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Folgas da Copa podem ser compensadas individualmente )
Empresas que liberarem os
empregados para os jogos da
Copa poderão fazer acordos
individuais para compensar
as horas não trabalhadas, dizem advogados.
Os bancos de horas já existiam, mas era preciso formalizar o entendimento com os
sindicatos dos funcionários.
Algumas dessas entidades
eram contrárias a esse tipo
de arranjo por acreditarem

que, sem eles, as companhias
contratariam mais gente, diz
Marcel Tadeu Alves, sócio especialista em direto do trabalho do Peixoto & Cury.
Com a reforma das leis trabalhistas do ano passado,
a briu·se a possibilidade de fa·
zer acordos individuais sem o
sindicato, mas nesses casos, o
banco dehorasdeve ser liquidado a cada mês ou semestre.
M
Clientes me proruram pa-

Venda de imóvel
em SP sobe 49%,
mas segue abaixo
da média histórica

merciaUzação deverá se man- tro projetos novos em 2018.
ter no nível de27 mil imóveis7
Além da incerteza política, a
MCrescemos 20%até maio e Copa do Mundo também afea previsão é que esse aumen- ta o setor, diz Rafael Mentor,
to prossiga até dezembro, mas diretor da You. MTemos seis
o ano que vem será mais ace- terrenos em estoque. A ideia
lerado", afirma Luciano Ama- é sempre é lançá-los, mas talral, diretor-geral da Benx l.n- vez não consigamos colocar
A venda de imóveis novos corporadora, que prevê qua- todos no mercado em 20187
cresceu 48,]o/oem abril em re·
lação ao mesmo mês de 2017,
segundo o Secovi-SP (sindica- Venda de imóveis novos na cidade
to da habitação). Na compade São Paulo no acumulado de 11 meses
ração com março deste ano,
porém, houve queda de 31%. Emmilunicbdu
23,6 14,7 25,l 26,7 17,l
Há uma melhora gradual,
mas o setor só deverá alcan17,1 16 9 17,l 18,118,2 18,6 20 8
çar a média histórica anual de
31mil unidadesem2019, afirma Flávio Prando, vice-presidente da entidade.
"A decisão de compra carece
de tranquilidadeeospróximos
jan.
abr.
2013
2018
quatro meses serão ttrrbulentos [devido às eleições]. A co- Fonte: secovi
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Antes da reforma trabalhista Como ficou

Para adoção de qualquer
tipo de banco de horas
era preciso um acordo
entre os sindicatos

Pode·se negociar individualmente bancos mensais
ou semestrais, os anuais
ainda precisam de um
entendimento sindical

Havia insegurança
jurídica quanto
ao pagamento de
compensação de jornada

Lei passou a disciplinar
o equilíbrio e punições
em caso de descumprimento
de quitação de horas extras
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Luciano Amaral, diretor-geral da incorporadora do grupo
Bueno Netto K.-lrime xa~• · ...ago.1 7/Fol.h~~ns

Aáreadepesquisade •••GREVE A empresa procuFurnas desenvolveu com a ra um parceiro para invesCOPPE/ UFRJ, trés protótipos ti r nos veícuJos de modo a
de ônibus hJbridos: movido passar da etapa de modelo
a eletricidade e etanol; a ele- de teste para o início da fabricação industrial. A greve
dos caminhoneiros aumenzir a dependência do diesel. tou a expectativa em Furnas.

SEM •••

Alguns, como o Brasil, demoraram mais para sentir
os efeitos da crise financeiraglobal em 2008, mas levam
mais tempo para se recuperar; afirma Hafael Schur, sócio da consultoria.
Há também uma disposição generalizada de investimento em tecnologia, como
robôs assessores de finanças
e soluções em nuvem.
seu n cgócío, p or exemplo. Nos
Há previsão de wn awnen emergentes, essa porcenta- to global de 13% nos aJX>rtes
gem não chega a 20%.
em tecnologia. O Brasil reporForam consu1tadas229em- tou um número um pouco
presas do setor em 29 países. abaixo dessa média~, dizSchur.
Os bancos começaram a priorizar o crescimento e o ganho de receitas após quase dez
anos com ênfase emproteç-J.o
e corte de custos, mas mercados emergentes, como obrasileiro, estão levemente atrasados, segundo a EY.
Até 60% das instituições financeiras norte-americanas
planejam adquirir ativos em
áreas que não são centrais em

1§]

b10 Chong. SOC10 do Lo Bapnsta Advogados.
"Por wna questão de política de recursos humanos, alguns empregadores que atendo decidiram liberar os funcionários sem exigir contrapartida de trabalho", afirma.
As combinações individuais não precisam ser formalizadas por contrato - basta
wn email do RH, diz Adriana
caribé, do Siqueira Castro.

ra saber o que fazer em relação à Copa desde o começo
do ano. Alguns se planejaram
desde janeiro e criaram paro·
tes para compensar as horas
perdidas", afirma Alves.
Háempresasque ainda não
decidiram como organizar
seus turnos, edevem recorrer
aos acordos individuais, djz.
Outrascompanhiasabrirão
mão de uma compensação pelas horas perdidas, afirma Fa-

: udanças no banco de ho•a: _extras
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A primeira gera·
çãodedispositivosde dados
sG estará disporúvel já no final de 2018 na América do
Norte, deacordocoma EricssonAtecnologia deveráchegarprimeiro a áreas urbanas
de maior densidade.

ALTOSINAL

Os lucros de atividades da
indústria automobilística
como fabricação de veículos
e peças cairão 8% até 2025,
segundoaconsu1toria Bain.
No entanto, o setor terá
3s% de alta nos ganhos, impulsionado por novas tecnologias. O estudo foi feito no
Heino Unido, China, lndia e
Estados Unidos.
"O segmento irá crescer,
mas as montadoras não necessariamente serão beneficiadas: afirmou Ca rios Libera, da consultoria.
Serviços de navegação,
softwares e monitoramen·
to de dados dos veículos são
apontados por Libera como
novos negócios.

RENOVÁVEL Asecretariapaulista de energia e a agência de
fomento DesenvolveSP assinam nesta terça (12)wnacordo de cooperação para facilitar o financiamento de projetos de geração solar para pequenas e médias empresas.
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Tamanho do crescimento de receita
projetado pelos bancos
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Felipe Gutierrez, lgor Utsumi, Ivan Martínez-Vargas e Diana Lott - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Greve da Eletrobras pede saída do presidente
Uma
greve de 72 horas convocada
porsindicatosdetrabalhadores da Eletrobras tem como
"maior risco" para a compaRIO DE JANEIRO E SÃO PAULO
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ca, Wilson ferreira Jr., entregue o cargo, avaUaram analistas da corretora Brasil Plural
nesta segunda-feira (11).
A paralisação iniciada nesta segunda, em protesto também contra os planos do governo de privatizar a Eletrobras, lembrou um movimento dos petroleiros recente, no
qual sindicatos pediram a demissão do então presidente
da Petrobras, Pedro Parente,
além de mudanças na política de preços da estatal.
A Petrobras conseguiu na
êJX>ca que a greve fosse considerada ilegal, por causa da
pauta dos sindicatos, considerada política, mas o TSf (Tribunal Superior do Trabalho)

negou um pedido da Eletrobras esubsidiáriasda companhia para definir como abusiva a paraUsação.
Os anaUstas da Brasil PluraL no entanto, consideraram
que o protesto dos eletricitários "tem espaço limitado para influenciar no cenário político, o que impede uma insatisfação generalizada com
a empresa e o seu presidente".
Na Petrobras, porexemplo,
a vitória da companhia sob re
a greve não foi suficiente para impedir que Parente entregasse o cargo pouco depois,
em meio a pressões crescentes contra sua política para
os preços dos combustíveis.
M
Apesar dos riscos intrínsecos, por enquanto nossos
anaUstas estão céticos em relação a uma possível substituição (no comando da Eletrobras)", a firmaram em nota os
especialistas da Brasil Plural.
Segundo fontes da Eletro-

bras, Ferreira está "incomo·
dado" com campanha contra ele, mas tem dito apesso·
as próximas que não preten·
de deixar o cargo.
Se depender exclusivamente dele, ele não cederá às pressões e ficará no comando da
Eletrobras, afirmou wna das
fontes, que falou sob a condição de anonimato.
Ferreira, que antes presidiu
a privada CPFLEnergia e chegou à Eletrobras em julho de
2016, é bem avaliado por especialistas e pelo mercado
por seu plano de reestrutu·
ração da companhia, que in·
clui vendas de ativos para reduzir dívidas.
Mas ele é alvo de protestos de sindicalistas por causa das propostas de privatiza·
ção e outras polêmicas, como
wna ocasião em que se referiu a parte dos funcionários
como vagabundos.
Oexecutivo posteriormen-

te pediu desculpas em um vídeo interno, mas o episódio é
sempre lembrado pelossindi·
catos nas paraUsações e em
publicaç-ões internas.
AEletrobras tentou qualificar a greve como abusiva na
Justiça trabalhista.
OTSf, porém, entendeu que
o movimento é legítimo porque está vinculado a "interes·
ses econômicos, soe.iais e profissionais dos trabalhadores".
Otribunal determinou apenas que sejam mantidos em
serviço 75% dos empregados
emcada wnadassubsidiárias
da Eletrobrasdurantea greve
dos eletricitários.
Aparalisação na estatal vem
em ummomentoemqueogoverno do presidente Michel
Temer vê quase naufragados
seus planos de privatização
para a companhia.
O projeto de lei sobre o tema não avança. na Câmara.
Wilson Ferreira Jr., presidente da Eletrobras, é bem avaliado
Reuters
pelo mercado por reest ruturar a estatal UHl~i MJri::~uno/Rfllms

