trabalhista 
serão divididos entre empresa e funcionário.  
 
Se o empregado ganhar seis de dez temas, por exemplo, terá de arcar com os custos do 
empregador nos outros quatro.  
 
“Ingressar com ação trabalhista, se aprovada essa fórmula, torna-se um risco terrível para 
o pobre. Só falta isto: o pobre ainda correr risco de sair com um passivo trabalhista às 
avessas”, afirmou. 
 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de São Paulo – 12/05/2017)  


