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Acordos salariais ampliam ganho real em julho  
 
Por Ligia Guimarães  

A queda da inflação em 2017 continua a ampliar os reajustes reais para as categorias 
profissionais que negociaram acordos coletivos salariais em julho ao maior nível nos 
últimos 12 meses.  
 
Dados do Boletim Salariômetro, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), indicam que os acordos e convenções coletivas registrados no mês 
passado tiveram reajuste real médio de 2,4%, mais que o 1,6% observado em junho, e 
maior patamar desde agosto do ano passado.  
 
O aumento real de julho resulta da combinação de reajustes nominais medianos 
estagnados em 5% desde abril, mas com inflação mais baixa a cada mês e que, no Índice 
Nacional de Preços ao Consumido (INPC) acumulado em 12 meses, está em 2,6%.  
 
"O interessante é que há um ano os reajustes eram de quase 10%, mas não havia ganho 
real porque a inflação estava alta", afirma o coordenador do Salariômetro, Hélio 
Zylberstajn.  
 
Em agosto do ano passado, por exemplo, quando o reajustes nominal mediano obtido nos 
acordos e convenções realizados entre sindicatos e empresas era de 9,6%, mesmo 
percentual do INPC - não havia ganho salarial real.  
 
Os reajustes superiores à inflação começaram a ocorrer em fevereiro deste ano, à medida 
que a inflação caiu abaixo dos 5,4%. "Agora o reajuste nominal é 5%, bem menor que no 
ano passado, o reajuste real é de 2,4%, que é um ganho enorme", afirma.  
 
O relatório da Fipe analisa os resultados das negociações coletivas, incluindo reajustes e 
pisos salariais; bem como a evolução da folha de salários do conjunto das empresas 
brasileira, com base nos acordos e convenções registrados na página Mediador do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  
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A perspectiva, prevê Zylberstajn, é que o ritmo de alta real nas negociações persista até o 
fim do ano. A projeção do boletim Focus, do Banco Central, é que o INPC termine o ano 
ainda baixo, em 3%, e permaneça abaixo de 4% até abril de 2018.  
 
"O trabalhador empregado está conseguindo recuperar a inflação e um 'troco'".  
 
Em julho, a mediana dos pisos salariais negociados no país em julho foi R$ 1.170, valor 
24,8% maior que o salário mínimo vigente, de R$ 937.  
 
Nas convenções coletivas, mais abrangentes porque são pactuadas entre sindicatos 
profissionais e sindicatos patronais, o piso mediano foi R$ 1.120. Nos acordos coletivos, 
negociados entre sindicatos e apenas uma empresa, foi um pouco maior, de R$ 1.180.  
 
Outro destaque positivo dos últimos meses no boletim, segundo o pesquisador, tem sido o 
menor número de acordos com redução de jornada e salário. Foram 43 entre janeiro e 
julho deste ano, ante 361 no mesmo período do ano passado.  
 
Em julho, foi registrado um único acordo desse tipo. "Sinal de que a crise está amainando".  
 
Em 2017 até julho, 76,9% das convenções e acordos coletivos realizadas tiveram reajuste 
acima do INPC, proporção maior que os 72,1% no primeiro semestre. A folha salarial do 
setor formal também continua crescendo.  
 
Em maio, último mês com o dado disponível, a folha salarial chegou a R$ 103,9 bilhões, 
cifra 0,5% maior do que a observada em abril e 1,6% maior que o valor de maio de 2016, 
quando era de R$ 102,2 bilhões.  
 
Entre as categorias, as cinco que receberam os maiores reajustes medianos no 
acumulado de 12 meses terminados em julho foram condomínios e edifícios (1,42%), 
feiras, eventos e divulgações (também com 1,42%), hospitais e serviços de saúde (1,02%), 
cemitério e agências funerárias (0,86%) e agricultura e pecuária (0,85%).  
 
No mesmo tipo de comparação, as maiores perdas foram de publicidade e propaganda (-
0,08%) e extração e refino de petróleo (-4,62%).  
 
Levando em conta os Estados, os maiores beneficiados foram Tocantins (0,92%), Rio 
Grande do Sul (0,52%), Goiás (0,42%), Ceará (0,41%) e Mato Grosso (0,38%).  
 
Já os que tiveram os piores reajustes foram Bahia (0,01%), Rio de Janeiro, São Paulo e 
Pernambuco (todos com zero e Amazonas (-0,55%). 
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Centrais sindicais e empresários vão se reunir com Temer  
 
Por Thais Carrança  

Empresários e centrais sindicais se reunirão com o presidente Michel Temer no dia 12 de 
setembro, no Palácio do Planalto, para discutir uma agenda comum de pautas para a 
retomada do crescimento econômico e do emprego.  
 
A informação é de Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp).  
 
Skaf se reuniu ontem com representantes da Força Sindical, União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), Nova Central, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 
(CTB) e Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB).  
 
A Central Única dos Trabalhadores (CUT) não participou do encontro.  
 
João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical, disse que a reunião 
definiu como pautas prioritárias a retomada do crédito, a continuidade da redução da taxa 
de juros, o debate sobre conteúdo nacional na área do petróleo, o aumento das parcelas 
do seguro-desemprego e o debate em torno da reforma tributária.  
 
Outra prioridade é a retomada de obras paralisadas pela Lava-Jato, disse Juruna. "Muitas 
empresas que estão na área da construção pesada fecharam, pararam a produção ou as 
obras estão paradas. Com isso, milhares de trabalhadores estão desempregados", disse.  
 
O líder sindical avalia que seria importante haver um debate para que sejam firmados 
acordos de leniência que não levem ao fechamento das empresas. "A Lava-Jato está 
prejudicando nosso país porque está desempregando e não está propondo uma solução."  
 
Skaf também citou como pautas acordadas durante reunião de ontem e que serão levadas 
ao presidente Temer, a questão do crédito, da retomada das obras paradas e a extensão 
do seguro-desemprego de cinco para sete meses. No entanto, disse que não foi discutida 
a questão do acordo de leniência para as empresas.  
 
"Não fizemos nenhuma análise sobre a Lava-Jato. O fato é que, onde houver obras 
paradas, é preciso reiniciar essas obras, mesmo que com outras empresas", disse a 
jornalistas, após o término da reunião com as centrais. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 23/08/2017) 
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Pesquisa Ciesp mostra retomada da indústria 
 
Sondagem realizada pela Facamp, referente ao mês de julho deste ano, aponta dados positivos na 
contratação de empregos na região e também no aumento das importações e das exportações 

 

Campinas - O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) regional Campinas 
divulgou ontem (22) pesquisa de sondagem industrial elaborada pelo Centro de Pesquisas 
Econômicas da Facamp (Faculdades de Campinas) referente a julho de 2017. Segundo o 
levantamento, o mês foi positivo na contratação de empregos e também no aumento das 
importações e exportações. 
 
Na avaliação do diretor titular do Ciesp Campinas, José Nunes Filho, os índices 
demonstram uma leve retomada econômica na região. "Em alguns setores essa retomada 
já está acontecendo, principalmente, setores ligados ao agronegócio e à cadeia produtiva 
de alimentos.  

Os setores de bens duráveis já demoram mais porque dependem muito do crédito e o 
crédito está muito escasso e muito caro, então o que nós estamos assistindo agora é uma 
estabilização do nível de emprego.  

Nós tivemos um ganho de 200 postos de emprego no mês de julho e no acumulado do ano 
nós também temos um saldo positivo de 200 postos de trabalho, o que significa que hoje 
estamos em equilíbrio, mas a contratação forte ainda não aconteceu e isso é muito 
importante para que a roda do consumo também volte a girar", afirma. 

A região englobando os municípios atendidos pelo Ciesp Campinas registrou um saldo 
comercial deficitário de US$ 652 milhões em julho de 2017, ou seja, um crescimento de 
23,7% em relação a julho de 2016, quando o déficit foi de US$ 527 milhões.  

As exportações tiveram uma expansão de 6,2%: de US$ 239,6 milhões em julho de 2016 
para US$ 254,4 milhões em julho deste ano.  

As importações também registraram avanço de 18,2% passando de US$ 766,6 milhões 
em julho de 2016 para US$ 906,4 milhões em julho de 2017. Com isso a corrente de 
comércio, na comparação do mês de julho entre 2016 e 2017, apresentou um aumento de 
15,4%. 
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Legislação 
 
Para a diretora adjunta de comércio exterior do Ciesp Campinas, Carmem Pavin, o 
aumento das importações e das exportações soa positivo e indicando certa retomada do 
processo produtivo na região. "Nós crescemos na exportação isso significa que estamos 
exportando mais e o pessoal está conseguindo abrir mais negócios, então as empresas 
estão investindo e com isso a gente espera que também esteja aumentando o nível de 
empregos também.  
 
A importação aumentando também é importante para nós porque as empresas estão 
produzindo. Em uma reunião em Viracopos, o pessoal disse que realmente em julho eles 
bateram recordes nas importações e já voltaram aqueles patamares que tinham há dois 
anos e com isso estão bem otimistas", conta. 
 
Para Carmem Pavin o governo federal está fazendo algumas mudanças na legislação para 
facilitar mais as exportações e as importações. "Essas mudanças são fundamentais. Uma 
delas foi o ex tarifário. A gente pagava 2% e agora paga zero. Isso é um investimento que 
o empresariado vai fazer no país porque vai poder importar máquinas e equipamentos e 
bens duráveis com uma alíquota e 0%", explica. 

O ex tarifário é um benefício concedido às empresas na importação de máquinas e 
equipamentos para o parque fabril. O imposto em média, sem o benefício, é de 14%. No 
ex tarifário, a empresa precisa provar ao governo que aquele equipamento não possui 
similar na indústria nacional e o governo reduz a alíquota para 2%. Mas atualmente este 
percentual é zero proporcionando automaticamente uma redução em toda a cadeia de 
impostos como IPI, PIS/Cofins e ICMS. 

Milton Paes 

 
 

Desemprego é maior motivo de calotes 
 
São Paulo - Um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revela que pelo terceiro ano 
consecutivo, o desemprego figura como a principal causa da inadimplência no Brasil. 
 
Dentre os consumidores que possuem contas em atraso, mais de um quarto (26%) culpa a 
perda do emprego, percentual que sobe para 27% quando considerado somente os 
indivíduos das classes C, D e E. Em anos anteriores, o desemprego respondia por 33% 
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(2015) e 28% (2016) como principal causa da inadimplência, percentuais que representam 
estabilidade em relação ao dado deste ano. 

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, os dados refletem as 
dificuldades do atual cenário macroeconômico. "Mesmo com a economia começando a 
esboçar um processo de recuperação, o brasileiro ainda não sente no bolso os efeitos 
práticos desse processo de melhora gradual. Apesar de inflação e juros mais baixos, a 
atividade econômica ainda não ganhou tração", diz. 

Outros motivos que levaram os brasileiros à essa situação são a diminuição da renda 
(14%), falta de controle financeiro (11%) e o empréstimo de nome a terceiros (5%). 

A análise da inadimplência no Brasil mostra que as mulheres são maioria entre os 
devedores entrevistados: 56% contra 44% dos homens. Quanto a faixa etária, a 
concentração é mais elevada entre os adultos de 25 a 49 anos, que juntos detém 65% da 
amostra. 

Desalento dos endividados 

O estudo ainda revela que em cada dez consumidores com contas em atraso, cinco (48%) 
não acreditam que vão conseguir pagar nem ao menos uma parte de suas pendências nos 
próximos três meses. O cenário é bastante similar ao do segundo semestre do ano 
passado, quando a falta de condições para pagamento das dívidas era de 46% dos 
devedores. De acordo com o estudo, o valor médio do total das dívidas do brasileiro é de 
quase R$ 2.980, mas 43% nem sabem ao certo o quanto devem. 

Uma constatação do estudo é que a aquisição de produtos em supermercados se 
posiciona em 2017 como o segundo item que mais originou a inadimplência, responsável 
por 31% das compras não pagas (cartão de crédito, cartão de lojas, cheque ou crediário). 
Em primeiro lugar está a compra de roupas, calçados e acessórios com 60% de menções. 

De forma geral, os compromissos financeiros do devedores que mais estão em atraso, 
mesmo sem ter gerado o nome sujo, são ligados ao crédito de instituições financeiras ou 
no comércio, cujos juros são maiores, como cartão de loja (84% para quem tem), 
empréstimo em banco (74%), cartão de crédito (74%), cheque especial (72%) e crediário 
(67%). 

Da redação 

 
 
 
(Fonte: DCI – 23/08/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Danos morais coletivos  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou agravo do Ministério Público do Trabalho 
em ação civil pública na qual pedia a condenação da microempresa Griesang e Lenz 
Transportes, de Lajeado (RS), em danos morais coletivos. A empresa, que atua no 
transporte de aves, foi acusada de transferir aos empregados o custo pela higienização 
dos uniformes. A decisão é da 4ª Turma (AIRR-650-41.2014.5.04.0771). Na ação, o MPT 
sinalizava o descumprimento da legislação trabalhista em relação às normas de saúde e 
segurança no trabalho, "já que os uniformes representam equipamentos de proteção 
(EPIs) contra os riscos físicos e biológicos a que os trabalhadores estão expostos". Ainda, 
segundo o órgão, a conduta da transportadora gera riscos à saúde pública, "pois a má 
higienização dos uniformes pode acarretar transmissão de doenças infectocontagiosas", e 
danos patrimoniais para a sociedade, pois "esta terá de arcar ao longo dos anos com o 
ônus dos benefícios previdenciários usufruídos pelos trabalhadores que sofrem danos à 
saúde e à integridade física". Em sua decisão, porém, o Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) do Rio Grande do Sul considerou que não há norma expressa que defina os 
uniformes como equipamentos de proteção individual (EPIs) para proteção a riscos 
biológicos. 
 
 

 
 

Grupo econômico só existe com subordinação 
 
TST contrariou a jurisprudência e aplicou o artigo 2º da CLT ao definir que a mera existência de 
sócios iguais em empresas diferentes não transfere a responsabilidade por dívidas trabalhistas 

 

São Paulo - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) contrariou a jurisprudência e aplicou a 
lei ao impedir que uma empresa respondesse subsidiariamente à dívida de outra apenas 
por possuir sócios em comum. Na opinião do especialista em direito e processo do 
trabalho do Baraldi e Mélega Advogados, Danilo Pieri Pereira, o legislador colocou 
claramente na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que a responsabilidade 
subsidiária só existe se houver comprovação de hierarquia e subordinação entre as 
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empresas. No entanto, a jurisprudência alterou esse entendimento ao longo de 70 anos, 
passando a prever que a mera participação societária já garante a responsabilização 
subsidiária. "A lei é clara ao dizer que a empresa tem que estar sob controle ou direção da 
outra. A jurisprudência é que se amoldou de maneira contrária a essa literalidade", afirma. 
 
De acordo com o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, "sempre que uma ou mais empresas, 
tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer 
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente 
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas". 
 
Reforma trabalhista 
 
O especialista ainda vê o juízo do TST como uma sinalização de que o tribunal seguirá os 
pontos colocados na reforma trabalhista. Entre as alterações da CLT, está a que coloca 
um terceiro parágrafo no artigo 2º, vedando expressamente a possibilidade de sócios que 
não interferem no dia-a-dia da empresa serem responsabilizados por dívidas trabalhistas. 
"O TST antecipou as decisões que vão advir da reforma trabalhista", avalia o advogado. 
Para a advogada do escritório Zaroni Advogados, Lila Machado, o TST tomou uma 
decisão inovadora que trouxe mais segurança para os investidores. "Quando o investidor 
adquire participação de outras empresas, ele precisa saber se corre o risco ou não de ser 
obrigado a arcar com débitos trabalhistas", comenta a Lila Machado. 
 
No caso, um trabalhador entrou na Justiça para ter pagas as verbas trabalhistas que a 
companhia de aviação comercial na qual trabalhava deixou de quitar. Como uma empresa 
de táxi aéreo no estado tinha sócios em comum com a firma inadimplente, foi solicitada a 
responsabilidade solidária. A companhia obrigada a pagar entrou com recurso no Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), responsável por processos no estado do Rio 
de Janeiro, onde seu pedido nem chegou a ser apreciado porque os três 
desembargadores responsáveis pela ação concluíram que o entendimento aplicado em 
primeira instância estava perfeitamente de acordo com a CLT e com a jurisprudência. 

Inconformada, a empresa entrou com agravo no TST, onde foi atendida. Para o ministro 
relator do processo na 5ª Turma, Barros Levenhagen, a CLT diz claramente que a mera 
participação em sociedade não configura existência de grupo econômico e, 
consequentemente, não há responsabilização subsidiária. "Acordam os Ministros [...], por 
unanimidade: I - dar provimento ao agravo de instrumento, convertendo-o em recurso de 
revista; II - conhecer do recurso de revista, por violação do artigo 2º, § 2º, da CLT", 
apontou o relator no acórdão da sentença. 

Ricardo Bomfim 


