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Indenização do PDV de servidor federal poderá ser parcelada  
 
Por Edna Simão 
Para ter um alívio fiscal de curto prazo, o governo poderá parcelar o pagamento das 
indenizações devidas aos servidores públicos federais que aderirem ao Programa de 
Desligamento Voluntário (PDV) e à licença sem remuneração. A possibilidade consta de 
medida provisória, assinada ontem pelo presidente Michel Temer, que autoriza a criação 
de um PDV e incentivos para licença não remunerada e adesão à jornada de trabalho 
reduzida com remuneração proporcional. O servidor com menor tempo de exercício no 
serviço público ou em licença para tratar de assuntos particulares terá preferência no PDV. 
Essas medidas foram antecipadas ao Valor pelo ministro do Planejamento, Dyogo de 
Oliveira. Na ocasião, Dyogo afirmou que não há uma meta de redução de quadro de 
pessoal, mas lembrou que no último PDV, realizado há quase 20 anos, cerca de 5 mil 
servidores aderiram ao programa, número que ele considera razoável. Se esse valor se 
confirmar, a economia do governo será de até R$ 1 bilhão por ano.  
 
Segundo o texto da MP, no caso de pagamento parcelado da indenização do PDV, o valor 
pago mensalmente será calculado com base na remuneração do servidor. "O Ministério do 
Planejamento poderá fixar critérios para o pagamento das indenizações que poderá ser 
feito em montante único ou dividido, mediante a depósitos mensais em conta corrente, em 
parcelas com base na remuneração do servidor, até a quitação do valor", informa a medida 
provisória. Uma fonte ouvida pelo Valor explicou que o pagamento parcelado, obedecendo 
o limite salarial do servidor público, dilui o impacto fiscal da medida.  
 
Pela MP, o Ministério do Planejamento vai estabelecer a cada exercício os períodos de 
abertura do PDV e os critérios de adesão ao programa como órgãos e cidades de lotação 
dos servidores, idade, cargos e carreiras abrangidos, observados os limites orçamentários. 
Também vai estabelecer os critérios de concessão dos outros benefícios.  
 
O PDV prevê o pagamento de 1,25 salário por ano trabalhado para quem aderir. O 
ministério ainda vai estabelecer, a cada ano, os períodos de abertura dos PDVs e os 
critérios de adesão. No caso da redução da jornada de trabalho, atualmente de oito horas 
diárias, poderá ser diminuída para seis ou quatro horas. Mas o governo fará o pagamento 
de meia hora adicional. Na avaliação de técnico do governo, essa medida pode trazer 
resultados mais significativos para a diminuição do gasto com pessoal do que o PDV.  
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Segundo a MP, o servidor público poderá, durante o período em que estiver com jornada 
reduzida, exercer outra atividade pública ou privada, desde que não haja conflito de 
interesse. Na licença não remunerada, o servidor pode aderir desde que não esteja em 
estágio probatório. O incentivo corresponderá a três salários extras.  
 
Pela MP, a indenização do PDV e o incentivo à licença sem remuneração não estarão 
sujeitas à incidência de contribuição para o regime próprio de previdência do servidor 
público, assim como para o complementar. O recurso não está sujeito à incidência de 
Imposto de Renda. O tempo de contribuição do serviço público que aderir aos incentivos 
previstos na MP poderá ser computado para fins de aposentadoria e pensão. 
 
 
 

Ociosidade cresce na indústria em junho  
 
Por Cristiane Bonfanti  
A produção e o emprego na indústria brasileira voltaram a cair em junho, de acordo com a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), enquanto o nível de ociosidade das fábricas 
aumentou ligeiramente. Apesar da queda nos indicadores correntes, a entidade avalia que 
os índices de expectativa seguem apontando para um cenário de recuperação do setor. O 
indicador de evolução da produção caiu para 47,7 pontos, contra 53,8 pontos em maio. 
Números abaixo de 50 pontos nesse quesito evidenciam retração na produção. Já o 
indicador do total de empregados foi a 47,6 pontos em junho, queda de 0,5 ponto ante o 
mês anterior. Abaixo dos 50 pontos o número indica queda no emprego.  
 
Segundo os dados da CNI, a utilização da capacidade instalada recuou para 65%, ante 
66% em maio, e está três pontos percentuais abaixo da média histórica de 68% registrada 
desde 2011 para os meses de junho. O estoque efetivo ante o planejado subiu para 50,9 
pontos em junho, de 49,8 pontos em maio. O índice de intenção de investimento, por sua 
vez, ficou em 46,6 pontos, ante 46,5 pontos em maio. O indicador varia de zero a cem 
pontos. Quanto menor o índice, menor é a propensão para o investimento. "Com a elevada 
ociosidade no parque industrial, a disposição para investir continua baixa", diz a CNI.  
 
Os indicadores de expectativas, no entanto, mostram que o setor espera o aumento da 
demanda, das exportações e da compra de matérias-primas nos próximos seis meses. 
Mas em relação ao número de empregados continua em 48,8 pontos, abaixo da linha dos 
50 pontos. Ou seja, mesmo com a perspectiva de recuperação, a indústria deve manter as 
demissões nos próximos seis meses. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 27/07/2017) 



 

3 

 
 

Desemprego na Região Metropolitana de São Paulo estabiliza 
 
- A taxa de desemprego na Região Metropolitana de São Paulo ficou relativamente estável ao 
atingir 18,6% em junho. Os dados são da pesquisa feita pela Fundação Seade e Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O total de desempregados em 
junho foi estimado em 2,07 milhões de pessoas, 42 mil a menos do que em maio. Houve 0,6% de 
redução no nível de ocupação, com eliminação de 59 mil postos de trabalho. Na população 
economicamente ativa também houve queda, porque 101 mil pessoas deixaram o mercado de 
trabalho. Em todo do Brasil, conforme a última pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), em maio existiam 13,771 milhões de pessoas desempregadas. 
 
No caso de São Paulo, entre os setores, houve decréscimo de 1,3% na indústria de transformação, 
com eliminação de 18 mil postos de trabalho, no comércio e reparação de veículos automotores e 
motocicletas, com queda 56 mil postos, em percentual de 3,4%, segundo o estudo divulgado 
ontem pelas entidades. A construção acusou leve baixa de 4 mil postos, ou 0,7%, e os serviços 
tiveram relativa estabilidade, com alta de 0,4% e criação de 19 mil postos. O índice de desemprego 
aberto, ou seja, pessoas que buscaram trabalho nos últimos 30 dias e não trabalharam nos últimos 
sete dias, variou de 15,9% para 15,6%. A taxa de desemprego oculto - pessoas que fizeram 
trabalhos eventuais, não remunerados em negócios de parentes, tentaram mudar de emprego nos 
últimos 30 dias ou que não buscaram emprego em 30 dias - variou de 2,9% para 3%. Entre abril e 
maio deste ano, os rendimentos médios reais de ocupados cresceram 2,5% e de assalariados 
2,8%, passando a R$ 2.004 e R$ 2.091, respectivamente, de acordo com os dados levantados 
pela Fundação Seade e o Dieese. 

Custos 

Ao mesmo tempo, os preços dos produtos e serviços na região metropolitana de São Paulo 
(RMSP) recuaram 0,32% em junho, a maior queda registrada desde o início da série histórica, em 
dezembro de 2010. Os dados são da pesquisa Custo de Vida por Classe Social (CVCS), realizada 
pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). Com esse desempenho, o indicador acumulou alta de 0,90% no primeiro 
semestre deste ano. No mesmo período de 2016, o CVCS apontava elevação de 4,41%, enquanto 
no acumulado dos últimos 12 meses houve alta de 3,02%, ante os 9,64% observados no mesmo 
período do ano passado. Os grupos que mais influenciaram na queda do custo de vida em junho 
foram: habitação (-1,2%), transporte (-0,58%), vestuário (-0,64%) e artigos do lar (-0,24%). 
Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP, ao longo dos três últimos meses as 
oscilações no preço de energia elétrica residencial têm contribuído muito para a queda nos preços 
do grupo habitação. Em abril, houve um declínio de 8,09% no preço da energia elétrica residencial. 
/Agências 

(Fonte: DCI – 27/07/2017) 
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Sem reajuste, servidores ameaçam parar 
 
Trabalhadores públicos já se mobilizam caso governo opte pelo adiamento dos reajustes aprovados 
para 2018 na tentativa de fechar as contas 
 

Idiana Tomazelli, Adriana Fernandes e Lorenna Rodrigues, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - Servidores públicos já se articulam para recorrer à Justiça ou até mesmo 
paralisar serviços caso o governo leve a cabo a proposta de adiar os reajustes salariais já 
aprovados para 2018 e que custariam R$ 22 bilhões. A secretária do Tesouro Nacional, 
Ana Paula Vescovi, afirmou nesta quarta-feira, 26, que o estudo da medida está em linha 
com o objetivo da área econômica de revisar gastos obrigatórios. A medida não teria 
impacto neste ano, mas é uma alternativa para fechar as contas do Orçamento do ano que 
vem, que precisa ser apresentado até o fim de agosto e já traz dor de cabeça para o 
governo. 

“O que pode ser feito é a postergação de reajustes em alguns meses, mas é preciso ver as 
bases legais para se fazer isso”, afirmou Ana Paula. Nos bastidores, a secretária manteve 
uma postura crítica à concessão dos reajustes e hoje tem sido uma das maiores 
defensoras da revisão dos acordos, segundo apurou o Estadão/Broadcast. 

Hoje, Ana Paula ressaltou que a decisão do presidente Michel Temer de dar os aumentos 
foi tomada “com base na interinidade e nas negociações anteriores”. Grande parte dos 
reajustes foi aprovada quando Temer ainda era presidente em exercício, antes do 
impeachment de Dilma Rousseff. Agora, Temer pode recorrer a expediente semelhante ao 
adotado pela antecessora, que em setembro de 2015 adiou aumentos para agosto do ano 
seguinte. 

A indicação de que o governo planeja adiar os reajustes deve acirrar ainda mais os ânimos 
do funcionalismo em um momento já de ebulição por conta da restrição de recursos 
federais. A Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) disse que entrará com 
ação na Justiça para impedir a postergação, caso a medida seja de fato anunciada. O 
presidente da CNSP, Antonio Tuccilio, afirmou que o governo não foi transparente durante 
as negociações dos aumentos, uma vez que não ponderou sobre a situação delicada das 
contas públicas. “Falta gestão. A outra parte (governo) tinha de ter colocado o problema na 
mesa”, disse. “Uma vez que o aumento foi decidido, ele tem de ser cumprido.”  

Mobilização. Os auditores fiscais da Receita Federal vão se reunir hoje para discutir o 
tema. A categoria foi uma das mais mobilizadas pelo reajuste, com paralisações e greves 
que afetaram desde o desembaraço de mercadorias em aduanas até a divulgação de 
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dados sobre a arrecadação federal. “Certamente as entidades não ficarão paradas”, disse 
o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Sindifisco), Claudio Damasceno. 

O adiamento dos reajustes pode ser um dos instrumentos do governo para tentar cumprir 
a meta fiscal estipulada para 2018, de déficit de R$ 129 bilhões. A capacidade da área 
econômica em atingir esse objetivo no ano que vem já tem sido questionada, na esteira da 
pressão crescente por alteração da meta de 2017, para rombo superior aos R$ 139 bilhões 
fixados hoje. 

A mudança na meta fiscal deste ano tem sido discutida internamente por técnicos da área 
econômica diante das incertezas que cercam uma série de receitas previstas pelo 
governo. A maior insegurança está nos R$ 25,7 bilhões esperados com concessões. 
Desse valor, R$ 19,3 bilhões ingressarão nos cofres da União apenas em novembro e 
dezembro, o que diminui a capacidade de ação do governo em caso de frustração. Foi 
essa constatação que levou o Tribunal de Contas da União a emitir alerta à equipe 
econômica sobre a chance real de descumprimento da meta neste ano. 

 

 

Tecnologia e emprego no comércio 
 
O ajuste ao novo mercado de trabalho dependerá em grande parte da existência de uma educação de 
boa qualidade 
 

José Pastore, O Estado de S.Paulo 
Nos últimos anos, comércio e serviços têm sido os setores que mais geraram empregos. 
No Brasil, eles respondem por 75% da mão de obra ocupada. São também os setores que 
possuem a mais variada composição de qualificações, indo desde os profissionais 
altamente especializados, como no caso dos bancos, seguradoras, pesquisa, saúde e 
educação, até os menos qualificados, como é o caso do pessoal auxiliar em lojas, 
restaurantes e hotéis, atividades de asseio e conservação, segurança e outros.  

A entrada maciça do comércio eletrônico está revolucionando o modo de os consumidores 
comprarem, provocando o fechamento das lojas tradicionais. Só no primeiro semestre de 
2017 foram eliminados mais de 100 mil postos de trabalho no comércio nos Estados 
Unidos. Grandes redes de lojas estão fechando por falta de demanda, na medida em que 
os consumidores vão preferindo a internet. Sessenta e cinco por cento dos livros são 
comprados dessa forma; o mesmo ocorre com 45% do material de escritório, 40% dos 
brinquedos e 30% dos eletrônicos. Nos supermercados, cresce o número de lojas sem 
profissionais no caixa – os consumidores entram, fazem as compras e registram o gasto 
no leitor ótico com seu telefone celular. 
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O encolhimento do emprego nesse setor é uma realidade mundial. Para cada emprego 
que se abre no comércio eletrônico, há três que são eliminados nos estabelecimentos 
tradicionais. O desemprego tecnológico atinge parcelas estratégicas da força de trabalho 
do comércio – mulheres, idosos e pessoas com menor qualificação. Nos Estados Unidos, 
projeta-se uma perda de mais de 6 milhões de empregos no setor ao longo dos próximos 
cinco anos. O fenômeno avança em praticamente todos os países, pondo em risco os 
atuais 200 milhões de empregos das lojas de varejo.  

O mesmo ocorre no setor de restaurantes e hotelaria. É cada vez maior o número de 
restaurantes que usam novas tecnologias para servir ou entregar refeições. A rede 
McDonald’s acaba de instalar 14 mil quiosques de autoatendimento nos Estados Unidos, 
poupando os atendentes de balcão. E tem planos para crescer. A Amazon iniciou um 
serviço de entrega de refeições, substituindo os garçons. No campo da hotelaria, cresce o 
número de hotéis onde a entrada e a saída dos hóspedes são feitas em máquinas 
eletrônicas e a limpeza dos quartos, realizada por robôs.  

O Brasil não está isento dos impactos dessas mudanças. Em relatório recém-publicado, a 
Consultoria McKinsey estima que cerca de 50% dos atuais postos de trabalho no Brasil 
poderão ser automatizados em um período de 10 a 15 anos. Esse é, sem dúvida, o maior 
desafio para os formuladores de políticas públicas, que têm de atenuar os efeitos 
deletérios do avanço tecnológico.  

Ocorre que faltam métodos seguros para fazer previsões nesse campo. É por isso que 
alguns pesquisadores estão propondo a construção de índices de automação e, 
sobretudo, de uso de inteligência artificial (Erik Brymjolfsson e Tom Mitchel, Tracking how 
technology is transforming work, Revista Nature, abril de 2017). São ferramentas de 
grande utilidade para se redesenhar os currículos das escolas para atender a demandas 
emergentes.  

Embora esse ferramental seja ainda embrionário, uma coisa é certa: o ajuste ao novo 
mercado de trabalho dependerá em grande parte da existência de uma educação de boa 
qualidade e que permita às pessoas aproveitarem as novas oportunidades profissionais. 
Essa educação terá de ser continuada ao longo de toda a vida profissional e, quem sabe, 
na aposentadoria.  

*PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PRESIDENTE DO CONSELHO DE EMPREGO E RELAÇÕES 
DO TRABALHO  

DA FECOMERCIO-SP, É MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS. 

(Fonte: Estado de SP – 27/07/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Acidente de trabalho  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) aumentou de R$ 10 mil para R$ 40 mil o valor da 
indenização a ser paga pela Polo Design Indústria e Comércio de Móveis Estofados, de 
Maringá (PR), a um trabalhador que perdeu a visão do olho esquerdo e a força da mão 
direita ao sofrer acidente numa máquina de polir peças.  
 
A decisão da 1ª Turma (RR-9955000- 54.2006.5.09.0021) considerou que os critérios 
adotados pelas instâncias inferiores para a fixação do valor foram subdimensionados, em 
relação a critérios como gravidade do acidente, conduta e capacidade econômica da 
empresa, extensão do dano e caráter punitivo e pedagógico da condenação.  
 
O trabalhador disse que, ao operar a politriz, usava luvas velhas e impregnadas de 
substâncias que a tornavam escorregadia e insegura, como sebo animal e parafina, 
aplicados na peça a ser polida. Foi assim que a peça escorregou, girou e atingiu a mão 
direita e o lado esquerdo do rosto, causando corte no couro cabeludo, perda de 99% da 
visão do olho esquerdo e da força de apreensão da mão direita.  
 
Para ele, a culpa pelo acidente foi da empresa, pois no dia pediu luvas novas e não foi 
atendido, nem recebia equipamento de proteção (capacete e viseira) que poderiam evitá-
lo. A Polo, em sua defesa, afirmou que fornecia os equipamentos de proteção individual e 
instruções para uso das máquinas. 
 
 
 
 


