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A - Coleta de Alimentos 
Milhares de voluntários estarão mobilizados para participar da 13ª edição 
do Dia Nacional da Coleta de Alimentos que acontece neste sábado (10), 
das 9h às 19h, em mais de 250 supermercados em 57 cidades do País. A 
ONG Banco de Alimentos atua com o objetivo de minimizar os efeitos da 
fome e combater o desperdício de alimentos. Em São Paulo a campanha 
acontecerá em vários supermercados, e a ONG é responsável por seis 
deles com a participação de 100 voluntários. Adesões de voluntários são 
bem-vindas. Quem quiser participar, pode entrar em contato pelo tel. 
11 - 3674-0084 ou pelo site (www.bancodealimentos.org.br).

B - Experimentos da Indústria 
Empresas interessadas em experimentar a tecnologia uso de internet das 
coisas (IoT) em seus processos produtivos têm R$ 15 milhões disponíveis. 
A Embrapii, o Senai e o BNDES abrem chamada pública para seleção dos 
interessados. A verba poderá ser utilizada na construção de ambientes 
de testes de soluções tecnológicas (testbeds), plataformas estruturadas 
em ambientes controlados que reproduzem um cenário real. Também, 
em obras de infraestrutura de laboratórios, na compra de equipamentos 
nacionais, importados e de softwares, na remuneração da equipe, entre 
outras despesas necessárias para a realização dos projetos. Saiba mais 
em (www.editaldeinovacao.com.br).

C - Semana da Inclusão 
A sensibilidade de dar autonomia, suporte e viabilizar oportunidades 
para pessoas com defi ciência deram vida à “Semana da Inclusão”, 
iniciativa da Catho para abordar temáticas profi ssionais relacionadas 
a pessoas com defi ciência e reabilitados pelo INSS no mercado de 
trabalho. Realizado em ambiente virtual e com transmissões online, 
o evento acontece entre segunda (12) e quarta-feira (14) no link: 
(http://www.catho.com.br/lp/semana-da-inclusao). Nos dias 12 e 13 
as apresentações serão realizadas às 14h e 20h, e no dia 14, somente 
às 14h. Todas as palestras são gratuitas, ao vivo e contam com o apoio 
de audiodescrição e tradução em libras.   

D -  Água de Reúso
Nos próximos dias 12 e 13 (segunda e terça-feira), no Tivoli Mofarrej 

São Paulo Hotel, acontece o “Simpósio Internacional: Escassez 
Hídrica e Reuso de Água como parte da Solução”, que aborda o papel 
da água de reúso na escassez hídrica. Conta com a participação de 
especialistas internacionais mostrando de que forma estão sendo 
buscadas soluções em países como Israel, México, Espanha e Grã-
Bretanha. “É importante conhecermos o que está sendo feito pelo 
mundo nessa área, já que é mais uma alternativa de abastecimento  
que poderá ter um grande incremento nas próximas décadas”, afirma 
o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado, Ricardo 
Borsari. Inscrições gratuitas no link (https://bit.ly/2CGHGXH). 

E - Gestão de Pessoas
Nesta segunda-feira (12), das 18h30 às 22h30, no Centro de Convenções 
do Tomie Ohtake, o jornal Valor Econômico, em parceria com a Mercer, 
líder global de consultoria em talento, realiza o “Prêmio Valor Carreira 
– As Melhores na Gestão de Pessoas 2018”. Serão premiadas as 35 
melhores empresas em gestão de pessoas. Na ocasião será lançado, 
também, o anuário ‘Valor Carreira 2018’ que, além de trazer a lista de 
empresas premiadas, abordará os desafi os da transformação digital, 
a gestão do trabalho em um mundo conectado, trabalho fl exível e 
à distância, o novo perfi l do profi ssional de RH, as estratégias para 
aumentar o bem-estar dos funcionários e educação fi nanceira. 

F - Cursos Contábeis
A KPMG está com as inscrições abertas para cursos da área contábil. 
Além de orientar os profissionais sobre os conceitos e aplicabilidade 
das normas e proporcionar conhecimento sobre os temas, o conteúdo 
vai possibilitar aos profissionais parte da pontuação necessária para 
o cumprimento das exigências do Programa de Educação Continuada 
do CFC. O próximo curso acontece nesta segunda-feira (12), e o tema 
será “Operações de Arrendamento Mercantil IFRS 16/ CPC 06”. Já nos 
dias 11 e 12 de dezembro, o curso será sobre sobre “Contabilidade 
Avançada”. Informações email (br-fmbusinessschool@kpmg.com.
br) ou pelos tels. (11) 3736-1931/1949/1951.

G - Imóveis em Leilão
Quem quiser realizar o sonho da casa própria terá uma oportunidade 

única nas próximas semanas. A Zukerman Leilões possui mais de 2 mil 
imóveis disponíveis em sua plataforma à disposição para lances dos 
interessados. Os bens estão localizados em todo o Brasil. É possível 
encontrar lotes de instituições fi nanceiras como Itaú, Bradesco, 
Santander, Pan, entre outros, e também ativos de empresas, particulares 
e de resultados de processos judiciais. Os descontos chegam a 60% do 
valor de mercado. Para participar e oferecer lances, os interessados 
devem se cadastrar no site (www.zukerman.com.br)e seguir o passo 
a passo indicado. 

H - Datas Comemorativas
A Serasa Experian, líder na América Latina em serviços de informações 
para apoio na tomada de decisões das empresas, disponibiliza a 9ª 
edição do Calendário de Datas Comemorativas, com intuito de auxiliar 
as empresas no planejamento de ações para 2019. Com o calendário, é 
possível programar campanhas de marketing para datas específi cas e 
aproveitar novas oportunidades, uma vez que o material se torna um 
importante aliado para alavancar vendas e impulsionar os negócios. 
O conteúdo gratuito facilita a tomada de decisões das empresas de 
acordo com os objetivos específi cos de cada setor. Site para fazer o 
download do material: (https://e.relacionamento.serasaexperian.com.
br/calendario2019).

I - Cenário Econômico
No próximo dia 26, a Academia Paulista de Contabilidade, em parceria 
com o CRCSP, debaterá a “Ética Empresarial no atual cenário político 
e econômico”, com Antoninho MarmoTrevisan. A atividade é gratuita 
e faz parte do projeto Encontro com Acadêmicos, iniciativa que 
visa disseminar o conhecimento, incentivar a pesquisa e promover 
atualização aos profi ssionais e estudantes da Contabilidade. Em 
debate, a discussão sobre a importância da ética empresarial no 
mundo dos negócios, em especial neste momento em que passa o País. 
Inscrição: (https://online.crcsp.org.br/comum/complementares/cursos/
info_cursos.aspx?lo=codcur53643). 

J - Nutrição de Plantas 
Estão abertas as inscrições para a terceira turma na modalidade 
EAD, (Ensino a Distância) do curso de ‘Especialização em Solos e 
Nutrição de Plantas’, do Programa SolloAgro de Educação Continuada 
em Agricultura Sustentável, do Departamento de Ciência do Solo da 
Esalq/USP. O curso oferece informações necessárias para o manejo 
adequado do solo e seus benefícios, além de promover intercâmbio de 
conhecimento entre os setores de pesquisa e produção, o curso tem 
duração de 21 meses e começa no próximo dia 12. Saiba mais no site 
(www.solloagro.com.br). 
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Gratifi cação e prêmio 

podem ter o mesmo 

signifi cado e poderá 

ou não ter natureza 

jurídica salarial

O Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa, 
dent re  a s  vá r i a s 

situações em que se poderia 
utilizar o vocábulo prêmio, 
o define, por extensão do 
signifi cado de retribuição em 
dinheiro por um serviço, como 
“quantia em dinheiro ou objeto 
de valor real dados a quem 
fez jus e distinção conferida a 
quem se destaca por méritos, 
feitos ou trabalhos, galardão, 
condecoração”.

Já sobre gratificação o 
Dicionário traz significado 
de “pagamento adicional, não 
condicionado à obrigação 
contratual concedido a um 
funcionário como gratidão à sua 
colaboração ou como prêmios 
ao resultado do trabalho”. 
Trazidas as expressões para o 
universo jurídico trabalhista 
constata-se que a referência 
legal a prêmio foi inaugurada 
pela Lei nº 13.467/2017.  

Anteriormente, prêmio se 
confundia com gratificação 
aos empregados em razão de 
assiduidade, produtividade, 
economia e outras modalidades, 
segundo a criatividade de 
cada empresa no sentido 
de produzir algum efeito 
no comportamento de seus 
empregados. Deste modo, 
na medida em que havia sido 
pactuado expressamente ou em 
decorrência da habitualidade 
de pagamento, comungava da 
natureza salarial e, portanto, 
gerava efeitos trabalhistas e 
de encargos sociais. 

Portanto,  o  e lemento 
divisor a ser observado é o 
condicionamento pactuado 
para sua obtenção pelo 
empregado, caso em que fi caria 
atrelado à natureza salarial 
porque seria considerado 

como contraprestação de 
serviços. 

A Reforma Trabalhista 
inovou ao trazer disposição 
expressa no sentido de que os 
prêmios, ainda que habituais, 
não integram a remuneração do 
empregado, não se incorporam 
ao contrato de trabalho e não 
constituem base de incidência 
de qualquer encargo trabalhista 
e previdenciário (art. 457, §2º, 
da CLT). 

A primeira impressão desta 
leitura é de que os prêmios 
teriam sido defi nitivamente 
afastados da condição jurídica 
de salário.

Entretanto, o parágrafo 4º, 
do mesmo artigo, esclareceu 
quando, efetivamente, o 
prêmio estaria desvinculado 
do salário e de obrigações 
fiscais dispondo que os 
prêmios devem corresponder 
a “liberalidades concedidas 
pelo empregador em forma  
de  bens,  serviços  ou  valor  
em dinheiro a empregado  ou  
a  grupo  de empregados, em  
razão de desempenho superior 
ao ordinariamente esperado no 
exercício de suas  atividades”.

Portanto, comissões por 
metas têm indiscutível 
natureza salarial e prêmio 
por superação de metas 
condiciona o empregado a 
comportamento de superação 
e o resultado terá efetiva 
natureza de contraprestação 
de serviços e, portanto, será 
contaminado pela natureza 
jurídica salarial. 

Desta  forma,  não se 
pode tomar a parte pelo 
todo, isto é, a afirmação 
genérica da lei não serve 
para enquadramento jurídico 
de qualquer modalidade de 
prêmio cuja natureza jurídica 
deverá ser avaliada em cada 
circunstância, observadas 
as condições de liberalidade 
e desempenho superior ao 
ordinariamente esperado.

(*) - É advogado, professor de Direito 
Trabalhista da FGV e PUC.

Paulo Sergio João (*)

O Índice de Confi ança (IC) 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) registrou 
81 pontos em outubro, uma 
elevação de 10 pontos em 
relação a setembro (71) e de 
23 pontos frente a outubro do 
ano passado (58). É o maior 
patamar desde maio de 2015, 
quando o indicador marcou 86 
pontos. A pesquisa foi feita 
entre 8 e 14 de outubro em 
todas as regiões paulistas. 

“Os dados são significa-
tivamente melhores do que 
os de setembro e refl etem a 
retomada da indústria, que 
tem contratado mais, inclusive 
como mostram os últimos 
números do Caged”, comenta 
Alencar Burti, presidente da 
ACSP. Para ele, “outro fator 
que puxou a confi ança é a 
realização do primeiro turno 
das eleições, que diminuiu a 
incerteza política do eleitorado 
do estado”. 

A confi ança dos brasileiros 
fi cou próxima à de SP, com 
82 pontos em outubro, mas 
cresceu bem menos nos 
contrastes com setembro (78) 
e outubro do ano passado 
(73), conforme o Índice 
Nacional de Confi ança (INC), 

É o maior patamar desde maio de 2015, quando o indicador 

marcou 86 pontos.

Já a área de cultivo pode 
variar entre 61,9 e 63,1 
milhões de hectares. É o 

que aponta o 2º Levantamento 
de Grãos da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), divulgado ontem 
(8). Neste cenário, a produção 
tende a ser de 2,5% a 4,5% 
superior a registrada no período 
passado.

Soja e milho continuam sendo 
os destaques entre os produtos. 
As condições climáticas estão 
favoráveis, até o momento, 
especialmente para a soja. Para 
se ter uma ideia, mais de 80% 
da oleaginosa já foi plantada 
em Mato Grosso. Comparado 
ao mesmo período na safra 
passada, este índice estava em 
40,5%. Diante desse cenário 
positivo, a área deve fi car entre 
35,4 e 36,1 mil hectares, o 
que pode gerar uma produção 
variando entre 116,7 e 119,3 
milhões de toneladas.

Neste cenário, a produção tende a ser de 2,5% a 4,5% superior a 

registrada no período passado.

De acordo com boletim divulgado 
pela ANEF (Associação Nacional 
das Empresas Financeiras das 
Montadoras), de janeiro a setembro, 
os recursos liberados para a compra 
fi nanciada de veículos acumularam 
R$ 90.023 bilhões. O montante 
é 24,9% maior que o registrado 
em igual período de 2017. Desse 
total, R$ 88,7 bilhões referem-se à 
modalidade CDC (Crédito Direto 
ao Consumidor), que registrou alta 
de 25,4%. Do valor liberado para as 
operações de CDC, R$ 74,1 bilhões 
foram destinados a pessoas físicas, 
alta de 18,4% em relação aos nove 
meses de 2017. Para as pessoas 

Natal deve movimentar 
R$ 53,5 bilhões na 
economia

Apesar da lenta recuperação da 
economia no país e do ambiente 
de incertezas, a maior parte dos 
brasileiros pretende manter a 
tradição e ir às compras neste 
Natal, movimento que promete 
aquecer as vendas do varejo em 
2018. É o que revela pesquisa 
realizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil). 

As projeções permanecem 
no mesmo patamar do último 
ano e indicam uma injeção de 
aproximadamente R$ 53,5 bilhões 
na economia. Além disso, espera-
se que mais de 110,1 milhões 
de consumidores presenteiem 
alguém neste Natal. Em termos 
percentuais, 72% dos brasileiros 
planejam comprar presentes, 
número que se mantém elevado 
principalmente nas classes A e B 
(83%). Apenas 9% disseram que 
não vão presentear, enquanto 19% 
ainda não se decidiram.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, a injeção desse volume de 
recursos na economia reforça o 
porquê a data é a mais aguardada 
do ano para consumidores e 
comerciantes. “Embora o cenário 
econômico atual não esteja tão 
favorável, a expectativa positiva 
para o Natal dá indícios sobre 
a disposição dos brasileiros em 
consumir”, afirma Pellizzaro 
Junior. Os reflexos da crise 
continuam sendo sentidos no 
bolso do consumidor, que enfrenta 
orçamento mais apertado e renda 
que não acompanhou ajustes de 
preço dos produtos (CNDL/SPC 
Brasil).
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Conab estima uma produção entre 
233,7 e 238,3 milhões de toneladas

Os produtores devem colher uma safra entre 233,7 e 238,3 milhões de toneladas na safra 2018/19
sionando a elevação de área 
em relação à safra passada, 
podendo chegar a 1,4 milhão de 
hectares. O resultado imediato 
é o aumento da produção, com 
uma colheita que poderá ser 
16,7% superior, chegando a 2,3 
milhões de toneladas.

O feijão apresentou uma 
diminuição no movimento de 
queda da área e produção, 
se comparado com o último 
levantamento divulgado. Essa 
leve recuperação deve-se à 
maior intenção de plantio do 
feijão-caupi na primeira safra, 
principalmente no estado da 
Bahia.

Já as culturas de inverno 
ainda estão em colheita. 
Destaque para o trigo, que 
tende a apresentar um melhor 
desempenho na safra deste ano, 
mesmo com as adversidades 
climáticas registradas nas 
principais regiões produtoras 
(GI/Conab).

O milho deve registrar uma 
colheita entre 90 e 91 milhões de 
toneladas, ocupando uma área 
que pode ser de 16,7 chegando 
até a 16,8 mil hectares. A 
primeira safra do grão também 
encontra um clima adequado. A 

área plantada em Minas Gerais, 
na época do levantamento, 
chegava a cerca de 45% da área 
total prevista e no Rio Grande 
do Sul a 70,4%. 

O algodão segue com o 
mercado favorável, impul-

Aumentou 10 pontos a confi ança 
do consumidor paulista

também da ACSP. Em ambas 
as pesquisas, o indicador varia 
entre zero e 200 pontos, sendo 
que o intervalo de zero a 100 é o 
campo do pessimismo e, de 100 
a 200, do otimismo. A margem 
de erro é de três pontos.

“Tradicionalmente a confi ança 
de SP fi cava abaixo da média 
nacional e agora os índices 
se igualam, considerando 
a margem de erro”, analisa 

Burti. Sobre avaliação da 
situação financeira pessoal 
nos próximos seis meses, em 
setembro 40% apostavam que 
melhoraria e em outubro eram 
45%. Por fi m, 48% dos paulistas 
temiam ser demitidos em 
setembro e em outubro eram 
40%. Os que não creem nessa 
possibilidade somaram 24% e 
28% na passagem de um mês 
para outro (AI/ACSP).

Compra de veículos ultrapassam R$ 90 bilhões
jurídicas, foram R$ 14,6 bilhões, 
volume 79,7% superior ao registrado 
no mesmo período do ano passado. “A 
proximidade do fi m do ano impacta 
positivamente o ritmo das vendas. 
O consumidor brasileiro fi nalmente 
está mais otimista”, avalia Luiz 
Montenegro, presidente da ANEF. 
O plano máximo disponibilizado 
pelos bancos, para o fi nanciamento 
de veículos por pessoas físicas, 
permanece em 60 meses. O prazo 
médio das concessões – entre a 
contratação e a última prestação 
–, contudo, está em 42,9 meses, 
superior a setembro de 2017, quando 
estava em 42,2 meses (AI/ANEF).


