
 

 

13 DE NOVEMBRO DE 2017 

Segunda-feira 

 PARCERIA MDIC/CNI AJUDARÁ 474 EMPRESAS A FAZEREM SUA PRIMEIRA 

EXPORTAÇÃO EM 2018 

 INDÚSTRIA TÊXTIL E DE VEÍCULOS PUXAM CONSUMO DE ENERGIA NO MERCADO 

LIVRE 

 NOVA LEI TRABALHISTA ENTRA EM VIGOR, MAS AINDA SERÁ ALVO DE MUDANÇAS 

 VAMOS COLOCAR A LEI EM PRÁTICA IMEDIATAMENTE, DIZ DONO DA RIACHUELO 

 NO PRIMEIRO DIA DE VIGÊNCIA DE NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, JUIZ DA 

BAHIA CONDENA EMPREGADO 

 'SE BURLAREM DIREITOS SOCIAIS, VAMOS AGIR', DIZ PROCURADOR-GERAL DO 

TRABALHO 

 'EMPREGADOR QUE TIVER JUÍZO NÃO VAI CORRER RISCO', DIZ MINISTRO DO 

TRABALHO 

 COM REFORMA, BRASIL TERÁ REGRAS MAIS FLEXÍVEIS QUE EUROPA E ARGENTINA 

 PROTESTOS CONTRA REFORMAS TÊM BAIXA ADESÃO 

 SINDICATOS NEGOCIAM PARA SE BLINDAR CONTRA REGRAS DA REFORMA 

TRABALHISTA 

 CENTRAIS PRESSIONAM POR NOVA CONTRIBUIÇÃO 

 NEGOCIAÇÃO DO TRABALHADOR FICOU ENFRAQUECIDA, DIZ LÍDER SINDICAL 

 O QUE NÃO MUDA COM A REFORMA TRABALHISTA 

 POSSO TERCEIRIZAR QUALQUER ATIVIDADE? A FOLHA RESPONDE ESSA E OUTRAS 

DÚVIDAS 

 CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR HORA É VISTA COMO AVANÇO, MAS COM 

RISCOS 

 REFORMA TRABALHISTA VAI MELHORAR COMPETITIVIDADE DO BRASIL, DIZ DONO 

DA RIACHUELO 

 TRABALHADORES NÃO PERDEM DIREITOS, AFIRMAM ESPECIALISTAS 

 REFORMA TRABALHISTA ‘REGULARIZA’ O ACERTO INFORMAL NA HORA DA DEMISSÃO 

 COMO MEDIR O EMPREGO APÓS A REFORMA TRABALHISTA? 
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 MILHÕES PODERÃO VOLTAR AO MERCADO FORMAL COM REFORMA TRABALHISTA, DIZ 

RELATOR 

 TRÊS AÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE QUESTIONAM ARTIGOS DA NOVA LEI NO 

STF 

 VEJA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DE LEIS TRABALHISTAS DESDE A CRIAÇÃO DA CLT 

 REAÇÃO DE JUÍZES TRABALHISTAS CRIA INSEGURANÇA QUE PODE DURAR ANOS 

 A REFORMA TRABALHISTA É UM AVANÇO PARA O BRASIL? ESPECIALISTAS 

RESPONDEM 

 PREVISÕES OPOSTAS MARCAM OS DEBATES SOBRE A REFORMA TRABALHISTA 

 EDITORIAL: REFORMAS NA CORDA BAMBA 

 POR QUE APRENDER SOBRE FINANÇAS É TÃO RELEVANTE HOJE? 

 FINANCIAL TIMES: PREVIDÊNCIA NO BRASIL É UMA DAS INCERTEZAS DOS 

EMERGENTES 

 CLASSE MÉDIA BRASILEIRA VOLTARÁ AO PATAMAR DE 2014 SÓ EM SEIS ANOS 

 ALTA DE ROYALTIES DE MINERAÇÃO PODE SER REVERTIDA VIA DECRETO 

PRESIDENCIAL 

 SALÃO DUAS RODAS TENTA REANIMAR VENDAS DE MOTOS NO BRASIL 

 VENDA DA CHERY MARCA O FIM DE UM DOS MAIORES ERROS DO INOVAR-AUTO 

 CARRO AUTÔNOMO VIRÁ LOGO, DIZ ENGENHEIRO 

 CAOA COMPRA 50% DA CHERY NO BRASIL E ANUNCIA INVESTIMENTO DE R$ 6,5 

BI 

 

 
 

          

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

Parceria MDIC/CNI ajudará 474 empresas a fazerem sua primeira exportação 

em 2018 

13/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Um total de 474 empresas de 20 setores da economia vai receber apoio para fazer sua 

primeira exportação em 2018. Esse trabalho é resultado de uma parceria entre a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério da Indústria, Comércio 

CÂMBIO 

EM 13/11/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,288 3,288 

Euro 3,834 3,835 
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Exterior e Serviços (MDIC), que deverá ser anunciada nesta segunda-feira (13) com a 
assinatura de um acordo de cooperação técnica. A informação é da CNI. 
 

Tanto a entidade industrial quanto o governo têm programas para incentivar a 
industrialização das empresas brasileiras. A ideia é que eles passem a operar juntos. 

 
Para dar apoio às empresas selecionadas, será gasto R$ 1,2 milhão. Elas estão em 17 

Estados e atuam em ramos que vão de alimentos a metalurgia. Algumas terão 
capacitação na Argentina ou na Espanha, em parcerias com a União Industrial 
Argentina (UIA) e o Parque Tecnológico de Extremadura. 

 
“Esse acordo entre setor privado e governo nos permitirá expandir o número de 

empresas atendidas pelo Rota Global em todo o País e consolidar um modelo 
harmonizado de atendimento às demandas de empresas envolvendo diversas 
entidades. Com essa medida vamos evitar sobreposição de ações”, disse o presidente 

da CNI, Robson Braga de Andrade, por meio de sua assessoria. 
 

Também por intermédio de sua assessoria, o ministro da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, Marcos Pereira, disse que sua pasta vem atuando com forte foco regional 
e buscado incentivar as empresas de pequeno e médio portes a aumentar sua 

competitividade e exportar. 
 

Indústria têxtil e de veículos puxam consumo de energia no mercado livre 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 

 

 

Funcionário da empresa de fiação Polyenka confere carretéis de poliéster, em 
Americana (SP) 

 

Os setores de carros e de têxteis puxaram o consumo de energia no mercado livre, 
em que clientes de grande porte escolhem de qual gerador comprar. A demanda inteira 

teve alta de 3,1%. As informações são da CCEE.  
 
No acumulado do ano, no entanto, o desempenho não teve o mesmo vigor, afirma 

Roberto Castro, membro do conselho de administração da câmara de comercialização.  
"Faz dois meses que nós observamos esse crescimento puxado por bens de capital, 

mas em 2017, até agora foi um crescimento de 1%."  
 
O ano começou com diminuição de demanda, diz Angela Saraiva, diretora de gestão 

da comercializadora Electra. A melhora se iniciou em maio. "Nossos consumidores 
tiveram uma alta, em outubro, de 4% em relação a 2016."  

 
Na Comerc, o consolidado de 2017 é de uma alta de 1,56% na comparação com o ano 
passado. "Há mais otimismo no mercado, ainda que algumas indústrias levem tempo 

para se recuperar", diz o presidente Cristopher Vlavianos.  
Na empresa, veículos e autopeças cresceram 5,2%, enquanto materiais de construção 

consumiram 4,58% a menos de energia neste ano.  
 
No mercado como um todo também há muita variação. Segmentos como mineração e 

químicos apresentaram retrações em outubro, aponta a CCEE. O consumo global de 
energia ainda é inferior ao de 2014, aponta a entidade.  

 
*  
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Ativos de fundos de pensão cresce 5,5% e somam R$ 826 bilhões  
O total de ativos de fundos de pensão chegou a R$ 826 bilhões em agosto, segundo a 
Abrapp (associação do setor).  

 
O volume, equivalente a cerca de 12,8% do PIB, representa uma alta de 5,5% em 

relação ao mesmo mês de 2016.  
 

A rentabilidade média das entidades fechadas de previdência foi de 9,9% no 
acumulado de 12 meses até agosto, acima da taxa de juros padrão de 8,5%, usada 
como meta.  

 
O objetivo de 2017 deverá ser alcançado, mas a tendência é que a rentabilidade 

diminua nos próximos meses com a queda da taxa de juros, afirma Luís Ricardo 
Martins, presidente da Abrapp.  
 

Cerca de três quartos dos ativos dos fundos de pensão estão investidos em renda fixa, 
segundo a entidade.  

 
"As entidades vão ter de tomar mais risco", diz Martins.  
 

"Até meados de 2018, elas vão começar a olhar mais para renda variável, fundos 
multimercados e FIPs de infraestrutura. Caso contrário, não vão bater a meta 

[atuarial] no ano que vem."  
 
Um dos destaques do setor são os fundos de pensão instituídos, ligados a associações 

de classe e cooperativas, afirma o executivo.  
 

Eles somaram R$ 9,1 bilhões em ativos, e devem ultrapassar a casa de R$ 10 bilhões 
até o fim deste ano.  
*  

Pé no acelerador  
A Usaflex, marca de calçados femininos controlada desde o fim do ano passado pelo 

fundo de private equity Axxon Group, pretende investir, a partir de 2018, ao menos 
R$ 50 milhões em seu plano de expansão.  
 

Desse valor, cerca de R$ 20 milhões serão aplicados nas linhas de produção e em 
novas unidades fabris. Uma delas, em Parobé (RS), deverá iniciar sua produção nos 

próximos meses.  
 
Entre o final de 2018 e o início de 2019, a marca planeja inaugurar mais uma fábrica. 

O local de instalação ainda não foi definido. A ideia é dobrar a capacidade de produção, 
hoje de até 25 mil pares de calçados por dia, até 2022.  

 
Hoje com 100 lojas franqueadas, a Usaflex pretende fechar o ano com 115 unidades 

e abrir entre 65 e 70 no próximo ano.  
 
R$ 335 MILHÕES 

É a faturamento previsto da marca neste ano  
3.200 

É o número de funcionários  
 
 

Aula na paulista  
A universidade Cruzeiro do Sul vai inaugurar seu quinto campus no primeiro trimestre 

de 2018, segundo Fábio Figueiredo, diretor do grupo educacional dono da rede.  
 
A unidade de 16 mil metros quadrados ficará na avenida Paulista. Após ser reformado, 

o prédio terá capacidade para até 7 mil alunos. O investimento será de 
aproximadamente R$ 20 milhões, diz ele.  



"Estamos até atrasados, porque o plano inicial era começar as obras em outubro, mas 
a negociação se prolongou. Deveremos iniciar a operação em fevereiro", afirma.  
 

A Cruzeiro do Sul prevê ainda inaugurações em São Paulo e em Brasília, além da 
expansão do segmento de ensino à distância. "Temos 250 polos em operação e 

encerraremos este ano com 300."  
 

Cada uma das divisões representa metade da receita do grupo, que vai girar em torno 
de R$ 1 bilhão em 2017.  
 

Nova lei trabalhista entra em vigor, mas ainda será alvo de mudanças 

13/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O projeto que entra em vigor hoje foi amplamente apoiado pelas entidades 
empresariais, mas ainda tem pontos em aberto 

 

 
O texto que vai alterar pontos, como o trabalho insalubre de gestantes e contratos 
intermitentes está praticamente pronto, mas ainda há itens importantes em aberto e 

precisam ser decididos pelo Palácio do Planalto. Marcelo Andrade/Gazeta do Povo 
  

Aos 74 anos, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ganha uma nova roupagem 
a partir de hoje. Com a entrada em vigor da reforma trabalhista, a relação entre 
patrões e empregados mudará profundamente em meio às promessas de criação de 

vagas e o temor de piora das condições de trabalho.  
 

As regras começam a valer sem que o governo tenha decidido como será o processo 
de ajuste de alguns temas prometidos ao Congresso: se por Medida Provisória ou 
projeto de lei. A minuta do texto, que está na Casa Civil, não prevê, como foi cogitado, 

um novo instrumento para financiamento dos sindicatos. 
 

O projeto que entra em vigor hoje foi amplamente apoiado pelas entidades 
empresariais. O texto prevê, por exemplo, que os acordos coletivos tenham força de 
lei. Também acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical e permite a 

flexibilização de contratos de trabalho. Direitos constitucionais, como o 13º salário, 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e salário mínimo, estão preservados. 

 
Diante de alguns pontos sem acordo entre governo e Congresso e com uma relação 

cada vez mais complicada com os parlamentares, o Palácio do Planalto não conseguiu 
entregar a proposta de ajuste da reforma trabalhista antes da estreia das novas regras 
hoje. O texto que vai alterar pontos, como o trabalho insalubre de gestantes e 

contratos intermitentes está praticamente pronto, mas ainda há itens importantes em 
aberto e precisam ser decididos pelo Palácio do Planalto. 

Martelo 
O governo ainda não bateu o martelo sobre como será a tramitação do ajuste. 
Inicialmente, a ideia era editar uma MP previamente acertada com os parlamentares. 

Costurada pelo senador Romero Jucá (PMDB-RR), a solução esbarrou na crescente 
insatisfação de parte da bancada governista e na resistência de parlamentares ligados 

aos movimentos sindicais. Por isso, o governo passou a cogitar apresentar um Projeto 
de Lei, cuja tramitação poderia ser mais bem administrada pelo governo, mas não 
haveria o efeito imediato da MP. 
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Outro ponto ainda polêmico é o financiamento sindical. A minuta que está na Casa 
Civil não prevê qualquer tipo de novo instrumento para substituir o imposto sindical – 
que deixa de existir a partir deste sábado. 

 
O governo, porém, tem sido duramente pressionado pelos sindicatos que exigem a 

regulamentação de um instrumento alternativo, como a contribuição a ser paga na 
negociação coletiva. No governo, não é descartada inclusive eventual decisão futura 

sobre o tema. 
 
Trabalho insalubre 

Apesar dessas dúvidas, o ajuste das normas trabalhistas está praticamente fechado. 
Como prometido aos senadores, a minuta que está na Casa Civil prevê, por exemplo, 

alteração das regras para o trabalho insalubre de grávidas e lactantes. O texto 
sancionado em julho previa que gestantes deveriam apresentar atestado de saúde 
para serem afastadas, durante a gestação, de atividades consideradas insalubres. 

 
Agora, a proposta prevê vedação do trabalho nessa situação, mas haverá possibilidade 

de continuar nos casos em que a trabalhadora apresentar atestado que permita o 
trabalho. 
 

Outro ponto é o que impõe quarentena de 18 meses para uma empresa recontratar 
através de contrato intermitente um empregado previamente demitido. O texto 

também proíbe qualquer cláusula de exclusividade para o contrato autônomo e 
estabelece regras para que a jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de 
descanso tenha de passar por acordo coletivo. 

 

Vamos colocar a lei em prática imediatamente, diz dono da Riachuelo 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

Dono da Riachuelo diz que trabalhadores não são contra novas regras 

   

Assim que a reforma trabalhista entrar em vigor, no dia 11, Flavio Rocha, dono da 
Riachuelo, pretende colocá-la em prática na empresa.  

 
Os negócios de Rocha abrangem desde a indústria têxtil até o varejo, que é onde estão 

as principais vantagens das novas regras.  
 

"Quando você tenta gerir uma rede de varejo dentro da rigidez [da lei anterior], você 
fica com muita gente ociosa na segunda-feira, na terça, na quarta. Mas fica com um 
serviço deficiente na sexta, no sábado e no domingo", afirma o empresário.  

*  
Folha - Os opositores da reforma afirmam que pontos como terceirização e 

trabalho intermitente vão fragilizar o trabalhador. O que o sr. pensa? 
Flavio Rocha - Os trabalhadores não se mobilizaram nesse sentido. A burocracia 
trabalhista está isolada falando só em causa própria. Essa causa não é a proposta dos 

trabalhadores.  
 

Os críticos também dizem que as novas regras vão pressionar para baixar os 
salários e, com isso, desencadear uma redução no consumo. 
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Quem paga o preço dessa irracionalidade e burocracia é o consumidor, por meio de 
preços e desemprego. É ela que gera menos demanda por mão de obra. Estamos 
aprendendo que o único caminho para conquistas é a prosperidade.  

 
A prevalência do negociado sobre o legislado é outro ponto polêmico das 

mudanças. O que o sr. espera? 
O bom sindicalismo vai se fortalecer.  

 
Eles já estão conseguindo assinar cláusulas de salvaguarda nas convenções 
anteriores à entrada em vigor da reforma. Isso preocupa o empresariado? 

Eu acho que isso é desobediência civil. Quem quiser legislar tem que se candidatar a 
deputado ou senador. É sobreposição de Poderes. A lei está aí e esperamos que ela 

seja cumprida.  
 
Como a sua empresa, que está em todos os elos da cadeia de moda, pretende 

aproveitar a reforma? 
O anacronismo da lei trabalhista era mais perceptível no setor de serviços, que se 

transformou no grande empregador nas últimas décadas. Estávamos vivendo a era 
Getúlio Vargas em termos de legislação. Naquela época, a única expectativa de 
emprego formal era na indústria, com toda a sua rigidez e horários fixos.  

 
Hoje, a indústria representa menos de 9% dos empregos. Os serviços, que têm uma 

característica completamente diferente, respondem por 75%. Serviços têm que ser 
prestados na hora em que o cliente quer, nos fins de semana. Por isso a jornada 
flexível e o trabalho intermitente são imprescindíveis.  

 
Quando vamos ver os efeitos na prática? No Natal? Ou na semana que vem já 

veremos algum efeito? 
Existe um esforço de ameaça e intimidação. Mas nós já vamos colocar em prática. 
Porque nós estamos ao lado da lei. Quando você tenta gerir uma rede de varejo dentro 

da rigidez, você fica com muita gente ociosa na segunda-feira na terça, na quarta. 
Mas fica com um serviço deficiente na sexta no sábado e no domingo.  

 

No primeiro dia de vigência de nova legislação trabalhista, juiz da Bahia 
condena empregado 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
Ato inaugural José Cairo Junior, juiz do trabalho da Bahia, proferiu dura sentença 

contra um empregado no sábado (11), baseando-se na nova legislação trabalhista. 
 
Não deu O funcionário havia processado o empregador por ter sido assaltado a mão 

armada pouco antes de sair para a firma. Pedia R$ 50 mil, mas foi obrigado a 
desembolsar R$ 8.500 por litigância de má-fé e pelas custas da ação. 

 
Nem vem O juiz rejeitou a tese de “responsabilidade civil do empregador decorrente 
de atos de violência praticados por terceiros”.  

 
Na mesma ação, o trabalhador pleiteou o pagamento de horas extras, mas Cairo Junior 

entendeu que ele não comprovou a carga horária adicional. 
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'Se burlarem direitos sociais, vamos agir', diz procurador-geral do Trabalho 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury 

   

Com a entrada em vigor da nova lei trabalhista, o MPT (Ministério Público do Trabalho) 

vai monitorar a legislação que pode ser utilizada para prejudicar trabalhadores, 
segundo o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury.  

 
"Se a lei estiver sendo usada como forma de burlar os direitos sociais, vamos aplicar 
os direitos sociais, que estão previstos na Constituição e nas normas internacionais."  

 
Fleury disse que vale a pena para as empresas descumprir a legislação trabalhista no 

Brasil e, por isso, argumenta que a reforma não reduzirá a quantidade de processos.  
 
Crítico ferrenho da reforma, disse ter certeza de que a nova lei terá como efeito uma 

grande demissão e "formas alternativas", de trabalho, como o contrato intermitente.  
 

Folha - Como o MPT, que se posicionou contra a reforma, pretende agir após 
a nova lei entrar em vigor?  
Ronaldo Fleury - No processo legislativo, fornecemos elementos técnicos para o 

Congresso, mostrando inconstitucionalidades, violações a normas internacionais, e 
não fomos considerados. Aprovada a reforma, nosso papel constitucional é defender 

os direitos sociais. Não se trata de combater a reforma ou de não aplicá-la. É uma lei: 
óbvio que tem que ser aplicada, só que, como qualquer lei nova, tem que ser 
interpretada.  

 
Como isso será feito?  

Nosso trabalho será justamente buscar, em cada caso, onde a legislação está sendo 
utilizada para prejudicar os trabalhadores, para precarizar, para levar a indignidade 
ao trabalho e atuar nesses casos. Se a lei estiver sendo usada como forma de burlar 

os direitos sociais, vamos aplicar os direitos sociais, que estão previstos na 
Constituição e nas normas internacionais.  

 
Quais pontos da nova lei precisam ser interpretados?  
Vários. Por exemplo, reforma acaba com a Justiça gratuita. A inconstitucionalidade 

nessa parte é tão flagrante que procuramos o procurador-geral da República da época, 
Rodrigo Janot, e ele ajuizou ação direta de inconstitucionalidade. Está lá no Supremo.  

Outra coisa: pelo texto, posso contratar minha empregada doméstica como 
microempresária.  
 

A hora em que eu fizer isso, ela perde 100% dos direitos trabalhistas. Aí vem a 
pergunta: no caso do empregado doméstico, que tem uma legislação específica, é 

aplicável a reforma? Está aí um exemplo clássico em que quem vai dizer é o Judiciário.  
 

Quais serão os efeitos imediatos da nova lei?  
Haverá uma demanda muito grande para contratação por jornada intermitente. Não 
tenho dúvida de que haverá demissão grande de trabalhadores e a contratação por 

formas alternativas –microempresa, contrato intermitente.  
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Defensores da reforma argumentam que Justiça do Trabalho tem muita 
demanda. Qual será o efeito da nova lei?  
Disseram que a reforma diminuiria o número de ações e criaria segurança jurídica. O 

fato de estarmos discutindo praticamente há um ano posições tão díspares mostra que 
não há. Ao contrário. Medidas muito graves foram adotadas e precisarão de muito 

tempo para maturar a interpretação.  
 

Com relação ao número de processos muito grande, não vai diminuir nada. O número 
de ações trabalhistas no Brasil só existe porque vale a pena, para as empresas, 
descumprir a legislação trabalhista aqui. É uma coisa meio grave de falar, né? Vale.  

 
A reforma não muda isso?  

Quem tem a intenção de não cumprir a legislação continuará tendo. O Brasil tem hoje 
um terço das vagas que deveria ter de auditores fiscais do trabalho. Qual é a chance 
de eu ou você abrirmos uma empresa e sermos fiscalizados? Quase zero. Não há 

efetivo para isso.  
 

O que precisa ser feito, então?  
O governo tem que fiscalizar e punir com rigor. Na França, se a fiscalização chegar a 
uma empresa e ela não tiver pagando salário dos trabalhadores, vai fechá-la. Em 

outros países, o empregador é preso. No Brasil, o que acontece na remota hipótese 
de a fiscalização chegar? Ele vai tomar uma multa muito baixa e terá um prazo para 

pagar.  
 
O argumento é que ficou mais fácil contratar e demitir.  

A empresa terá, de qualquer jeito, obrigações. Quem hoje não contrata e admite 
trabalhar numa ilegalidade está predisposto a ficar na ilegalidade. O contador vai dizer: 

contrate para não ter problema. Esse empresário prefere atuar na ilegalidade. Ele sabe 
que o risco é baixo. O que a reforma vai fazer é criar uma massa salarial baixíssima.  
 

Os defensores dizem que será mais gente com emprego.  
Serão salários muitos baixos e, com isso, você acaba com o consumo interno. As 

empresas, por exemplo, de eletrodomésticos, carros"¦ Como os trabalhadores podem 
fazer um empréstimo de 12 ou 24 parcelas se não sabem se estarão empregados e, 
caso estejam, quanto eles vão ganhar no fim do mês? É um ciclo vicioso em que a 

Espanha entrou, o México entrou e nós vamos entrar também.  
 

O argumento é o de que o trabalho intermitente já existe na prática, mas não 
tinha lei.  
O trabalho intermitente era proibido e hoje é permitido, então foi institucionalizada 

uma fraude. Não houve proteção de trabalhadores. Isso não proteger ninguém, a não 
ser o mau empregador, que já estava fraudando. Com relação ao terceirizado, foi 

quem tomou o maior tombo na reforma. Antes, ele tinha um pouco de garantia. Agora, 
fala que pode haver negociação coletiva garantindo os mesmo direitos. Sabe quando 

vai haver negociação coletiva? Nunca.  
 
Qual é a influência do contexto de crise econômica?  

A Constituição já permite negociação coletiva para diminuir direitos. Crise econômica 
se resolve com medidas pontuais, não com medidas permanentes. A Constituição já 

permite que até o salário seja diminuído por negociação coletiva.  
-  
RAIO-X 

Cargo procurador-geral do Trabalho  
Carreira MPT  

Formação ciências jurídicas e sociais 
 
 

 



'Empregador que tiver juízo não vai correr risco', diz ministro do Trabalho 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Ronaldo Nogueira, ministro do trabalho 

   

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que, com a reforma trabalhista, os 
empresários que tenham "juízo" evitarão correr o risco de chamar trabalhador sem 

contrato formal de emprego.  
 
"Aquele empregador que tenha juízo não vai correr o risco de ter em seu ambiente de 

trabalho um trabalhador prestando serviço sem a devida formalização."  
 

Nogueira respondeu que o governo "respeita" a decisão do Congresso, ao ser 
questionado se é a favor de todos os pontos da reforma.  
 

O ministro reconheceu a necessidade de aprimorar o texto, segundo o combinado com 
o Senado, mas disse que não há hipótese de precarização do trabalho.  

 
"Não existe um brasileiro que queira reduzir direitos."  
 

Folha - A Câmara alterou bastante a proposta de reforma trabalhista. O 
senhor concorda com todos os pontos aprovados?  

Ronaldo Nogueira - O governo adotou o princípio do diálogo, para possibilitar a 
participação de todos os atores do mundo do trabalho. Viajei pelo país conversando 
com trabalhadores e empregadores para construir um texto que contemplasse a 

expectativa deles. A Constituição prevê três Poderes independentes, mas harmônicos 
entre si. E o governo respeita as posições adotadas pelo Legislativo.  

 
Defende alterações?  

Pretendemos fazer com que a legislação se consolide fundamentando princípios 
concebidos na proposta original: consolidar direitos, porque não há hipótese de 
precarização, e criar segurança jurídica. Não existe desenvolvimento econômico sem 

segurança jurídica. E não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento 
econômico.  

 
Há críticas de que os empresários foram mais ouvidos que os trabalhadores. 
É uma proposta equilibrada?  

Foram ouvidos trabalhadores e empregadores. O conjunto da sociedade participou ou 
de forma direta, em audiências públicas, ou por meio de seus representantes 

legítimos, que compõe o Congresso.  
 
Mas as centrais sindicais se queixam de que não foi garantida uma alternativa 

ao imposto sindical obrigatório.  
A contribuição sindical não foi extinta, só deixou de ser obrigatória, como ocorre em 

outros países do mundo moderno. Tenho certeza de que o movimento sindical no Brasil 
vai se surpreender, porque o trabalhador terá consciência da importância do sindicato.  
 

O sr. havia dito que haveria, por meio de medida provisória, a possibilidade 
de uma nova forma de custeio. Por que o governo não a promoveu?  

O que eu defendo é a regulamentação. Continuo defendo. O Congresso decidiu que a 
contribuição sindical é facultativa e eu respeito. Mas, assim como em outros países 
modernos, também existe a contribuição da negociação coletiva para subsidiar e 

financiar as despesas da própria convenção coletiva.  
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O governo vai regulamentar uma forma alternativa?  
Da parte do presidente Michel Temer, permanece a orientação de diálogo. A iniciativa 
não pode ser exclusiva da vontade do governo. O governo tem de harmonizar a 

vontade do conjunto da sociedade.  
 

A reforma terá impacto no emprego no curto prazo?  
A geração de emprego já é realidade só pela expectativa da implementação da 

modernização da legislação trabalhista. Com a reforma, o empregador não terá medo 
de contratar, porque terá a certeza de que vale o que está escrito.  
 

E o trabalhador terá a certeza de que os direitos previstos também serão assegurados. 
Nos próximos dois anos, com as regulamentações do trabalho intermitente, da jornada 

parcial e da atividade à distância, o país terá condições de gerar cerca de 2 milhões 
de empregos.  
 

Críticos argumentam que, no trabalho intermitente, o trabalhador não saberá 
quanto vai ganhar no fim do mês.  

As pessoas que hoje trabalham nessa atividade estão na informalidade. Nossa 
preocupação é tirá-los da informalidade e criar um ambiente de emprego digno.  
 

Se no mundo moderno são regulamentados esses contratos trabalho –intermitente, 
remoto, por jornada parcial– e os filhos dos brasileiros estão migrando para esses 

países, por que só no Brasil essa modalidade será precária?  
 
De que forma a reforma garante que os trabalhadores informais serão 

formalizados?  
O Ministério do Trabalho, via auditores fiscais, vai cumprir a sua prerrogativa de 

promoção de políticas ativas de proteção ao trabalhador. A nova lei aumentou em oito 
vezes a multa para os casos de informalidade nas relações do trabalho. Aquele 
empregador que tenha juízo não vai correr o risco de ter em seu ambiente de trabalho 

um trabalhador prestando serviço sem a devida formalização. Vamos atuar de forma 
permanente.  

 
Como?  
Aumentar ações, estabelecer metas para que combate à informalidade seja constante. 

Mais operações, com foco determinado. A lei não vem para brincar, vem para ser 
aplicada. Vamos oferecer ao mercado segurança jurídica.  

 
O presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho) disse, em entrevista à 
Folha, que é necessário reduzir direitos para aumentar nível de emprego. O 

sr. concorda?  
Acredito que tenham interpretado de forma equivocada a manifestação do ministro 

Ives [Ives Gandra Martins Filho]. Ele é um defensor dos direitos do trabalhador.  
Não há hipótese de o trabalhador perder direito. Não existe um brasileiro que queira 

reduzir direitos.  
 
O governo combinou com o Senado o envio de uma MP para alterar pontos. A 

mudança virá por MP ou projeto de lei?  
Neste momento, não posso assegurar. O governo é um conjunto e isso tem que ser 

construído harmonicamente com o Congresso Nacional.  
 
Se for um projeto de lei, a proposta entra em vigor sem as mudanças 

prometidas. Isso compromete a segurança jurídica?  
O mundo não começa no dia 11 e não termina no dia 11. Precisamos ir avançando 

passo a passo e sempre com disposição do diálogo. É muito importante que sejam 
aprimoradas essas questões.  
-  

RAIO-X 
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Carreira duas vezes deputado federal  
Formação administração de empresas  
 

Com reforma, Brasil terá regras mais flexíveis que Europa e Argentina 

13/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 

 

 

Terceirização e prevalência de acordos coletivos são mais restritivos em países como 

França e Argentina 
 

A reforma trabalhista tornará o texto da legislação brasileira mais liberal que a de 

países europeus e latino-americanos em alguns aspectos, como o poder de negociação 
entre empresas e funcionários e a terceirização sem exigência de isonomia salarial.  

 
A prevalência de acordos coletivos, um dos pontos mais defendidos pelas empresas 
brasileiras, é uma tendência global. Ainda assim, na França, onde uma reforma recente 

flexibilizou as normas, há mais restrição que no novo texto brasileiro, de acordo com 
Vilma Kutomi, sócia do Mattos Filho.  

 
Na regra francesa, apenas mudanças favoráveis aos trabalhadores podem ser 
definidas nessas negociações.  

 
"Não diria que estamos mais avançados em relação aos demais países em geral, mas, 

em alguns pontos, o Brasil deu um passo à frente", afirma a advogada.  
 
A Argentina segue um modelo semelhante ao francês, em que os acordos coletivos 

existem, mas não prevalecem sobre a legislação caso a mudança não seja favorável 
ao empregado, segundo ela.  

 
Nos EUA, a tendência é que o acordo prevaleça, mas as regras variam por Estado.  

"Vão de uma Nova York ultraliberal à Califórnia, onde os direitos são mais assegurados 
por lei", diz José Carlos Wahle, sócio do Veirano.  
 

No caso da terceirização de atividades-fim, a reforma não garante isonomia salarial 
entre terceirizados e funcionários diretos, o que não ocorre na França e na Argentina.  

 
"A questão da atividade-fim ou meio não é uma questão na lei francesa. Não há 
restrição expressa, mas nenhuma forma de discriminação é aceita", afirma Paulo 

Sergio João, professor de Direito da FGV-SP.  
 

Uma real flexibilização dessas regras no Brasil, porém, vai depender de sua aplicação 
prática pelo Judiciário, destaca Cássia Pizzotti, sócia do Demarest.  
 

Para a advogada, o fato de o Brasil se posicionar de forma mais liberal em alguns 
aspectos não é mérito da reforma —apenas revela que legislações europeias e latinas 

ainda são bastante restritivas.  
 
"Muitos países europeus têm grandes limitações para o desligamento de funcionários, 

por exemplo."  
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Nem todas as mudanças da legislação brasileira avançam em relação a outros países. 
Em muitos casos, trata-se mais de uma equiparação, como o fim da contribuição 
sindical compulsória.  

 
Na França e nos EUA, o trabalhador não é obrigado a contribuir, apenas os filiados. Na 

Argentina, a taxa é cobrada das empresas, direto na folha de pagamento.  
 

A comparação entre os sistemas sindicais dos países, porém, não é simples, pois há 
muitas diferenças nos pilares das relações entre empregados e sindicatos, diz Wahle.  
 

"Nos Estados Unidos, por exemplo, quem é sindicalizado tem tratamento diferente de 
quem não é, então a força da entidade depende da adesão. A meta é ampliar a base, 

e as empresas tentam coibir. Já na Argentina ou na França, a sindicalização é 
voluntária, mas não há distinção nos direitos coletivos."  
 

INTERMITENTE 
Outro ponto em que a lei brasileira se equipara à internacional é a previsão de 

contratos intermitentes, que passam a existir com a nova lei.  
 
A regulamentação foi espelhada na legislação francesa, mas foi "mal copiada", 

segundo João, da FGV.  
 

"Tropicalizamos demais. Na França, o empregador se compromete a pagar as horas 
contratadas independentemente de usar o serviço. No Brasil, o trabalhador não terá 
essa garantia, mas também tem a possibilidade de negar caso seja chamado."  

 

Editoria de Arte/Folhapress 

 

 

 

 
 



Protestos contra reformas têm baixa adesão 

13/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

As centrais sindicais promoveram manifestações em todo o País para protestar contra 
a nova legislação trabalhista. Em São Paulo, as seis principais centrais se reuniram na 

Praça da Sé, na região central da capital. A manifestação, que estava prevista para 
seguir até a Avenida Paulista, ficou concentrada na Praça da Sé. 

 
De acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) compareceram 20 mil 
manifestantes. A Polícia Militar informou que não fez a contagem dos presentes. 

Participaram representantes da CUT, Força Sindical, CTB, CSB, NCST e CGT. 
 

O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, explica que o movimento 
também tem outra pauta. “Conseguimos mobilizar trabalhadores contra as reformas 
trabalhista e da previdência. A decisão das centrais é de que, se o governo colocar a 

reforma da previdência para votar e nós observarmos que ela tira direitos, haverá 
paralisação nacional”. 

 
Brasília. Um pequeno grupo de servidores públicos e representantes da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) se reuniram nesta sexta-feira em frente ao Ministério do 

Planejamento para participar do Dia Nacional de Paralisação. O local não chegou a ser 
bloqueado, mas apenas monitorado pela Polícia Militar. A estimativa dos organizadores 

foi de que cerca de 500 pessoas compareceram ao ato. 
 
Rio. No Rio, o protesto começou por volta das 16h, nas imediações da igreja da 

Candelária, e às 18h45 o grupo seguiu rumo à Cinelândia, onde o protesto terminou 
às 20h. Até as 20h15, não havia registro de tumultos, mas jovens com bandeiras com 

o símbolo do anarquismo continuavam reunidos na frente do Palácio Pedro Ernesto, 
sede da Câmara Municipal. 
 

O único político que acompanhou todo o protesto foi o deputado federal Chico Alencar 
(PSOL-RJ), saudado por muitos manifestantes. 

 
Estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), unidade de ensino 
bastante afetada pela crise financeira do Estado do Rio, participaram do ato com faixas 

e coros críticos a Temer e ao governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB). 
 

Segundo as centrais, com exceção de Rondônia, os atos ocorreram em todas os 
Estados e no Distrito Federal com manifestações organizadas em conjunto pelas 
centrais e programações específicas de cada categoria.  

 

Sindicatos negociam para se blindar contra regras da reforma trabalhista 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo 
 

 

 

 

 

Protesto das centrais sindicais contra a reforma trabalhista 

   

Antes mesmo de a reforma trabalhista entrar em vigor, sindicatos se movimentaram 

em negociações e acordos coletivos nos últimos meses na tentativa de barrar aspectos 
da nova legislação.  
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Para sindicalistas, o jogo apenas começou e só será possível identificar um cenário 
mais firme a partir do primeiro semestre de 2018.  
 

O fim da insegurança jurídica que os empregadores dizem esperar da reforma não 
deve chegar, segundo Ricardo Patah, presidente da UGT.  

 
"Vai passar por muitos estágios e questionamentos. Essa reforma vai ser judicializada 

com um tsunami de ações", afirma Patah.  
 
Levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos) realizado a pedido da Folha mostrou que 259 mesas de negociação 
de convenções e acordos coletivos realizados recentemente já trazem cláusulas que 

tratam expressamente da reforma trabalhista.  
 
A maior parte dessas cláusulas estabeleceu um compromisso entre empregadores e 

trabalhadores de retomar os processos de negociação nos próximos meses para 
debater os efeitos da reforma e discutir mudanças.  

 
"Das 259 negociações, 176 previram que será possível voltar à mesa de negociação 
se houver interesse de uma das partes sobre itens que estiverem na nova legislação.  

 
Significa que essas empresas se compromissaram a não sair aplicando a nova lei sem 

uma negociação", afirma Patrícia Pelatieri, coordenadora de pesquisas do Dieese.  
 
"Nas datas-bases, na negociação coletiva, os sindicatos estão conseguindo mobilizar 

as suas bases para garantir direitos", diz ela.  
 

Alguns casos conseguiram conquistar as chamadas cláusulas de salvaguarda.  
 
Cerca de 35 negociações coletivas abordaram a homologação da rescisão de contrato, 

segundo o levantamento. Pelas novas regras da reforma, a rescisão não precisa mais 
passar pelo sindicato.  

 
"Num país que ainda tem a nossa taxa de analfabetismo, isso pode gerar lesão de 
direitos, lembrando que a maior parte dos processos trabalhistas ocorre pela falta de 

pagamento de direitos trabalhistas na hora da rescisão.  
 

Daí a importância da assistência do sindicato na homologação", diz Pelatieri.  
 
A pesquisa do Dieese mostra que, em geral, as novas cláusulas visam assegurar a 

participação do sindicato laboral no momento da homologação, apesar de ela não ser 
mais obrigatória.  

 
FÉRIAS E ALMOÇO  

Outros aspectos que dividem opiniões dos trabalhadores, como o parcelamento de 
férias e a redução do intervalo de almoço, também estão entre os temas já abordados 
nas últimas negociações.  

 
Nem todos os pontos são considerados vitórias, segundo o Dieese, como a extinção 

do pagamento de horas "in itinere" (tempo que o trabalhador leva para se transportar 
até o trabalho em ônibus fretado pela empresa), que apareceu em 19 dos instrumentos 
de negociação coletiva.  

 
O texto da reforma determina que o tempo gasto nesse tipo de transporte não faz 

parte da jornada.  
 
SINDICALIZAÇÃO  

Também tem se firmado no meio sindical a expectativa de que a procura pelas 
entidades vai crescer com a entrada em vigor da reforma. A taxa de sindicalização já 



mostrou tendência de crescimento a partir de 2013, movimento que sindicalistas 
atribuem ao sentimento de insegurança do trabalhador após o início da crise 
econômica.  

 
"Quando o trabalhador está fragilizado, o apoio sindical é importante. E a reforma traz 

um receio", diz Pelatieri.  
 

Cenários turbulentos, como crises econômicas e insegurança jurídica, também 
impulsionam o movimento grevista. O Dieese registrou mais de mil greves neste ano 
até outubro, chegando ao total de 53 mil horas paradas.  
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Centrais pressionam por Nova contribuição 

13/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
As principais centrais sindicais do País decidiram apoiar um projeto de lei que 

regulariza a contribuição negocial em substituição ao antigo imposto sindical. As 
negociações levaram à adoção da proposta do deputado federal Bebeto Galvão (PSB-

BA), que prevê que a adoção da contribuição deve passar por assembleia com a 
presença de 10% da base do sindicato.  
 

Ela teria o valor máximo de 1% da folha de pagamento e, se aprovada, só não seria 
descontada apenas de quem comparecesse à assembleia e votasse não. 

 
Com o fim do imposto sindical, determinado pela reforma trabalhista, muitos dos 
sindicatos perderão em média 30% de suas receitas. Como o governo Michel Temer 

não editou nenhuma Medida Provisória para resolver o problema do financiamento das 
entidades, as centrais decidiram ir ao Congresso para negociar com os deputados e 

senadores.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/centrais-pressionam-por-nova-contribuicao/


“Conversamos com o presidente (da Câmara, Rodrigo) Maia (DEM-RJ), com o senador 
Romero Jucá (PMDB-RR) e outros. Há disposição para um acordo”, disse Ricardo Patah, 
presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT). 

 
De acordo com o deputado Bebeto, as empresas que não recolherem a contribuição 

estarão sujeitas a multa de R$ 200 mil por funcionário. Ao mesmo tempo, o projeto 
obrigará os sindicatos a fazer negociação coletiva a cada dois anos, caso contrário, a 

entidade terá seu registro suspenso. O objetivo seria reduzir a proliferação de 
sindicatos sem representatividade. 
 

“O imposto sindical está morto. Essa nova contribuição será decidida em assembleia, 
com quórum representativo da categoria. O projeto é o resultado de debates com as 

lideranças partidárias, entidades patronais e as centrais dos trabalhadores”, disse o 
deputado. Ele espera votar o projeto ainda neste ano. 
 

Pela proposta, 5% da contribuição serão repassados ao Ministério do Trabalho. A 
arrecadação será feita por meio de conta corrente na Caixa Econômica Federal e 

fiscalizada pelo ministério.  
 
O uso do dinheiro será auditado pelo Tribunal de Contas da União. O total máximo de 

contribuição, fixado em 1% da folha de pagamento, equivale a 3,5 dias de trabalho – 
o antigo imposto sindical obrigatório equivalia a 1 dia trabalhado. 

 
Reunião. Nesta semana, um representante da Força Sindical levou cópia do projeto ao 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para obter o apoio do PT para a proposta. 

“Lula é do tempo em que prevalecia o negociado.  
 

O problema não é o negociado prevalecer sobre o legislado, mas que os sindicatos se 
enfraqueceram sem o financiamento”, afirmou João Carlos Gonçalves, o Juruna, 
secretário-geral da Força Sindical. 

 
A CTB, central ligada ao PCdoB, também apoia o projeto. “Coloco dez mil trabalhadores 

diante da Ford, na Bahia, e aprovo a contribuição. Não sei se os sindicatos patronais 
vão conseguir”, afirmou Adílson Araújo, presidente da CTB. 
 

A maior central do Brasil – a CUT – informou que está acompanhando as negociações 
no Congresso, mas afirma que sua prioridade é lutar contra aspectos da reforma 

trabalhista que precarizam o trabalho.  
 
Patah concorda com a CUT. “A reforma foi 100% do lado do empregador. Do jeito que 

está, sufoca a estrutura sindical, não só dos trabalhadores, mas também dos sindicatos 
patronais”, disse Patah. 

 
Luiz Gonçalves, da Nova Central, e Antonio Neto, presidente da Central dos Sindicatos 

Brasileiros (CSB), também disseram que suas centrais participam das negociações. 
Gonçalves cita ainda o projeto do senador Paulo Paim (PT-RS) sobre o tema, que não 
fixa um número quórum mínimo para as assembleias. “Apoiamos qualquer um dos 

dois projetos”, disse. 
 

Para o procurador do trabalho Henrique Correia, uma lei faria com que a contribuição 
se tornasse legal, mesmo de quem não é filiado a sindicatos.  
 

Hoje, contribuições aprovadas em assembleias têm, segundo ele, alcance apenas para 
os sindicalizados – o que os sindicatos discordam. “Havendo lei, não há problema. 

Pode cobrar de todo mundo.”  
 
 

 



Negociação do trabalhador ficou enfraquecida, diz líder sindical 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Líder da Força Sindical prevê prejuízos aos sindicatos com corte em imposto 

   

Ao desobrigar o pagamento do imposto sindical, que hoje é descontado em folha e 

equivale a um dia de trabalho, a reforma trabalhista enfraqueceu os sindicatos, na 
opinião de João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical.  

 
Ele lamenta que os sindicatos não tenham conseguido barrar a votação da reforma, 
mas diz que a instituição está fortalecida para combater aspectos da nova lei por meio 

das convenções e acordos coletivos.  
 

"Agora vai crescer o papel das entidades sindicais para negociações nacionais", afirma 
Juruna.  
 

*  
Folha - A reforma chegou. Qual é a avaliação agora? 

João Carlos Gonçalves - Não tivermos força para barrar dentro do Congresso. As 
entidades sindicais se mobilizaram, mas a nossa representação no Congresso é menor 
que a dos setores empresariais. Isso também é um aprendizado para nos mostrar o 

quanto necessitamos investir em quadros que estejam também representando a classe 
lá. Por outro lado, ao mesmo tempo em que era aprovada a lei, os sindicatos entravam 

em campanha salarial. A maioria das categorias está conseguindo assinar convenções 
coletivas que brecam pontos dessa lei.  
 

Quais pontos o sr. considera mais negativos? 
A reforma enfraqueceu a instituição sindical. Enfraqueceu o instrumento dos 

trabalhadores para negociar os seus direitos ao cortar o financiamento sindical.  
 
A retirada do financiamento enfraquece os sindicatos, mas a prevalência do 

negociado sobre o legislado pode fortalecê-los? 
A lei tem esse lado positivo de acabar com aquele controle que a Justiça tinha sobre 

os movimentos sociais. Agora vai crescer o papel das entidades sindicais para 
negociações nacionais. Acaba aquela tutela de ir à Justiça. A questão agora é o 
enfrentamento. Se você tem força, você ganha. Se não tem, não ganha. Na Justiça do 

Trabalho, os processos aconteciam mais por questões individuais do que coletivas. 
  

Como vão ficar os sindicatos menores? 
As federações e confederações terão papel de coordenar as negociações coletivas. Não 
tem mais essa questão do sindicato mais forte ou mais fraco. Ele faz parte da estrutura 

sindical que lhe dá garantia como coordenadora do processo de negociação coletiva 
do país. Por exemplo, se o sindicato de Catalão [Estado de Goiás] fez greve, foi 

assistido pela confederação nacional dos metalúrgicos.  
 

Quais são as alternativas para esse fim do financiamento que a reforma está 
trazendo? 
Estamos trabalhando com o Congresso Nacional para que seja aprovada uma 

contribuição no período de negociação coletiva. No momento em que você faz 
assembleia para tirar as propostas de negociação, você também decide um valor de 

contribuição ao sindicato. Nessa proposta, todos ajudariam a campanha salarial 
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porque todos são beneficiados, tanto os sócios quanto os não sócios. E o valor seria 
decidido por eles em assembleia. 
 

O que não muda com a reforma trabalhista 

13/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro, mudou 

muita coisa. Mas existem alguns direitos do trabalhador que não podem ser 
tocados. Saiba quais 

 

 
Marcelo Andrade/Gazeta do Povo 

 
A reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro, traz várias 

mudanças para a vida do trabalhador. Férias em três períodos, almoços mais curtos, 
prêmio no salário são algumas das novidades trazidas pelo novo texto da CLT. Mas 
tem alguns direitos dos trabalhadores que permanecem intocados, porque estão 

previstos na Constituição Federal (CF). 
 

O artigo 7º da CF lista 34 direitos dos trabalhadores que não apenas continuam 
valendo, como não podem ser alvo de negociação que vise reduzi-los, seja individual 
ou via convenção ou acordo coletivo. Um exemplo simples é a licença-maternidade: a 

Constituição garante a todas as mulheres licenças de 120 dias.  
 

Esse prazo pode ser aumentado para até 180 dias por meio de convenções coletivas, 
mas jamais pode ser diminuído. Ou seja: o que está na Constituição se sobrepõe à 
CLT e às convenções coletivas e só poderia ser alterado por meio de uma proposta de 

emenda constitucional (PEC). 
 

Veja o que não muda com a reforma trabalhista: 
Seguro-desemprego 

O trabalhador que é demitido sem justa causa permanece com o direito de receber o 
seguro-desemprego. 
Salário mínimo 

Todo trabalhador brasileiro contratado com carteira assinada não pode receber 
remuneração mensal inferior ao valor do salário mínimo vigente. Para os contratos 

intermitentes, em que se paga por hora, o valor da hora trabalhada deve ser 
equivalente ao da hora do salário mínimo. 

13.º salário 
Trabalhadores e aposentados têm direito ao recebimento do 13.º salário. 
Irredutibilidade do salário 

O salário do trabalhador não pode ser reduzido, a não ser que isso esteja previsto em 
convenção ou acordo coletivo. 

Jornada de trabalho 
A Constituição determina que a duração do trabalho não pode ser superior a oito horas 

diárias e 44 horas semanais. Em caso de hora-extra, a remuneração é de no mínimo 
50% a mais do que a hora normal. 
Repouso semanal 

Todo trabalhador tem direito a um repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos. 
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Férias 
As férias remuneradas estão previstas na Constituição, que ainda determina o 
pagamento de um terço a mais do que o salário normal. 

Licença-maternidade e paternidade 
Mulheres tem direito a licença-maternidade de 120 dias. Para os homens, a licença-

paternidade é garantida nos termos fixados em lei. 
Adicional 

O pagamento de adicional para trabalho noturno, perigoso e insalubre também está 
previsto na Constituição. 
Aposentadoria 

A Constituição também garante o direito à aposentadoria para todos os trabalhadores. 
 

Posso terceirizar qualquer atividade? A Folha responde essa e outras dúvidas 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Leitores enviaram perguntas sobre a reforma trabalhista 

   

Na última semana, a Folha recebeu dúvidas de leitores sobre a reforma trabalhista. 
Veja a resposta das principais perguntas.  

 
Posso terceirizar todas as funções e cargos da atividade-fim da minha 

empresa? 
A reforma prevê a terceirização de qualquer atividade, mas há muita controvérsia. A 
contratante deve abdicar de praticar a atividade terceirizada com seus próprios 

empregados. Também será necessário cumprir com outras formalidades previstas em 
lei.  

 
Existe um limite para terceirizados, como até 40% do quadro de 
funcionários? 

Não, mas a decisão de terceirizar deve ter foco em atividades periféricas e 
especializadas. A proporção deve ser consequência das necessidades e não 

determinada de antemão. Além disso, há uma quarentena (18 meses) para 
empregados demitidos prestarem serviços de forma terceirizada.  
 

Home office entrou na reforma? Haverá algo para quem trabalha por 
aplicativos? 

A reforma trouxe uma regulação específica para o home office, que se enquadra no 
teletrabalho. A opção pela modalidade, tal como o reembolso de despesas do 
funcionário, deverá constar expressamente no contrato individual, no qual serão 

especificadas as atividades a serem realizadas.  
 

Já posso notificar meu empregador para que deixe de me descontar a 
contribuição assistencial? Será preciso entregar carta de oposição no 

sindicato? 
Sim. Caso queira, você pode manifestar sua vontade de não sofrer o desconto. A 
princípio, não é preciso carta.  

 
Representantes de trabalhadores que não forem sindicalizados terão mais 

poder de negociação? 
A celebração de acordos coletivos é prerrogativa exclusiva dos sindicatos.  
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Fontes: José Carlos Wahle, sócio do Veirano; Domingos Fortunato e Cleber Venditti, 
sócios do Mattos Filho; Cássia Pizzotti e Renato Canizares, sócios do Demarest 
 

Contratação de funcionário por hora é vista como avanço, mas com riscos 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Debatedores no seminário sobre reforma trabalhista promovido pela Folha 

   

A flexibilização da legislação trabalhista proposta pela reforma que entrou em vigor 

neste sábado (11) pode ser um meio de modernizar as relações de trabalho e criar 
novos empregos. Porém, a qualidade dos postos de trabalho e a dinâmica que isso 

trará ao mercado é alvo de discussão.  
 
Um dos pontos centrais da reforma é a contratação intermitente, nova categoria de 

posto de trabalho para prestação de serviço que permite o contrato por horas, dias ou 
meses sem continuidade.  

 
Para os favoráveis à medida, ela pode elevar a produtividade e gerar empregos; já os 
contrários a consideram um retrocesso que precariza as relações trabalhistas.  

 
"Contrato intermitente significa, para o trabalhador, administrar uma ansiedade sem 

fim. É viver com orçamento rígido, mas com salário flexível", diz Clemente Ganz Lúcio, 
diretor técnico do Dieese.  
 

Em países que flexibilizaram leis trabalhistas de maneira similar, empregos seguros 
migraram para inseguros, segundo Clemente, que cita o exemplo da Espanha, onde 

uma em cada cinco pessoas tem emprego seguro.  
 

No time dos que defendem a reforma trabalhista, Gesner Oliveira, professor da FGV, 
acha que a nova legislação deve aumentar a produtividade do mercado de trabalho 
por ampliar o regime de contratação. A nova lei, diz Gesner, vai garantir ao trabalhador 

informal direitos similares ao trabalhador comum.  
 

"Existe uma enormidade de atividades que fazem parte de uma economia de serviços 
e que estavam na informalidade. Agora vai ter mais proteção, a pessoa vai receber 
13º, o equivalente a férias", declarou Gesner.  

 
O juiz Guilherme Feliciano afirma que para um funcionário de bufê é natural trabalhar 

com intermitência. "Faz sentido que esse trabalhador se sujeite a um contrato desse 
tipo. O problema é começar a promover intermitência em atividades permanentes. 
Corre-se o risco de isso criar uma precarização do trabalho", afirmou.  

 
Marcel Domingos Solimeo, superintendente institucional da Associação Comercial de 

São Paulo, tem a avaliação de que o país deu um passo para acompanhar o processo 
de constante metamorfose nas relações do mercado de trabalho.  
 

"Nossa legislação é muito antiga, foi pautada no processo industrial da época. O mundo 
mudou. Não sabemos que tipo de emprego estará disponível daqui a dez anos. Uma 

lei que tenta regular e prever tudo não serve."  
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O QUE MUDA  
Além da contratação de funcionários para trabalhos esporádicos com remuneração 
equivalente ao tempo trabalhado, a lei formaliza uma já conhecida relação trabalhista 

nacional, o bico.  
 

Entre as garantias previstas pela nova legislação estão o pagamento de benefícios da 
Previdência e INSS, antes inexistentes, explicou Carlos Eduardo Vianna Cardoso, 

sócio-coordenador do setor trabalhista do escritório Siqueira Castro Advogados.  
 
Há também condicionantes: a remuneração do trabalhador intermitente não pode ser 

inferior a um salário mínimo (dividido por horas trabalhadas) nem menor do que a 
paga a um contratado que exerça a mesma função.  

 
Os contratos intermitentes não têm carga horária mínima, embora mantenham os 
limites de 44 horas semanais e 220 horas mensais.  

 
Se a parte contratada descumprir o contrato firmado, estará sujeita a multa de 50% 

da remuneração a ser paga no prazo de 30 dias. Nesse tipo de contratação também 
está prevista a demissão com ou sem justa causa.  
 

Reforma trabalhista vai melhorar competitividade do Brasil, diz dono da 

Riachuelo 

13/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, defendeu neste sábado a reforma 

trabalhista como passo importante para o Brasil melhorar a competitividade e 
conseguir subir nos rankings internacionais sobre a facilidade de se fazer negócios.  

 
Atualmente, disse ele em apresentação no 3º Congresso Nacional do MBL (Movimento 
Brasil Livre), o País é “humilhado” nos levantamentos de competitividade e a cada ano 

perde posições. Rocha citou o ranking “Doing Business”, elaborado anualmente pelo 
Banco Mundial e que mostra o Brasil na 125ª posição entre 190 países no ano de 2017.  

 
O levantamento leva em consideração a facilidade de se fazer negócios em cada país 
e o Brasil caiu duas posições em relação a 2016. Com a reforma trabalhista, o Brasil 

pode, conforme o empresário da Riachuelo, “ganhar 35 pontos” e subir no ranking. 
 

“Quando falta crença na soberania suprema do mercado permanece a hiper-
regulação”, disse Rocha. O empresário ressaltou que, além do excesso de regras e 
normas, a carga tributária no Brasil deu um salto nos últimos anos, saindo de 22% do 

Produto Interno Bruto (PIB), no final dos anos 80, para 37% nos últimos anos. Ao 
mesmo tempo, o Brasil tem que competir internacionalmente com mercados 

emergentes que possuem carga tributária menor, ao redor de 15% do PIB. 
 

No Brasil, o “carrapato é maior que o boi”, afirmou o empresário ao falar do excesso 
de regras, da alta burocracia e de carga tributária, que prejudica a competitividade do 
País. O empresário citou ainda, sem falar nomes, o exemplo de um banco internacional 

que resolveu deixar o Brasil. O país respondia por 1,5% do faturamento da instituição, 
mas gerava 93% das causas trabalhistas deste banco. “Há uma hipertrofia absurda da 

carruagem estatal.” 
 
Rocha disse que o Brasil gera 3,8 milhões de causas trabalhistas por ano, mais do que 

todos os países do mundo. Para os participantes do evento do MBL, a reforma 
trabalhista vai permitir a resolução de conflitos de forma extrajudicial e tem como 

objetivo reduzir esses litígios. De acordo com Rocha, o excesso de regras no mercado 
de trabalho “tem efeito de areia nas delicadas engrenagens da economia”. “O resultado 
disse é a perda competitividade.” 
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Recentemente, a Riachuelo foi alvo de uma ação judicial que cobra R$ 37,7 milhões 
de indenização do grupo, por causa da terceirização de funcionários em condições 
piores que os empregados atuais. Em sua apresentação, Rocha falou do caso, rechaçou 

as acusações do Ministério Público do Trabalho e destacou que este tipo de litígio só 
contribui para dificultar a geração de empregos. 

 

Trabalhadores não perdem direitos, afirmam especialistas 

13/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Na opinião de especialistas e acadêmicos de Direito do Trabalho a aplicação das novas 

regras trabalhistas – em vigor a partir deste sábado, 11, que mudam mais de 100 
pontos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), tem situações positivas, flexibiliza 

direitos, mas ainda gera muitos questionamentos e polêmicas. 
 
De acordo com diretor do Instituto Mundo Trabalho e professor da Fundação Santo 

André, Antonio Carlos Aguiar, as novas regras não retiram nenhum dos direitos 
garantidos pela Constituição Federal desde 1988, como décimo-terceiro, FGTS, 

módulo semanal máximo de 44 horas de trabalho, férias anuais, descanso semanal 
remunerado, entre outros. “O trabalhador que está no mercado, registrado em 
Carteira de Trabalho, ou que seja contratado posteriormente ao dia 11 de novembro, 

ele não perde nenhum direito garantido pela Constituição Federal”, assinala Aguiar. 
 

Na opinião de Danilo Pieri Pereira, especialista em Direito e Processo do Trabalho do 
escritório Baraldi Mélega Advogados, as novas regras solucionam e regulamentam 
diversas questões que provocam conflitos entre trabalhadores e empresas.  

 
“Dentre elas destaca-se o fim do imposto sindical obrigatório, a possibilidade da 

negociação de classes, o parcelamento das férias, a regulamentação do home office e 
do trabalho intermitente e a adoção de regimes de compensação de horas extras. As 
mudanças significam um grande avanço na relação entre empresários e empregados, 

que se encontrava engessada pela CLT, de inspiração no modelo da Itália fascista, 
desde a Era Vargas”, aponta o especialista. 

 
Segundo o professor Antonio Carlos Aguiar, da Fundação Santo André, a prevalência 
do negociado pelo legislado é um ponto positivo das novas regras. “O negociado já é 

permitido hoje constitucionalmente, desde que haja contrapartida equivalente, 
concessões recíprocas, e não simples renúncia de direito. E continuará desta maneira, 

qualquer acordo ou negociação que retirar direitos do trabalho será considerado nulo 
e não terá validade”, avalia. 
 

Para o advogado João Badari, sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados, as 
novas leis eram necessárias para acompanhar as mudanças nas relações trabalhistas. 

“Neste momento de crise, a reforma deve ajudar a criar novas vagas e possibilidades 
de contratação de empregados por empresas que antes ficavam presas em uma 

legislação engessada.  
 
O importante é que o trabalhador não perdeu direitos fundamentais. Vamos aguardar 

os próximos meses para avaliar melhor os efeitos nas relações trabalhistas e no 
posicionamento do Judiciário em relação a nova legislação”, analisa. 

 
Retrocesso 
Na avaliação dos advogados Pedro Mahin e João Gabriel Lopes, sócios do escritório 

Roberto Caldas, Mauro Menezes & Advogados, a reforma representa uma afronta aos 
direitos trabalhistas fundamentais. 

 
“Um direito do trabalho federal assegura um mínimo de uniformidade na proteção legal 
conferida ao trabalhador em todo o território nacional. Com a retirada daquele mínimo 

ético e civilizatório do capitalismo nacional, regiões cujas condições de trabalho são as 
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mais frágeis tendem a sofrer maiores gravames, pois os sindicatos, enfraquecidos, 
não terão condições de resistir à investida patronal.” 
 

Mahin acredita que haverá ‘leilões em todas as regiões do País e a vencedora será 
aquela que conseguir rebaixar o nível de proteção do trabalho e do trabalhador mais 

aquém dos patamares mínimos estipulados na legislação trabalhista’. “A região que 
alcançar o maior nível de precariedade inevitavelmente atrairá os investimentos e 

gerará mais empregos.” 
 
Para João Gabriel, a classe trabalhadora será claramente prejudicada. “As novas 

regras deverão achatar salários, reduzindo o acesso da população a bens e serviços 
essenciais para a sua sobrevivência digna; ampliará jornadas de trabalho, impedindo 

a construção de uma vida plena também fora da relação de trabalho; inflacionará o 
número de acidentes e de adoecimentos no trabalho, e gerará mais mortes por causas 
ligadas às atividades laborais.” 

 
Esses especialistas também defendem que a prevalência do negociado sobre o 

legislado é inconstitucional e promove o retrocesso social aos acordos e às convenções 
coletivas de trabalho.  
 

“Garantir a manutenção das condições de trabalho previamente negociadas entre 
sindicatos e empregadores, até que outro acordo ou convenção coletiva de trabalho 

seja firmada, é uma forma de prestigiar esses instrumentos normativos e minimizar 
os impactos da reforma trabalhista sobre a classe trabalhadora. 
 

Os empresários seriam instados a efetivamente negociar e tratar ponto a ponto as 
cláusulas já escritas, as conquistas já obtidas. Os trabalhadores teriam ao seu dispor 

um instrumento de resistência ao desmonte da legislação social. Haveria equilíbrio na 
negociação”, alertam. 
 

Reforma trabalhista ‘regulariza’ o acerto informal na hora da demissão 

13/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Uma das novidades da reforma é a demissão em comum acordo entre 
empregado e empregador, que permite ao ex-funcionário sacar parte do FGTS 

   

 
Reforma trabalhista prevê demissão de “comum acordo” entre empregado e 
empregador Giuliano Gomes/Arquivo /Gazeta do Povo 

 
Provavelmente você conhece uma pessoa que pediu para ser mandada embora pela 
empresa onde trabalhava – e dessa forma teve acesso ao fundo de garantia (FGTS) e 

seguro-desemprego, mas pode ter ‘devolvido’ parte da multa pela demissão sem justa 
causa. O acerto informal é prática recorrente no mercado de trabalho e será 

formalizado pela reforma trabalhista, que entra em vigor a partir do dia 11. 
 
O texto prevê que o contrato de trabalho pode ser extinto caso haja consenso entre 

empregado e empregador. O funcionário terá direito a movimentar 80% do saldo do 
FGTS, mas não receberá o seguro-desemprego. A empresa, por sua vez, precisa pagar 

metade do aviso prévio e metade da multa sobre o depositado no fundo, ou seja 20% 
do saldo. 
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“A medida visa a coibir o costumeiro acordo informal, pelo qual é feita a demissão sem 
justa causa para que o empregado possa receber o seguro-desemprego e o saldo 
depositado em sua conta no FGTS, com a posterior devolução do valor correspondente 

à multa do Fundo de Garantia ao empregador”, justificou o deputado Rogério Marinho 
(PSDB-RN), no relatório sobre a proposta aprovado pela Câmara. 

 
Atualmente, quando um empregado é demitido sem justa causa, ele pode acessar 

100% do valor que foi depositado em sua conta de FGTS e a empresa ainda paga uma 
multa de 40% sobre o total, além do aviso prévio. Caso esse empregado peça 
demissão ou seja demitido por justa causa pela empresa, ele não recebe a multa, não 

tem acesso ao fundo de garantia e, caso não cumpra o aviso prévio de 30 dias, terá 
esse valor descontado na hora da rescisão. 

 
Essa proposta da reforma também deve impactar as contas públicas. De um lado, 

poderia haver redução no saldo do FGTS, usado principalmente para o financiamento 
habitacional. Na outra ponta, o governo teria algum alívio no gasto com o seguro-
desemprego, o que gera algum alívio para o governo. Não há como mensurar, no 

entanto, qual o montante que será mantido nos cofres públicos. 
 

Como será a rescisão 
A rescisão de contrato dos trabalhadores não precisará mais ser acompanhada por um 
representante do sindicato da categoria ou Ministério do Trabalho. A medida é para 

desburocratizar esse processo.  
 

Nada impede o trabalhador que quiser acompanhamento na hora de assinar a 
demissão de chamar um advogado ou representante sindical. Isso vale para 
empregados contratados há mais de um ano pela empresa também. 

 
Com a reforma, a extinção do contrato de trabalho é feita entre patrão e empregado. 

O empregador fica responsável por fazer a anotação na carteira de trabalho, comunicar 
a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias. A 
anotação na carteira de trabalho será o documento que será apresentado para solicitar 

o seguro-desemprego e a movimentação do FGTS. 
 

Já o pagamento das verbas rescisórias pode ser feito em dinheiro, depósito bancário 
ou cheque. A entrega dos documentos que comprovem a extinção do contrato 
trabalhista e o pagamento das verbas rescisórias devem ser feitos num prazo máximo 

de dez duas contados a partir do término do contrato. 
 

Como medir o emprego após a reforma trabalhista? 

13/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Novas regras que entraram em vigor no sábado (11) criam desafio para as 
estatísticas do mercado de trabalho 

 
Marcelo Andrade/Gazeta do Povo 

 
O impacto da reforma trabalhista na economia brasileira ainda é uma grande incógnita. 

Ela entra em vigor neste sábado (11), mas pontos polêmicos aprovados pelo 
Congresso serão regulamentados logo em seguida por meio de uma medida provisória 
(MP) de teor ainda desconhecido, mas que deve causar alguma limitação. Há, ainda, 

outro obstáculo para dimensionar o alcance dessa profunda alteração no mercado de 
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trabalho: as pesquisas e fórmulas hoje utilizadas para determinar o nível de emprego 
e desemprego terão que ser todas refeitas, e ainda não há uma solução para isso. 
 

Isso não é conversa para estatístico, mas para toda a sociedade, que vai querer saber 
se a reforma trabalhista ajudou a criar postos de trabalho ou não, se o salário médio 

pago aumentou ou não.  
 

Os técnicos do IBGE estão estudando o tema desde dezembro de 2016, quando o texto 
começou a tramitar no Congresso, mas ainda não têm respostas para alguns pontos, 
disse o coordenador de trabalho e rendimento do instituto, Cimar Azeredo, em 

entrevista ao jornal “Valor Econômico”. 
 

Uma situação que o IBGE ainda não sabe como lidar é com o contrato intermitente.  
 
Previsto na nova norma, vai possibilitar que empresas contratem funcionários para 

trabalhar esporadicamente – eles podem ser convocados ou não, e só receberão a 
remuneração pelo período em que efetivamente trabalharam. Azeredo exemplificou: 

se uma pessoa tem um contrato intermitente com um restaurante, mas não é chamada 
há duas ou três semanas, como ela será classificada? Como pessoa empregada ou 
desempregada? 

 
Desde 2012, o IBGE calcula a taxa de desemprego por meio da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Contínua. Ela abrange todo o território 
nacional, é feita ao longo de três meses com 2 mil entrevistadores, amostra de 70 mil 
domicílios e por isso mostra dados mais completos do que a Pesquisa Mensal de 

Emprego (PME), restrita a algumas regiões metropolitanas.  
 

Segundo Azeredo, uma mudança no questionário aplicado deve levar em conta 
também o entendimento que as pessoas têm dos novos modelos de contrato de 
trabalho. Ele diz que a pessoa pode estar contratada, mas nem saber o que é trabalho 

intermitente. O mesmo se aplica à prestação de serviços como pessoa jurídica. “A 
Pnad não é feita com registros administrativos. Ela fala direto com o trabalhador. 

Então, tem o tempo de adaptação da população”, afirmou Azeredo. 
 
Essa é uma alteração que levará tempo para ser implementada, estima o economista 

Laumar Neves de Souza, professor na Universidade Salvador (Unifacs). “Primeiro é 
preciso compreender a dimensão das mudanças que estão sendo colocadas agora para 

poder saber como captá-las.  
 
As pesquisas têm uma lógica, ao alterá-las, pode se alterar o próprio resultado da 

pesquisa. É preciso muito cuidado, para manter a série histórica intacta e ao mesmo 
tempo não mascarar nenhum resultado”, diz ele, que trabalhou por quase uma década 

na Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. 
 

Para o economista Sandro Silva, do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), alguns indicadores não vão conseguir captar as 
mudanças no mercado de trabalho. Um desses é o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.  
 

Esse banco de dados, com uma série regular desde 2003, registra o número de 
admitidos e demitidos a cada mês, e é usado pelos governos para mostrar o dinamismo 
da economia. Em 2010, o Brasil bateu o recorde de geração de empregos formais, 

com 2,2 milhões de empregos. O saldo do número de vagas foi caindo ao longo dos 
anos seguintes e, com a recessão, ficou negativo em 2015 e 2016. Agora, em 2017, 

há uma recuperação, mas em ainda tímida. 
 
Entretanto, ao contrário do IBGE, o ministério não prevê alterações para o Caged. A 

tendência é que os números registrados a partir de agora, com a reforma trabalhista 
em vigor, dificultem a comparação com a série histórica. “Uma empresa pode fazer 



centenas de contratos intermitentes no mês, mas não chamar as pessoas para 
trabalhar. Isso pode dar a impressão de que naquele mês aumentou a oferta de 
emprego, mas não será verdadeiro”, observa Silva. 

 
Prós e contras 

O Dieese foi contra a reforma trabalhista, e projeta um futuro de dificuldades para o 
trabalhador, com precarização e insegurança. “No contrato intermitente, ele não vai 

ter nenhuma segurança de qual vai ser a remuneração que ele vai receber, nem de 
quanto tempo ele vai trabalhar.  
 

A possibilidade de terceirização também abre caminho para empresas reduzirem o 
salário efetivamente pago pelo trabalho realizado”, opina Silva. Essa é a mesma visão 

de Souza, da Unifacs. “A literatura não acusa nenhuma melhora no mercado de 
trabalho com a terceirização. E veremos uma situação de insegurança enorme do 
ponto de vista do rendimento”, diz o professor. Várias entidades programaram 

paralisações e protestos na sexta-feira (10), antes de a reforma entrar em vigor. 
 

Por outro lado, o presidente do Ipardes, Julio Suzuki, projeta que a reforma vai ampliar 
o número de empregos formais no Brasil. “A reforma vai diminuir o custo do emprego 
para o trabalhador. Não dá para saber o quanto isso vai impactar, mas tende a ter 

mais formalização”, avalia. Para ele, mesmo com tantos questionamentos, a reforma 
trabalhista e a previdenciária são imprescindíveis para o Brasil. “É preciso ressaltar 

que não é a reforma do mercado de trabalho que vai fazer o Brasil voltar a crescer, 
mas é condição fundamental”, destacou. 
 

Milhões poderão voltar ao mercado formal com reforma trabalhista, diz 

relator 

13/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
As novas regras trabalhistas que passam a vigorar neste sábado modernizam uma 

legislação de 70 anos no Brasil, afirmou hoje o deputado federal Rogério Marinho 
(PSDB-RN), relator do texto no Congresso. “A lei combate a precarização; tenta trazer 

para a formalidade milhões de brasileiros que estavam à margem”, disse durante 
apresentação no 3º Congresso Nacional do MBL (Movimento Brasil Livre), realizado 
em São Paulo.  

 
Marinho afirmou que o custo do trabalhador brasileiro desestimula as empresas a 

contratarem, por isso muitos empregados são mantidos na informalidade. “Uma das 
tentativas que fizemos com a lei foi estimular a formalização”, ressaltou o deputado. 
“Tínhamos zona cinzenta no Brasil.” 

 
O deputado começou sua apresentação no evento destacando o “dia histórico” para o 

Brasil. Ele contou que o texto da reforma trabalhista recebeu mais de 200 modificações 
no Congresso e buscou modernizar as normas criadas pelo presidente Getúlio Vargas 

nos anos 40. Foi o segundo projeto com mais emendas na história do Congresso, disse 
ele, destacando ter recebido em seu gabinete mais 800 pessoas com demandas para 
a reforma e ouvido mais de 100 especialistas sobre mercado de trabalho, entre 

acadêmicos e juízes. 
 

Para Marinho, Getúlio Vargas imaginou naquele momento um tipo de trabalhador que 
não se confirmou no Brasil. O então presidente criou uma legislação pensando no 
empregado industrial, com horas certas de trabalho, ressaltou o parlamentar. “Este 

estereótipo de trabalhador é absolutamente inadequado para a realidade do Brasil e 
do mundo inteiro”, disse o deputado, para quem o mundo está “no limiar da quarta 

revolução industrial”, com automação nas empresas, consolidação dos aplicativos e da 
nanotecnologia. 
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“Milhões de profissões vão desaparecer e outras vão surgir. É essencial que a 
legislação se adeque a essa realidade e a essas transformações”, disse Marinho. Ele 
citou o projeto que cria regras para a terceirização no Brasil, também aprovado este 

ano pelo Congresso. Segundo ele, a falta de normas específicas acabava trazendo 
insegurança jurídica para os empresários. “A pauta da modernização do marco 

regulatório do trabalho não é só do Brasil, mas do mundo”, afirmou Marinho no evento. 
O deputado acrescentou que países europeus, como França, Alemanha e Espanha, 

procuraram modernizar suas legislações trabalhistas. Na América Latina, México e 
Argentina também seguem o mesmo caminho. 
 

No caso brasileiro, o deputado mencionou que a reforma trabalhista vai permitir a 
simplificação de processos, flexibilização das regras e possibilidade de resolução de 

conflitos de forma extrajudicial. Ao permitir este tipo de resolução de conflitos, a 
intenção é reduzir o número de ações trabalhistas no Brasil, ressaltou o parlamentar. 
O País, disse ele, por causa do excesso de regras, tem um “ambiente hostil contra 

quem empreende”, que é quem gera emprego. 
 

Além dessas mudanças, o texto acaba com a contribuição sindical, que deixa de ser 
obrigatória. “Chegamos a uma marca de mais de 17 mil sindicatos no Brasil”, disse 
ele, mencionando que a maior parte não representa seus funcionários e foi criada para 

se apropriar desta contribuição, que movimentava mais R$ 4 bilhões por ano. Com a 
mudança, Marinho afirmou que vão permanecer os sindicatos que têm “legitimidade e 

representação”. 
 

Três ações de inconstitucionalidade questionam artigos da nova lei no STF 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Parte das polêmicas criadas pela reforma só poderão ser resolvidas após 
pronunciamento do STF 

 

Algumas das polêmicas criadas pela reforma trabalhista só poderão ser resolvidas 
depois que houver um pronunciamento do STF (Supremo Tribunal Federal), porque 

envolvem princípios estabelecidos na Constituição.  
 

Nada impede que juízes trabalhistas declarem inconstitucionais as normas da nova lei 
e rejeitem sua aplicação com base nesse argumento. As teses aprovadas em outubro 
pelo congresso da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra) sustentam que vários dispositivos da reforma desrespeitam a 
Constituição.  

 
 Editoria de Arte/Folhapress  
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Mas esse entendimento só poderá prevalecer se for afirmado pelo STF, o tribunal que 
tem a atribuição de zelar pela Constituição. "Um pronunciamento do Supremo seria a 

forma mais segura e menos demorada de termos uma posição sobre algumas 
controvérsias", diz a ministra Maria Cristina Peduzzi, do TST (Tribunal Superior do 

Trabalho).  
 
Já foram apresentadas ao Supremo três ações que questionam a constitucionalidade 

de dispositivos da reforma trabalhista. Não há data prevista para seu julgamento.  
 

Duas ações foram movidas pela Procuradoria-Geral da República. A primeira questiona 
a lei que autoriza a terceirização de atividades essenciais das empresas, que foi 
reforçada por dois artigos da lei da reforma trabalhista.  

 
Para o Ministério Público, o principal problema é a possibilidade de que trabalhadores 

terceirizados ganhem menos do que funcionários que exerciam suas funções nas 
empresas que contratarem seus serviços, o que seria um desrespeito ao princípio 
constitucional da isonomia.  

 

 

Editoria de Arte/Folhapress 

 

 

A Procuradoria também moveu uma ação contra os artigos da lei que restringem o 
acesso gratuito à Justiça do Trabalho. A nova lei obriga até trabalhadores com direito 
ao benefício a cobrirem despesas processuais das empresas se perderem a causa.  

 
Na semana passada, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança 

Privada (Contrasp) moveu ação no STF contra dois artigos da nova lei trabalhista, o 



que acaba com o imposto sindical obrigatório e o que cria o regime de trabalho 
intermitente, em que o empregado pode ser contratado para trabalhar por horas, dias 
ou semanas, sem continuidade.  

 

Veja as principais mudanças de leis trabalhistas desde a criação da CLT 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Reforma trabalhista entrou em vigor no sábado (11) 

   

A reforma trabalhista deste ano é apontada como uma das maiores alterações das 
regras trabalhistas desde a criação da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), em 

1943.  
 
Apesar da dimensão das mudanças, as regras já sofreram mais de 500 emendas desde 

então.  
 

Confira abaixo a cronologia das principais alterações.  
 
1943 

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) é criada por decreto presidencial de Getúlio 
Vargas, no Estado Novo  

1951 
Instituição do aviso prévio de 30 dias para empregados que rescindirem o contrato 
sem justa causa  

1962 
Criação do 13º salário; até então, o chamado bônus natalino era dado por iniciativa 

própria das empresas  
1966 

Criação do FGTS para substituir a estabilidade após dez anos de serviço na mesma 
empresa  
1969 

Criação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, que reproduz a vida funcional do 
trabalhador  

1977 
Instituição de férias anuais de 30 dias corridos. Até então, o direito já existia, com 
período menor  

1988 
Com a Constituição, vieram importantes mudanças como a obrigatoriedade do FGTS 

e a permissão de jornadas acima de 6 horas  
1991 
Criação de percentual mínimo de empregados deficientes, com cotas entre 2% a 5% 

a depender do número de funcionários  
1998 

Criação do banco de horas, quando previstos em acordos coletivos, para compensação 
de horas extras em folgas em vez de remuneração  
1999 

São criadas medidas de proteção à mulher no trabalho, como proibição da 
discriminação na contratação e em promoções na empresa  
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2001 
Tempo de deslocamento entre casa do empregado e local de trabalho passa a ser 
computado como jornada, quando o empregador oferecer transporte  

2008 
Criação de incentivo fiscal para empresas que ampliam de 120 dias para 6 meses o 

período de licença-maternidade, e de 5 para 20 dias para a licença-paternidade; além 
disso, extensão do benefício para pais adotivos  

2011 
Reconhecimento do trabalho a distância com mesmos direitos de empregados 
presenciais  

2017 
Criada a lei da terceirização  

 

Reação de juízes trabalhistas cria insegurança que pode durar anos 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

O presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho, vai revisar as súmulas afetadas 
pelas novas normas 
 

Aprovada em menos de cinco meses pelo Congresso, a reforma trabalhista proposta 
pelo presidente Michel Temer começará agora a enfrentar um duro teste, em que as 
novas normas serão submetidas ao crivo da Justiça do Trabalho.  

 
Nas últimas semanas, juízes, procuradores e advogados fizeram inúmeras críticas à 

nova lei, apontando falhas e incoerências que deverão alimentar controvérsias que os 
tribunais levarão anos para pacificar.  
 

Em outubro, centenas de juízes reunidos num congresso da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) aprovaram 125 teses sobre 

dispositivos da reforma e declararam vários deles contrários a princípios estabelecidos 
pela Constituição.  
 

Embora ninguém seja obrigado a seguir as teses do congresso, elas foram recebidas 
no meio jurídico como um alerta sobre a disposição dos juízes trabalhistas e um sinal 

de que as empresas precisarão agir com cautela ao adotar as novas normas.  
 
"Um dos objetivos da reforma era trazer mais segurança, mas o posicionamento dos 

juízes cria insegurança e poderá até aumentar o volume de ações trabalhistas num 
primeiro momento", afirma a advogada Letícia Ribeiro, sócia do escritório Trench Rossi 

Watanabe.  
 
Uma das teses dos juízes põe em xeque um dos pilares da reforma, a consagração do 

princípio de que as condições acertadas entre patrões e empregados devem prevalecer 
sobre a legislação em várias situações.  
 Editoria de Arte/Folhapress  
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A nova lei permite que isso ocorra em negociações sobre jornada de trabalho, banco 
de horas, intervalo para almoço e outros assuntos. Mas os juízes dizem que a 

Constituição garante que normas mais benéficas sejam aplicadas sempre que houver 
desentendimento.  

 
Na prática, esse princípio pode levar os juízes a rejeitar acordos que considerem 
desfavoráveis aos trabalhadores. A nova lei estabelece que direitos como salário 

mínimo, férias anuais, 13º salário e FGTS não podem ser negociados.  
 

EMBATE  
A reforma deverá reacender velhas controvérsias. Uma súmula aprovada pelo TST 
(Tribunal Superior do Trabalho) em 1993 fixou o entendimento de que as empresas 

não poderiam terceirizar sua atividade principal, mas a nova lei permite que isso 
ocorra. Agora, a súmula terá que ser revisada.  

 
O presidente do TST, Ives Gandra da Silva Martins Filho, um entusiasta da reforma, 
pretende iniciar logo a revisão das súmulas afetadas pelas novas normas, mas o 

processo pode ser demorado por causa das divergências no tribunal, que é composto 
por 27 ministros.  

 

 

Editoria de Arte/Folhapress 
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"Haverá forte embate interno", diz o presidente da Anamatra, Guilherme Feliciano. "A 
reforma foi aprovada sem uma discussão ampla, e por isso é natural que os problemas 
sejam corrigidos no Judiciário agora."  

 
Se a discussão seguir o ritmo habitual da Justiça trabalhista, algumas questões 

poderão demorar mais de uma década para serem pacificadas, dizem advogados.  
 

"O melhor jeito de superar a insegurança jurídica será negociar de boa-fé acordos que 
pressuponham vantagens para as duas partes, empresas e trabalhadores", afirma o 
advogado Iraci Borges, que representa o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba. "Sem 

isso, as empresas continuarão no escuro."  
 

A reforma trabalhista é um avanço para o Brasil? Especialistas respondem 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Propostas de reforma trabalhista e da terceirização provocaram protestos e ainda 
levantam muitas dúvidas entre trabalhadores  

 

Conheça os argumentos que fundamentam a aprovação ou a desaprovação à reforma 
trabalhista apresentados por especialistas ouvidos pela reportagem da Folha.  

*  
Marcio Pochmann 

Diretor do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp  
Não. A nova CLT projeta para o futuro do Brasil um grande passado, com a 
desconstituição da sociedade salarial e o adeus às ocupações de classe média e ao 

emprego público. Ao regularizar a nova classe trabalhadora do precariado 
[precariedade + proletariado], enfraquece a dinâmica econômica pelo mercado interno 

e submete o país ao neocolonialismo do mercado externo.  
-  
Rogério Marinho 

Deputado federal (PSDB-RN), relator da reforma trabalhista  
Sim. Avançamos em segurança jurídica, fundamental para atrair investimentos e criar 

mais emprego, novas formas de contratação e parametrização do processo do 
trabalho. Trouxemos a legislação trabalhista brasileira para o século 21, melhorando 
a vida de trabalhadores e empregadores.  

-  
José Dari Krein 

Professor de economia da Unicamp  
Não. A reforma significa um retrocesso sem precedente na história social brasileira, 
pois desestrutura o mercado de trabalho, compromete o financiamento público, 

dificulta o acesso a políticas de proteção social, torna trabalho e remuneração mais 
instáveis e desorganiza a vida social dos trabalhadores.  

-  
Antonio Carlos Pipponzi 

Presidente do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo)  
Sim. Nossas leis trabalhistas são muito antigas, de uma época em que a indústria era 
o maior empregador privado do país. Hoje o varejo tornou-se o principal. Esta reforma 

pode significar um avanço nas relações trabalhistas, reduzir a insegurança jurídica e 
aprimorar o setor varejista e o mercado.  

 
-  
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Jorge Luiz Souto Maior 
Juiz da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí  
Não. A reforma não gera empregos e traz enorme insegurança jurídica. Trata-se de 

uma proposta que altera vários artigos da legislação existente, mas que foi elaborada 
e aprovada em praticamente dois meses, gerando uma lei repleta de remendos, 

contradições, deficiências técnicas e inconstitucionalidades.  
-  

André Portela 
Professor de economia da FGV-SP  
Sim. Ela pode representar a combinação ideal entre a proteção ao trabalhador e o 

crescimento da produtividade. É um convite às partes diretamente envolvidas a 
estabelecer uma nova cultura de relação do trabalho que promova ganhos para todos.  

-  
José Ferreira dos Santos 
Diretor de patrimônio do Sindicato da Alimentação de São Paulo e Região  

Não. Um dos problemas é a desobrigação da homologação das demissões pelos 
sindicatos. Na nossa instituição, cerca de 70% delas têm algum erro que resolvemos 

com nossa estrutura jurídica. Com o sindicato enfraquecido, não há como manter 
muitos advogados para prestar esse auxílio e isso pode aumentar o número de 
processos trabalhistas na Justiça.  

 

Previsões opostas marcam os debates sobre a reforma trabalhista 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Reinaldo Canato/Folhapress 

 

 

Debatedores no seminário sobre reforma trabalhista promovido pela Folha 

   

Falas contundentes de juízes, advogados, economistas, sindicalistas e empresários 

marcaram o debate sobre a reforma trabalhista organizado pela Folha na sexta (10).  
De um lado, os críticos veem a nova legislação como um grande retrocesso nos direitos 
dos trabalhadores. Do outro, estão os que acreditam que a reforma trará crescimento 

econômico e, portanto, menos desemprego.  
 

"Será uma descida ao inferno", definiu Clemente Ganz, diretor do Dieese, que prevê 
aumento da desigualdade e queda salarial, além de perda de receita para o Estado.  
O professor da FGV Gesner Oliveira é otimista. "A reforma é promissora. A atual 

legislação não permite investimento nem inovação, fatores que dependem de 
segurança jurídica."  

 
Sindicalista e representante patronal também divergiram. "Num momento de 
recessão, como se negocia a relação de trabalho? Dizem que serão criados 2 milhões 

de novos empregos, mas quais, e em que condições?", questionou Ivone Maria da 
Silva, presidente do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e 

Região.  
 

Ela afirmou que não é contra o fim do imposto sindical obrigatório, que é hoje a 
principal forma de financiamento dos sindicatos. "Só queremos discutir com os 
trabalhadores quais serão as formas de contribuição."  

 
Luciana Freire, diretora-executiva jurídica da Fiesp, diz que a reforma permitirá que 

trabalhadores e patrões negociem sem entraves.  
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"Por que não posso parcelar as férias em três vezes se desejar? Por que não posso 
diminuir o horário de almoço e fazer um curso? O empregado pode se casar várias 
vezes, se divorciar quando quiser, pode fazer tanta coisa, mas não pode decidir o que 

quer nas relações de trabalho."  
 

O economista Marcel Solimeo, da Associação Comercial de São Paulo, argumenta que 
a atual legislação é tão detalhista que bloqueia qualquer entendimento. "Dizem que 

os novos empregos serão precários, mas pergunte a um desempregado se ele aceita 
um trabalho temporário, veja se ele vai se sentir precarizado ou feliz", afirmou no 
fórum, realizado no Complexo Aché Cultural, em São Paulo.  

 
O impacto da reforma na Justiça do Trabalho também foi motivo de divergência. O 

único consenso é de que os próximos meses serão de muitas dúvidas.  
 
"A rapidez com que as regras foram aprovadas deixou pontos obscuros, que podem 

gerar interpretações diversas e que levarão anos para serem pacificados pelo 
Judiciário", previu Carlos Eduardo Vianna Cardoso, sócio-coordenador do setor 

trabalhista do escritório Siqueira Castro.  
 
"O momento inicial será de expectativa e certa resistência natural dos advogados em 

entrar com ações no bojo da nova norma", segundo Marcel Tadeu Alves, advogado do 
escritório Peixoto & Cury.  

 
Para o juiz Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra (Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho), a nova legislação "tem lacunas, é atécnica, com 

vícios e diversas inconstitucionalidades, defeitos que serão sanados pelo Judiciário".  
 

Feliciano nega, porém, qualquer ideia de boicote à lei. "Boicotar? Isso é de uma 
maldade torturante. Uma das coisas salutares do direito é que os operadores debatam 
as leis que estão entrando em vigor, em especial as tecnicamente ruins", disse.  

 
Os debates foram mediados pelos jornalistas da Folha Everton Lopes e Laís Alegretti 

e atraíram 230 pessoas 
 

Editorial: Reformas na corda bamba 

13/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Se a reforma da Previdência ficar politicamente inviável, vale a pena investir 
na reforma tributária 

 
Marcelo Camargo/Agência Brasil 
 

Afinal, o governo tem cacife político para seguir adiante com a reforma da Previdência? 
Na última segunda-feira, parecia que até Michel Temer tinha jogado a toalha. Em 
reunião com líderes dos partidos na Câmara dos Deputados, o presidente da República 

fez uma defesa enfática da necessidade da reforma, mas reconhecia que lhe faltavam 
os 308 votos necessários para sua aprovação – o que foi confirmado por diversos 

líderes presentes (inclusive o do PMDB, o partido de Temer) e pelo presidente da casa 
legislativa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
 

Mas, a partir da terça-feira, auxiliares próximos do presidente tinham outro discurso, 
com o ministro Eliseu Padilha afirmando que o país não pode começar 2019 sem as 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/reformas-na-corda-bamba-c4lopkzbplxuurz5h3rwbf44o


mudanças na Previdência Social e que o governo manteria os esforços para votar o 
assunto ainda em 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reconheceu a 
dificuldade, mas também manteve aceso o objetivo de aprovar a reforma até o fim 

deste ano. As reuniões com a base aliada foram intensificadas. 
 

A batalha pela necessária reforma da Previdência já era difícil desde seu início, a 
começar pelas teses, repletas de criatividade contábil, que negavam a própria 

existência da bomba-relógio em que se transformou nosso sistema previdenciário, que 
ano após ano acumula déficits bilionários. Esses “negacionistas fiscais” preferem olhar 
para a Seguridade Social em vez da Previdência para alegar que não existe déficit 

nenhum, anulando a própria necessidade da reforma – a CPI recentemente encerrada 
no Senado deu força a este desvario. 

 
Só valerá a pena votar a reforma da Previdência se o governo tiver certeza 
dos votos de que precisa 

A negação do déficit previdenciário, no entanto, foi apenas parte de uma campanha 
de desinformação eficaz, comandada por partidos políticos, sindicatos, entidades 

estudantis e outros “movimentos sociais”, que conseguiram colocar a população contra 
as reformas com base em slogans tão simples quanto enganosos.  
 

Afinal, “acabar com a aposentadoria” e fazer o brasileiro “trabalhar até morrer” é o 
que vai ocorrer não se a reforma vier, como deseja o governo, mas se nada for feito, 

como desejam seus críticos: se a Previdência estiver totalmente quebrada, o 
aposentado do futuro não terá nem mesmo a garantia de um benefício, ou então 
receberá valores pífios, forçando-o a permanecer no mercado de trabalho. 

 
Prova do sucesso da campanha contrária à reforma é a certeza de que, se a reforma 

não passar em 2017, será impossível aprová-la em 2018, já que nenhum deputado ou 
senador desejará se ver associado a medidas impopulares bem no momento em que 
precisa conquistar mais uma vez o eleitor.  

 
O Planalto já tem ouvido cobranças dos deputados que votaram a favor da reforma – 

ainda que em uma versão já desidratada, mantendo privilégios que perpetuam 
desigualdades – na comissão especial da Câmara, e que não querem carregar sozinhos 
o peso do desgaste. Outras cobranças vêm do fisiológico “centrão”, exigindo mais 

cargos, que seriam tomados do PSDB. “Ou muda ou não vota mais nada aqui”, 
ameaçou Arthur Lira, líder do PP, em entrevista à Folha de S.Paulo. 

 
E pensar que tudo poderia ter sido bem mais fácil. Durante boa parte do primeiro 
semestre, o governo colecionou vitórias e parecia suficientemente forte para enfrentar 

a questão da Previdência. Mas o “furacão Joesley” mudou tudo em maio.  
 

As fraquezas morais de um presidente que, a despeito de sua louvável plataforma 
reformista, tem conversas nada republicanas em horários nada convenientes deram 

munição para um procurador-geral da República que elegeu um único objetivo, 
derrubar o presidente, em detrimento de todas as outras investigações em curso.  
 

Isso fez o governo torrar seu capital político para garantir a própria sobrevivência, 
processo que consumiu praticamente todo um semestre – coincidindo, ainda por cima, 

com as discussões da reforma político-eleitoral, que tinha de ser aprovada a tempo de 
valer para o pleito de 2018. 
 

Por tudo isso, a necessidade da reforma da Previdência ficou completamente 
desvinculada de sua viabilidade parlamentar. E só valerá a pena levá-la a plenário se 

houver certeza absoluta de que o governo tem os votos de que precisa, de preferência 
com certa folga para acomodar traições ou covardias de última hora. Uma derrota na 
Câmara seria o beijo da morte na reforma – a não ser que, em 2018, o eleitor leve a 

Brasília um Congresso e um presidente que sejam reformistas por convicção, não por 
conveniência. 



Mas, se Temer desistir da reforma da Previdência, ele tem outro projeto quase pronto 
e que também é de extrema importância: a reforma tributária, que tem tudo para 
simplificar o caótico emaranhado em que o empreendedor e o consumidor brasileiros 

vivem afogados. Nosso sistema atual prejudica os mais pobres, tira competitividade 
do país e deixa brechas para o capitalismo de compadres. 

 
Esta é uma reforma mais consensual; se o governo souber explicá-la bem e conquistar 

o apoio popular, parlamentares-candidatos teriam todo o interesse em aprová-la. Sem 
dúvida, melhor seria ver ambas as reformas aprovadas, mas, se a da Previdência se 
tornar politicamente inviável, a tributária ao menos tem o poder de colaborar para a 

retomada na atividade econômica, com uma arrecadação mais racional. Eis uma 
estratégia que vale a pena considerar. 

 

Por que aprender sobre finanças é tão relevante hoje? 

13/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Nunca se tornou tão importante e desafiador – um quesito de sobrevivência 

– que gestores e executivos de diferentes áreas entendam os novos modelos 
financeiros 

 
Marcelo Andrade/Gazeta do Povo 

 
O Brasil enfrenta nos últimos anos uma série de mudanças políticas, econômicas e 

sociais, que impactam diretamente nossa economia. Neste novo cenário, o setor 
empresarial, tão importante na geração de empregos e movimentação do PIB nacional, 
sofre consequências. Uma delas é sobreviver às crises e sobressair no mercado, 

adaptando-se a novas formas e modelos de gerir as finanças. 
 

Tantas mudanças causam dor de cabeça em uns, enquanto outros as veem como 
oportunidades. Nessa nova era, nunca se tornou tão importante e desafiador – um 
quesito de sobrevivência – que gestores e executivos de diferentes áreas, à frente de 

suas companhias, entendam sobre estes novos modelos financeiros. Uma boa base e 
solidez sobre finanças hoje em dia torna esses profissionais capazes de prevenir, 

avaliar, tomar decisões estratégicas e manter ou encaminhar a empresa ao caminho 
de sucesso mesmo em tempos de dor. 
 

Uma boa base sobre finanças torna esses profissionais capazes de manter ou 
encaminhar a empresa ao caminho de sucesso mesmo em tempos de dor 

De acordo com a Fundação Dom Cabral, essa compreensão, trazido no programa 
Gestão Econômica Financeira, proporciona aos empresários instrumentos de gestão 
extremamente relevantes para os negócios da atual realidade.  

 
Para executivos que já atuam em áreas como Financeira, Controladoria e Auditoria, é 

importante ampliar ainda mais a visão de avaliação de desempenho das empresas, 
com o objetivo de revisar com mais precisão conceitos que impactam de forma 

significativa as gestões. 
 
Mas o diferencial é que profissionais de diferentes áreas da empresa também devem 

ter uma visão ampla e profunda de finanças para garantir uma gestão com diferencial 
competitivo. Ao realizar com alta performance o planejamento econômico e financeiro, 

por exemplo, análise e gestão dos custos operacionais, entendimento dos principais 
indicadores de risco operacional dos negócios, análise dos ciclos dos negócios e a 
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gestão do capital de giro e competência para tomada de decisões de investimentos, 
este profissional define as melhores estratégias para que as empresas não tropecem 
no “Vale da Morte”. 

 
Uma linguagem didática e simples sobre finanças permite que qualquer executivo 

possa entender tais processos, realizar análises rápidas, práticas e efetivas e avaliar 
aspectos positivos e negativos da performance dos negócios, tornando todas as áreas 

capazes de gerir com mais viabilidade econômica e competitividade no mercado. 
 
Agostinho Rocha Sant’ana, graduado em Ciências Econômicas e especialista em 

Finanças Empresariais e Estatística, é professor associado de Finanças da Fundação 
Dom Cabral (FDC). 
 

Financial Times: Previdência no Brasil é uma das incertezas dos emergentes 

13/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A reforma da Previdência no Brasil é uma das incertezas apontadas entre as muitas 

dúvidas nas economias emergentes por analistas de mercados financeiros avançados 
consultados pelo jornal britânico Financial Times. Em seu site, o veículo publicou a 
avaliação de três economistas, que mostram as principais incógnitas em relação a 

esses países.  
 

O Brasil é citado por um deles. O texto recebeu como título uma pergunta: “Será que 
a situação ficará feia para os junk bonds?”. A dúvida levantada é sobre se os fluxos de 
investimento podem suportar um aumento final do rali dos ativos de risco. “Aqui estão 

as principais questões de mercado para os investidores para a próxima semana.” 
 

A primeira delas é sobre se o desempenho está perseguindo um cabo de guerra com 
a retomada de lucro. Para Michael Mackenzie, as fissuras surgiram em vários mercados 
nos últimos dias, com um retrocesso nas moedas dos mercados emergentes, nos junk 

bonds dos EUA e nos metais, liderados por zinco e cobre. Dentro do mercado de ações, 
as instituições financeiras e industriais destacam-se como os retardatários do 

movimento.  
 
No início deste mês, citou, as expectativas de um novo rali nos mercados eram altas, 

ajudando investidores institucionais que perderam o barco no início deste ano a agora 
perseguirem essa tendência em um esforço para manter os clientes. 

 
“Isso pode, em última instância, provar um vento de cauda suficiente para os 
mercados entre agora e a última semana de dezembro”, comentou. No entanto, disse 

Mackenzie ao FT, também parece que outros investidores que estiveram mais 
agressivos em ativos de risco este ano estão com vontade de realizar lucros. “As 

propostas de reforma tributária duvidosas nos Estados Unidos, uma crescente 
mudança na Arábia Saudita e algum reconhecimento de que os valores dos ativos 

subiram muito sem uma retração razoável são difíceis de ignorar”, citou. 
 
A adição ao incentivo para arriscar-se, de acordo com ele, é que uma curva de 

rendimento achatado – que até a semana passada foi um grande fator positivo para 
os ativos de risco – agora parece ter acertado o crédito. Um novo achatamento na 

curva de rendimentos do Tesouro dos EUA pode levar mais investidores a perguntar 
por que o mercado de títulos está pintando uma visão tão sombria das perspectivas 
da economia dos EUA, continuou. “Este cabo de guerra entre o desempenho 

perseguindo e aqueles que obtêm lucro também pode definir o tom de mercado por 
um tempo ainda”, previu. 

 
Outra questão é saber se este momento de mergulho dos mercados emergentes se 
configura como a hora certa de comprar. “Possivelmente”, respondeu Roger Blitz. “Mas 

o provável fracasso da “substancial” reforma da Previdência no Brasil destaca o dilema 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/financial-times-previdencia-no-brasil-e-uma-das-incertezas-dos-emergentes/


enfrentado pelos investidores emergentes: manter a fé ou sair?”, perguntou. Ele 
salientou que a melhora do crescimento e os menores déficits em conta corrente são 
o pano de fundo que geraram grandes ganhos de emergentes este ano. O crescimento 

global, um dólar mais fraco e os preços sólidos das commodities também ajudaram, 
considerou. 

 
“Tudo isso ainda é válido, mas os investidores podem ser criaturas inseguras e, como 

o HSBC diz, ‘estamos nervosos com a possibilidade de estarmos perdendo alguma 
coisa'”, comentou. Há muitas razões idiossincráticas, de acordo com ele, pelas quais 
os ativos de emergentes foram pressionados nas últimas semanas, como Nafta no 

México e problemas políticos domésticos na África do Sul, Turquia e Brasil. “Mas os 
analistas do HSBC se perguntam se essas histórias locais escondem uma mudança 

mais global que aponta o caminho para uma manifestação do dólar, aumento da taxa 
do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), reforma fiscal dos Estados Unidos 
e aumento da inflação como catalisadores da mudança.” 

 
A tensão do Oriente Médio também mantém os observadores dos países emergentes 

cautelosos, de acordo com o analista, assim como a península coreana. “O Morgan 
Stanley reconhece os riscos geopolíticos para os emergentes, mas diz que a melhora 
das avaliações de ativos e os diferenciais de taxa de expansão com mercados 

desenvolvidos ‘devem aumentar os ativos de emergentes'”. 
 

A última pergunta foi sobre o real impacto das perdas dos junk bonds. Eric Platt 
respondeu que os dois maiores fundos de troca desses títulos atingiram seus níveis 
mais baixos em sete meses. O JNK da State Street e o HYG da BlackRock caíram 

acentuadamente em valor em relação ao aumento dos volumes de negócios, citou.  
 

Por enquanto, de acordo com ele, a bandeira vermelha levantada pelo mercado de 
dívida de alto rendimento ainda não desestabilizou as ações, de modo que o 
desempenho dos junk bonds exige observação nos próximos dias. Os investidores 

precisam monitorar cuidadosamente se o movimento de venda diminui ou é um gatilho 
para uma fraqueza mais ampla. 

 
“Algumas correções estavam ocorrendo, dado que o prêmio de risco diminuiu no mês 
passado para os níveis mais baixos desde a crise financeira. O spread, 

consequentemente, ampliou 41 pontos base, o que poderia ser suficiente para atrair 
os compradores de volta”, comentou. 

 

Classe média brasileira voltará ao patamar de 2014 só em seis anos 

13/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Quando morava com os pais, até meados de 2015, Jennifer de Souza, de 22 anos, 

trabalhava porque queria ajudar a complementar a renda da família, de classe média, 
que fechava todo mês em torno de R$ 3 mil. De Mauá, região metropolitana de São 

Paulo, a jovem aproveitou as vagas que surgiram com o boom do setor de serviços e 
comércio. Até que veio a crise. De dois anos para cá, foram alguns bicos, nada formal.  
 

Hoje, Jennifer vive das contribuições que consegue nas ruas paulistanas, onde, junto 
do marido, também pede dinheiro para ajudar famílias carentes de sua comunidade. 

“Isso é tudo de antes, quando a gente tinha dinheiro. Hoje não compro nada”, diz ela, 
apontando para os acessórios de prata que usa nas mãos e pescoço. 
 

Na casa dos pais, o momento também é outro. O pai perdeu o emprego de motorista 
e só a mãe trabalha, com uma pequena banca de açaí em Mauá. 

 
A linha do tempo de Jennifer é um retrato da economia brasileira. Em 2015 e 2016 as 
classes D e E engordaram em mais de 4 milhões de famílias. Só daqui a seis anos, em 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/classe-media-brasileira-voltara-ao-patamar-de-2014-so-em-seis-anos/


2023, a classe média terá recuperado o patamar de participação que alcançou em 
2014, quando 28% dos lares brasileiros tinham renda mensal de R$ 2.302 a R$ 5.552. 
 

As projeções, realizadas pela Tendências Consultoria Integrada, fazem parte de estudo 
que analisa a evolução de famílias e renda entre as classes no Brasil até 2026, a partir 

de dados do IBGE. Para Adriano Pitoli, um dos economistas responsáveis, o quadro se 
deve ao fim do crescimento econômico puxado por consumo e pelo setor de serviços. 

“Este avanço, que empregava principalmente mão de obra pouco qualificada, não tem 
mais espaço. No médio prazo, provavelmente haverá uma dinâmica mais 
concentradora de renda”. 

 
Diferença 

A previsão é que a classe A recupere os rendimentos mais rapidamente nestes 
primeiros anos. Enquanto a renda total da classe C vai crescer a uma média anual de 
2,3% até 2026, a velocidade entre os mais ricos será de 4,1%, e de 3% para os 

rendimentos totais. Entre 2003 e 2014, a renda da classe média crescia cerca de 6% 
ao ano. 

 
Educação não revertida em produtividade, acesso ao crédito encurtado e fraco 
ambiente de negócios são listados pelo economista Marcelo Neri como entraves à 

retomada do antigo crescimento da classe média. 
 

Diretor da FGV Social, o economista foi responsável por cunhar o termo “nova classe 
média”, em 2008. “Nossa situação fiscal não comporta um empurrão na classe C por 
meios tributários”, diz. Para Neri, o governo precisa enfatizar a necessidade das 

reformas e se firmar como agente regulador, e não como um órgão que repassa 
recursos públicos para a população. 

 

Alta de royalties de mineração pode ser revertida via decreto presidencial 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Projeto de mineração de ferro em Canaã dos Carajás (PA) 

   

Na tramitação das novas regras para o setor de mineração no Congresso, a alíquota 

de royalties do minério de ferro foi elevada de 2% para 4%, mas ainda há uma chance 
de a porcentagem cair, via decreto presidencial.  
 

Há três medidas provisórias cujos prazos acabam no dia 28. A discussão está centrada 
na que trata da compensação financeira.  

 
No texto original, enviado pelo governo, a taxa iria flutuar entre 2% (que é a atual) e 
4,5%, de acordo com cotações internacionais.  

 
No formato mais recente da proposta de lei, passou a ser 4%, sem escalonamento. 

Isso, no entanto, pode mudar, diz Ricardo Marques, diretor da KPMG.  
 
"Abriu-se margem para que, via decreto da presidência, o governo possa reduzir a 

alíquota para 2% para empresas que demonstrem que a mina tem baixa concentração 
de minério e que a escala de produção é pequena."  

 
Não está claro como será o critério para a classificação de produtividade de jazidas.  
Associações do setor têm expressado descontentamento com as novas normas.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/11/1934691-alta-de-royalties-de-mineracao-pode-ser-revertida-via-decreto-presidencial.shtml


Para o Ibram, instituto do setor, as medidas provocarão um "brutal" aumento de 
custos e a perda de atratividade para investimentos.  
 

As propostas também foram classificadas como muito ruins por Fabio Schvartsman, 
presidente da Vale. Em conferência, disse que a empresa perderá competitividade para 

companhias de países próximos à China.  

  

 

*  
Os outros  
Minérios como areia e brita, ligados à construção civil, terão redução de alíquota. Há 

uma mudança que desagrada até empresas desses produtos: hoje, se subtrai o custo 
de transporte da base de cálculo. Isso foi proibido.  

 
Para a ABPM, associação do setor, esse "não é momento para alta de custos", diz o 
presidente Luiz Vessani.  

 

Salão Duas Rodas tenta reanimar vendas de motos no Brasil 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
O Salão Duas Rodas terá mais espaço em 2017. A 14ª edição do evento será aberta 

ao público nesta terça (14), no São Paulo Expo, na Água Funda (zona sul). As mostras 
anteriores aconteceram no Pavilhão do Anhembi.  

 
Segundo as marcas, haverá em exposição 500 modelos diferentes de motocicletas, 
que tentarão animar possíveis clientes. O segmento ainda não dá sinais de 

recuperação: as vendas caíram 11,7% entre janeiro e setembro na comparação com 
2016.  

 
Uma das principais novidades entre os modelos mais em conta do evento será a nova 

geração da Honda Biz 125, que deverá custar cerca de R$ 9.500. A fabricante japonesa 
vai divulgar as imagens do produto nesta segunda (13).  
 

Segunda moto mais vendida no país, a Biz 2018 terá painel digital e tomada 12V 
abaixo do assento, para recarregar telefones celulares.  

 
Na outra ponta da tabela de preços, a BMW K 1600 GTL deve atrair a atenção com seu 
motor de seis cilindros e 160 cv de potência. O valor da versão Exclusive deve 

ultrapassar os R$ 150 mil.  
 

A motocicleta de origem alemã é feita para longas viagens e equipada com sistema de 
som, suspensão com regulagem eletrônica, aquecimento de assentos, controlador de 
velocidade de cruzeiro e para-brisa com regulagem elétrica.  

 
As esportivas serão representadas por modelos como a italiana Ducati Supersport. De 

porte compacto, a motocicleta tem motor de 937 cm³ e 114 cv.  
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/11/1934594-salao-duas-rodas-tenta-reanimar-vendas-de-motos-no-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/08/1909277-moto-esportiva-da-ducati-passa-a-ser-montada-em-manaus-e-fica-mais-barata.shtml


MAIS CRÉDITO  
José Eduardo Gonçalves, presidente-executivo da Abraciclo (associação que 
representa as fabricantes de motos) acredita que o Salão Duas Rodas tende a 

alavancar as vendas de final de ano. A esperança vem de uma possível retomada na 
concessão de crédito. Hoje, apenas 25% das propostas são aprovadas.  

 
"A Caixa está com uma nova linha para financiamentos, que passam a ser feitos 

apenas para motos a partir de 150 cc, e somente para quem for correntista do banco. 
Esperamos que tal ação reflita nas vendas", diz o executivo.  
 

*  
Em alta, motos grandes ganham destaque em feira 

Motocicletas de grande porte estarão em destaque no Salão Duas Rodas 2017. Este 
nicho de mercado mantém-se estável e chega a registrar momentos de crescimento 
nos últimos cinco anos, enquanto a comercialização de modelos pequenos continuou 

em queda.  
 

A Harley-Davidson, que deve aproveitar o evento para mostrar toda a linha 2018, 
cresceu 8% em vendas na comparação entre os nove primeiros meses de 2017 e o 
mesmo período de 2016. Os preços da marca americana partem de R$ 40,5 mil.  

 
Outras "gigantes" em exibição no evento serão os modelos importados da inglesa 

Triumph e da americana Indian, que buscam espaço entre as marcas tradicionais no 
mercado brasileiro, dominado pelas japonesas Honda e Yamaha.  
 

FORA DO ASFALTO  
Outro segmento que mostra bons resultados no Brasil é o de motos para uso misto, 

com suspensões reforçadas e pneus que se adequam ao asfalto e à terra. 
A Kawasaki, que fez fama no Brasil com a linha esportiva Ninja, mostra no Salão Duas 
Rodas sua nova opção on/off-road, a Versys 300. O modelo tem motor de 40 cv, 

velocímetro digital e preço a partir de R$ 21 mil.  
 

*  
14º SALÃO DUAS RODAS 
Onde São Paulo Expo, rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 

Quando de 14 a 19 de novembro 
Horários de 14 a 18 de novembro (terça a sábado): das 14h às 22h 19 de 

novembro (domingo): das 11h às 19h, com entrada até as 17h 
Preços 
Terça-feira: R$ 40,50 

Quarta-feira e sábado: R$ 63 
Quinta, sexta e domingo: R$ 49,50 

Estacionamento 4.500 vagas cobertas, com sistema Sem Parar e pagamento na 
saída (R$ 45 para carros, R$ 25 para motos) 

Bicicletário gratuito, com 431 vagas 
Alimentação restaurante com 600 lugares, além de lanchonetes e food-trucks no 
entorno do pavilhão  

> O São Paulo Expo fica a 20 minutos do aeroporto de Congonhas e a 50 minutos do 
aeroporto Internacional de Cumbica (Guarulhos) 

> A estação do metrô Jabaquara (linha azul) fica a 850 metros do pavilhão de 
exposições  
 

Venda da Chery marca o fim de um dos maiores erros do Inovar-Auto 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A fábrica que a Chery ergueu em Jacareí (interior de São Paulo) teria capacidade para 
produzir 150 mil carros em 2017. Contudo, nem 10% desse volume chegou a sair das 

linhas de produção.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1934730-venda-da-chery-marca-o-fim-de-um-dos-maiores-erros-do-inovar-auto.shtml


 
 
 

 
 

 
 

O investimento chinês é um dos maiores erros gerados pelo programa Inovar-Auto. 
Os produtos não traziam avanços tecnológicos nem despertavam interesse suficiente 
do público que justificassem a produção local.  

 
O único motivo para se levantar uma fábrica era a possibilidade de obter benefícios 

fiscais. Contudo, somente a alta produtividade justificaria o investimento, dado os 
custos envolvidos na produção nacional. Sem demanda, o negócio minguou.  
 

Enquanto a crise tornava-se mais grave, a montadora lançava carros nacionalizados 
para ninguém. A produção e as vendas caíam, e os concessionários, sempre 

problemáticos para a Chery, fechavam as portas. A empresa tem hoje cerca de 25 
pontos de venda.  
 

A junção com o grupo Caoa marca o fim da empreitada chinesa enquanto montadora. 
Os asiáticos serão fornecedores de componentes, os carros terão novos logotipos.  

 
O objetivo é percorrer caminho semelhante ao da Hyundai Caoa, com estratégia 
agressiva de vendas, grande número de concessionários e maior cuidado com 

manufatura. Um negócio arriscado, mas que aposta na retomada das vendas e na falta 
de carros de baixo custo disponíveis hoje. 

 

Carro autônomo virá logo, diz engenheiro 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Steve Choi, engenheiro do Uber 

   

Os carros autônomos serão a próxima tecnologia disruptiva a que assistiremos nos 

próximos dez anos e devem impactar nossas vidas tanto quanto os smartphones 
fizeram. Mas, diferentemente do imaginado pela ficção científica, eles não vão voar.  

Essas são as previsões de Steve Choi, engenheiro responsável pelos projetos de carros 
autônomos na Uber. Anteriormente, ele atuou em iniciativas como o sistema de 
entregas desenvolvido pela Google X, subsidiária de projetos disruptivos da Alphabet 

(holding que controla a gigante de buscas na internet).  
 

Ele esteve em São Paulo nesta semana para o Welcome Tomorrow, conferência do 
Instituto Parar sobre o futuro da mobilidade.  

 
Folha - Qual é o futuro do transporte de fato, quais projetos e protótipos o 
senhor acha que têm mais chances de se tornar realidade nos próximos dez 

anos?  
Steve Choi - Se você me pedisse para escolher entre os projetos mais populares como 

carros voadores, Hyperloop [espécie de metrô de altíssima velocidade, desenvolvido 
por Elon Musk, criador da Tesla, de veículos elétricos] e carros autônomos, eu acho 
que este último será o que veremos surgir como tecnologia primeiro.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1934723-caoa-chery-vai-investir-ate-r-65-bilhoes-no-brasil-nos-proximos-5-anos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1934632-carro-autonomo-vira-logo-diz-engenheiro.shtml


Isso porque ele utiliza uma estrutura que já existe. Em breve você poderá escolher se 
vai de moto, de metrô ou em um carro autônomo, algo facilmente assimilável.  
 

As novas tecnologias em transporte enfrentam alguns problemas com 
regulamentação, como os drones, que já têm uma série de restrições devido 

às leis de tráfego aéreo. O senhor acha que isso pode atrasar a 
implementação de fato dos carros autônomos nas cidades?  

Eu acredito que regulamentação e o desenvolvimento dessas tecnologias é algo 
intrínseco. Ter uma regulamentação que apoia a implementação de novas tecnologias 
com certeza pode significar o avanço ou atraso do uso dela. Precisamos achar um 

equilíbrio entre uma regulamentação que torne essa tecnologia segura, mas ao mesmo 
tempo apoie seu desenvolvimento.  

 
Se os carros elétricos são a próxima aposta do mercado, o que vem a seguir?  
É bem interessante ver que a indústria está desenvolvendo diferentes plataformas de 

carros, com hidrogênio, eletricidade e até energia solar.  
 

Os carros autônomos podem ser de qualquer natureza, não importa qual tipo de fonte 
de energia elas usam.  
 

Mas essa energia está se tornando cada vez mais "verde" e sustentável e acredito que 
esse é um norte que seguiremos, carros cada vez mais sustentáveis.  

 
Veremos carros voando nos próximos anos?  
[Risos] Se eu fosse apostar, diria que não, mas nunca se sabe. O impacto e o custo 

do desenvolvimento desse tipo de transporte seriam realmente muito elevados, por 
isso que eu aposto que essa ideia não será realidade.  

 
No que o sr. tem trabalhado agora na Uber?  
Tenho trabalhado no desenvolvimento de carros autônomos, construindo modelos de 

"machine learning" [máquinas que aprendem, reproduzem e antecipam 
comportamentos humanos conforme são usadas].  

 
Qual tipo de modelo de negócios vai utilizar carros autônomos?  
Eu não posso dizer que tipo de negócio está se criando, mas posso dizer em que 

direção estamos indo.  
 

Se você imaginar que estamos em uma economia compartilhada, o que queremos é 
chamar um carro, ser levado de um ponto A a um ponto B, com um custo infinitamente 
menor do que possuir um carro, esse é o ecossistema no qual trabalhamos.  

 
Qual é o grande desafio para os carros autônomos operarem nas cidades?  

Pessoas que não seguem as leis de trânsito. Se as pessoas seguissem as regras, então 
só preciso ensinar as regras à máquina.  

 
Se tenho pessoas burlando as regras o tempo todo, preciso então desenvolver 
máquinas que saibam reagir e se antecipar a pessoas que não seguem regras.  

 

Caoa compra 50% da Chery no Brasil e anuncia investimento de R$ 6,5 bi 

13/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
O grupo Caoa anunciou, neste sábado (11), a compra de 50% da fabricante chinesa 

de veículos Chery no Brasil e um investimento de até US$ 2 bilhões (R$ 6,56 bilhões, 
na cotação atual) nos próximos cinco anos no país.  

 
a montadora, que agora será chamado de Caoa Chery, usará o Brasil como base de 
exportação para toda a América Latina, a partir das unidades do grupo em Anápolis 

(GO), e Jacareí (SP), onde ficava a antiga fábrica da Chery.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1934723-caoa-chery-vai-investir-ate-r-65-bilhoes-no-brasil-nos-proximos-5-anos.shtml


 
 
 

 
 

 
A venda de 50% da operação brasileira da Chery vinha sendo especulada desde o mês 

passado pelo mercado. O valor da operação, não divulgado oficialmente, teria sido de 
US$ 60 milhões (R$ 196,83 milhões), aproximadamente.  
 

"A China está migrando de manufatureira para desenvolvedora de tecnologias e 
marcas próprias. A visão da Chery é de buscar cooperações internacionais e parcerias 

para crescer e ganhar competitividade global e o Brasil é um país estratégico para 
alavancar tal crescimento", diz trecho do comunicado.  
 

Segundo a Caoa, a parceria com a Hyundai e com outras marcas não serão afetadas 
pelo anúncio deste sábado.  

 
"Da parte da Caoa, o acordo possibilitará a introdução de novas tecnologias, além do 
desenvolvimento de novos produtos", disse o presidente da Caoa, Mauro Correia, no 

comunicado.  
 

O anúncio marca outro capítulo da retomada de investimentos do setor automotivo no 
Brasil, que mostra os primeiros sinais de recuperação após sucessivos anos de forte 
queda. A expectativa da associação de montadoras Anfavea é de alta de 7,4% nas 

vendas de automóveis e comerciais leves.  
 

Em setembro, a marca sul-coreana de veículos Ssangyong havia anunciado que 
voltaria a vender no Brasil em 2018, em parceria com a brasileira Venko Motors.  
 

Os movimentos acontecem às vésperas do fim do regime automotivo Inovar Auto, 
sancionado pelo governo federal em 2012, que elevou o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) dos veículos importados em 3%.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1925749-montadoras-vao-investir-r-15-bilhoes-no-pais-ate-2022.shtml
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