
Nova lei, que entrou em vigor 
em novembro de 2017, traz 
mudanças que acompanham 
o dinamismo da relação entre 
colaboradores e empresas 



Ao contratar um novo 
colaborador na re-
venda é comum dei-
xar bem claro para 
ele as normas inter-

nas e os direitos previstos no 
contrato de trabalho, alinhados 
com base nas leis e que valem 
para estagiários, jovens apren-
dizes, prestadores de serviços 
e contratados efetivos. Tais re-
gras, que resguardam tanto a 
empresa quanto o colaborador 
e garantem que os deveres de 
ambas as partes sejam cumpri-
dos, são definidas com base na 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), instituída na déca-
da de 1940.

Desde então, a CLT é o que 
determina os fundamentos dos 
contratos trabalhistas. Mas, em 
julho de 2017, o presidente do 
Brasil, Michel Temer, sancionou 
a Reforma Trabalhista, que en-
trou em vigor em 11 de novem-
bro e coloca em discussão no-
vamente as normas que regem 
as relações de trabalho no País. 
Essa mudança, considerada por 
muitos especialistas como um 
instrumento capaz de conceder 
nova face à legislação, impacta 
também o setor de distribuição 
de bebidas.  

“A Consolidação das Leis do 
Trabalho há muito tempo não 
atendia ao dinamismo imposto 
pelas relações empregatícias, 
pois já estava inadequada e 
não satisfazia às novas formas 
de trabalho e necessidades de 
produção”, destaca o advoga-
do da Mandaliti, empresa par-
ceira da Confenar, André Issa 
Gândara Vieira.

Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Brasil registrou, em 

setembro de 2017, mais de 13 
milhões de desempregados. O 
estudo também revela que o nú-
mero de carteiras de trabalho 
assinadas caiu em 2,2% desde 
2016 e quase 70% dos novos 
postos de trabalho foram cria-
dos informalmente.

Diante desses dados, a refor-
ma vem como uma maneira de 
gerar mais empregos e reconhe-
cer modelos de trabalho para 
uma realidade atual. “A Refor-
ma Trabalhista tem como objeti-
vo diminuir burocracias, garantir 
segurança jurídica, bem como 
ajustar nossa legislação traba-
lhista de acordo com as novas 
formas de produzir e trabalhar”, 
explica o advogado.

Além dos trabalhadores bra-
sileiros, a decisão afeta os em-
presários de diversos segmen-
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Veja algumas 
das principais 
alterações com a 
reforma trabalhista!

HORAS EXTRAS E COMPENSAÇÃO
ANTES – As horas extras eram contabiliza-
das pelo tempo que o empregado permane-
cesse à disposição do empregador, ou seja, 
realizando alguma atividade ou exercendo 
sua função. 

DEPOIS – Não será considerada hora extra 
se o colaborador permanece na empresa 
por escolha própria para práticas religio-
sas; descanso; lazer; estudo; alimentação; 
relacionamento social; higiene pessoal; e 
troca de roupa ou uniforme, quando não 
houver obrigatoriedade de realizar tal tro-
ca na empresa. Compensação por acordo 
individual no mesmo mês. Prioridade para 
negociação do banco de horas por acordo 
individual com o empregado, limitado ao 
prazo máximo de seis meses. 

CONTRATO DE TRABALHO POR  
TEMPO PARCIAL

ANTES – Contratação limitada a 25 horas 
semanais, não sendo permitida a realiza-
ção de horas extras. Direito às férias varia 
de acordo com o número de horas trabalha-
das e não é permitido vender parte dos dias 
de descanso.

DEPOIS – Contratação de 30 horas ou até 
26 horas semanais, com limite de até seis 
horas extras ou pré-contratadas por sema-
na. Férias em iguais condições ao trabalho 
em tempo integral e permissão para venda 
de 1/3 das férias. 

JORNADA 12x36
ANTES – Para fazer tal jornada, era preciso 
negociar diretamente com o sindicato.

DEPOIS – Caso a empresa e o funcionário 
optem por esse tipo de jornada de trabalho 
podem negociar entre si.

tos, como o de bebidas, que precisam ficar de 
olho nas mudanças. “De forma geral, a reforma é 
benéfica para a Rede de Revendas. Isso porque 
poderão negociar temas antes vetados pela CLT”, 
ressalta Vieira.

O que muda?
Com as alterações propostas e aceitas recen-

temente pelo governo, é importante que as reven-
das estejam atentas às normas na hora de nego-
ciar com os colaboradores. 

De acordo com o diretor Jurídico da Confenar, 
Ataíde Gil Guerreiro, diferente do que era feito 
antigamente, alguns dos acordos realizados entre 
os empregadores e os funcionários podem ficar 
acima da legislação. “O texto da Lei 13.467 tem 
como item essencial a possibilidade do acordo 
interno prevalecer sobre a lei, desde que respei-
tados e resguardados os direitos sociais previstos 
na Constituição Federal”, diz Guerreiro.

Segundo Vieira, a mudança também pode be-
neficiar as empresas, pois reconhece acordos que 
já eram firmados com colaboradores, mas que não 
eram citados na CLT e, por isso, abriam brechas 
para ações na justiça quando o funcionário deixa-
va a companhia. Esse é o caso das férias fracio-
nadas, que agora podem ser divididas em até três 
vezes para pessoas de todas as idades.

Entre as alterações também estão as relacionadas 
aos trabalhadores autônomos, trabalho intermitente 
(que é remunerado por horas ou por atividades pon-
tualmente realizadas) e jornada 12x36.

Time Mandaliti e o diretor Jurídico da Confenar,  
Ataíde Gil Guerreiro  (segundo à direita)



REDUÇÃO DO INTERVALO  
INTRAJORNADA 

ANTES – Para empregados com jornada igual 
ou superior a seis horas diárias, o intervalo po-
deria ser reduzido para 30 minutos, mediante 
prévia autorização do Ministério do Trabalho.

DEPOIS – Intervalo pode ser negociado com o 
sindicato ou individualmente no caso de em-
pregados com nível superior e salário maior 
ou igual a duas vezes o teto da previdência 
(R$11.062,62), respeitando o intervalo míni-
mo de 30 minutos.

FÉRIAS
ANTES – Férias fracionadas em casos excep-
cionais, no máximo em dois períodos, sendo 
que nenhum poderia ser inferior a 10 dias 
corridos. Não era permitido o fracionamento 
para empregados menores de 18 ou maiores 
de 50 anos.

DEPOIS – Férias poderão ser fracionadas em 
até três períodos, no mínimo 14 dias e nenhum 
período inferior a cinco dias corridos. Menores 
de 18 anos e maiores de 50 podem fracionar 
férias. Proibido o início de férias nos dois dias 
que antecedem feriados ou dia de repouso se-
manal remunerado.

AUTÔNOMOS
ANTES – Não existia nenhuma previsão na 
legislação trabalhista em relação ao traba-
lho do autônomo.

DEPOIS – O autônomo pode trabalhar em uma 
empresa com ou sem exclusividade, de forma 
contínua ou não. Porém, o profissional não terá 
direito aos benefícios destinados aos empre-
gados, como férias, 13º salário e FGTS. Além 
disso, ele não pode estar sob subordinação de 
outra pessoa da revenda para não ser reconhe-
cido como vínculo empregatício.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ANTES – A contribuição sindical, de um dia 
de salário por ano, era obrigatória a todos 
os empregados.

DEPOIS – O recolhimento da contribuição sin-
dical precisa ser autorizado pelo trabalhador. 

“Sabemos que podem surgir algumas dúvidas ao 
longo do caminho, por isso a Confederação conta 
com a diretoria Jurídica para auxiliar os revendedo-
res sempre que necessário”, ressalta o diretor.

Mais flexibilidade 
As mudanças aprovadas no texto da Reforma 

Trabalhista – cerca de 110 alterações – trazem 
benefícios para empresários e empregados, sen-
do a flexibilidade o foco principal para o fecha-
mento de contratos. Segundo pesquisas realiza-
das em 2016 pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) em conjunto com o Instituto Brasi-
leiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE):

60% dos trabalhadores gostariam de dividir as 
férias em mais de dois períodos;

73% dos entrevistados gostariam de escolher 
os horários de entrada e saída;

81% dos trabalhadores gostariam de traba-
lhar em casa ou em locais alternativos.

Dessa forma, agora as empresas podem ne-
gociar diretamente com seus funcionários as me-
lhores formas de flexibilizar a jornada de traba-
lho, caso seja requerido, mas é importante ter 
transparência em todas as fases de negociação e 
acompanhamento jurídico. “Com a ampliação de 
negociações sobre vários temas, o ideal é acor-
dar de maneira consciente e responsável, seja 
empresa e colaborador ou companhia e sindica-
to”, destaca Vieira.

Time Mandaliti e o diretor Jurídico da Confenar,  
Ataíde Gil Guerreiro  (segundo à direita)
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Atenção redobrada das distribuidoras

As revendas devem, obrigatoriamente, efetuar 
o registro dos empregados, seja por meio de 
livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme 
instruções do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) sob pena de multa de R$ 3 mil por cola-
borador não registrado devidamente, acresci-
do de valor igual para cada reincidência;

Todas as distribuidoras precisam, obrigatoria-
mente, obedecer ao prazo de 48 horas para 
qualquer anotação ou alteração na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do co-
laborador, também sob pena de multa equi-
valente à metade do salário mínimo regional;

Alguns pontos da CLT não estão abertos a ne-
gociação direta entre empresa e funcionário, 
entre eles: salário mínimo, seguro desempre-
go, 13º salário e folga semanal remunerada;

O advogado destaca que alguns pontos da Reforma Trabalhista merecem atenção especial das revendas 
para evitar multas ou prejuízos futuros. Confira abaixo quais são os temas citados por Vieira:

Diretores da Confederação e time da Mandaliti analisam as mudanças na lei trabalhista

Outros tópicos podem ser negociados, desde 
que seja feito em Acordo Coletivo de Trabalho 
ou Convenção Coletiva de Trabalho. Dentre os 
temas, estão: jornada de trabalho, intervalo 
intrajornada, modalidade de registro e troca 
do dia de feriado;

Já entre os itens com permissão para nego-
ciação individual com colaboradores, estão: 
compensação de banco de horas e regime de 
compensação de horas extras;

Não são mais consideradas remuneração: ajuda 
de custo, auxílio-alimentação, diárias e prêmios;

Exclusão das horas in itinere, ou seja, o tempo 
gasto pelo empregado desde sua residência 
até seu posto de trabalho não será mais con-
siderado tempo à disposição do empregador.



Atenção redobrada das distribuidoras Capacitação contínua 
Falar sobre a Reforma Trabalhista, diante de inú-

meras mudanças, é algo desafiador. Por isso, a Con-
federação foca em ações que visam ajudar à Rede 
na adequação das leis. Uma delas foi a realização 
do Workshop de Governança Corporativa, eSocial 
e Reforma Trabalhista, realizado em parceria com a 
Optas (Operadores Logísticos e Transportadores As-
sociados), em outubro. 

O evento contou com palestrantes como Elisângela 
Damasco e Reginaldo Pereira, especialistas que fala-
ram sobre eSocial; Mariane Pinhão, especialista em 
Direito Societário, Fusões e Aquisições e Planejamento 
Sucessório, abordando o tema Governança Corpo-
rativa; e Alexandre Martins, Juiz Diretor do Foro da 
Justiça do Trabalho de Uberlândia (MG), e Adauto 
B. Filho, do Sindicato das Empresas de Transporte de 
São Paulo, comentando sobre Reforma Trabalhista.

“Grande parte das dúvidas foram sanadas, porém 
a fase de adaptação às novas leis da Reforma Traba-
lhista será mais complicada, pelo menos até termos 
as medidas concretizadas nas empresas”, destaca a 
advogada, Gabriela Lins Brito, que atende às reven-
das mineiras Irmãos Farid (Distribuidora de Bebidas 
Farid, Noroeste MG Bebidas e Rahmex Comércio e 
Importação).

“Os pontos abordados foram de grande valor 
para as revendas. Os itens mais importantes para 
minha realidade são a terceirização, gestão de au-
tônomos, contrato de trabalho intermitente e questões 
sindicais”, completa Gabriela.

Segundo o executivo da Optas, Cristian Bonezzi, 
o objetivo do evento com o público foi atingido. “É 
muito importante falarmos sobre esses temas para que 
as revendas estejam atualizadas sobre as mudanças 
nas leis e também sobre novas práticas de gestão e 
governança”, ressalta Bonezzi.

Preparação para o eSocial
Previsto para iniciar em janeiro de 2018, o  

eSocial é um dos temas mais discutidos com a 
Rede nos últimos meses. No Agenda Confenar 
deste ano, o Projeto Clínicas recebeu, inclusive, 
um especialista para tirar as dúvidas sobre o sis-
tema, que passa a ser obrigatório na gestão de 
colaboradores em todas as empresas.

Enquanto isso, as revendas já se preparam para 
adaptar seus processos internos ao uso do eSocial. 
“Além de treinamentos específicos sobre o sistema, 
fizemos uma visita técnica em uma empresa que já 
atua com essa solução e elaboramos um plano de 
ação com todos os colaboradores”, conta o sócio-
diretor da Revalle (Juazeiro – BA) e da Beira Rio 
(Petrolina – PE), Geraldo Cezar Santos Silva.

Para ele, a Rede aproveitará muitos benefícios 
do eSocial, como envio integrado de informações 
para a Caixa Econômica Federal, Ministério do 
Trabalho, Receita Federal e INSS. “Isso facilitará 
o trabalho das nossas equipes responsáveis pela 
Folha de Pagamento e Contabilidade, além de 
ser um suporte para cumprimos com maior rigor 
as obrigações legais”, diz Silva. Tanto na Revalle 

quanto na revenda Beira Rio, a 
fase atual é a de qualificação 
cadastral, na qual os dados dos 
colaboradores são atualizados, 
bem como suas documentações.

Já na distribuidora Gran 
Dourados, de Dourados (MS), 
o desafio é no recadastramento 
dos funcionários no sistema com 
informações novas como tipo 
sanguíneo, cor da pele, entre 
outros. “Com todas as mudan-
ças que o eSocial propõe, acre-
dito que, no futuro, os direitos 
trabalhistas estarão ainda mais 
seguros para todos”, completa o 
sócio-diretor da revenda, Lucia-
no Mariano.  Parceria entre a Confenar e a Optas traz workshop aos revendedores


