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Indústria paulista cresce 3,2% no 3º tri  
 
Por Bruno Villas Bôas  
A produção industrial de São Paulo cresceu 3,2% no terceiro trimestre, na comparação 
aos três meses anteriores, acelerando seu ritmo de recuperação. O desempenho do maior 
e mais diversificado parque fabril do país foi três vezes mais veloz que a média nacional, 
que cresceu 0,9% por essa base de comparação, com ajuste sazonal.  
 
De acordo com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), que 
calculou o resultado com ajuste sazonal a partir de dados divulgados ontem pelo IBGE, o 
desempenho da indústria paulista foi "altamente positivo". Isto não apenas pela 
intensidade, mas também pela trajetória de aceleração desde o começo deste ano.  
 
"O mais importante é a trajetória nítida de aceleração ao longo deste ano, quando 
considerados os dados na ponta, com ajuste sazonal, que são os que importam para 
vermos a retomada. Esse comportamento contrasta diretamente com a média da indústria 
nacional, que mostra desaceleração", avalia Rafael Cagnin, economista do Iedi.  
 
O crescimento ad indústria nacional desacelerou de 1,1% no segundo para 0,9% no 
terceiro trimestre, frente aos três meses anteriores. Já a indústria paulista acelerou de 
+2,9% para +3,2% na passagem do segundo para o terceiro trimestre. Frente ao mesmo 
período de 2016, o parque fabril de São Paulo produziu 5,4% a mais de julho a setembro, 
o melhor resultado desde o segundo trimestre de 2013 (9,3%).  
 
"Como o parque industrial de São Paulo é diversificado e demanda produtos intermediários 
de outros Estados, essa aceleração pode puxar o desempenho do setor como um todo 
pela frente. Também por isso, é positivo", acrescenta o economista.  
 
Apesar de positivo, o desempenho paulista no terceiro trimestre deste ano foi puxado 
basicamente por dois setores: o de produtos alimentícios, impulsionado pela produção de 
derivados do açúcar (tipo cristal e VHP, para exportação); e o de veículos automotores, 
incluindo caminhões, caminhão trator para reboques e automóveis.  
 
Segundo Rodrigo Lobo, analista da Coordenação da Indústria do IBGE, esses dois setores 
respondem por 28% da indústria paulista. Ele pondera ainda que apenas 11 das 18 
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atividades acompanhadas pelo instituto no Estado de São Paulo tiveram aumento de 
produção na passagem de agosto para setembro, conforme dados divulgados ontem.  
 
"O resultado é, portanto, concentrado, não existe dinamismo maior", disse Lobo, 
acrescentando que metade dos 534 itens industriais de São Paulo apresentou aumento de 
produção. O chamado índice de difusão foi de 52,1% em julho; 56,9% em agosto; e 51,1% 
em setembro. "É um patamar baixo. Já vimos índices perto de 70%", disse Lobo.  
 
O setor industrial nacional avançou 3,1% no terceiro trimestre de 2017, frente a igual 
período do ano passado. Dos 15 locais pesquisados, 13 tiveram aumento de produção por 
essa base de comparação.  
 
Além do Estado de São Paulo, outros destaques positivos por essa base de comparação 
anual foram Bahia (5,6%), Mato Grosso (7,4%), Paraná (6,8%) e Goiás (3,5%). 
 
 
 

ONU pede ao Brasil ação urgente contra o trabalho escravo  
 
Por Assis Moreira  
Especialistas em direitos humanos das Nações Unidas pediram ontem ao governo 
brasileiro que adote ações urgentes para pôr fim a medidas que possam reduzir a proteção 
das pessoas contra o trabalho escravo, diz comunicado enviado à imprensa pelo escritório 
de Genebra da Organização das Nações Unidas (ONU). 
 
"O Brasil tem muitas vezes desempenhado um papel de liderança na luta contra a 
escravidão moderna.  
 
Por isso, é surpreendente e decepcionante ver medidas que poderiam fazer o país perder 
terreno nessa frente", disseram os especialistas em uma declaração conjunta citada pelo 
comunicado.  
 
A relatora especial da ONU sobre a escravidão contemporânea, Urmila Bhoola, manifestou 
preocupação sobre uma série de mudanças em curso, com destaque para a portaria 
1.129, do Ministério do Trabalho, que restringe a definição de escravidão contemporânea e 
pode reduzir o número de vítimas detectadas.  
 
"Essa portaria coloca o Brasil em risco de dar um passo atrás na forma como regula os 
negócios", disse a relatora.  
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"É essencial que o Brasil tome ações decisivas agora para evitar que se debilitem as 
medidas antiescravidão que foram implementadas na última década e que, por sua vez, 
enfraqueceriam a proteção das populações pobres e excluídas que são vulneráveis à 
escravidão."  
 
O Grupo de Trabalho da ONU sobre direitos humanos também está preocupado com 
outras ações do governo como os cortes orçamentários para as ações de fiscalização do 
trabalho, "que desempenham um papel fundamental na detecção de vítimas e na 
erradicação da escravidão", diz o presidente do grupo, Surya Deva, na nota.  
 
Os especialistas reconheceram como positiva a notícia de que o Supremo Tribunal Federal 
(STF) ordenou a suspensão temporária da portaria ministerial, e solicitaram que o governo 
reverta o ato normativo de forma definitiva.  
 
Os especialistas da ONU que assinam a manifestação são: Urmila Bhoola, relatora 
especial sobre formas contemporâneas de escravidão, e o Grupo de Trabalho sobre 
direitos humanos e corporações transnacionais e outras empresas, formado por Michael 
Addo, Surya Deva (atual presidente), Dante Pesce, Anita Ramasastry (atual vice-
presidente) e Pavel Sulyandziga.  
 
Os especialistas fazem parte do grupo chamado de Procedimentos Especiais do Conselho 
dos Direitos Humanos.  
 
Procedimentos Especiais, o maior órgão de especialistas independentes no Sistema de 
Direitos Humanos da ONU, é o nome geral dos mecanismos independentes de 
monitoramento de direitos humanos do conselho.  
 
Os titulares de mandato dos Procedimentos Especiais são especialistas independentes em 
direitos humanos nomeados pelo conselho para abordar situações específicas de países 
ou questões temáticas em todas as partes do mundo, explica a nota.  
 
"Os especialistas não são funcionários da ONU e são independentes de qualquer governo 
ou organização. Eles servem em sua capacidade individual e não recebem um salário por 
seu trabalho." 
 

 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 09/11/2017) 
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Indicadores apontam aumento das contratações nos próximos 
meses 
 
Otimismo de consumidores e empresários melhorou patamar dos levantamentos; entretanto, as 
inseguranças com a reforma trabalhista, o ajuste fiscal e as eleições podem complicar a situação 
 

 
 
São Paulo - Os indicadores de emprego do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), 
divulgados ontem, apontam para o fortalecimento do mercado de trabalho nos próximos 
meses. 
 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), que antecipa tendências para as 
contratações, subiu 2,3 pontos em outubro, chegando a 102,9 pontos. Em igual mês do 
ano passado, o IAEmp estava em 92,9 pontos. 
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"O patamar atual sinaliza que existe otimismo para a geração de vagas", afirma Fernando 
de Holanda Barbosa, pesquisador do Ibre. De acordo com ele, a taxa de desemprego, 
atualmente em 12,4%, pode terminar o ano abaixo dos 12%. "Ainda assim, teríamos mais 
de 12 milhões de empregados no Brasil", pondera o especialista. 
 
Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), que retrata a situação atual do mercado 
de trabalho, recuou 0,5 ponto em outubro, para 97,1 pontos. Quanto menor o ICD, melhor 
a situação do emprego no País. No décimo mês do ano passado, o indicador marcava 
99,2 pontos. 
 
"Essa queda confirma que existe uma trajetória de recuperação para as contratações, mas 
o indicador ainda continua em um patamar bastante elevado, porque a quantidade de 
desempregados continua muito grande em todo o País", afirma Barbosa. 
 
Em conjunto, os bons resultados dos dois indicadores mostram que empresários e famílias 
estão mais esperançosos em relação ao mercado de trabalho. Isso porque o IAEmp é 
baseado principalmente em sondagens feitas com a indústria e o setor de serviços, 
enquanto o ICD tem a análise dos consumidores como fonte. 
 
Quatro dos sete componentes do IAEmp contribuíram para a alta do indicador em outubro. 
Os destaques ficaram com os itens situação dos negócios atual, da sondagem da 
indústria, e situação dos negócios nos seis meses seguintes, da sondagem de serviços, 
com avanços de 11,9 pontos e 4,6 pontos, respectivamente, na comparação com 
setembro. 
 
Já as classes de renda que mais colaboraram para a diminuição do ICD foram a dos 
consumidores com ganho familiar mensal de até R$ 2.100 e superior a R$ 9,600. A 
primeira recuou 3,7 pontos e a segunda teve queda de 2 pontos. 
 
A recuperação do emprego nos últimos meses foi causada pelo aumento do trabalho 
informal no País, mas especialistas afirmam que os postos com carteira assinada devem 
ganhar força no próximo ano. 
 
"Com a manutenção de inflação e juros baixos, o consumo deve avançar mais durante 
2018, estimulando a criação de emprego formal", afirma Agostinho Pascalicchio, professor 
de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
 
Segundo ele, as vagas devem surgir nos setores de comércio e serviços. "Principalmente 
as áreas ligadas a bens duráveis e não duráveis." Também pode haver um avanço dos 
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postos na agropecuária, indica o entrevistado. "Isso vai depender mais da situação 
climática." 
 
A taxa de desemprego caiu 1,3 ponto percentual entre o primeiro trimestre e os três meses 
encerrados em setembro, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) mensal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entretanto, o 
número de trabalhadores com carteira assinada ficou entre os piores da série histórica 
durante todo o ano. 
 
Insegurança 
 
Os especialistas divergem em relação aos efeitos da reforma trabalhista, que entra em 
vigor no próximo sábado. 
 
Para Barbosa, do Ibre, as alterações na CLT podem aumentar a insegurança jurídica, ao 
menos em um primeiro momento. "A nova legislação vai ficar no meio do fogo cruzado do 
Judiciário. Por isso, ela pode até atrasar a recuperação do trabalho", aponta ele. 
 
Já Pascalicchio aposta em um "benefício significativo" com as novas regras. "A 
flexibilização da lei deve possibilitar um aumento das contratações nos próximos meses." 
 
Eles também citaram outros fatores que podem causar instabilidade no ano que vem. 
Podem afetar a retomada do emprego no País as eleições presidenciais e a situação da 
agenda de reformas do atual governo, que agora admite a possibilidade de não aprovar as 
mudanças na Previdência. 
 
Renato Ghelfi 
 
 
 

Emprego avança no setor automotivo, mas reforma trabalhista 
gera cautela 
 
Maior demanda por automóveis vem ajudando a recuperar a cadeia, que já reduziu programas de 
suspensão de contratos; número de novas vagas já chega a quase 2 mil desde início deste ano 
 
São Paulo - O horizonte de emprego na indústria automotiva está cada vez mais animador 
com a volta do crescimento da produção. A reforma trabalhista traz otimismo adicional, 
apesar da cautela por parte das montadoras, que defendem a pauta de forma veemente. 
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"A reforma trabalhista, que entra em vigor no próximo dia 11 e deve trazer, gradualmente, 
mais segurança jurídica para as empresas", avalia o presidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale. 
 
Segundo ele, atualmente a relação entre as montadoras e os sindicatos é muito mais 
madura. "Vemos uma evolução enorme neste sentido, o que deve favorecer 
principalmente o acordado sobre o legislado, mecanismo previsto na reforma", acrescenta. 
 
No entanto, Megale está ciente da resistência que a reforma trabalhista deve enfrentar na 
primeira instância. "Devemos ter uma acomodação da nova lei pelo menos ao longo dos 
próximos meses", estima o dirigente. Conforme especialistas consultados pelo DCI, a 
reforma trabalhista deve levar ao menos cinco anos para ser pacificada no Judiciário. 
 
De acordo com Megale, o número de ações na Justiça do Trabalho relativo às montadoras 
deve diminuir de forma substancial com a implementação das mudanças. "O País precisa 
se organizar para conferir segurança jurídica às empresas e também ao trabalhador. A 
reforma só traz competitividade a todo o mercado", analisa o dirigente. 
 
Ele acrescenta que, se o Brasil demorar a implementar a reforma, a indústria perderá 
competitividade. "No final das contas, o custo adicional das milhares de ações trabalhistas 
impacta as operações e, consequentemente, os próprios funcionários", relata. 
 
Megale acredita, porém, que o principal ponto de mudança da reforma trabalhista é a 
questão do acordado sobre o legislado. "A precarização do trabalho está totalmente fora 
dos nossos planos. A indústria automotiva é o exemplo mais emblemático do 
amadurecimento das negociações entre empresas e sindicatos", diz. 
 
De setembro para outubro, o número de funcionários das montadoras em lay-off 
(suspensão temporária do contrato de trabalho) passou de 2.964 para 1.201. Já aqueles 
que estavam no Programa Seguro Emprego (PSE) passaram de 2.867, em setembro, para 
2.327 em outubro, informa a Anfavea. 
 
Desde junho, foram criados 1.860 postos de trabalho nas empresas. "Com o avanço das 
exportações e a melhora gradual das vendas internas, temos visto uma recuperação do 
emprego no setor", observa o presidente da Anfavea. 
 
Produção 
 
A produção de veículos continua em trajetória de forte crescimento, impulsionada pelo 
avanço das exportações. Segundo a Anfavea, de janeiro a outubro o volume de 
automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus que saíram das linhas das montadoras 
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atingiu 2,23 milhões de unidades, aumento de 28,5% sobre igual intervalo de 2016. Ainda 
de acordo com a entidade, no mês passado a produção atingiu 249,9 mil veículos, alta de 
42,2% na comparação anual. 
 
Os licenciamentos vêm apresentando recuperação consistente. Segundo Megale, a média 
diária de vendas em outubro foi de 9,5 mil unidades. Em janeiro deste ano, o indicador era 
de 6,6 mil unidades. "A trajetória dos licenciamentos nos dá bastante confiança da 
retomada do mercado doméstico", pontua. 
 
As exportações também aumentaram no acumulado do ano, atingindo 627,8 mil unidades, 
alta de 56,7% em relação a igual período de 2016. Somente em outubro, os embarques 
cresceram 66,6%, para 61,5 mil veículos. 
 
O único indicador negativo continua sendo o de vendas de caminhões, que de janeiro a 
outubro recuaram 4,5% ante igual intervalo de 2016, para 40,3 mil unidades. "Começamos 
o ano com uma queda de 33%, mas as consultas estão voltando", afirma o dirigente da 
Anfavea para caminhões, Luiz Carlos de Moraes. 
 
Juliana Estigarríbia 
 
 
 

Mudanças na Previdência terão como foco idade mínima e fim 
de privilégios 
Para relator da reforma, deputado Arthur Maia, os dois temas são encarados como 
"cláusulas pétreas" e que flexibilização será avaliada conforme demandas de deputados 
para "trazer o voto" 
 
São Paulo - O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), 
confirmou nesta quarta-feira (8), que o governo concordou em fazer mais concessões no 
texto. Maia reconheceu que os dois pontos de maior consenso agora são a instituição da 
idade mínima para aposentadoria e o fim dos "privilégios dos servidores públicos". 
 
Ele evitou detalhar as mudanças no texto porque ainda serão discutidas hoje (9), com 
lideranças políticas. "Há disposição do governo de fazer concessões, mas desejamos que 
modificações sejam as mínimas possíveis", disse o relator, reconhecendo que a realidade 
do governo é "bem mais frágil do ponto de vista da base aliada". 
 
Em torno dos pontos, Oliveira Maia disse que há consenso em relação à questão da idade 
mínima. "Não há sentido em fazer reforma da Previdência se não modificar essa condição 
absurda de a pessoa se aposentar não por idade mínima, mas por tempo de contribuição. 
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Isso tem permitido que pessoas com menos de 50 anos se aposentem", disse o 
parlamentar 
 
Oliveira Maia explicou que vinha evitando falar sobre a reforma porque não tinha a 
sinalização política de que as discussões andariam. "O tema voltou a caminhar, e tenho 
crença de que poderemos avançar", afirmou o relator da reforma. 
 
Apesar do otimismo, ele reconheceu que as dificuldades são maiores hoje. "Agora 
estamos retomando discussão sobre este projeto. As condições e circunstâncias políticas 
que existiam há cinco meses atrás não são as mesmas que temos hoje, a dificuldade 
aumentou. Depois de duas votações extremamente difíceis, teve custo político, isso por si 
só já é dificuldade", disse. 
 
Votação 
 
O relator afirmou ainda que, se o novo texto da proposta não for votado no plenário da 
Casa em dois turnos até o dia 15 de dezembro, será muito difícil aprová-lo. Ele disse, 
porém, não saber qual a data exata na qual o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), marcará a votação. 
 
"Pessoalmente, imagino que temos uma janela estreita. Se não votarmos aqui na Câmara 
dos Deputados até o dia 15 de dezembro e contar com a boa vontade do Senado para 
aprovar ainda este ano, está claro que as coisas ficam mais difíceis", declarou o 
parlamentar baiano em entrevista coletiva. Ele ressaltou que não esteve na reunião de 
terça-feira (7), entre o presidente Michel Temer e os senadores para saber da situação da 
matéria no Senado. 
 
Maia disse não crer que conseguirá finalizar o novo texto da reforma que apresentará até 
sexta-feira (10), como anunciou o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), vice-líder do 
governo na Câmara. "Pessoalmente não creio. É possível que até sexta-feira já tenhamos 
uma sinalização dos líderes daquilo que é possível ser modificado", afirmou. Ele ressaltou 
que nesta quinta-feira os líderes partidários se reunirão para debater o texto. 
 
Texto 'muito duro' 
 
O relator iniciou coletiva de imprensa nesta quarta (8), fazendo um histórico da tramitação 
da proposta da reforma da Previdência na Casa. Segundo ele, o parecer elaborado na 
comissão foi muito diferente do projeto original enviado pelo governo, que, na avaliação 
dele, era "muito duro". "É verdade que, ao longo desse processo, o fato de o governo ter 
enviado um projeto de PEC muito duro fez com que todo esse debate na comissão 
especial fosse em cima desse projeto", afirmou. Segundo ele, por causa disso, durante as 
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audiências da comissão especial que analisou a PEC, oposicionistas aproveitaram para 
reforçar o discurso de que as futuras regras seriam as mesmas do texto original. 
 
O parlamentar destacou mudanças feitas em seu parecer, entre eles, no Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), nas regras para aposentadoria do trabalhador rural, na 
diminuição da idade mínima para mulheres e nas condições diferenciadas de 
aposentadorias para professores e policiais, além da regra de transição. 
 
Oliveira Maia ressaltou que, após a aprovação de seu parecer na comissão especial, a 
Câmara caminhava para conseguir aprovar o relatório no plenário. "Não se deve falar ali 
em parecer do relator. Propostas foram incorporadas. Muitas delas nem diria que sou a 
favor. Mas busquei construir uma linha média", disse. 
 
Maia lembrou que a tramitação da matéria, porém, foi suspensa após a divulgação da "mal 
fadada", "fraudada" delação dos executivos do grupo J&F, que atingiu o presidente Michel 
Temer. Para ele, a colaboração do grupo tem se revelado uma "grande armação que 
trouxe problemas gravíssimos". "A partir daquele momento, o trâmite da reforma foi, de 
fato, suspenso." 
 
Governo monitora 
 
Mais cedo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu com o presidente Michel 
Temer no Palácio do Planalto, e reconheceu que alguns líderes consideram difícil a 
votação do texto atual da reforma, mas reafirmou que o governo continua empenhado na 
aprovação da PEC este ano. 
 
"O governo continua empenhado na aprovação da reforma da Previdência conforme já 
dissemos ontem (7). O que nós fizemos hoje foi uma avaliação das reuniões com os 
líderes da Câmara dos Deputados e com os líderes do Senado, na terça, visando avaliar 
exatamente a situação no Congresso e discutir estratégias para conduzir a votação", disse 
Meirelles. 
 
Perguntado sobre alterações no texto para deixá-lo palatável para a votação em um 
ambiente contaminado pelas eleições de 2018, Meirelles disse que o governo discute a 
viabilidade do texto atual e a posição das bancadas, para mapear exatamente quais são 
os itens com maior resistência. 
 
Da redação 
 
 
(Fonte: DCI – 09/11/2017) 
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Divididos, sindicatos marcam protesto contra reforma 
trabalhista nesta sexta 
 
CATIA SEABRA DE SÃO PAULO 
Enfrentando divergências internas, as principais centrais sindicais se esforçarão na tentativa de 
levar 20 mil manifestantes à avenida Paulista, nesta sexta-feira (10), em protesto contra a entrada 
em vigor da reforma trabalhista e a aprovação da reforma da Previdência. Sindicalistas 
manifestaram discordância, na segunda-feira (6), durante reunião para organização de atos em 
todo o país, convocados para acontecer um dia antes de as novas regras trabalhistas começarem 
a valer. Dirigentes da CUT (Central Única de Trabalhadores) e da Força Sindical divergiram até 
sobre o percurso da manifestação na cidade de São Paulo. Com apoio da Conlutas e Intersindical, 
o presidente estadual da CUT, Douglas Rizzo, insistiu para que a agenda incluísse uma caminhada 
até o Palácio dos Bandeirantes, para realização de protesto diante da sede do governo do Estado. 
 
O secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves, o Juruna, rechaçou a proposta, repetindo que 
o governo federal deve ser o alvo dos protestos. "Não devemos perder o foco", afirmou, 
ressaltando que os servidores do Estado não são filiados à central. Lembrando que a convocação 
é para "um dia de mobilização e luta", Rizzo garante que as demais centrais foram convencidas a 
aderir ao ato dos servidores. "A menos que a Força tenha um compromisso com o governo 
[Geraldo] Alckmin." A pedido da CUT, todas as centrais assinam o panfleto de convocação do 
protesto contra Alckmin. O secretário-geral da CTB, Wagner Gomes, explica, porém, que apenas 
os professores deverão participar do ato. O horário dos protestos também foi objeto de debate. 
 
Enquanto algumas categorias, como os metalúrgicos, defendiam que ocorressem de manhã, 
servidores públicos preferiam que acontecessem à tarde para garantir a presença dos 
trabalhadores saídos do interior do Estado. Após as discussões, ficou programada uma 
concentração na praça da Sé (centro de São Paulo) a partir das 9h30 com provável caminhada até 
a avenida Paulista. 

 
DIVISÕES 
 

As centrais também sofrem crises internas. O presidente da UGT, Ricardo Patah, tem se queixado 
da necessidade de cortes na estrutura de seus sindicatos, enquanto o comando da Força Sindical 
passa por abalos. O presidente da Força, deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, tem sido 
questionado por seus filiados sobre o impasse na negociação com o presidente Michel Temer 
para aprovação da contribuição assistencial. Paulinho é apontado como avalista de um acordo 
para amenizar o impacto no caixa sindical com a entrada em vigor da reforma trabalhista. Mas o 
governo Temer não incluirá a proposta na medida provisória que será apresentada na sexta ao 
Congresso.  
 
 
(Fonte: Folha de SP – 09/11/2017) 


