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Banco espera reduzir conta bilionária com nova CLT  
 
Por Fernando Torres  
Há um otimismo moderado entre os maiores bancos do país a respeito do efeito que as 
mudanças na legislação trabalhistas terá sobre a disputa judicial multibilionária que travam 
há anos com seus empregados.  
 
Entre 2008 e 2016, os quatro maiores bancos de capital aberto do país - Itaú, Banco do 
Brasil, Bradesco e Santander - tiveram que pagar em caixa quase R$ 35 bilhões como 
resultado de condenações em ações trabalhistas, o que representou 8% da folha de 
pagamento das instituições no mesmo período. A despesa contábil (incluindo correção e 
juros) foi ainda maior porque nem toda verba provisionada já foi desembolsada. No fim do 
ano passado, esses quatro bancos mantinham reservados nos balanços mais R$ 18 
bilhões para fazer frente a novos pagamentos de mesma natureza. 
 

 
 
Os quatro bancos citados, junto com a Caixa Econômica Federal, figuram na lista dos dez 
empregadores mais acionados no Tribunal Superior do Trabalho (TST), situação que não 
se repete em outros setores, mesmo aqueles com grandes companhias. Trata-se de um 
problema crônico, que se repete ano a ano, sem que tenha havido sinais de que seria 
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resolvido por mudança de comportamento dos agentes envolvidos: bancos, empregados, 
sindicatos e advogados. Os bancos seguem contratando em modelos que sabem que 
serão questionados, os empregados aceitam termos de trabalho que depois contestam, os 
sindicatos resistem a mudanças de regras que são difíceis de justificar nos dias de hoje e 
os advogados criaram uma indústria de pedidos de indenização que muitas vezes 
extrapolam o limite do razoável.  
 
A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional, que entrará em vigor em 
novembro, não põe fim a uma das principais alavancas de processos, que é a jornada de 
seis horas para os bancários que não exercem função de confiança, e ninguém no setor se 
arrisca a fazer previsões percentuais de queda no valor dos provisões e das condenações 
trabalhistas. Mas existe expectativa entre instituições financeiras e advogados 
especializados de que haja mudanças sensíveis nos valores requeridos e no número de 
demandas em cada processo, ainda que o efeito nos balanços deva demorar cinco anos 
para aparecer integralmente - já que os processos cobrem esse tempo de serviço.  
 
Entre as medidas de maior impacto no curto prazo estão as mudanças ligadas aos custos 
processuais - que teve a constitucionalidade questionada pelo procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot -, que obrigam que o empregado arque com os honorários dos 
advogados do banco - que deverão variar de 5% a 15%, a critério do juiz - sobre a parcela 
da indenização pedida que não for concedida. A previsão é que isso diminua o valor 
muitas vezes milionários das ações, e evite a prática que os executivos de banco chamam 
de "se colar, colou". "Uma reclamação trabalhista tem em média sete pedidos. Esse 
número é grande por não haver consequência se uma demanda não for acolhida pelo juiz. 
É uma opção gratuita. Agora se espera que haja mais cuidado e critério tanto para entrar 
com pedido como, quando entrar, sobre o que pedir. Talvez passem a pedir uma ou duas 
coisas", diz José Vita, diretor jurídico do Itaú.  
 
Já as alterações nas regras para pedido de equiparação salarial devem reduzir o montante 
das condenações, já que a equiparação "em cadeia" ou "remota" deixará de existir e o 
pedido só será aplicado para funcionários que tiveram trabalhado no mesmo 
estabelecimento comercial, e não mais na mesma região metropolitana. "Na regra atual as 
pessoas conseguem equiparação com um salário de um terceiro com quem nunca tinham 
trabalhado", afirma um executivo de grande banco, que não quis se identificar.  
 
Para Gisela Freire, advogada sócia da área trabalhista do Souza Cescon, outra novidade 
que pode dificultar pedidos de equiparação indevidos é que os planos de cargos e salários, 
incluindo critério de meritocracia, passarão a ter validade jurídica. Ela e outros 
reconhecem, contudo, que ainda existem dúvidas sobre o efeito prático do conjunto de 
mudanças. "A reforma traz mais segurança jurídica. Mas ela só vai poder ser efetivada 
quando a Justiça do Trabalho começar a se posicionar nos processos, e não somente na 
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imprensa", diz Gisela. Boa parte das novas possibilidades trazidas pela reforma também 
depende de negociação com sindicatos para ser usada. E essas entidades já têm dado 
sinais de resistência. No mês passado, o Comando Nacional dos Bancários enviou à 
entidade patronal Fenaban uma proposta de termo de compromisso que lista 21 itens da 
reforma que, se os bancos concordassem, não seriam adotados parcialmente ou na 
íntegra pela categoria.  
 
Entre as medidas que eles defendem que não sejam usadas no setor bancário, estão a 
negociação direta com empregados que ganham acima de dois tetos do INSS (cerca de 
R$ 11 mil a valores de hoje), o fim da homologação da demissão nos sindicatos, a 
flexibilização do horário do almoço e o documento por meio do qual o funcionário, com 
participação do sindicato, daria quitação anual das obrigações trabalhistas. A Fenaban não 
respondeu à proposta, mas é improvável que aceite os termos sugeridos, que 
praticamente neutralizariam os efeitos da reforma. Procurada, a entidade não comentou. O 
Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região também não se manifestou.  
 
Vita, do Itaú, diz ter a expectativa de aumento da segurança jurídica sobre a validade do 
que se escreve nos contratos de trabalho, seja pelo artigo que diz que o convencionado 
deve prevalecer sobre o legislado seja pela permissão de negociação direta com os 
funcionários que ganhem mais de R$ 11 mil. "É do nosso interesse que o que for 
combinado, inclusive com participação do sindicato, seja mantido pela Justiça do Trabalho. 
O que vemos hoje é que qualquer coisa que se combine fora do modelo rígido atual acaba 
sendo anulado", afirma o executivo, com a ressalva de que os casos em que se prove que 
houve coação, por exemplo, continuarão podendo ser caracterizados como fraude. "Não 
gosto de pensar a regra pela exceção. Não quero presumir que todos os combinados são 
ilegítimos ou legítimos. O Judiciário vai ter que avaliar as circunstâncias", diz.  
 
Para o Santander, que se pronunciou por meio de nota, a principal novidade da reforma foi 
aumentar "a autonomia de negociação entre as partes". "Esse avanço, seguramente, 
favorecerá a redução do volume de litígios judiciais no setor financeiro", disse o banco.  
 
O Banco do Brasil disse apenas que estuda o assunto "que possui uma consistente 
política de prevenção e mitigação do risco trabalhista, o que inclui a prática de conciliação 
judicial e extrajudicial com os seus funcionários". O Bradesco não se pronunciou. Um 
instrumento que poderia reduzir bastante o contencioso é o da quitação anual das 
obrigações, que só terá validade se for assinada junto com o sindicato. "Uma vez que o 
funcionário assine, ele não pode mais pedir (valores referentes àquele ano) e o documento 
se torna prova processual", diz Vita. Outra fonte do setor, contudo, duvida que os 
sindicatos vão participar disso. "Talvez aceitem dar quitação parcial, não total." 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 04/09/2017) 
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Pequena empresa responde por 70% dos empregos 
 
Maioria das empresas é formada por aqueles que se estabelecem por conta própria 
 
Editorial Econômico, Impresso 

A contribuição que as micro e pequenas empresas dão para o País enfrentar seu maior 
problema social, que é o desemprego, pode ser agora medida com mais precisão. Dos 72 
milhões de brasileiros que trabalham para o setor privado, 70% (50,7 milhões) são 
pessoas que sobrevivem com rendimentos obtidos por empreendimentos de menor porte, 
segundo levantamento inédito do Sebrae, com base em dados e pesquisas do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística e do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos, entre outros. 
 
A maioria dessas empresas (26 milhões) é formada por aqueles que se estabelecem por 
conta própria e que não são computados como desempregados nas estatísticas. Às vezes, 
dependendo da evolução do negócio, essas empresas contratam outros trabalhadores, 
com ou sem carteira assinada. Há ainda 24,7 milhões de trabalhadores informais, à espera 
de colocação, e que vivem de pequenos bicos. Esse enorme conjunto de trabalhadores 
responde por 26% do Produto Interno Bruto (PIB) e gera 54% da massa salarial. 
 
Números do Boa Vista SCPC já mostravam que o empreendedorismo no País tem sido 
impulsionado principalmente pelas Microempresas Individuais (MEIs). Constata-se que 
estas são as empresas que mais contratam e as que mais demoram a demitir em períodos 
de dificuldade. O cenário do mercado de trabalho seria pior sem elas. Enquanto o número 
de desempregados passou de 7 milhões no primeiro trimestre de 2014 para 14,2 milhões 
no mesmo período de 2017, o número de MEIs cresceu 1,6 milhão. 
 
Os efeitos do desemprego, desse modo, têm sido mitigados pelos pequenos 
empreendedores, que assim exercem uma função de “colchão social”, no dizer do 
presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, já que uma parte desse segmento tende 
a abrigar outros trabalhadores na própria empresa ou utilizá-los para prestação de 
serviços. Além disso, surgem cada vez mais pequenas startups, criadas por profissionais 
criativos, que já têm a seu favor avanços tecnológicos significativos, formando clusters em 
vários pontos do País. Esta talvez seja a maior esperança do País para vencer o atraso e 
a burocratização e se credenciar como um polo gerador de inovação. 
 

 
(Fonte: Estado de SP – 04/09/2017) 
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Terceirização não derruba os salários, mostra estudo 
 
ANA ESTELA DE SOUSA PINTO DE SÃO PAULO 
A terceirização não derruba o salário do brasileiro, mostram dados de mais de 13 milhões 
de trabalhadores acompanhados de 2007 a 2014 (ano das estatísticas mais recentes). 

Segundo estudo publicado na última quarta (30) na revista "Estudos Econômicos", da 
USP, empregados que passaram a ser terceirizados -ou seja, passaram a ser registrados 
por uma empresa que intermedeia serviços, em vez de serem empregados diretos- tiveram 
perda salarial média de 2,3% no período. 

Já terceirizados que passaram a ser empregados diretos tiveram alta de 4,7% da 
remuneração. O resultado é o mesmo quando a saída do emprego foi por vontade própria 
ou por decisão do patrão.  

"O estudo desmonta o mito de que a terceirização precariza o salário", diz Eduardo 
Zylberstajn (EESP/FGV e Fipe), um dos autores, com Guilherme Stein (Fundação de 
Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser) e Hélio Zylberstajn (FEA/USP). 

"As pessoas costumam acreditar que o funcionário de uma fornecedora de mão de obra 
ganharia muito mais se fosse contratado diretamente pela empresa em que trabalha. 
Mostramos concretamente que isso não acontece", afirma o economista. 

LARANJAS E BANANAS 

Segundo ele, o equívoco vem de comparações equivocadas entre funções, empresas e 
pessoas diferentes. 

É o caso de artigo publicado pela Central Única dos Trabalhadores em 2014, que 
comparava o salário médio de setores passíveis de terceirização com o de todos os outros 
e encontrava diferença de 24,7% no valor. 

A terceirização no Brasil é concentrada em áreas como limpeza, segurança e 
telemarketing, de remuneração mais baixa. Ao comparar esses salários com o de todos os 
outros trabalhadores, a realidade é distorcida, argumenta Zylberstajn. 
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Para chegar a uma medida mais precisa, o estudo levantou dados dos empregados em 
seis ocupações tipicamente terceirizáveis: manutenção de equipamentos, vigilância, 
tecnologia da informação, limpeza, pesquisa e desenvolvimento e telemarketing. 

Depois, identificou quais eram contratados por firmas dessas seis áreas e quais eram 
registrados em empresas de outros segmentos. 

A análise controlou o efeito de características como idade, sexo, experiência e formação.  

Os economistas também afastaram a interferência de itens que poderiam ser valorizados 
pelos empregadores, mas não são observáveis nos dados, como dedicação, maturidade 
emocional, confiabilidade ou capacidade de comunicação. 

Para controlar esse efeito, acompanharam um mesmo trabalhador ao longo do tempo e 
compararam as mudanças no seu salário de acordo com a forma de contratação -por 
exemplo, um mesmo vigia que deixou uma indústria e foi para uma empresa de serviços 
de vigilância, ou um faxineiro de uma empresa de limpeza que passou a ser contratado de 
um escritório. 
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No total, estudaram-se 13.375.996 trabalhadores contratados com carteira assinada no 
país e observaram-se 422.483 mudanças de terceirizado a direto e 397.008 na direção 
contrária. 

POR QUE O MITO? 

O estudo também identificou diferenças expressivas entre as seis atividades. 

No telemarketing, o trabalhador perde em média quase 9% de sua remuneração quando 
vira terceirizado. Já os vigias que deixaram um contratante direto por uma terceirizada 
tiveram alta no salário, de 5% em média. 

Zylberstajn sugere duas hipóteses para que a terceirização seja vista como um modelo 
que precariza salário e condições de trabalho. 

Uma é que há empresas que contratam o serviço de companhias que não recolhem os 
encargos e, por isso, baixam muito seu custo. "Não é proibindo a terceirização que se 
resolve isso. Na origem do problema está a prática ilegal da prestadora, não o modelo de 
contratação." 

O segundo motivo para a "demonização" da prática, segundo o economista, é que ela traz 
dificuldade para os sindicatos.  

Por exemplo, se as montadoras do Grande ABC contratarem serviços de empresas de 
outras regiões, a representação sindical fica pulverizada e o sindicato dos metalúrgicos 
perde força. A falta de critério na comparação dos salários também pode explicar parte da 
imagem da terceirização. 

Quando se observam os dados de todos os trabalhadores das seis áreas estudadas, 
independentemente da ponderação pelas características das empresas e dos funcionários 
e de eles terem ou não mudado de empregador, a remuneração média dos terceirizados 
fica 17% abaixo da dos empregados diretos. 

O estudo usou dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), do Ministério do 
Trabalho.  

A relação tem informações detalhadas sobre todos os vínculos de emprego registrados no 
Brasil (empresas privadas e administração pública enviam anualmente dados sobre 
salário, início do vínculo, afastamentos) e características sociodemográficas (idade, 
escolaridade, raça/cor, gênero). 
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(Fonte: Folha de SP – 04/09/2017) 
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DECISÕES 
 
 

 
 

Intervalo para lactante  
 
A SSMR Saúde Ocupacional Ltda. deverá pagar como horas extras o período 
correspondente ao intervalo destinado à amamentação não concedido a uma técnica de 
enfermagem.  
 
O pedido, negado na primeira e na segunda instâncias da Justiça do Trabalho, foi deferido 
pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Na ação (RR-689200- 
82.2008.5.12.0016), a trabalhadora comprovou o nascimento do filho em 20/12/2005 e 
afirmou, com base no artigo 396 da CLT, que tinha direito ao intervalo de uma hora para 
amamentação até 20/6/2006.  
 
O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC), no entanto, entendeu que, ao 
emendar a licença-gestante com férias, ela ficou afastada por quase cinco dos seis meses 
previstos na lei para a amamentação. Assim como o juízo de primeiro grau, o Regional 
concluiu que ela deveria ter demonstrado a necessidade de continuar amamentando, pois 
o direito ao intervalo estaria condicionado a essa necessidade.  
 
No recurso ao TST, a técnica alegou que o artigo 396 da CLT não exige a comprovação da 
necessidade de amamentação durante os primeiros seis meses após o nascimento, 
tratando-se, assim, de um "direito incondicionado".  
 
O relator, ministro Walmir Oliveira da Costa, assinalou que, de fato, a norma que 
estabelece dois descansos especiais, de meia hora cada, até que a criança complete seis 
meses de idade, não condiciona o direito à demonstração da necessidade de continuar 
amamentando após o retorno da mãe ao trabalho. 
 
 
 
 


