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Apesar de protesto, Senado aprova reforma trabalhista  
 

Por Vandson Lima e Fabio Murakawa 

Foi aprovado no Senado e vai à sanção presidencial, por 50 votos a 26 e uma abstenção, o 
projeto de lei que modifica mais de cem pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
A sessão foi marcada por um protesto inédito, no qual senadoras de oposição fizeram uma 
ocupação, por mais de sete horas, da Mesa que comanda os trabalhos da Casa. Logo após a 
rejeição dos destaques e a conclusão da votação, o presidente Michel Temer fez um discurso, 
comemorando a aprovação da reforma. Segundo o presidente, a nova legislação "criará 
relações trabalhistas adequadas à realidade atual". Para Temer, a aprovação da reforma foi "a 
vitória na luta contra o desemprego". E acrescentou: "A modernização trabalhista é a via 
rápida para novos empregos."  
 
Dentre as principais alterações promovidas pela reforma estão a permissão para que acordos 
entre as partes tenham prevalência sobre a legislação; a criação de novos tipos de contratos 
de trabalho, entre eles o trabalho intermitente, a ampliação da possibilidade de acordos 
individuais, entre eles a jornada de 12 horas por 36 horas de descanso e redução de intervalo 
intrajornada; a previsão de banco de horas para compensação de horas extras, sem 
necessidade de acordo coletivo. Além disso, o projeto dificulta e encarece o acesso à Justiça 
do Trabalho, exclui a obrigatoriedade de homologações de demissões por sindicatos, retira a 
obrigação de negociar com sindicatos demissões coletivas e acaba com a obrigatoriedade do 
imposto sindical. Após a votação, o líder do governo e relator da reforma trabalhista em 
plenário, Romero Jucá (PMDB-RR) reforçou a promessa do presidente Michel Temer de editar 
uma medida provisória com ajustes à reforma, além de vetar alguns pontos do texto. Serão 
alterados o artigo que versa sobre a jornada de 12 horas por 36 de descanso, para estipular 
que ela somente poderá ocorrer por acordo coletivo; o artigo que versa sobre danos 
extrapatrimoniais, para desvincular o valor das indenizações ao salário do trabalhador; o artigo 
que permite que gestantes e lactantes trabalhem em locais insalubres; e a figura do autônomo 
exclusivo será vetada.  
 
Além disso, o governo mexerá no artigo que versa sobre o trabalho intermitente, para estipular 
uma quarentena de 18 meses para que os trabalhadores demitidos sejam contratados por 
esse regime. E ajustará a figura da comissão de empregados, criada pela reforma, para 
impedir que ela substitua o papel dos sindicatos em negociações coletivas. "Temos 
compromisso de que esses pontos pactuados continuarão abertos pra receber sugestão até a 
véspera da MP", disse Jucá. "Essa lei é moderna e vai gerar empregos". Uma versão 
preliminar da medida provisória circulou entre senadores da base, com mudanças propostas 
em alguns artigos. Eunício assume o comando da Mesa: “Estou profundamente chocado com 
o que estou vendo. É a desmoralização da Casa”. Sem apoios suficientes para derrubar a 
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chamada reforma trabalhista, opositores do governo tentaram impedir que a proposta fosse a 
voto. Senadoras do PT e PCdoB - e depois outras de PDT, PSB e até a pemedebista Kátia 
Abreu (TO) - tomaram os lugares da presidência e dos integrantes da Mesa que conduziriam a 
sessão. O presidente Eunício Oliveira (PMDB-CE) mandou desligar as luzes e microfones do 
plenário e suspendeu a sessão. As senadoras almoçaram no local às escuras. A ocupação da 
Mesa de trabalho estava combinada na oposição desde ontem, segundo uma fonte. Gleisi 
Hoffmann (PR) chegou a ser desaconselhada de participar, inclusive, já que é presidente 
nacional do PT. Mas acabou comandando a ocupação, estando durante todo o tempo com o 
celular na mão e transmitindo ao vivo o que se passava. Negociações foram conduzidas 
durante toda a tarde. A oposição, contudo, exigia um acordo para aprovar um destaque à 
proposta, o que na prática forçaria o retorno da matéria para a Câmara dos Deputados, que 
era justamente o que o governo queria evitar.  
 
Os governistas chegaram a cogitar realizar a sessão em outro espaço no Senado. Vice-
presidente, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) recolheu assinaturas. Havia dúvidas, no entanto, 
sobre a validade regimental da mudança de local, que poderia ser contestada posteriormente. 
Por fim, Eunício foi ao plenário e disse que, sem acordo, colocaria a matéria para votação de 
qualquer maneira, no plenário ou em qualquer outro lugar. "Estou profundamente chocado 
com o que estou vendo hoje. Já esperei por mais de sete horas. O problema não é o mérito da 
matéria. É a desmoralização da Casa. É a primeira vez que vejo isso na vida", afirmou.  
 
Eunício argumentou a oposição quebrou o acordo que previu várias sessões para discussão 
da proposta. "Podíamos ter votado essa matéria na terça-feira. Permiti quarta e quinta-feira 
microfone aberto para todos se manifestarem. Não fiz para a oposição fazer sua fala. O 
entendimento foi quebrado hoje". Sem acordo, Eunício primeiro sentou-se em uma cadeira 
lateral à Mesa anunciando que comandaria os trabalhos e, microfone na mão, iniciou os 
encaminhamentos. Como seria impossível passar a palavra às bancadas naquela situação, os 
opositores finalmente cederam e deixaram a Mesa. Gleisi afirmou que a medida extrema foi 
tomada porque "não tinha outra coisa para fazer. Tempos de exceção exigem de nossa parte 
reações anormais", justificou. O senador José Medeiros (PSD-MT) protocolou uma 
representação contra as senadoras por quebra de decoro parlamentar.  
 
O PMDB teve apenas quatro votos contrários à reforma: Renan Calheiros (AL), Katia Abreu 
(TO), Roberto Requião (PR) e Eduardo Braga (AM). O senador Hélio José (PMDB-DF), que 
chegou a perder cargos no governo federal por vociferar contra a reforma, não apareceu para 
votar. Já Ronaldo Caiado (DEM-GO), que chegou a se manifestar contra a impossibilidade de 
o Senado mexer no texto, votou pela aprovação. O ex-presidente Fernando Collor (PTC-AL) 
votou contra. Os dois senadores do recém-criado Podemos, Álvaro Dias e Romário, também 
se opuseram. A única abstenção foi da senadora Lúcia Vânia (PSB-GO).  
 
(Colaborou Andrea Jubé) 
 
(Fonte: Valor Econômico – 12/07/2017) 
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Unilever amplia benefícios com foco na diversidade 
 
Para garantir que todos os perfis de funcionários tenham suas necessidades atendidas, gestão é 
pautada em muito diálogo entre funcionários e gestores 

 

São Paulo - A Unilever continua investindo no pacote de benefícios da empresa para atrair e 
reter talentos, com foco na diversidade, conta a diretora de Recursos Humanos da Unilever 
Brasil, Carolina Mazziero. Segundo ela, uma dos benefícios é o berçário na sede da 
companhia, para que pais e mães possam levar os filhos ao trabalho. "Esse é um exemplo das 
ações para que as mulheres se sintam atraídas em trabalhar na Unilever e temos também a 
licença flexível para a maternidade", destaca ela. O horário flexível de trabalho é outra medida 
que atrai quem busca melhorar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. "O nosso 
pacote de benefícios tenta ser amplo para promover a equidade entre os funcionários, a 
igualdade de oportunidade, mas respeitando as características individuais", acrescenta a 
executiva. Ela afirma ainda que, para prezar pela qualidade de vidas dos funcionários, é 
importante garantir que todos os benefícios sejam equitativos, como o berçário para pais e 
mães. "Mas não queremos falar apenas com uma geração de funcionários, como a que tem ou 
quer ter filhos ou os mais jovens que valorizam a flexibilidade de trabalho. Hoje temos mais de 
13 mil funcionários no Brasil e benefícios para todos", ressalta a diretora da Unilever. 
 
A companhia tem ainda uma plataforma para doenças crônicas e um programa de atividades 
físicas pela empresa Gym Pass, responsável pela gestão do programa. Pelo Gym Pass, os 
funcionários da companhia têm acesso a uma rede de academias filiadas, espalhadas pelo 
Brasil. O programa em parceria com a Gym Pass já tem a adesão de 44% dos funcionários da 
Unilever, sendo que na unidade de São Paulo, o percentual é de 54,5%, conforme dados da 
companhia. "O benefício das atividades físicas, assim como a de informações sobre doenças 
crônicas, são feitas em parcerias, o que ajuda a dividir a carga operacional de todos esses 
programas", conta ela. Mesmo com um portfólio de benefícios amplo, a companhia não 
precisou aumentar o quadro dos funcionários da área de gestão de pessoal para cuidar de 
todos os programas. 

Desafio constante 

Na avaliação de Carolina, o grande desafio das companhias em geral, e não apenas da 
Unilever, para avançar na agenda de benefícios aos funcionários, é mostrar os resultados 
práticos dessas ações. "Tentamos atrelar, com a nossa experiência, o uso desses programas 
[de benefício] a indicadores quantitativos. Fazemos pesquisas que mostram quanto de 
retenção de funcionários a companhia tem conseguido, comparando os custos desses 
programas com os custos de demissão e recrutamento", detalha ela. Um piloto para mensurar 
o retorno sobre o investimento da companhia está em funcionamento em uma das fábricas. "O 
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primeiro sinal positivos do programa é a redução do número de absenteísmo [ausência ou 
atraso]", informa ela. O impacto das ações sobre a marca da companhia como empregadora 
também começaram a aparecer com mais força. "Recebemos o prêmio do LinkedIn como uma 
das empresas mais buscadas nessa rede social, uma boa forma de mensurar como está o 
interesse das pessoas em trabalhar na empresa", cita. Apesar disso, na visão dela 
implementação de um programa de benefícios, também pode ser um desafio. Mas para 
garantir o sucesso das ações é necessário garantir o diálogo entre dentro da companhia. 

Jéssica Kruckenfellner 

 

 

IBGE: Produção industrial sobe em 10 dos 14 locais 
pesquisados em maio ante abril 
 
Os avanços mais intensos assinalados foram registrados no Ceará (5,9%), Bahia (3,6%) e Pará (3,1%) 

 

RIO - O crescimento de 0,8% no ritmo da produção industrial nacional foi resultado da 
expansão em 10 dos 14 locais pesquisados, na passagem de abril para maio, segundo os 
dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Os avanços mais intensos assinalados foram registrados no 
Ceará (5,9%), Bahia (3,6%) e Pará (3,1%). Houve crescimento também no Rio Grande do Sul 
(2,5%), São Paulo (2,5%), Santa Catarina (1,4%), Paraná (1,4%), Região Nordeste (1,3%), 
Goiás (0,8%) e Pernambuco (0,1%). Na direção oposta, o Estado do Amazonas (-3,6%) 
apontou o resultado negativo mais acentuado, após a queda de 0,6% verificada no mês 
anterior. As demais taxas negativas foram assinaladas por Espírito Santo (-1,9%), Rio de 
Janeiro (-1,6%) e Minas Gerais (-0,2%). 
 

Comparação anual 

O maior parque industrial do País, São Paulo, registrou expansão de 4,3% em maio, em 
relação ao mesmo mês de 2016, segundo os dados do IBGE. Nessa comparação, houve 
expansão em 10 dos 15 locais pesquisados. A alta mais intensa foi verificada em Santa 
Catarina (9,5%), puxada pelos avanços nos setores de confecção de artigos do vestuário e 
acessórios, metalurgia e produtos alimentícios. Os demais resultados positivos ocorreram no 
Paraná (7,6%), Rio Grande do Sul (7,4%), Ceará (7,4%), Pará (2,9%), Rio de Janeiro (2,9%), 
Minas Gerais (2,5%), Região Nordeste (1,4%) e Espírito Santo (1,2%). Na direção contrária, 
houve perdas no Mato Grosso (-3,5%), Pernambuco (-3,2%), Bahia (-1,0%), Goiás (-0,6%) e 
Amazonas (-0,1%). Na média nacional, a indústria teve expansão de 4,0% em maio ante o 
mesmo período de 2016. O IBGE ponderou, entretanto, que o resultado foi ajudado por um 
efeito calendário, uma vez que maio de 2017 teve um dia útil a mais do que maio do ano 
anterior. (Estadão Conteúdo) 

(Fonte: DCI – 12/07/2017) 
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Para empresários, nova lei moderniza relações de trabalho 
 
Segundo representantes da iniciativa privada, legislação brasileira estava muito distante da realidade 
mundial 

 
Reneé Pereira, O Estado de S.Paulo 

A aprovação da reforma trabalhista, nesta terça-feira, 11, no Senado Federal, foi uma vitória para o 
setor produtivo brasileiro, que há anos tenta mudar as leis nacionais. Na opinião dos 
representantes da iniciativa privada, a reforma é o início de um caminho de modernização das 
relações de trabalho que o País começa a trilhar e que trará maior competitividade para as 
empresas nacionais. Na opinião do presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso Dias Cardoso, além de dar um pouco de 
modernidade à legislação trabalhista, a reforma aprovada vai trazer para a legalidade um “monte 
de gente” que não tem carteira assinada. “Temos viajado muito mundo afora e é impressionante o 
‘gap’ do Brasil em relação ao resto do mundo em termos de relações de trabalho”, afirma Cardoso. 
 
Segundo ele, hoje o maior risco para o empreendedor é o risco trabalhista, já que o judiciário 
legisla para o trabalhador. “Hoje o Brasil só atrai investimentos em áreas de baixo valor agregado 
ou naqueles setores ligados a recursos naturais. A primeira coisa que o investidor estrangeiro olha 
é a que questão trabalhista.” 
 
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) também celebrou a decisão do 
Senado. “Teremos uma modernização da legislação trabalhista que esperamos há 70 anos. 
Estamos satisfeitos”, afirmou a diretora executiva e jurídica da Fiesp, Luciana Freire. Para ela, o 
pilar da reforma é a questão do negociado se sobrepor ao legislado. Nos últimos anos, diz a 
executiva, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público têm anulado as decisões entre os sindicatos 
e as empresas, o que gerava incerteza para o setor produtivo. Cardoso, da Abimaq, também 
elogiou a medida e diz que, ao contrário do que muitos estão afirmando, a nova regra vai dar mais 
força aos sindicatos, já que os acordo vão prevalecer sobre a legislação. A reforma, segundo os 
executivos, vai trazer a legislação para a nova realidade do mercado de trabalho, como o home 
office. Além disso, afirmam eles, vai beneficiar trabalhadores que estavam à margem da CLT. 
“Aqueles que não têm carteira assinada, que não tem direito a férias e ao 13º salário, agora serão 
legalizados”, afirma Luciana, referindo-se aos trabalhadores que vivem de “bicos”. 
 
Foco. Para o presidente do Sindicato da Habitação, Flavio Amary, a reforma trabalhista era uma 
necessidade para devolver a competitividade ao País. Para ele, neste momento o foco do 
Congresso deve ser exatamente a aprovação de medidas que deem condições para a economia 
retomar o crescimento. Ontem, a entidade publicou uma carta onde elogia os “acertos da política 
econômica” e as “propostas reformistas”, que têm permitido a retomada da produção e a geração 
de emprego. “Entendemos que não podemos ser neutros. Não se trata de defender partido, mas 
neste momento acreditamos que o Congresso em conjunto com o executivo tem de continuar as 
reformas e daqui a um ano e meio passamos por novas eleições”, diz o presidente da entidade. 
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(Fonte: Estado de SP – 12/07/2017) 


