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Após perder 40% dos postos formais, setor de audiovisual se 
profissionaliza 
 
Entre 2007 e 2015 setor enfrentou a retração do mercado de CDs e DVDs e encarou a concorrência 
pesada de plataformas como Netflix e Spotify, que levou empresas do ramo a se reinventarem 
 

 

 

São Paulo - Ainda digerindo as mudanças causadas pela tecnologia, o setor de 
audiovisual no País perdeu, entre 2007 e 2015, mais de 40% da força de trabalho formal, 
movimento puxado pela queda do mercado de venda e aluguel de CDs e DVDs. Na contra 
partida, a lei de incentivo ao conteúdo nacional e maior concorrência elevou a qualidade e 
a profissionalização do segmento. 
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Segundo o estudo "Emprego no setor audiovisual", divulgado recentemente pela Agência 
Nacional do Cinema (Ancine), quase 100 mil pessoas trabalham em diversas atividades 
que fomentam a cadeia audiovisual, em um mercado que gira mais de R$ 24 bilhões. 
Dentre os segmentos, a pesquisa identificou que a 'TV aberta' é quem mais detém 
colaboradores: 54% dos empregos formais em 2015 - alta de 9 pontos percentuais (p.p) 
em relação a 2007. Os destaques, no entanto, foram os segmentos de produção e pós-
produção audiovisual, que passou de 5.358 empregos em 2007 para 11.252 em 2015, e as 
empresas exibidoras, que obtiveram um avanço de 69% no volume de empregos no 
mesmo período. 
 
De acordo com a diretora-presidente em exercício da Ancine, Debora Ivanov, a Lei n° 
12.485/2011 - que estabelece a exibição de, ao menos, 3 horas e 30 minutos de 
conteúdos nacionais por parte dos canais de TV Paga com programação destinada à 
cultura - foi determinante para o amadurecimento do setor: "A Lei foi importantíssima para 
o avanço do audiovisual no País; uma oportunidade para que as empresas independentes 
pudessem mostrar suas produções." Mapeando apenas os postos de trabalho formal, 
Debora conta que as próximas pesquisas irão mensurar também o número de empregos 
indiretos no setor - que chegaria a 140 mil pessoas. 
 
Com relação à qualificação da mão de obra, o estudo detectou crescimento de 9 p.p. na 
participação de trabalhadores com nível superior (completo ou incompleto) no período, 
passando de 33% em 2007 para 42% em 2015. Ademais, outro avanço visto foi o de 
colaboradores com mestrado ou doutorado, que passou de 0,13% para 0,45%, na mesma 
base comparativa. Reflexo do aprimoramento do setor, entre 2007 e 2015 houve 
decréscimo de 5 p.p. em relação aos profissionais com nível médio, que ainda são a 
maioria, de 55% para 50% desse mercado. 
 
Declínio 
 
Em crise, o comércio varejista de CDs e DVDs e a locação dessas mídias perderam 
espaço nos últimos anos. Plataformas de vídeos sob demanda, como a Netflix e Spotify, a 
queda de valor dos produtos e, principalmente, a pirataria doméstica dizimaram esses 
mercados. Se em 2007, o segmento de 'aluguel de DVDs' representava 12% dos 
empregos no setor, esse percentual foi a 4% em 2015 - perda de 6,3 mil postos. Além 
disso, as lojas especializadas nas vendas de CDs e DVDs viram queda de 3,1 mil 
empregos no período, caindo de 8% para apenas 4% no setor audiovisual. 
 
CDs e DVDs em queda 
 
A deterioração dessas atividades também pode ser identificada a partir do número de 
estabelecimentos. Segundo o estudo, 5.144 empresas que trabalhavam estritamente com 
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locação de DVDs ou com a comercialização de CDs e DVDs encerraram operações no 
período. "A tecnologia mudou o comportamento de consumo. Por conta dela, estamos com 
uma ascensão em outras áreas. Tudo está mais acessível para o consumidor. O mercado 
de vídeo sob demanda cresce em vertigem novamente", admite. 
 
Segundo a diretora-presidente em exercício da Ancine, a ascensão da Netflix no cenário 
brasileiro, no entanto, não diminuiu o número de frequentadores nas salas de cinemas do 
País, tampouco a quantidade de produções nacionais. Em 2016, a entidade diagnosticou 
que 184 milhões de ingressos foram comercializados, alta de 6,36% ante o ano anterior. 
Além disso, 139 filmes brasileiros foram lançados no ano passado; avanço de 5,30% 
diante dos números de 2015. 
 
Presença feminina 
 
Embora tenha avançado com relação à representatividade das mulheres no audiovisual 
nos últimos anos, o gênero ainda está restrito a cargos subalternos. "De 2.583 obras, só 
17% são dirigidas por mulheres; 21% são roteiristas e 41% trabalham com produção 
executiva. Se levar em conta que as mulheres são 51% da população, e elas são a maior 
fatia dos consumidores, ainda há muito a evoluir", assume. 
Felipe Mendes 
 

 

 

Pequenas e médias empresas ficam fora das exportações de 
calçados 
 
O setor calçadista enfrenta um movimento de fortalecimento de fabricantes de maior porte no 
mercado internacional; a marca Havaianas, da Alpargatas, deve ampliar presença nos EUA 
 

São Paulo - Apesar do crescimento das exportações do setor calçadista, os benefícios 
estão concentrados numa fatia pequena da indústria. Enquanto as grandes fabricantes 
avançam no exterior, pequenas e médias estão ficando fora do jogo. "Vivendo um 
movimento de fortalecimento das empresas de maior porte no mercado internacional", 
observa o consultor de Inteligência Comercial da Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados) e professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da 
Unisinos, Marcos Lélis. 
 
Segundo ele, a questão cambial vem ajudando empresas que encontram nas vendas ao 
exterior uma alternativa para seus produtos em relação ao mercado interno. No entanto, 
Lélis observa que as fábricas menores estão perdendo essa possibilidade, em razão da 
crise econômica, que reduziu a capacidade investimento em capacidade produtividade, 
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inovação e desenvolvimento de novos produtos. "Essas empresas trabalham no limite e 
não estão conseguindo acompanhar o aumento da demanda", ressalta ele. A consultoria 
IEMI - Inteligência de Mercado projeta produção de 936,2 milhões de pares este ano, uma 
alta de 3% frente a 2016. Porém, o montante é inferior a produção de 2014, quando 
chegou a 1,018 bilhão de pares. "O setor ainda não conseguiu recuperar o espaço perdido 
no mercado interno", afirmou o diretor do IEMI, Marcelo Prado. "Neste cenário [de queda], 
as pequenas e médias sofrem mais", acrescenta ele. Por outro lado, Abicalçados informa 
que, entre janeiro e junho, foram embarcados 59,36 milhões de pares, aumento de 2,5% 
sobre igual intervalo do ano passado. A receita obtida com as exportações no período 
somaram US$ 528,8 milhões, incremento de 17% - puxada, sobretudo, pela alta média 
15% nos preços. 
 
O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, avalia que as grandes indústrias têm 
mais capacidade de acessar o mercado externo, o que requer uma sofisticação adicional, 
em termos de envolvimento comercial e estruturação produtiva - algo mais restritivo à 
pequena e média indústria calçadista. De acordo com ele, porém, há importantes 
exemplos de empresas pequenas que produzem em menor quantidade, mas vendem com 
alto valor agregado, que participam do programa setorial de incentivo à exportação 
Brazilian Footwear. O diretor da Focal, Gustavo Campos, consultoria que atua no setor 
calçadista, avaliou que o cenário de recessão interna prejudicou a competitividade e 
reduziu a rentabilidade das companhias. Nos cálculos dele, cerca de dez marcas 
concentram aproximadamente 50% das vendas. "O caminho para a indústria é investir na 
produção e no fortalecimento da marca." 
 
Alpargatas 
 
Enquanto as pequenas e médias sofrem para conquistar fatia de mercado, as grandes 
companhias devem abocanhar mais espaço, sobretudo no exterior. A principal delas é a 
Alpargatas, que passou a ser controlada pela Itaúsa (holding de investimentos do Itaú) e a 
Cambuhy/Brasil Warrant (braços de investimento da família Moreira Salles), numa 
operação que movimentou R$ 3,5 bilhões. "É um novo grupo, com mais tempo no 
mercado, experiência financeira e espírito empreendedor, desembarcando na Alpargatas", 
avalia a analista da Eleven Financial, Giovana Scottini. Na sexta-feira (14), em sua 
primeira manifestação após a aquisição, a Itaúsa informou que quer expandir a presença 
internacional da Havaianas - principal marca da empresa. O foco será ampliar o alcance 
da companhia, sobretudo nos Estados Unidos. "A Havaianas é um caso exemplar de 
inserção internacional de um produto básico, que se transformou num produto de alto valor 
agregado", diz Klein. Só os negócios internacionais de sandálias somam 58% de receita 
da Alpargatas. - Rodrigo Petry - 
 

(Fonte: DCI – 17/07/2017) 
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Desemprego longo reduz chances de recolocação 
 
Segundo o IBGE, 3 milhões de brasileiros já estão há mais de 2 anos sem emprego 
 
Renée Pereira, O Estado de S.Paulo 

O número de pessoas desempregadas há mais de dois anos dobrou de 2015 para cá, com 
o prolongamento da crise econômica. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), esse grupo já soma quase 3 milhões de pessoas sem emprego fixo e 
com baixa perspectiva de se recolocar no mercado de trabalho. Para esses trabalhadores, 
a busca pelo emprego virou uma corrida contra o relógio, já que quanto mais tempo fora 
do mercado, maior a dificuldade para retornar. 
 
A situação é mais complicada entre os profissionais com idade entre 18 e 24 anos e 30 e 
39 anos (ver quadro ao lado). Só nessas duas faixas, o número de pessoas sem emprego 
há mais de dois anos soma 1,5 milhão. “Em geral, essas pessoas têm menos qualificação. 
Com o passar do tempo, não conseguem mais entrar no mercado de trabalho”, afirma o 
economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). 
 
Segundo ele, esses profissionais vão começar a sentir ainda mais esse efeito quando a 
economia voltar a crescer e demandar mão de obra. Além de enfrentar o preconceito das 
empresas em relação ao tempo sem um emprego fixo, também podem sofrer com as 
mudanças tecnológicas. Para Barbosa, esse grupo vai merecer atenção especial, caso 
contrário a crise atual terá efeitos permanentes em sua empregabilidade. 
 
Se para os jovens a situação é complicada, entre os mais velhos chega a ser dramática. 
Embora não represente o maior número de pessoas sem trabalho há mais de dois anos, a 
faixa etária que teve o maior avanço no índice de desemprego desde 2015 foi aquela entre 
50 e 59 anos. Esse grupo cresceu 140% e passou a somar 248 mil pessoas. “Uma 
característica dessa crise é exatamente o fato de que vários chefes de família estão 
perdendo o emprego”, afirma o economista Renan De Pieri, professor do Insper. “São 
pessoas mais experientes e que ganham mais.” 
 
Tecnologia. Segundo os economistas, alguns fatores explicam a dificuldade para se 
recolocar depois de um tempo longo sem emprego fixo. Uma delas é a rapidez das 
mudanças tecnológicas na economia. “Se um profissional que está na ativa já sente a 
mudança de tecnologia, imagine uma pessoa que fica dois, três ou quatro anos 
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desempregado”, alerta Barbosa. Isso sem contar que, nesse meio tempo, a própria função 
do trabalhador pode desaparecer. Em algumas áreas, como o setor bancário, por exemplo, 
a automatização está alterando muito a dinâmica do mercado de trabalho. 
 
Flexibilidade. Segundo o diretor executivo da empresa de recrutamento Michael Page, 
Ricardo Basaglia, depois de uma crise os empregos não voltam com as mesmas 
características, o que exige dos candidatos maior flexibilidade para se adequar às novas 
funções. Num primeiro momento, diz ele, o trabalhador se mostra resistente a mudanças e 
à redução da remuneração. Mas com o passar do tempo e o afastamento do mercado, ele 
começa a ser mais flexível. “Nesse momento, ele terá de responder ao empregador por 
que está há tanto tempo fora do mercado de trabalho.”  
 
De Pieri, do Insper, diz que há preconceito por parte das empresas em relação aos 
trabalhadores que ficam muito tempo sem emprego fixo. “A justificativa é que esse 
profissional perde habilidade técnica e de liderança.” Por isso, completa o professor, é 
importante manter contato com pessoas do mercado para não se distanciar muito da 
realidade. É o que tem feito o web designer Wado Cravo.  
 
Sem emprego há mais de dois anos, ele busca os antigos contatos para se manter 
atualizado e fazer bicos. São os trabalhos esporádicos que têm garantido seu sustento 
durante esse tempo. Mas o dinheiro só dá para cobrir o básico, diz ele. “Tive de cortar 
quase tudo. Hoje, moro de favor na casa da minha filha.” Apesar de procurar emprego com 
frequência e mandar currículos para empresas, ele não tem tido sucesso para se 
recolocar. “Nunca tinha vivido algo nessa magnitude. A crise está matando muitos 
profissionais dessa área.” 
 
"Os bicos só dão para pagar o básico" 

 
Maria Queiroz era pesquisadora do Ibope até outubro de 2014, quando foi demitida. Desde 
então, vive dos trabalhos que surgem esporadicamente. “É muito sazonal. Às vezes fico 
semanas sem um trabalho e, quando consigo, pagam muito mal.” Aos 57 anos, ela diz que 
teve de reduzir muito seu padrão de vida para se enquadrar à nova realidade financeira. 
 
Maria já teve uma empresa de pisos laminados e administrou um restaurante antes de se 
tornar pesquisadora social. Enquanto estava empregada, vivia numa casa confortável e 
bem localizada. “Hoje, moro na periferia da zona leste, num apartamento de conjunto 
popular. Meu padrão de vida foi extremamente reduzido.” 
 
O que ganha fazendo “bicos” é suficiente só para pagar as contas básicas. E duas 
semanas sem nenhum trabalho significa ficar 45 dias sem nenhum ganho. “Isso, claro, se 
a empresa pagar no tempo esperado. Se atrasar, são pelo menos dois meses de penúria.” 
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Apesar de estar há quase três anos sem emprego fixo, ela não perdeu as esperanças de 
conseguir se recolocar. “Só assim vou conseguir recuperar meu padrão antigo, limpar meu 
nome e pagar as dívidas.”  
 
"Tenho vivido uma avanlanche" 
 
De 2015 para cá, a vida do designer gráfico Gustavo Fernochi passou por uma reviravolta. 
Em janeiro daquele ano, ele entrou no corte de gastos da empresa onde trabalhava há 
dois anos e meio e foi demitido. Ao mesmo tempo, recebeu a notícia de que, em breve, 
seria pai. Desde então ele vem fazendo todo o tipo de trabalho esporádico para conseguir 
complementar a renda da mulher, que continua trabalhando. “Faço de tudo, até trabalhar 
em obra”, afirma o profissional. 
 
Os esforços, no entanto, não têm sido suficientes, especialmente com uma criança 
pequena em casa. “Temos recebido ajuda financeira da família para arcar com os 
compromissos, incluindo o aluguel.”  
 
Fernochi diz que, apesar da crise e da redução dos postos de trabalho no País, continua 
mandando currículos para empresas e procurando vagas em agências de emprego. Mas lá 
se vão dois anos e meio de busca sem sucesso. “É como se eu fosse experiente demais 
para uma vaga de salário mais baixo. Mas eu estou topando qualquer coisa, mesmo que 
seja para ocupar outra função.” 
 
Aos 30 anos, o designer faz parte de uma geração que vive a primeira grande crise 
econômica brasileira. “Tenho vivido uma avalanche.” 
 
‘Faço evento até em velório' 
 
Luis Fernando Alves quase não se lembra de como é viver com um emprego fixo. Há cinco 
anos ele perdeu o emprego e desde então vive da renda de eventos. “Vou aonde me 
chamam. Faço festa infantil, de debutantes, chá de bebê e, acredite, até velório.” Alves foi 
contratado para chorar durante duas horas e ganhou R$ 200. 
 
Mas, mesmo nos meses mais cheios, ele não consegue ter a mesma renda que tinha 
quando trabalhava como designer gráfico. “Meus ganhos chegavam a R$ 5 mil. Agora não 
consigo mais esse valor.” 
 
Casado e com a mulher também desempregada, ele perdeu o apartamento que o casal 
vinha pagando nos últimos anos. Com o desemprego, as parcelas foram se acumulando e 
ele perdeu o imóvel. “Hoje, moramos de favor na casa da minha sogra.” 
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A queda na renda também fez o casal rever as prioridades e cortar “na carne” os gastos. 
Antes, os dois iam muito ao cinema, shows e faziam viagens. Além disso, compravam 
coisas por impulso, às vezes sem necessidade. Mas tudo mudou. Dependendo do mês, os 
dois precisam de ajuda da família para conseguir fechar no azul. “Mas ainda tenho o sonho 
de trabalhar com o que realmente gosto.” 
 
 

Caixa reabre PDV e espera adesão de mais de 5 mil 
colaboradores 
 
Banco estatal busca completar expectativa de 10 mil colaboradores, não confirmada no primeiro 
período do programa, em março 
 

Aline Bronzati, O Estado de S.Paulo 
A Caixa Econômica Federal reabriu um programa de demissão voluntária extraordinário 
(PDVE) e espera que a adesão alcance no máximo 5,480 colaboradores, apurou 
o Broadcast, serviço de informação em tempo real da Agência Estado. Na iniciativa 
anterior, encerrada em março último, o banco teve a adesão de 4,645 funcionários em um 
contingente de 30 mil pessoas elegíveis. A expectativa da Caixa, em seu PDV anterior, era 
alcançar 10 mil colaboradores. Como não chegou no número, o banco optou por reabrir o 
programa. Ao final de março, a Caixa contava com 101,505 colaboradores, considerando 
estagiários e aprendizes. Somente empregados do banco eram 91,128. Isso significa a 
redução de 5,863 colaboradores em um ano, uma vez que já tinha contemplado em seus 
números o impacto do primeiro PDV que fez neste ano. 
 
Desta vez, o período de adesão ao programa de demissão voluntária começa na próxima 
segunda-feira, 17, e vai até 14 de agosto. Com isso, o desligamento dos funcionários que 
aderirem ao PDV deve ocorrer de 24 de julho a 25 de agosto, conforme informações de 
documento enviado aos gestores do banco e obtido pelo Broadcast. "O PDVE tem por 
objetivo dar suporte financeiro aos empregados que queiram se desligar voluntariamente 
da empresa e que se enquadrem nas regras", explica a Caixa, na carta. 
 
Poderão aderir ao programa de demissão voluntária do banco público os colaboradores 
com no mínimo 15 anos de casa; aposentados pelo INSS até a data de desligamento, 
exceto quando for por invalidez; funcionários aptos a se aposentarem até 31 de dezembro 
de 2017 ou com adicional de função de confiança/cargo em comissão gratificada até a 
data de desligamento. 
 
Em troca, a Caixa está oferecendo apoio financeiro, em caráter indenizatório e a ser pago 
em parcela única, de dez remunerações base do empregado, limitado a R$ 500 mil. Os 
funcionários que aderirem, conforme explica o banco, permanecerão com o plano de 
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saúde da instituição desde que atendam os requisitos estabelecidos pela instituição. Para 
os que não se enquadrarem, o banco oferece a permanência no plano por 24 meses, sem 
prorrogação. 
 
Essa semana, o Bradesco também anunciou um PDV, o primeiro de sua história. O 
objetivo do banco, que precisa eliminar gorduras após a incorporação do HSBC, é 
alcançar uma adesão de entre 5 mil e 10 mil colaboradores, conforme antecipou 
o Broadcast na última quinta-feira, 13. O prazo de adesão é parecido ao da Caixa. 
Começa na próxima segunda-feira, 17, e vai até 31 de agosto. O público-alvo inclui todo o 
conglomerado Bradesco, mas apenas para funcionários com mais de dez anos de casa e 
não está disponível para todos os departamentos, de acordo com fontes. 
 
O Bradesco contava com 106,644 funcionários em março último, número 16,68% maior do 
que o visto um ano antes, ou seja, antes da integração do HSBC, que começou a ser 
considerado nos demonstrativos financeiros da instituição em julho de 2016 e adicionou 
cerca de 20 mil colaboradores ao quadro do banco. Já o Banco do Brasil fez, no ano 
passado, um plano de incentivo à aposentadoria. Na ocasião, a instituição conseguiu a 
adesão de 9,4 mil funcionários num horizonte possível de 18 mil servidores. O banco tem 
dito que não deve fazer outro movimento nesta direção. 
 
As iniciativas dos bancos, seja do lado de demissões voluntárias ou incentivo à 
aposentadoria, ocorrem em meio à um movimento de reestruturação das redes físicas, 
com a maior relevância dos canais digitais, que já representam a maioria das transações 
bancárias, e ainda do internet banking. Além de fechar algumas unidades, as grandes 
instituições de varejo no País estão readequando as agências, transformando-as em 
espaços de negócios já que, cada vez mais, os correntistas fazem transações pelos seus 
celulares e tablets. 
 
Ao final de março último, os cinco maiores bancos do País reuniam 19,220 agências, 
conforme dados disponíveis nos balanços de Bradesco, Itaú Unibanco, BB, Santander 
Brasil e Caixa. O número indica a redução de apenas 142 unidades em um ano. 
Desconsiderando as 851 agências agregadas ao Bradesco por conta da integração do 
HSBC, a redução se aproxima de mil agências. Já em termos de funcionários no Brasil, os 
cincos maiores bancos somavam quase 426 mil colaboradores no primeiro trimestre, 
enxugamento de cerca de 3,800 pessoas em um ano. Aqui, também se descontado o 
contingente do HSBC, a redução seria bem maior. 
Procurada, a Caixa confirmou a reabertura do programa de demissão voluntária 
extraordinário. 
 

 
 
(Fonte: Estado de SP – 17/07/2017) 
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Contratações de fim de ano serão primeiro teste da reforma 
trabalhista 
 
FERNANDA PERRIN, FILIPE OLIVEIRA, NATÁLIA PORTINARI DE SÃO PAULO 
As contratações de fim de ano para atender a demanda do período de festas deverão ser 
o primeiro teste da reforma trabalhista, com a adoção do contrato de jornada intermitente 
nas vagas temporárias que surgem na época. 
 
Tradicionalmente, o setor de comércio e serviços amplia a equipe por meio de contratos 
com prazo determinado, ou informalmente, valendo-se dos chamados "extras" -
trabalhadores que prestam serviço sem registro. 
 
Com a reforma, as empresas poderão empregar funcionários apenas pelo período em que 
efetivamente precisarem deles -algumas horas ou dias na semana, por exemplo. O 
funcionário nesse modelo têm a carteira assinada e deve receber todos os direitos -como 
férias, 13º e FGTS- proporcionais somente ao período trabalhado. 
 
"Para o final de ano o contrato intermitente vai ser o principal modelo adotado. A gente 
sabe que no fim de semana sempre tem um movimento maior", diz Valquiria Furlani, 
coordenadora do departamento jurídico do Sindilojas-SP (sindicato dos lojistas de rua 
paulistas). 
 
Essa possibilidade de formalizar relações de trabalho que na prática já existem, mas de 
modo ilegal, é um dos principais ganhos da reforma, de acordo com Ivo Dall'Acqua Junior, 
vice-presidente da FecomercioSP. 
 
Do lado do empresário, uma outra vantagem é aumentar a segurança jurídica, uma vez 
que ele não corre mais o risco de sofrer um processo por uso de mão de obra não 
registrada, afirma Paulo Solmucci Jr., presidente da Abrasel (associação nacional de bares 
e restaurantes). 
 
"O que era feito escondido e com alto grau de ineficiência vai passar a ser feito 
formalmente, com eficiência e dignidade. Porque hoje o 'extra' se sente um pária na 
sociedade", afirma Solmucci Jr. 
 
Isso não significa, contudo, o fim do contrato temporário. Para Nabil Sahyoun, presidente 
da Alshop (associação dos lojistas de shopping), segmentos do varejo vão continuar 
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preferindo ter uma pessoa fixa porque precisam de alguém mais "integrado e 
desenvolvido". 
 
O setor de comércio e serviços também estuda negociar no acordo coletivo da categoria 
uma nova distribuição da jornada semanal para os funcionários fixos -outra novidade 
trazida na reforma. 
 
Segundo Dall'Acqua Junior, seria possível contratos que previssem jornadas de trabalho 
com 36 ou 40 horas semanais divididas em quatro dias, por exemplo. 
 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
Além de lojas e restaurantes, as construtoras também devem valer-se em larga escala da 
jornada intermitente. 
 
Mais da metade dos trabalhadores do setor hoje vivem na informalidade em razão da 
dificuldade de contratar com carteira assinada funcionários por períodos curtos, diz José 
Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. 
 
"Se eu preciso de um eletricista na época de concretagem, uma vez por semana, é 
intermitente. Passa a ser complementar à terceirizações. Vai ter novas contratações 
porque vai tirar gente da informalidade", afirma. 
 
O setor não deve voltar a ampliar o número de empregados tão cedo, diante da crise que 
atinge a construção civil. Mas, uma vez que a demanda reaqueça, "certamente as 
primeiras contratações devem ser de trabalhadores que exercem funções temporárias e 
intermitentes", diz Haruo Ishikawa, vice-presidente de Relações Capital-Trabalho do 
SindusCon-SP. 
 
PREJUÍZO PARA O TRABALHADOR 
 
Sindicatos de trabalhadores do setor de comércio e serviços temem o uso do contrato de 
jornada intermitente, que julgam precarizar as condições do profissional, e buscam formas 
de regulá-lo. 
 
Essa preocupação deriva do fato de o empregado nessa condição receber 
proporcionalmente às horas trabalhadas no mês. Embora o valor mínimo da hora não 
possa ser inferior ao equivalente da hora do salário mínimo, se o funcionário trabalhar por 
poucas horas no mês, vai receber menos do que o piso. 
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Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), central que congrega 
categorias do setor de comércio, defende o estabelecimento de um percentual máximo de 
10% de trabalhadores no quadro de uma empresa em regime intermitente. 
 
"A lei permite que funcionários ganhem R$ 200 por mês. É uma precarização muito 
grande", diz Patah. A UGT quer que o trabalhador tenha, nesses contratos, garantia de 
receber um salário mínimo mensal, independentemente das horas trabalhadas. 
 
Para Moacy Tesch, presidente da Contratuh (confederação de trabalhadores no setor de 
turismo e hotelaria), o contrato intermitente é "desculpa para flexibilizar" em restaurantes e 
shoppings. 
 
"Essa história de que serve só para fim do ano e feriado é mentira. É muito melhor para o 
empregador ter alguém sempre à sua disposição sem ter que pagar salário", afirma Tesch. 
"Assim eles acabam com a qualidade da mão de obra de uma empresa." 
 
O governo elabora uma medida provisória para alterar e regular algumas regras da 
reforma trabalhista. Em relação ao trabalho intermitente, deve ser criada uma quarentena 
de 18 meses para impedir que empresas demitam e recontratem um funcionário nesse 
regime. Essa salvaguarda, porém, valeria apenas pelos próximos três anos. 
 
A CUT (Central Única dos Trabalhadores) não vê espaço para negociação. "Vamos ao 
Supremo Tribunal Federal para barrar toda a reforma", afirma Heleno Torres, dirigente da 
CNTE (confederação de trabalhadores em educação).  
 
 
 

Empresas não se preparam para novo eSocial, vigente a partir 
de 2018 
 
FILIPE OLIVEIRA DE SÃO PAULO 
Quase metade das empresas que passarão a enviar, a partir do eSocial, informações de 
folha de pagamento e encargos trabalhistas em tempo real ao governo a partir de 2018 
ainda não se preparou para o novo sistema. 
 
A Receita Federal estima que 14 mil companhias estarão sujeitas ao eSocial a partir de 
janeiro. As demais entram no sistema no segundo semestre de 2018. 
 
Pesquisa da consultoria EY (antiga Ernst Young) com 386 companhias com faturamento 
superior a R$ 78 milhões ao ano -sujeitas à obrigação no começo do ano- aponta que 48% 
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não têm nenhuma avaliação sobre quais as mudanças que terão de ser feitas para adotar 
o novo sistema. 
 
O eSocial permitirá um aumento na capacidade de fiscalização de órgãos como Ministério 
do Trabalho e Previdência, além do fisco. 
 
Deslizes comuns no cumprimento da legislação -como horas extras acima do limite de 
duas por dia e divisão de férias além do previsto em lei- e de procedimentos poderão ser 
monitorados sem fiscalização presencial. 
 
Segundo Marcelo Godinho, sócio da EY, não será mais possível resolver questões 
trabalhistas com "jeitinho". Empresas deverão ter mais planejamento e controle. 
 
Se uma obra estiver atrasada, por exemplo, não será possível telefonar para trabalhadores 
para que venham no dia seguinte e formalizar a contratação depois, diz. 
 
A empresa que não se adequar não conseguirá fazer suas declarações, perderá a certidão 
negativa de débitos (será considerada inadimplente com o governo) e estará sujeita a 
multas. 
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DADOS 
 
O novo sistema, diz Valter Shimidu, sócio da KPMG,exigirá nome, CPF, PIS e endereço de 
cada funcionário. Se um dado estiver errado, as informações não são enviadas. 
 
"Temos visto que 10% da base cadastral das empresas tem alguma inconsistência. Em 
uma empresa de 5.000 pessoas, 500 cadastros têm problema", afirma. 
 
Segundo a EY, 54% das empresas ainda não revisaram os cadastros de funcionários. 
 
Companhias também terão de estar em dia com seus programas de saúde e segurança no 
trabalho e registrar com prontidão faltas e licenças médicas, afirma Helio Donin Júnior, 
diretor de educação e cultura da Fenacon (federação das empresas contábeis). 
 
Para ele, a demora das empresas em se preparar para o novo eSocial decorre do atraso 
na entrada em funcionamento, que estava prevista, inicialmente, para 2014. 
 
De acordo com Donin, apesar da dificuldade inicial, o eSocial deverá diminuir a burocracia, 
pois levará à eliminação gradual de outras declarações trabalhistas, como a Rais e o 
Caged. 
 
O novo eSocial estará liberado para testes em agosto. 
 
ACOMPANHAMENTO 
 
Altemir Linhares de Melo, auditor-fiscal da Receita e assessor especial para o eSocial, 
afirma que o órgão acompanha a evolução do quadro, que se assemelha muito aos 
períodos que antecederam outras cinco etapas de implantação do Sistema Público de 
Escrituração Digital. 
 
Ele afirma que a decisão de postergar o início do eSocial para janeiro de 2018 decorreu de 
apelos dos segmentos econômicos envolvidos. 
 
O auditor ainda afirmou que não existe nenhuma hipótese de adiamento da entrada em 
funcionamento do eSocial no ano que vem.  
 
 
 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 17/07/2017) 
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DECISÕES 
 

 

 

Costura e acabamentos  
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ingressou com ação (ADI 5.742) no Supremo 

Tribunal Federal (STF) contra a Lei Complementar 157/2016, que passou a tributar as 

atividades de costura e acabamento com o Imposto sobre Serviços (ISS). A CNI defende 

que essas atividades, quando inseridas no ciclo econômico da produção de outros bens 

antes de alcançar o consumidor final, não sejam tributadas pelo ISS, uma vez que não se 

referem a produtos finais, mas a insumos da indústria.  

 
Dano efetivo  
 
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou pedido para aumentar uma 

indenização de danos morais, por entender que o valor não era irrisório. Além disso, a 

turma entendeu que a mera probabilidade de sua ocorrência não pode ser considerada 

para fins de quantificação do dano extrapatrimonial. A relatora do caso, ministra Nancy 

Andrighi, destacou que o ordenamento jurídico nacional não permite a indenização nos 

casos de dano hipotético. Dessa forma, mesmo que o processo relate ter havido uma 

probabilidade de dano, não é possível quantificar o risco aparente, segundo a relatora do 

processo (REsp 1660167). 

 
 
 
 


