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Inflação de 2017 deve ficar abaixo dos 3%, admite ministro do 
Planejamento  
 
Por Bruno Villas Bôas  

O ministro do Planejamento, Dyogo de Oliveira, disse ontem, durante evento no Rio, que o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deverá fechar o ano abaixo de 3%. Isso 
significa que a inflação vai ficar abaixo do piso da meta do governo - o centro da meta é de 
4,5%, com margem de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos.  
 
"A inflação deve fechar abaixo de 3% este ano. O próprio Focus hoje está com 2,95%. 
Então, deve ser o nível de inflação mais baixo desde o início do Plano Real. E as 
projeções para 2018 estão caindo, se aproximando de 4%. Isso deixa espaço para o 
processo de política monetária mais benigno", disse o ministro.  
 
A projeção do ministro é inferior à prevista pelo Relatório Trimestral de Inflação do Banco 
Central (BC), de 3,2% para este ano. Também está abaixo, curiosamente, da previsão do 
último relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, divulgado pelo próprio 
Ministério do Planejamento em setembro, de 3,5% para o fim deste ano.  
 
Se estourar a meta, o presidente do Banco Central precisará divulgar carta aberta ao 
ministro da Fazenda apresentando as justificativas para o ocorrido. Isto já aconteceu três 
vezes tratando-se do teto da meta de inflação (2001-2003 e 2015), mas jamais ocorreu em 
relação ao piso da meta do governo.  
 
O ministro, que disse desconhecer qual será a taxa básica de juros ao fim do ano, afirmou 
que a economia passa por um processo de recuperação em "bases reais", ou seja, sem 
estímulos do governo. Como pontos positivos, ele mencionou o desempenho da indústria, 
o aumento do rendimento médio real da população e da massa salarial.  
 
"É uma recuperação gradual, mas é também uma recuperação contínua. Não teremos 
sobressaltos, aquela histórica de que agora acabou o incentivo tal e dá aquela engasgada. 
Isso não vai acontecer", disse Dyogo.  
 
Segundo ele, a recuperação econômica e a inflação baixa abrem espaço para uma política 
monetária e de crédito mais favoráveis aos investidores. Neste ponto, ele prevê a 
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retomada dos investimentos no país, com importante papel do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na estruturação de projetos.  
 
Questionado sobre a devolução recursos do BNDES ao Tesouro em 2018, o ministro disse 
que a medida será avaliada no fim do ano, quando será possível observar a demanda por 
crédito e a capacidade da instituição "operacionalizar sua política de crédito". "Havendo 
espaço e podendo o BNDES fazer essa devolução, nós faremos dentro do limite", disse o 
ministro.  
 
O ministro admitiu que a questão fiscal permanece desafio a ser superado pelo país e 
defendeu a reforma da Previdência para reequilíbrio das contas públicas. Segundo ele, 
enquanto o país deve apresentar déficit de R$ 159 bilhões, a Previdência terá déficit de R$ 
260 bilhões neste ano. "Todo o déficit que estamos presenciando é derivado do déficit da 
Previdência", disse Dyogo.  
 
"Só o crescimento da Previdência ocupa todo o espaço do crescimento do teto do gosto. É 
isso que está acontecendo e por isso temos que continuar perseverando na reforma da 
Previdência. O tempo do Congresso nos temos que lidar respeitando", disse o ministro do 
Planejamento. 
 
 
 

Confiança empresarial volta a crescer  
 
Por Alessandra Saraiva  

Impulsionado por movimento mais disseminado de recuperação na economia, o Índice de 
Confiança Empresarial (ICE) avançou 1,3 ponto entre agosto e setembro para 87,3 pontos, 
o maior nível desde dezembro de 2014 (87,6 pontos) e a terceira alta consecutiva. Na 
comparação com igual período do ano passado, o ICE cresceu 6,6 pontos.  
 
Para o superintendente de estatísticas públicas do Ibre-FGV, Aloisio Campelo, 
responsável pelo cálculo do índice, o crescimento da confiança empresarial é uma 
tendência que "veio para ficar".  
 
O ICE abrange índices de confiança dos quatro macrossetores cobertos pelas sondagens 
empresariais produzidas pela FGV - indústria, serviços, comércio e construção. Em 
setembro, a confiança avançou em todos os grandes setores. A maior contribuição para a 
alta de 1,3 ponto do ICE no mês foi dada pelo comércio (0,6 ponto), seguido pelo setor de 
serviços (0,5 ponto). A indústria e a construção contribuíram com 0,1 ponto cada. 
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Maioria das empresas ainda não aderiu à fase de testes do 
eSocial  
 
Por Adriana Aguiar 

Apesar de tudo indicar que o eSocial deve entrar mesmo em vigor em 1º de janeiro, 
apenas 15% dos contribuintes que devem aderir à primeira fase começaram a realizar 
testes no sistema - pelo qual terão de fornecer informações trabalhistas, tributárias e 
previdenciárias, praticamente em tempo real, aos órgãos do governo federal. A data é 
obrigatória para as grandes empresas, com faturamento anual superior a R$ 78 milhões.  
 
Para reforçar a data, o órgão deve começar este mês a notificar eletronicamente os 
contribuintes, por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), de acordo com Altemir 
Linhares, auditor-fiscal da Receita Federal e assessor especial para o eSocial. Hoje, há 
apenas 2 mil empresas inscritas no sistema. E a previsão é que a primeira fase atinja 
cerca de 14 mil contribuintes. Para as demais empresas, a data é 1º de julho do próximo 
ano. No início do mês, o Órgão Gestor do eSocial divulgou a versão 2.4 do sistema, que já 
incorpora ao novo leiaute todas as alterações provocadas pela reforma trabalhista.  
 
A data de 1ª de janeiro para a entrada em vigor "é definitiva", segundo Linhares. O 
cronograma de implantação está em dia pelo Comitê Gestor do eSocial - composto pela 
Receita Federal, Ministério do Trabalho, Secretaria da Previdência Social, Caixa 
Econômica Federal e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - e há orçamento previsto. 
"A plataforma está praticamente pronta. Só estamos fazendo pequenos ajustes incluídos 
nesse novo leiaute", diz. A previsão, de acordo com Linhares, é que o sistema tal como vai 
funcionar - com as mudanças previstas na reforma trabalhista - já esteja disponível para os 
testes no início de novembro.  
 
Na última versão do eSocial, há campos específicos para o fracionamento das férias em 
até três períodos, para a demissão consensual (no qual o trabalhador pode pedir a 
rescisão contratual e mesmo assim resgatar até 80% do FGTS), para as novas 
modalidades de contratação - como trabalho intermitente ou home office - e para a 
inclusão de diversos tipos de jornada.  
 
Para aumentar a adesão à fase de testes, o Comitê Gestor do eSocial tem participado de 
diversos eventos pelo país. Linhares ressalta que entre os dois mil inscritos há empresas 
de tecnologia da informação (TI) e consultorias, que atenderão diversos contribuintes. Por 
isso, o número - utilizado oficialmente pela Receita - pode não corresponder à exata 
quantidade de companhias que acompanham o sistema. "Mesmo superando duas mil 
empresas, é [o número] muito menor que o universo das 14 mil que deveriam ter 
familiaridade com o sistema", diz o assessor especial. As informações prestadas por meio 
do eSocial substituirão futuramente a obrigação de entrega de formulários e declarações. 
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A primeira previsão para o funcionamento do sistema era janeiro de 2014. Após a pressão 
do empresariado, a exigência foi adiada diversas vezes.  
 
Algumas empresas estão deixando para a última hora porque não se atentaram para a 
complexidade que é alimentar de dados o eSocial, segundo Marcelo Ferreira, supervisor 
de tributação da Easy-Way do Brasil. "Não é simplesmente gerar um arquivo e pronto. 
Será preciso ter todo um trabalho anterior de saneamento cadastral e revisão de dados 
dentro da empresa", afirma.  
 
Valquíria Cruz, da divisão brasileira da ADP, empresa de soluções em recursos humanos, 
diz que existem também problemas no ambiente de produção de dados que podem ter 
gerado essa baixa adesão aos testes. Entre eles, o fato de empresas com mais de mil 
funcionários não poderem se cadastrar ou o fato de o sistema ainda não admitir a outorga 
do certificado digital para empresa de tecnologia ou de solução em recursos humanos que 
prestará o serviço ao contribuinte.  
 
Além disso, acrescenta Valquíria, algumas empresas ainda estão trabalhando nos ajustes 
de seus sistemas ou sanando inconsistências nas informações de funcionários - como 
pessoa que alterou seu nome após o casamento ou divórcio e seus documentos não estão 
regularizados. "Em média, de 15% a 20% dos trabalhadores têm apresentado alguma 
inconsistência e tudo isso dificulta, nesse primeiro momento, o acesso", diz.  
 
A advogada trabalhista Anna Carolina Cabral, sócia do Queiroz Cavalcanti Advocacia, 
afirma que parte das grandes empresas teve mesmo dificuldade com as inconsistências 
geradas. O problema, porém, já está sendo resolvido pelos contribuintes que se 
adiantaram ao processo.  
 
O prazo de novembro dado pela Receita para disponibilizar o ambiente final de testes, com 
todas as alterações, é considerado curto para Valquíria. Segundo ela, não somente as 
informações da versão 2.4, que tratou da reforma trabalhista, ainda deverão entrar, mas 
também as da versão 2.3, que teve uma boa quantidade de mudanças. "Esse tempo será 
muito curto para gerar informações de qualidade", diz a funcionária da ADP. Para ela, o 
ideal seria que a Receita mantivesse a entrada em vigor em janeiro, mas não exigisse 
todos os dados nesse primeiro momento.  
 
Especialista na área previdenciária, o advogado Caio Alexandre Taniguchi Marques, do 
Bichara Advogados, afirma que a rapidez com que o Comitê Gestor do eSocial já assimilou 
a reforma trabalhista o surpreendeu. "Acredito que esse seja um recado claro de que não 
há mais ambiente para prorrogação", diz. 
 
 
 (Fonte: Valor Econômico – 03/10/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Afiação de ferramentas  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a Usina Bela Vista, em Pontal (SP), a 
pagar a um cortador de cana o tempo à disposição do empregador correspondente a 20 
minutos por dia na afiação de ferramentas.  
 
A 5ª Turma proveu recurso de revista de um trabalhador rural que teve seu pedido julgado 
improcedente nas instâncias anteriores. O entendimento do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) de Campinas (SP), agora reformado pelo TST, foi de que o tempo gasto no preparo 
de ferramentas e na troca de eitos (espaço em que a cana de açúcar é plantada e colhida) 
não configurava tempo à disposição do empregador.  
 
Segundo o regional, esses períodos foram computados na jornada, e o cortador de cana 
trabalhava por produção, com garantia de pagamento mínimo do piso da categoria. Em 
seu voto, porém, o ministro João Batista Brito Pereira, relator do caso (RR-310-
30.2013.5.15.0156), destacou que considera-se como de serviço efetivo, nos termos do 
artigo 4º da CLT, o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, 
aguardando ou executando ordens. 
 
 "O tempo gasto pelo cortador de cana na afiação das ferramentas e aquele em que está 
aguardando a distribuição ou troca pela empresa dos locais de trabalho configura período 
de efetivo serviço", afirmou. 
 
 

 


