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Faturamento real do setor volta a crescer, depois de 2 meses 
de queda  
 
Por Ana Conceição  

Depois de registrar variações predominantemente negativas em setembro, a maioria dos 
indicadores industriais subiu em outubro, informa a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI).  
 
"A indústria permanece em trajetória de recuperação moderada. De um lado, as variáveis 
faturamento real, massa salarial real e rendimento real, beneficiadas pela inflação em 
queda, mostram evolução positiva mais clara. De outro, horas trabalhadas, emprego e 
utilização da capacidade instalada registram oscilações pequenas nos últimos meses, sem 
garantir tendência definida. O balanço desses resultados sugere manutenção do baixo 
patamar das variáveis pesquisadas e reforça o quadro de fraca atividade industrial" , diz o 
relatório da entidade.  
 
Após recuar por dois meses seguidos, o faturamento do setor aumentou 1,7% em outubro, 
em termos reais, ante setembro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a 
alta foi de 11,9%.  
 
A utilização da capacidade instalada subiu 0,2 ponto percentual ante setembro, para 
77,7%, feito o ajuste sazonal. Na comparação com o mesmo período em 2016, houve 
aumento de 1,6 ponto percentual.  
 
As horas trabalhadas foram o único indicador a cair (0,7%) em outubro ante setembro, 
após o ajuste sazonal. Em julho e setembro, o índice havia crescido 0,2% e em agosto, 
0,1%. Ante outubro do ano passado, houve alta de 0,3%. O emprego industrial aumentou 
0,1% em outubro ante setembro, mas cai 1,3% ante o mesmo período do ano passado. 
Nos dados de renda, houve alta de 0,9% no rendimento médio real em relação ao mês 
anterior e de 1,2% ante outubro de 2016.  
 
No acumulado do ano, a maioria dos índices ainda aponta queda na comparação com 
2016. Emprego e horas trabalhadas registram os maiores recuos, de 3,2% e 2,6%, 
respectivamente. O faturamento também mostra queda, de 1,3%, enquanto a massa 
salarial recua 2,2%. Apenas o rendimento médio real mostra crescimento nessa 
comparação, de 1%. 
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Estatais federais cortaram 26 mil funcionários até setembro  
 
Por Fábio Pupo e Edna Simão  

As estatais federais enxugaram este ano até setembro 26,3 mil funcionários e, segundo o 
secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do 
Planejamento, Fernando Soares, devem encerrar o ano com um corte total de 33 mil. 
Segundo Soares, e o governo tem feito um enxugamento no tamanho de pessoal dessas 
empresas, que devem "muito provavelmente" encerrar 2017 com menos de 500 mil 
empregados. "Isso é plenamente factível se realizar" , frisou. No fim de setembro, as 
empresas estatais federais tinham 506,8 mil empregados. No fim de 2016, esse número 
correspondia a 533,1 mil - redução ocorrida principalmente por programas de demissão 
voluntária.  
 
O secretário ainda afirmou que o governo tem procurado eliminar estatais. O número caiu 
de 154 em maio de 2016 para 149 empresas em setembro deste ano. "A redução está em 
linha com todo o cenário fiscal que estamos enfrentando. Um ajustamento do tamanho do 
Estado acaba sendo necessário" , afirmou.  
 
Segundo ele, especificamente na Petrobras a redução atende também ao objetivo de 
enxugar a participação da empresa em atividades não essenciais. "Estamos reduzindo um 
número interessante na Petrobras. A ideia é que a empresa se mova para as áreas foco 
de atuação, que é exploração de petróleo e gás natural e refino. Então, nada mais natural 
do que a redução do número de subsidiárias na Petrobras", disse.  
 
Ele afirma que não há uma meta para a redução do número de estatais e que a 
preocupação do ministério não é apenas fiscal. Uma das questões a serem consideradas, 
exemplificou, é a análise sobre a necessidade da atuação estatal em mercados já 
ocupados pela iniciativa privada. "A atuação é em um mercado suficientemente 
desenvolvido? Se sim, podemos pensar em outro mecanismo" , afirmou.  
 
O lucro líquido de oito estatais federais chegou a R$ 23,2 bilhões ao fim de setembro, o 
que representa um crescimento de 167% em relação a um ano antes. Os números 
consideram apenas as que publicam resultados trimestrais. Estão incluídas na análise os 
grupos Petrobras, Eletrobras, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), BNDESPar, Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa e Caixa Seguridade. A 
principal evolução foi do grupo Petrobras, que saiu de prejuízo de R$ 15,8 bilhões nos 
primeiros nove meses do ano passado para lucro de R$ 5,7 bilhões neste ano.  
 
O secretário também afirmou que as seis distribuidoras do grupo Eletrobras têm previsão 
de serem vendidas até abril do próximo ano. Apesar disso, ele sinalizou que o processo 
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pode atrasar. "O conselho de administração pediu um tempo a mais para analisar [a venda 
das distribuidoras]. É uma operação que envolve recursos de bastante montante. E a ideia 
é leilão em abril do próximo ano, mas atrasar esse tipo de processo infelizmente é a regra" 
, afirmou.  
 
As distribuidoras da Eletrobras a serem vendidas ficam nas regiões Norte e Nordeste e 
são deficitárias, segundo o BNDES. O leilão oferecerá ao mercado a Boa Vista Energia, de 
Roraima, a Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), a Companhia de Eletricidade do Acre 
(Eletroacre), a Companhia Energética de Alagoas (Ceal); a Companhia Energética do 
Piauí (Cepisa) e a Amazonas Distribuidora de Energia. 
 
 
 
 

Indústria audiovisual propõe nova lei para enfrentar a pirataria  
 
Por Marco Antônio Monteiro 

A pirataria na indústria do audiovisual cresce a passos largos à medida que a tecnologia 
digital avança. Filmes são baixados em sites ilegais ou gravados (camcording) 
clandestinamente nas salas de cinema para venda posterior no mercado paralelo. A mais 
recente novidade é a venda indiscriminada de decodificadores de sinais (IPTV), que 
captam ilegalmente a programação das TVs por assinatura.  
 
O mercado paralelo cobiça um setor fértil: a Agência Nacional do Cinema (Ancine) prevê 
que o mercado de filmes do Brasil, atualmente o 11º maior do mundo, se tornará o quinto 
maior até 2020.  
 
Em 2016, as receitas de bilheteria no país superaram R$ 2,6 bilhões, com 30,4 milhões de 
ingressos vendidos e um aumento de 15% em bilheteria e 10,5% em audiência em 
comparação a 2015. A indústria audiovisual do Brasil foi responsável por 0,38% do PIB do 
país, o equivalente a R$ 55,4 bilhões, em valores de 2013.  
 
"O Brasil se situa entre os dez países que mais praticam pirataria no mundo. Até 95% da 
indústria audiovisual brasileira pode ser financiada com recursos públicos.  
 
Com a pirataria, o Estado é lesado e, por extensão, todos nós", frisa Marcelo Goyanes, 
advogado especialista em propriedade intelectual e procurador geral da Associação 
Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (Abapi).  
 
O mercado estima que a pirataria cause uma perda tributária de R$ 721 milhões por ano.  
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Nos anos 90, a fraude era feita por meio de fitas VHS, CDs e DVDs.  
 
Agora, é digital. Para mudar este quadro, membros da cadeia do audiovisual buscam 
novas regras para a legislação do setor, a exemplo do Ministério da Cultura, Ancine, a 
Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) e a Motion Pictures Association (MPA), 
que representa os interesses da Warner Bros, Disney, Sony Pictures, Paramount, 
Universal e 21st Century Fox. Também já estão mobilizados a Polícia Federal, a Interpol e 
o Congresso.  
 
O Brasil ainda não possui lei que permita o bloqueio de sites piratas e criminalize a 
filmagem e distribuição de conteúdo das salas de cinema. Há no momento quatro projetos 
de lei em tramitação no Congresso.  
 
O PL 5204/16 que propõe permitir bloqueio do servidor (equipamento no provedor de 
acesso) em que estão instalados os sites piratas. "O bloqueio de sites já é possível nos 
EUA, Europa e Austrália", diz Goyanes.  
 
Já houve um caso, em 2016, em Sorocaba (SP), quando três sites de streaming de filmes 
e séries foram fechados pela PF, mas seus administradores acabaram processados por 
violação de direitos autorais (art.184 do Código Penal), considerado crime de menor 
potencial ofensivo.  
 
O PLS 169/2017 altera o Marco Civil da Internet, para estabelecer que o juiz possa pedir 
suspensão ou bloqueio de aplicação de internet que incentive a prática de crime. Já o 
projeto de lei 239/17 propõe tipificar como crime furto de sinais eletrônico (caso do 
codificador/captador de sinal para TV por assinatura) óptico ou eletromagnético, inclusive 
radiodifusão.  
 
Andressa Pappas, diretora de relações governamentais da MPA no Brasil, conta que há 
outro projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados, o PL 6512/16, que tipifica a 
gravação clandestina (camcording) e prevê que os responsáveis sejam punidos.  
 
O documento já foi aprovado na Comissão de Cultura, encontra-se na Comissão de 
Constituição e Justiça e ainda está sujeito à apreciação do plenário.  
 
Hoje, diz Andressa, na remota hipótese de ser descoberta por autoridade policial, a 
gravação clandestina faz com que o infrator tenha apenas de ir à delegacia de polícia para 
assinar um termo circunstanciado. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 05/12/2017) 
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Seguro-desemprego cai ao nível de 2008 
 
Concessão de benefício diminuiu 8,2% ante 2016; expectativa do governo é que número baixe mais 
com melhora da atividade econômica 
 
Fernando Nakagawa, O Estado de S.Paulo 

BRASÍLIA – Regras mais rígidas e a estabilização do mercado de trabalho reduziram a 
concessão do seguro-desemprego para o menor patamar desde o início da crise financeira 
global, em 2008. 
 
Dados do Ministério do Trabalho mostram que 5,53 milhões de desempregados receberam 
o benefício de janeiro a outubro, número 8,2% menor que o registrado um ano antes. A 
expectativa do governo federal é que o número caia ainda mais. 
 
Uma das grandes contas pagas pelo Tesouro Nacional – a do seguro-desemprego – tem 
surpreendido positivamente nos últimos meses com firme tendência de queda do número 
de solicitações. O número de benefícios pagos de janeiro a outubro deste ano foi 492,7 mil 
menor que o visto em igual período do ano passado. 
 
O coordenador-geral do seguro-desemprego do Ministério do Trabalho, Jonas Santana 
Filho, explica que a redução do número de benefícios é o resultado esperado após o 
endurecimento das regras do programa a partir de 2015. Para conter a disparada do gasto 
com o benefício, o governo da ex-presidente Dilma Rousseff anunciou condições mais 
rígidas para adesão ao programa. “As medidas evitam pagamento indevido do benefício”, 
diz. 
 
Antes de 2015, uma pessoa demitida poderia pedir o seguro-desemprego pela primeira 
vez se tivesse, pelo menos, seis meses de trabalho formal antes da demissão. Com a 
mudança, o tempo mínimo de trabalho subiu para 12 meses trabalhados no último ano e 
meio. Para o segundo pedido do seguro, são necessários nove meses de trabalho nos 12 
meses anteriores à dispensa. Nas demais solicitações, a carência é de seis meses de 
trabalho. 
 
Essa mudança de regras teve grande impacto nos números relacionados ao programa. De 
janeiro a outubro de 2017, o volume de benefícios pagos foi 1,61 milhão menor que o visto 
em 2014 – antes da mudança das regras. Ao todo, o número de pagamentos teve queda 
de 22,6% nesse período. O número de benefícios pagos diminuiu na esteira da menor taxa 
de aprovação dos pedidos. Na média, 95,2% das solicitações foram aprovada neste ano. 
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Antes das novas regras, a taxa superava 96% e o índice era superior a 98% no início da 
década. Ou seja, menos desempregados têm conseguido aprovação. 
 
Retomada. O coordenador do seguro-desemprego no ministério diz que, além das 
novas regras, a reação da atividade econômica e a incipiente criação de empregos 
também já provocam reflexos na demanda pelo seguro-desemprego e ele espera que os 
números do ano que vem sejam ainda mais baixos. 
 
Apesar da comemoração com a queda dos números, a conta do seguro-desemprego 
continua alta. De janeiro a outubro, foram pagos R$ 29 bilhões com o benefício, cifra 1,2% 
menor que a registrada em igual período de 2016. 
 
A redução da despesa financeira é, portanto, menos intensa que o visto no número de 
benefícios pagos. Isso acontece porque o valor financeiro considera a média dos últimos 
três salários antes da demissão e, segundo o Ministério do Trabalho, a maioria dos 
beneficiários tem rendimento atrelado ao mínimo – cifra que continua em alta. 
 
Cenário. O pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV), Bruno Ottoni, concorda que a 
redução do número de benefícios concedidos é gerada pelas novas regras e o momento 
econômico, mas discorda que a tendência seja de queda contínua. Especialista em 
mercado de trabalho, ele nota que, ao contrário da maioria dos países, a demanda pelo 
seguro-desemprego tende a subir em bons momentos do mercado de trabalho. “Quando a 
economia cresce, o brasileiro não tem comprometimento com a empresa e facilmente 
troca de empregador”, diz o pesquisador da FGV, ao comentar que esse fenômeno atinge 
especialmente trabalhadores com baixa qualificação e que têm rendimento próximo do 
salário mínimo. 
 
Ottoni espera que, se o crescimento da economia ganhar força, haverá aumento da 
rotatividade no mercado de trabalho, o que tende a aumentar a procura pelo seguro-
desemprego ainda que em patamares inferiores aos vistos antes da reformulação das 
regras. 
 
O pesquisador nota que o comportamento distinto do seguro-desemprego no Brasil 
também prejudica a qualidade do trabalho no País. Segundo Ottoni, o empregado com 
menor comprometimento com a carreira ou a empresa tende a ter menor produtividade. 
“Porque é desestimulado a se qualificar”, afirma, ao comentar uma das razões para a 
baixa produtividade média do brasileiro. 

 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 05/12/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Adin contra a reforma  
 

Mais uma entidade propôs ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5826) no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para questionar a reforma trabalhista. A Federação Nacional dos 
Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo (Fenepospetro) 
questiona dispositivos da Lei 13.467 que cria o contrato de trabalho intermitente. O relator é o 
ministro Edson Fachin, que adotou o rito do artigo 12 da Lei 9.868/99, para submeter o mérito 
do processo diretamente ao Plenário, sem análise de liminar. De acordo com a entidade, o 
contrato intermitente favorece a atividade empresarial em detrimento do trabalhador, parte 
hipossuficiente da relação de emprego. Esse tipo de contrato é descontínuo, ocorre com 
alternância de períodos de prestação de serviços e inatividade, conforme a demanda do 
contratante. Já na Adin 5806, impetrada em novembro, a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Atividade Profissional dos Empregados na Prestação de Serviços de 
Segurança Privada, Monitoramento, Ronda Motorizada e de Controle Eletro-Eletrônico e 
Digital (Contrasp) questiona além do trabalho intermitente, outros pontos da reforma. 
 
 
FGTS suspenso  
 

A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) isentou a Tecmesul - Montagem e Manutenção Industrial Eireli de depositar o FGTS de 
um pintor no período em que este ficou afastado por auxílio-doença acidentário em 
decorrência de uma doença degenerativa. Como foi afastado o nexo de causalidade entre a 
doença e o trabalho, os depósitos são indevidos. O trabalhador atribuiu a doença 
(lombocitalgia) ao esforço repetitivo, afirmando que, durante quatro anos, a execução de suas 
atividades como preparador e pintor de superfície exigiam sobrecarga de peso e posição 
ortostática. A doença, segundo ele, era equivalente ao acidente de trabalho, tanto que o 
afastamento se deu por auxílio-doença acidentário. Como o laudo pericial em nenhum 
momento afirmou que a patologia decorreu ou foi agravada pelo serviço, o juízo da 1ª Vara do 
Trabalho de Tubarão (SC) afastou o nexo causal, julgando improcedente o pedido dos 
depósitos do FGTS. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC), no entanto, deferiu 
os depósitos, decisão que foi mantida pela 7ª Turma do TST. Nos embargos à SDI-1, a 
empresa sustentou que o tipo auxíliodoença recebido não se sobrepõe ao tipo de acidente ou 
doença que acometeu o empregado. RR-2835-31.2013.5.12.0006 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 05/12/2017) 


