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Com técnicos próprios, Oi ganha produtividade 
e qualidade na manutenção

Hoje, 80% dos 35 mil técnicos da Oi, na manutenção dos serviços aos clientes e da infraestrutura, são 
próprios. Com a incorporação das equipes, aumentou a produtividade e a qualidade.

A incorporação de equipes técnicas, an-
tes terceirizadas, permitiu um aumento da 
produtividade – de 4,5 para 6 atividades/
dia com sucesso por técnico -, melhoria 
da qualidade dos serviços ao cliente e 
maior eficiência operacional. Esse é o 
balanço que José Claudio Moreira Gon-
çalves, o Naval, diretor de operações da 
Oi, faz da decisão da empresa, adotada 
em 2015, de trazer para dentro de casa 
as equipes técnicas dentro do Programa 
de Transformação da empresa.

Para incorporar as equipes, a Oi criou duas empresas de assistência 
técnica e manutenção. A Serede, que atende Rio de Janeiro, São Paulo 
e Sul do país, incorporou técnicos da Telemont e da RM, e a Conecta, 
que atende Norte e Nordeste, herdou técnicos da RM . O Centro-Oeste 
e Minas Gerais continuam a ser atendidos pela empresa Telemont. Se 
no passado 75% dos técnicos da Oi eram terceirizados, o percentual 
hoje é de 20%.

São 30 mil técnicos para atendimento aos serviços de clientes e 
outros 5 mil para a infraestrutura de rede. Afinal, a operadora está 
presente em 5.400 municípios e conta com um backbone de 345 mil 

quilômetros com capacidade de tráfego de 
5,5 Terabits por segundo, equivalentes a 
160 milhões de fotos por segundo. E tem 
que gerenciar e manter 240 mil equipa-
mentos espalhados pela rede e na casa de 
clientes.

Para Naval, o resultado do trabalho já se 
reflete nos indicadores de qualidade da Oi, 
que apresentaram sensível melhora entre 
o primeiro trimestre de 2016 e o de 2017. 
Nesse período, o tempo médio de espera 

até a resolução de problemas caiu 44%; as reclamações contra a ope-
radora no call center da Anatel caíram 28% na mesma comparação; 
as reclamações nos Procons diminuíram 13%. E a Oi reduziu em 56% 
as entradas de processos nos Juizados Especiais Cíveis.

“Isso é resultado de uma soma de iniciativas que passam também 
pela digitalização dos processos. Mas ter equipes próprias de assistên-
cia técnica foi importante”, disse Naval, em entrevista coletiva realizada 
hoje, 3, para lançamento do app Técnico Virtual. Ele lembrou que o 
conjunto de medidas adotadas permitiu uma economia operacional de 
R$ 250 milhões em 2016, que deverá se repetir este ano.

03/05/2017 - Telesíntese

Canais estrangeiros e nacionais entram na briga contra a 
operação AT&T/Time Warner na SKY

O Cade aceitou que outras empresas também participem como interessadas do processo de julgamento da 
aquisição da Time Warner (que tem, entre outros, os canais HBO) pela AT&T, dona da Sky. Entram na disputa 
os estúdios estrangeiros ESPN, Discovery e Fox. Os canais brasileiros aglutinados na Simba Content (Record, 

SBT e RedeTV!) e a Associação NeoTV, que reúne 130 operadores independentes de TV paga.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aceitou os 
argumentos e concedeu 15 dias de prazo para que três estúdios de TV 
estrangeiros, um nacional e uma entidade que representa os opera-
dores de TV paga se manifestem sobre a operação de compra dos 
estúdios da Time Warner pela AT&T.

A Abert – entidade que representa as emissoras comerciais de TV 
aberta – foi a primeira a recorrer da decisão do órgão, que havia 
decidido não julgar o movimento de compra com base na lei do SeAC, 
mas  em sua própria lei de defesa da concorrência.

Agora, o Cade aceitou que ingressem no processo como partes 
interessadas os canais estrangeiros  ESPN, Discovery e Fox e a empresa 
nacional Simba Content (que representa os canais Record, SBT e Rede-

TV!), por entender que eles competem diretamente com a Time Warner 
e também terem contratos com a Sky.

A autarquia acatou também o recurso da Associação NeoTV, que re-
presenta 130  operadores de TV paga independentes. Essas empresas 
ganharam 15 dias para apresentarem os seus argumentos.

Anatel
A superintendência de Competição da Anatel já se manifestou que a 

operação não provoca qualquer prejuízo competitivo ao mercado de 
TV paga e nem estaria descumprindo a Lei do SeAc – que proíbe que 
empresas de telecom tenham participação em empresas de conteúdo 
– porque, nesse caso, as programadoras têm sede fora do país, e por 
isso não estariam sujeitas ao alcance de legislação brasileira.
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Tim Brasil ganha importância nos resultados da Telecom Italia
Grupo italiano cresceu 8,5% no primeiro trimestre do ano. Dívida também aumentou, em função do 

pagamento pela limpeza da faixa de 700 MHz no Brasil

A Telecom Italia apresentou hoje, 03, números do primeiro trimestre 
que mostram aumento do peso da TIM Brasil no balanço do grupo. A 
tele brasileira cresceu após 13 trimestres de encolhimento (clique para 
ver o balanço da TIM Brasil). O desempenho fez a operação local 
representar 24,5% da receita mundial da Telecom Italia. Um ano antes, 
no primeiro trimestre de 2016, equivalia a 20,2%.

No mundo, o grupo italiano faturou € 4,81 bilhões no primeiro 
trimestre deste ano, após crescer 8,5%. A Itália, que chegou a repre-
sentar quatro quintos da receita total, agora equivale a 75,7%. No 
primeiro trimestre, a receita da TIM Brasil cresceu 31,7%, em Euros, 
comparada à expansão de 2,8% da operação na Itália.

O crescimento acelerado da TIM Brasil reduz (mas não elimina) as 
pressões de investidores para que a Telecom Italia venda ativos brasi-
leiros. Coincidentemente, o ápice destes rumores coincide com o fundo 
do vale de valor da TIM Brasil para o grupo como um todo, em me-
ados do ano passado, e com aumento do poder da francesa Vivendi 
no comando da Telecom Italia. Ainda não está claro se, emplacando o 
desejo de controlar o conselho de administração, a Vivendi vai conti-
nuar a trabalhar pela venda dos ativos. Os acionistas da TI, reunidos 
hoje, decidem quais executivos vão ocupar o conselho de administra-

ção.
A TIM Brasil também ficou mais importante na entrega de lucros. 

O EBITDA (lucro antes de impostos, depreciação e amortizações) da 
Telecom Italia somou € 1,99 bilhão (+16,2%), dos quais 81,5% vieram 
da operação doméstica, e 18,7% do Brasil. Um ano atrás, 15,1% vinha 
do negócio brasileiro.

Até mesmo o investimento por aqui foi acelerado. O Brasil represen-
tou 24,1% do Capex do grupo no primeiro trimestre, antes o equiva-
lente a 17,6% no mesmo trimestre de 2016. Tendência explicada pelo 
projeto de cobrir o maior número de cidades com rede LTE neste ano, 
alcançando 95% dos brasileiros com o 4G até o final de 2019 (3,6 mil 
cidades). A empresa também antecipa que vem trabalhando em acor-
dos com provedores de conteúdo para a oferta de serviços convergen-
tes pela TIM Brasil.

Já o lucro líquido da Telecom Italia caiu pela metade, ficando em € 
200 milhões, em função de gastos não recorrentes. Sem estes gastos, o 
ganho teria crescido. O endividamento do grupo também cresceu para 
€ 25,23 bilhões, € 100 milhões a mais que em dezembro, em função 
do pagamento, no Brasil, da limpeza da faixa de 700 MHz (leia mais 
sobre isso aqui).

04/05/2017 - CUT

Em consulta pública do Senado, 
95% contestam reforma trabalhista

Críticos do projeto argumentam que o desmonte da CLT reduz direitos e precariza as condições de trabalho. 
População rejeita amplamente a proposta

O Senado abriu uma consulta pública, por meio da plataforma on-
-line ecidadania, para que as pessoas opinem sobre o projeto de "re-
forma" trabalhista, que tramita na Casa. Os números revelam ampla 
rejeição. Até o fechamento desta reportagem, 25.224 pessoas (95% do 
total) se manifestam contra a proposta e 1.273, a favor. Em conjunto 
com a reforma da Previdência, o projeto desencadeou protestos e a 
greve geral da última sexta-feira (28).

A reforma, apresentada pelo governo Michel Temer (PMDB), sob 
alegação de necessidade de "modernização", altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) em mais de 100 pontos. O Projeto de Lei 
6.787, com substitutivo do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), foi 
aprovado pelo plenário da Câmara em 26 de abril.

Agora como Projeto de Lei da Câmara (PLC) 38, a proposta foi lida 
no plenário do Senado ontem (2). O governo tenta conduzir em ritmo 
acelerado, mas já esbarra na oposição, que quer a matéria em debate 
nas comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A proposta inicial prevê a dis-

cussão apenas 
nas comissões 
de Assuntos 
Econômicos 
(CAE) e de 
Assuntos Sociais 
(CAS). Hoje, re-
presentantes de 
centrais sindi-
cais se reuniram 
com o líder do PMDB na Casa, Renan Calheiros (AL). 

“Estamos falando de aumento na jornada de trabalho para 12 horas 
diárias. Estamos voltando para a escravidão. A reforma também versa 
sobre os contratos de trabalho, que serão precarizados”, afirmou a 
vice-presidente da CUT, Carmen Foro. “É um verdadeiro massacre (…) 
As pessoas precisam saber quais são os interesses que motivaram cada 
voto”, diz o presidente da central, Vagner Freitas.
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Em meio a debate sobre reformas, desemprego 
atinge 14,2 milhões de pessoas

Para especialistas, com as reformas o desemprego deve aumentar

O número de pessoas sem 
trabalho no Brasil chegou a 
14,2 milhões de pessoas, um 
contingente 27,8% maior que o 
registrado há um ano e 14,9% 
superior ao apurado de outubro 
a dezembro de 2017. Os dados 
foram divulgados nesta sexta-fei-
ra 28 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, o desemprego atin-
giu 13,7% da população ativa 
no primeiro trimestre deste ano, 
taxa 2,8 ponto porcentual maior 
que a registrada no mesmo perí-
odo do ano passado e 1,7 ponto 
superior à apurada entre outubro e dezembro de 2016.

Quando se observa o comportamento do mercado formal, os 
números apontam para direção semelhante à do mercado de traba-
lho como um todo. O número de empregados com carteira assinada 
somou 33,4 milhões de pessoas janeiro a março de 2017, queda de 
3,5% ante o mesmo período do ano passado e de 1,8% na compa-
ração com o trimestre imediatamente anterior. É o menor número de 
pessoas com carteira assinada já observado pelo IBGE desde o início 
desta pesquisa, em janeiro de 2012.

O forte encolhimento do mercado formal não significou, no entanto, 
a migração desses trabalhadores para o empreendedorismo. A cate-
goria dos trabalhadores por conta própria, calculada em 22,1 milhões 
de pessoas, ficou estável em relação ao trimestre anterior e retraiu em 
4,6% na comparação com os dados de um ano atrás.

A deterioração do mercado de trabalho brasileiro é o principal 
argumento do governo para o avanço de medidas que retiram direitos 
dos trabalhadores e flexibilizam as relações de trabalho. A reforma 
trabalhista foi aprovada na Câmara dos Deputados na quarta-feira 26 
e segue para o Senado.

Contra as medidas, diversas categorias profissionais se organizaram 
para cruzar os braços nesta sexta-feira 28. A  greve geral, convocada 
pelas maiores centrais sindicais brasileiras busca chamar a atenção 
também para outra propostas do governo de Michel Temer, e reforma 
da Previdência. Inúmeras categorias vão aderir ao movimento que 
denuncia mudanças na legislação e Constituição percebidas como 
prejudiciais aos trabalhadores.

A greve foi convocada por oito centrais sindicais: CUT, UGT, CTB, 
Força Sindical, CSB, NCST, Conlutas e CGTB. Juntas, elas represen-

tam mais de 10 milhões de 
trabalhadores. Além de centrais 
opositoras ao atual governo, 
como a CUT, ligada ao PT, a 
paralisação contará também 
com aquelas tidas como aliadas 
de Michel Temer, como a Força 
Sindical. Comandada pelo 
deputado Paulo Pereira da Silva, 
o Paulinho da Força (SD-SP), a 
Força ameaça romper com o 
governo caso o fim do imposto 
sindical seja confirmado.

Também estão a favor da 
greve as frentes Brasil Popular 
e Povo sem Medo, ambas do 

campo da esquerda, que surgiram para lutar contra o impeachment 
de Dilma Rousseff. Pesa a favor do movimento também a pressão de 
diversos setores da Igreja Católica.

Medidas da reforma
No centro do projeto da reforma está a ideia de estabelecer que 

acordos coletivos negociados entre trabalhadores e empresas preva-
leçam sobre previsões da CLT. Assim, será possível negociar jornadas 
maiores, de até 12 horas diárias, desde que elas não somem mais de 
220 horas mensais (contando as horas extras). Hoje o limite é 44 horas 
semanais, com no máximo 8 horas de trabalho por dia.

O período de férias também poderá ser fatiado em até três vezes e 
está previsto que as "horas in itinere", o tempo de deslocamento até 
o trabalho, possam ser ignoradas por meio de acordo, não cabendo 
pagamento pelo período.

Outros pontos que podem envolver negociação: parcelamento da 
participação nos lucros e resultados (PLR); plano de cargos e salário; 
estabelecimento de intervalos durante a jornada; prorrogar acordo 
coletivo após expiração; banco de horas; remuneração por produtivi-
dade; e registro de ponto.

O texto contempla ainda o fim da contribuição sindical, mas cria 
impeditivos para a terceirização. FGTS, 13º salário, integralidade do 
salário e férias proporcionais foram assegurados.

Renda
O rendimento médio real habitualmente recebido em todos os traba-

lhos pelas pessoas ocupadas foi estimado em 2.110 reais no trimestre 
de 2017, praticamente estável ante o apurado há um ano. Neste pe-
ríodo, porém, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 
4,57%, o que indica perda de poder aquisitivo do trabalhador.
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Lava Jato: corrupção na Petrobras seguiu até 2016
Nova fase investiga propinas de 100 milhões de reais. Um dos alvos teria usado a Lei de Repatriação para 

lavar dinheiro oriundo de pagamento no exterior

 A julgar pelo conteúdo divulgado até aqui da 40ª fase da Operação 
Lava Jato, denominada Asfixia e deflagrada nesta quinta-feira 4, o 
pagamento de propina na Petrobras se perpetuou ao menos até 2016, 
quando os desdobramentos dos casos de corrupção na estatal já eram 
amplamente divulgados e ajudaram, inclusive, a mobilizar forças po-
pulares a favor do impeachment de Dilma Rousseff.

De acordo com o Ministério Público Federal no Paraná, a Operação 
Asfixia, que foi às ruas cumprir 16 mandados de busca e apreensão, 
dois de prisão preventiva, dois de prisão temporária e cinco de con-
dução coercitiva, tem como foco principal três ex-gerentes da área de 
Gás e Energia da Petrobras suspeitos de receberem mais 100 milhões 
de reais em propinas de empreiteiras que foram contratadas pela esta-
tal em ao menos dez licitações.

Também entre os alvos, que responderão pelos crimes de fraude à 
licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, estão 
operadores financeiros que utilizaram empresas de fachada para inter-
mediar propina. 

O mesmo esquema seguiu ativo
De acordo com o MPF, o esquema era exatamente o mesmo in-

vestigado em outras fases da operação. Mediante o pagamento de 
vantagem indevida, os ex-gerentes da Petrobras agiam para beneficiar 

empreiteiras em contratos com a estatal, direcionando as licitações 
para as empresas que integravam o esquema.

Os pagamentos eram intermediados por duas empresas de fachada 
que simulavam prestação de serviços de consultoria com as emprei-
teiras e repassavam as vantagens indevidas para os agentes públicos 
corruptos por três formas: pagamentos em espécie; transferências para 
contas na Suíça; e pagamento de despesas pessoais dos ex-gerentes.

Até aqui, não se sabe se os casos envolvem políticos ou partidos. 
Não há políticos entre os alvos, entretanto, uma vez que a operação 
foi deflagrada por ordem do juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, que não é responsável por pessoas com direito ao chamado 
foro privilegiado.

Ainda segundo o MPF, a investigação é baseada em provas obtidas 
por meio de quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal dos en-
volvidos, como também pelos depoimentos de outros ex-gerentes da 
Petrobras e empreiteiros que firmaram acordos de delação premiada 
com o MPF.

Leia mais em:   http://migre.me/wyRZN

04/05/2017 - Rede Brasil Atual

Dieese: reforma trabalhista é retrocesso da proteção social
Projeto em tramitação no Senado, se implementado, resultará em "drástica redução de direitos e no 

desmantelamento do sistema de relações de trabalho"

O projeto de "reforma" da legislação trabalhista, aprovado na Câ-
mara e agora no Senado, representa um "retrocesso da proteção social 
ao trabalho aos primórdios do processo de industrialização no país", 
afirma o Dieese em análise sobre o texto. Para o instituto, na prática 
o projeto de lei, se implementado, resultará em "drástica redução de 
direitos e no desmantelamento do sistema de relações de trabalho" em 
vigor desde o surgimento da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
em 1943.

Segundo a análise do instituto, divulgada nesta semana, a proposta 
governista trará "substancial redução do papel do Estado em relação 
à proteção ao trabalhador, o que deve piorar as condições de vida e 
trabalho", além de reduzir a capacidade de negociação dos sindicatos, 
em um cenário econômico extremamente adverso. "O projeto, portan-
to, reverte de forma cabal, os fundamentos legais, políticos e ideoló-
gicos que orientaram, até agora, as relações entre Estado, capital e 
trabalho no país."

Em resumo, para o Dieese, o projeto institui um marco regulatório 
"altamente favorável aos interesses das empresas". Com isso, reverte a 
lógica que inspirou a criação da legislação trabalhista, de caráter mais 

protetivo ao trabalhador, "ainda que permeada por uma visão conser-
vadora a respeito dos direitos coletivos de organização e representa-
ção".

O instituto destaca cinco fundamentos do projeto: revogação do 
princípio de proteção ao trabalhador perante o empregador; redução 
do poder de negociação e de contratação coletiva dos sindicatos; auto-
rização para o rebaixamento de direitos previstos em lei; ampliação de 
possibilidade de contratos atípicos e de trabalho autônomo; e restrição 
à atuação do Poder Judiciário e também do acesso dos trabalhadores 
à Justiça.

Além disso, o texto estabelece uma forma de "blindagem patrimo-
nial", como define o Dieese, ao limitar o conceito de grupo econômico 
– de forma a restringir a cobrança de passivos trabalhistas. "Com isso, 
favorece a criação de empresas com 'sócios laranja' e dificulta a recu-
peração de débitos trabalhistas e previdenciários."

A Câmara aprovou o substitutivo ao Projeto de Lei 6.787, elaborado 
pelo deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). O texto, agora como PLC 
38, começou a tramitar no Senado.
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Comissão especial da Câmara aprova 
relatório de reforma da Previdência

O PMDB de Michel Temer anunciou voto a favor do relatório. Encaminharam contra PT, PSB, PDT, SD, PCdoB, 
PHS, Psol, Pros e Rede. Deputada Jandira Feghali diz que governo não tem 308 votos no plenário

 Por 23 votos a 14, a comissão especial da Câmara dos Deputa-
dos que discute a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287, de 
"reforma" da Previdência, aprovou o parecer do relator, Arthur Maia 
(PPS-BA). O texto agora irá a votação em plenário. O presidente do 
colegiado, Carlos Marun (PMDB-MS), conduziu a sessão. Ao final 
da votação, deputados da oposição cantaram um refrão aos apoia-
dores do texto: “Ô traidor, pode esperar, a sua hora vai chegar”.

O PMDB de Michel Temer anunciou voto a favor do relatório. En-
caminharam contra PT, PSB, PDT, SD, PCdoB, PHS, Psol, Pros e Rede. 

O relator manteve a idade mínima de 65 anos para obter a 
aposentadoria, no caso dos homens, e reduziu a das mulheres para 
62 anos. O tempo mínimo de contribuição seria de 25 anos. Quem 
se aposentar receberá 70% do valor integral e terá acréscimo para 
cada ano trabalho, além dos 25 anos. 

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) disse que o resultado 
da votação na comissão não significa nada, já que o governo só 
precisava de 19 votos para ganhar. "Mas no plenário são 308 e o 
governo não tem estes votos." Segundo a parlamentar, a greve geral 
da última sexta-feira )29_ pressionou ainda mais os deputados da 
base do governo. Com 23 a 14, a votação da PEC da Previdência 
em comissão especial foi mais apertada para o governo do que a 
trabalhista há duas semanas, quando os governistas venceram por 
27 votos a 10.

“Prefiro a solução da CNBB, da OAB e de 80% do povo: manter 

a Previdência e cobrar dos mais ricos”, disse o deputado Henrique 
Fontana (PT-RS).

Marcus Pestana (PSDB-MG), aliado histórico do senador Aécio 
Neves (PSDB) em Minas Geais, reafirmou que seu partido vai votar 
a favor do relatório, mas ainda quer negociar questões como a 
aposentadoria por invalidez.

Antes de anunciar a posição do partido, o deputado Paulo Perei-
ra da Silva, o Paulinho (SD-SP), presidente da Força Sindical, disse 
que “não pode o governo imaginar que vai tirar o país da crise nas 
costas dos trabalhadores”.

Maia Filho (PP-PI) reconheceu a impopularidade da PEC 287. 
“Temos recebido uma pressão tremenda nos nossos estados. Não 
vou dizer que o povo brasileiro é a favor da reforma da Previdên-
cia”, disse. Mas “de forma tranquila, com convicção”, votou a favor 
da proposta. “Mesmo com as pesquisas e pressão, queria dizer 
uma frase de Rui Barbosa: ‘a todos os elogios do mundo, prefiro os 
elogios da minha consciência’".

“Estamos vendo um verdadeiro desfile de cara de pau para iludir 
o povo brasileiro”, discursou o deputado Bebeto (PSB-BA). “Esse 
projeto tem um viés, é para beneficiar a banca, para beneficiar 
banqueiros. É isso que o governo não tem coragem de dizer”, 
acrescentou, ao anunciar a posição do PSB, que já fechou questão 
contra as reformas da Previdência e trabalhista.

A favor
Carlos Marun (PMDB-MS)
Darcísio Perondi (PMDB-RS)
Lelo Coimbra (PMDB-ES)
Mauro Pereira (PMDB-RS)
Adail Carneiro (PP-CE)
Julio Lopes (PP-RJ)
Maia Filho (PP-PI)
Carlos Melles (DEM-MG)
Pauderney Avelino (DEM-AM)
Junior Marreca (PEN-MA)
Vinicius Carvalho (PRB-SP)
Prof VictorioGalli (PSC-MT)
Alexandre Baldy (PTN-GO)
Aelton Freitas (PR-MG)
Bilac Pinto (PR-MG)
Magda Mofatto (PR-GO)
Reinhold Stephanes (PSD-PR)
Thiago Peixoto (PSD-GO)
Giuseppe Vecci (PSDB-GO)
Marcus Pestana (PSDB-MG)
Ricardo Tripoli (PSDB-SP)
Arthur O. Maia (PPS-BA)
Evandro Gussi (PV-SP)

Contra

Givaldo Carimbão (PHS-AL)
Arnaldo Faria Sá (PTB-SP)
Paulo Pereira (SD-SP)
Arlindo Chinaglia (PT-SP)
Assis Carvalho (PT-PI)
José Mentor (PT-SP)
Pepe Vargas (PT-RS)
Jandira Feghali (PCdoB-RJ)
Eros Biondini (Pros-MG)
Bebeto (PSB-BA)
Heitor Schuch (PSB-RS)
Assis do Couto (PDT-PR)
Ivan Valente (Psol-SP)
Alessandro Molon (Rede-RJ)

Como votaram os deputados da comissão especial
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