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Setor privado critica reoneração da folha  
 
Por Fabio Graner  
Representantes de diversos setores industriais e de serviços atacaram ontem a Medida 
Provisória que promove a reoneração da folha de pagamentos, medida que deve gerar R$ 
4,8 bilhões aos cofres do governo neste ano e R$ 12,5 bilhões em 2018. Em audiência 
pública na comissão mista que examina a MP 774/17, o discurso consensual do setor 
privado foi de que a proposta muda a regra do jogo com ele em andamento e que a 
medida vai destruir milhares de empregos e prejudicar a recuperação econômica. A 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) apresentou estudo feito 
especificamente para a reunião mostrando que em apenas sete setores serão cortados 77 
mil empregos. O setor de call centers falou em redução de 120 mil empregos.  
 
A grande maioria dos parlamentares presentes à audiência pública também atacaram a 
medida. E o próprio relator, senador Airton Sandoval (PMDBSP), demonstrou, em 
entrevista ao Valor, preocupação com os impactos dela na economia e com o que também 
classificou de mudança de regra com o jogo em andamento. Ele iria apresentar nesta 
quarta o seu relatório sobre a MP, mas, a pedido do Ministério da Fazenda com quem se 
reuniu, adiou para a semana que vem.  
 
Sandoval explicou que a Fazenda quer aprovar o projeto como está, pois não considera 
lógico que, em meio a um processo de reforma da Previdência, alguns setores não 
contribuam para o ajuste fiscal. Por outro lado, o senador destacou que a medida atinge 
setores importantes da economia e que vai tentar buscar uma solução de equilíbrio. Ele 
explicou que já tinha duas versões de relatório, em uma delas empurrava o início da 
reoneração para 2018, em outra, mantinha o benefício para os setores que foram os 
primeiros contemplados, como confecções e vestuário, calçados e outros.  
 
Durante a audiência pública, o diretor do departamento jurídico da Fiesp, Helcio Honda, 
apresentou um estudo feito pela entidade mostrando uma série de impactos negativos da 
MP, além da destruição de 12,7% dos empregos em sete setores pesquisados. "A 
anulação da desoneração representa uma mudança na regra com impacto inesperado no 
custo das empresas, pois é realizada de forma abrupta e dentro do exercício financeiro 
anual das empresas", disse Honda, lembrando que a reoneração entre em vigor 
efetivamente no mês que vem, após 90 dias da edição da medida provisória.  
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Ele lembrou ainda que os contratos de exportação são particularmente prejudicados, pois 
têm prazo mais longo e não podem ser renegociados sem um elevado risco de perda do 
cliente. "[A medida] agrava ainda mais a insegurança jurídica existente no país, prejudica 
os investimentos planejados, com possibilidade de suas anulações", afirmou, ressaltando 
que o ambiente de recessão também dificulta para as empresas repassar a alta de custo 
para os preços.  
 
O presidenteexecutivo da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), 
José Velloso, disse que a reoneração será "mais uma ceifada no setor", que hoje fatura 
metade do que faturava em 2013. O presidente da Associação Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), Sérgio Paulo Galindo, disse que a 
medida vai desorganizar o setor e prejudicar a competitividade das empresas no mercado 
internacional.  
 
O chefe do departamento de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, 
Claudemir Malaquias, único representante do governo a contrapor a dezena de 
representantes do setor privado, disse que a desoneração custa muito caro para os efeitos 
que gera. Lembrou estudos feitos há dois anos que apontavam que cada emprego custava 
por ano de R$ 58 mil a R$ 67 mil com a desoneração da folha. Malaquias disse que a 
reoneração da folha é uma necessidade porque a medida desequilibrou as contas 
previdenciárias, que precisam ser financiadas. "As premissas de quando a medida foi feita 
não são mais as mesmas", disse. 
 
 
 

Governo manobra e reforma da CLT é aprovada em comi ssão 
do Senado  
 
Por Fabio Murakawa e Vandson Lima 
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou ontem, após mais de 8 
horas de discussão, o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDBES), favorável ao 
projeto gestado da Câmara dos Deputados e que modifica mais de cem artigos da 
Consolidação das Leis do Trabalho. O texto passará ainda por mais duas comissões antes 
de ir a plenário. O governo quer o texto aprovado até o fim do mês.  
 
O parecer foi aprovado com 14 votos favoráveis e 11 contrários. A vitória, no entanto, foi 
obtida à custa da articulação do governo nos bastidores, com direito a distribuição de 
cargos. Senadores antes contrários ao projeto não compareceram à sessão, sendo 
substituídos por suplentes simpáticos à reforma.  
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O senador Omar Aziz (PSDAM), que chegou a se declarar contrário ao projeto, faltou à 
votação. Na sextafeira, foi publicada a nomeação de Appio Tolentino para a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Appio foi secretárioadjunto da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Seplan) na gestão Aziz no 
governo do Amazonas. Ele substituiu Rebecca Garcia, indicada por Eduardo Braga 
(PMDBAM), que se distanciou do governo.  
 
No lugar de Aziz, votou Sérgio Petecão (PSDAC), a favor do relatório de Ferraço.  
 
Outro caso foi o de Telmário Mota (PTBRR). Ele havia garantido a senadores de oposição 
que compareceria à sessão e votaria para barrar o projeto. Só que não apareceu. Ou 
melhor, Telmário esteve no Senado. Às 14h11, discursou no plenário em favor da PEC 
que legaliza a prática da vaquejada e dos rodeios, promulgada ontem. Na votação do 
relatório na CAE, que ocorreu por volta das 18h  o senador é titular do colegiado , 
Telmário, no entanto, se ausentou. Em seu lugar, votou favoravelmente à reforma Cidinho 
Santos (PRMT), que é suplente do ministro da Agricultura, Blairo Maggi.  
 
Senadores da oposição chegaram a fazer troça com o líder do governo no Senado, 
Romero Jucá (PMDBRR), questionando onde ele havia "encarcerado" Telmário. E 
desconfiam que ele, na verdade, foi contemplado com alguma benesse pelo governo.  
 
O parecer de Ferraço mantém intacto o projeto aprovado pela Câmara no final de abril. O 
relator, no entanto, sugeriu mudanças em alguns tópicos da reforma, mas sem alterar os 
artigos, o que obrigaria o retorno do texto para a apreciação dos deputados  algo que o 
governo quer evitar.  
 
Ferraço e o presidente Michel Temer entraram em acordo para que as modificações sejam 
feitas por meio de vetos presidenciais e uma medida provisória, que irá regulamentar as 
condições do trabalho intermitente  uma novidade trazida pela reforma.  
 
A tramitação da matéria no Senado segue, assim, cronograma acertado entre governo e 
oposição. Hoje, Ferraço lerá seu relatório na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A 
votação na CAS está prevista para a semana que vem, antes do feriado de Corpus Christi.  
 
Na semana seguinte, por volta de 20 de junho, será a vez de Romero Jucá (PMDBRR), 
líder do governo, ler seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).  
 
Jucá pode dar vista coletiva a seu parecer para que ele seja votado na CCJ e no plenário 
do Senado na última semana do mês. Mas ele cogita apresentar requerimento de urgência 
para adiantar a tramitação em uma semana.  
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Pelo acordo costurado entre Ferraço e Temer, além da MP do trabalho intermitente, outros 
tópicos deverão ser modificados por meio de vetos presidenciais sugeridos pelo relator. 
São eles: a permissão médica para o trabalho de gestantes em locais insalubres, o que 
hoje é proibido; a possibilidade de realização de jornadas de 12 por 36 horas via acordo 
individual; a formação de uma comissão de representantes de empregados para negociar 
diretamente com os patrões, em lugar dos sindicatos; a possibilidade de intervalo de 
menos de uma hora para almoço; e o fim da obrigatoriedade de concessão de um intervalo 
de 15 minutos para a mulher entre a jornada normal e a hora extra. 
 
 
 

Incerteza faz indicador de emprego da FGV recuar  
 
Por Robson Sales  
O crescimento da incerteza provocado pela atual crise política e uma recuperação 
econômica mais lenta do que o esperado jogaram para baixo o Indicador Antecedente de 
Emprego (IAEmp), da FGV, em maio. O índice recuou 1,2 ponto no mês, na comparação 
com abril, para 99,3 pontos. Foi a primeira queda desde dezembro. Caso o cenário de 
indefinição continue pelos próximos meses haverá quedas mais fortes, prevê o economista 
do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) Fernando Holanda Barbosa Filho. Para ele, a 
tendência de recuperação do emprego foi colocada em xeque.  
 
Até abril o indicador acumulou alta de 10,5 pontos. A queda de maio, após estabilidade em 
abril, segundo Barbosa Filho, "tem forte relação com as expectativas frustradas de 
recuperação da economia mais consistente, mais até do que com a crise política". Os 
componentes que mais contribuíram para a queda do índice foram os indicadores que 
medem o grau de satisfação com a situação dos negócios no momento atual e o otimismo 
para os próximos seis meses, com quedas de 4,3 e 3,6 pontos, respectivamente.  
 
O Indicador Antecedente de Emprego mede a expectativa em relação ao mercado de 
trabalho. Isso quer dizer que havia uma projeção de melhora, que agora foi interrompida. 
Havia a expectativa de que o mercado de trabalho atingisse o fundo do poço no segundo 
trimestre deste ano e a partir de então começasse a se recuperar. Essa tendência, no 
entanto, está em xeque por causa do aprofundamento da crise política e das incertezas 
dos empresários, ponderou o economista.  
 
O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), que mede a atual situação do mercado de 
trabalho, caiu 0,1 ponto em relação a abril, para 97,3 pontos, mantendo o movimento 
descendente. É o menor patamar desde agosto. 
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Cenário ruim afeta mais pequena indústria, diz CNI  
 
Responsáveis pela metade dos empregos na indústria, as pequenas empresas têm sido as 
mais afetadas pela crise, indica levantamento da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI).  
 
Com acesso restrito ao crédito e com menos reservas para suportar a queda da demanda, 
as indústrias de menor porte têm mais dificuldade de se recuperar da recessão.  
 
O estudo mostra que as indústrias de pequeno porte têm obtido indicadores piores que as 
de grande porte desde o início de 2015, pouco depois de o país entrar em recessão.  
 
Os números foram obtidos com base na Sondagem Industrial, pesquisa mensal divulgada 
pela CNI que revela as expectativas e as decisões dos empresários da indústria.  
 
Medida de zero a cem pontos, a Sondagem Industrial tem uma linha de corte de 50 
pontos, que indica estabilidade.  
 
A pesquisa indica cenário negativo abaixo desse valor e perspectivas favoráveis acima 
desse nível.  
 
Com a intensificação da crise econômica, toda a indústria passou a registrar indicadores 
abaixo de 50 pontos, mas as pequenas empresas sempre ficaram atrás das grandes.  
 
Em relação à expectativa de demanda, as pequenas empresas oscilaram em torno de 46 
pontos. As indústrias de maior porte registraram 49 pontos, ainda pessimista, mas próximo 
da estabilidade.  
 
Os números foram obtidos retirandose a mediana (valor central em torno do qual um 
indicador oscila) da Sondagem Industrial.  
 
As disparidades são maiores nos indicadores que refletem as finanças. Nos últimos dois 
anos e meio, o indicador de situação financeira (avaliação do empresário sobre as 
finanças da companhia) tem variado em torno de 34 pontos para as pequenas indústrias, 
contra 43 para as grandes companhias.  
 
No acesso ao crédito, a pontuação tem oscilado em torno de 27,5 pontos para as menores 
empresas e 33,5 para as maiores. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 07/06/2017) 
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DECISÕES 
 
 

Hora noturna  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu a validade da fixação da hora noturna 

em 60 minutos por meio de norma coletiva e absolveu a Kaefer Agro Industrial, do Paraná, 

da condenação ao pagamento de horas extras a um auxiliar de produção.  

 

A decisão unânime da 2ª Turma (RR47838.2011.5.09. 0069) segue entendimento 

pacificado pelo TST no sentido da possibilidade de flexibilizar a hora noturna, mediante 

compensação no percentual do adicional noturno.  

 

De acordo com o artigo 73 da CLT, a hora do trabalho noturno, entre as 22h de um dia e 

as 5h do dia seguinte, será computada como de 52 minutos e 30 segundos (parágrafo 1º), 

e remunerada com acréscimo de pelo menos 20% em relação à hora diurna.  

 

No caso da Kaefer, até janeiro de 2007 as convenções coletivas estabeleciam que a hora 

noturna era de 60 minutos, e adicional compensatório de 40%.  

 

Para o auxiliar, a hora noturna não pode ser objeto de negociação coletiva, por se tratar de 

benefício ao trabalhador que atua nesse período. Por isso, pedia o pagamento da 

diferença. 


