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Emprego e renda impulsionam alta disseminada da produção 
industrial 
 

Indústria registrou expansão de 5,3% em outubro ante igual mês de 2016, sendo 22 de 26 ramos com 
desempenho positivo, sexto avanço consecutivo e o melhor resultado desde abril de 2013 
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São Paulo - Mesmo longe de retomar patamares anteriores à crise, a produção industrial 
começa a mostrar sinais mais claros de disseminação do crescimento, puxada pelo 
incremento do emprego - mesmo que informal-, que está alimentando a massa de 
rendimentos. 
 
Junto com o segmento de bens duráveis, que tem na produção de automóveis, móveis, 
televisores e celulares alguns dos principais itens que puxam a expansão deste ano, as 
categorias de semi-duráveis (itens como camisetas e vestidos) e não duráveis (cervejas e 
refrigerantes) começaram a ganhar destaque nos últimos resultados, de acordo com a 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM), medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). "Estamos olhando para uma recuperação que traz uma perspectiva um 
pouco mais otimista.  
 
Mesmo com a baixa base de comparação, no ano passado não conseguimos crescer 
nada", destaca o economista associado da consultoria Pezco, João Ricardo Costa Filho. 
 
Segundo ele, caso não ocorra alguma surpresa negativa, como a não aprovação da 
reforma da previdência, que poderia trazer eventuais consequências sobre o dólar e os 
juros, a tendência é a continuidade da recuperação da produção industrial, mesmo que 
lenta. Para ele, a maior preocupação está na categoria de bens de capital.  
 
"Quando começar essa reação, poderemos ter uma retomada mais consistente da 
produção, com investimento. Isso, de certa forma, já estamos observando nos resultados 
do PIB", diz, reforçando que a expansão ainda não atinge a ampliação e a modernização 
fabris. 
 

Emprego 
 
A recuperação do emprego, mesmo informal, é um dos fatores que puxam a demanda e 
consequentemente a produção. Isso se observa, sobretudo, em bens duráveis. Por terem 
custos mais altos, as vendas na ponta - ao consumidor - precisam ocorrer por meio de 
financiamento, de médio e longo prazo.  
 
Diante da melhora das expectativas para o mercado de trabalho, há uma maior fatia do 
orçamento das famílias destinada às prestações para aquisição destes bens. Segundo o 
IBGE, a massa de rendimento real de todos os trabalhos, medida pela Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios, cresceu 4,2% no trimestre encerrado em outubro deste ano, 
frente a igual intervalo do ano passado. 
 
"A geração de postos de trabalho, mesmo sendo na informalidade, gera um incremento 
maior dos rendimentos", ressalta o gerente da PIM do IBGE, André Macedo, 
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acrescentando que o ambiente de inflação sob controle e juros menores melhoram a 
confiança do empresário e do consumidor.  
 
Ele observa ainda um maior ajuste nos estoques das empresas, o que justifica um patamar 
mais amplo de ramos com desempenho positivo. 
 
Em outubro ante igual mês do ano passado, na série sem ajuste sazonal, a produção 
industrial cresceu 5,3%, no maior ritmo de expansão desde de abril de 2013, quando a alta 
foi de 9,8%.  
 
Dos 26 ramos pesquisados, 22 estão positivos. Como comparação, destaca Macedo, 
desempenho parecido ocorreu exatamente em abril de 2013, quando eram 23 ramos 
positivos, dentre 26. 
 
Ele reforça que a base de comparação ainda é baixa, porém, este ano já são oito de dez 
meses com incremento sobre o mês imediatamente anterior. Frente a setembro de 2017, 
com ajuste sazonal, o aumento da produção foi de 0,2%. 
 

Fim de ano 
 
Diante da maior confiança e renda, Macedo observa um incremento da demanda por 
bebidas, com alta de 8,3% da produção em outubro ante igual mês de 2016.  
 
"As empresas estão mais otimistas com o aumento do consumo no final de ano, elevando 
a produção", pontua, acrescentando ainda a produção de vestuário e acessórios, que 
avançou 11,8%. 
 
Ele justifica que os semi-duráveis estão com um ritmo de crescimento maior, sobretudo 
pelo consumo represado dos últimos anos. Neste caso, entram produtos de malharia, 
como vestidos e camisetas. 
 
Mas há um incremento também em calçados, porém, com uma produção mais voltada às 
exportações.  
 
"Em dezembro do ano passado, vínhamos de 33 meses consecutivos de queda, agora há 
um comportamento bem mais disseminado e positivo das atividades industriais", completa. 
 
Rodrigo Petry 
 
 
 
(Fonte: DCI – 06/12/2017) 
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Para 70% dos industriais, lei trabalhista deve criar mais vagas 
 
Pesquisa da CNI mostra, no entanto, que apenas 26% dos entrevistados dizem ‘conhecer bem’ a nova 
legislação 
 
Fernando Nakagawa, O Estado de S.Paulo 

RIO - Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) indica que 70% dos 
industriais acreditam que a reforma trabalhista poderá ter como consequência a criação de 
novos postos de trabalho.  
 
Mas apenas uma parcela minoritária de 19% diz ter certeza dessa consequência.  
 
O restante diz que o benefício é “provável”.  
 
Apesar da campanha do empresariado pela reforma, só 26% dos entrevistados disseram 
“conhecer bem” a nova legislação e a maioria de 56% diz que só “conhece mais ou 
menos”. 
 
Levantamento inédito da CNI mapeou o impacto da reforma trabalhista na vida das 
indústrias brasileiras.  
 
O estudo feito entre os dias 2 e 17 de outubro com 3.056 empresas de todos os portes 
confirmou que a reforma foi recebida com entusiasmo no mundo industrial. 
 
Para a maioria dos entrevistados, o emprego será a principal consequência positiva.  
 
Dos entrevistados, 19% dizem ter “certeza” que o mercado de trabalho será ampliado, 
enquanto 51% responderam ser “provável”.  
 
Entre os vários segmentos ouvidos pela pesquisa, a indústria da construção demonstra 
maior otimismo: 30% têm certeza que contratarão mais empregados e 48% que 
provavelmente serão abertos novos postos. 
 
Outros desdobramentos citados por empresários de todos os ramos industriais são a maior 
segurança jurídica – 28% dizem ter certeza e 45% afirmam ser provável – e o aumento do 
investimento no futuro – 15% responderam com certeza e 47%, provavelmente. 
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Quando solicitados a apontar para benefícios objetivos da Lei, 62% citaram a maior força 
das negociações coletivas e 50% mencionaram a permissão para terceirizar qualquer 
atividade.  
 
Um dos temas mais polêmicos da reforma, o contrato de jornada intermitente, foi lembrado 
por apenas 15%. 
 
Apesar da expectativa positiva, poucos industriais dizem ter conhecimento pleno da nova 
legislação. Entre os consultados, 56% disseram “conhecer mais ou menos” e 11% 
disseram “conhecer de ouvir falar”.  
 
A parcela que responde “conhecer bem” a reforma é relevante, mas minoritária: 26%. 
 

 
 
(Fonte: Estado de SP – 06/12/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Parte deverá digitalizar processo para recorrer em SP  
 
Por Laura Ignácio 

As partes que ainda possuem processos em papel no Tribunal Regional Federal (TRF) da 
3ª Região (SP e MS) terão que arcar com o custo de digitalização dos recursos em 
andamento. A exigência está na Resolução nº 142, baixada pela desembargadora federal 
Cecília Maria Piedra Marcondes, presidente do tribunal. Se a norma for descumprida, o 
processo não terá seguimento na Corte.  
 
A medida entrou em vigor em outubro, exceto em relação aos processos relacionados à 
advocacia pública. Para eles, a resolução entra em vigor em janeiro.  
 
Diante da obrigação, advogados privados e públicos já contestam a medida. As seccionais 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) paulista e do Mato Grosso do Sul pediram ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que a medida seja revogada e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN) da 3ª Região apelou para o Judiciário.  
 
O CNJ negou o pedido de liminar das OABs. A Justiça ainda não julgou o mandado de 
segurança impetrado pela PGFN.  
 
De acordo com o artigo 3º da resolução, quem propuser recurso de apelação deverá 
promover a virtualização do processo para a sua remessa ao tribunal.  
 
Dados do TRF mostram que hoje há quase 200 mil processos eletrônicos em trâmite, mas 
ainda existe um estoque superior a 1 milhão em papel. Por isso, segundo o juiz auxiliar da 
presidência Fabiano Carraro, foi instituída a Resolução 142. "Cada folha digitalizada 
custaria ao tribunal R$ 0,07. Considerando que cada processo tem, em média, 200 folhas 
e o total de processos em papel seriam necessários R$ 14 milhões para tudo ser virtual" , 
afirma.  
 
Segundo Carraro, a resolução é uma medida de gestão para que o tribunal consiga 
acelerar a implementação do processo eletrônico "sob pena de ficarmos anos em um 
sistema híbrido que não interessa a ninguém". O magistrado lembra que a digitalização 
elimina o tempo de tramitação do processo de um escaninho para outro, economiza papel 
e reduz custos do tribunal com espaço físico para armazenamento. "Há relatos de 
processos digitais com sentença final em apenas 23 dias".  
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Para a presidência do TRF, existe uma incompreensão por parte de alguns atores.  
 
Carraro afirma que a medida será positiva inclusive para os advogados que não precisarão 
mais ir até o fórum. A presidência justifica a divisão do ônus porque seu objetivo é 
promover o bem comum e o Código de Processo Civil (CPC) estimula a cooperação entre 
partes e Judiciário. "Me parece resistência ao novo porque a norma não traz ônus 
desarrazoado a quem quer que seja" , afirma o juiz.  
 
A norma original entraria em vigor em agosto deste ano, mas após reuniões com a 
advocacia já foram implementadas algumas mudanças pelas Resoluções nº 148 e 152. O 
prazo de início de vigência foi prorrogado, o TRF deixou de exigir a digitalização se o 
processo tiver mais de mil folhas, e passou a assegurar a disponibilização gratuita de 
scanners. Se o equipamento faltar ou estiver quebrado, o andamento poderá permanecer 
no meio físico.  
 
Mesmo após as alterações no texto, as OABs e a PGFN da 3ª Região contestam a norma. 
"Entendemos que o Poder Judiciário já é custeado por uma taxa específica paga pelo 
jurisdicionado" , diz Leonardo de Menezes Curty, procurador-regional da Fazenda Nacional 
na 3ª Região. "A Constituição Federal manda que o Poder Judiciário resolva os conflitos 
entre cidadão e União" , afirma.  
 
O procurador ressalta também que, segundo o CPC, um processo só será arquivado ou 
suspenso em situações específicas. "O TRF inventou essa hipótese da digitalização. O 
princípio da colaboração não pode justificar qualquer tipo de medida" , diz.  
 
Os argumentos da advocacia privada são parecidos. Segundo o advogado Marcelo 
Knopfelmacher, presidente da Comissão de Relacionamento com o TRF-3 da OAB-SP, a 
resolução é ilegal ao transferir às partes um ônus que deveria ser do Judiciário. "Mais do 
que o ônus financeiro há a responsabilidade dos advogados porque se a parte não 
digitaliza o processo, ele fica congelado. Além disso, quem passou a arcar com o risco de 
uma digitalização incompleta é o advogado" , diz.  
 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) eliminou o papel e se tornou o primeiro tribunal 
nacional totalmente virtualizado, em 2010. Com a ajuda de deficientes auditivos, a Corte 
escaneou todo o estoque de processos - cerca de 300 mil, com mais de três milhões de 
folhas. 
 

 
 
(Fonte: Valor Econômico – 06/12/2017) 


