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Mercado prevê inflação mais baixa em 2017, de 4,81%   
 
Por Ana Conceição  
SÃO PAULO  A expectativa dos analistas de mercado para a inflação deste ano voltou a cair, segundo o 
boletim Focus, do Banco Central (BC), que tem data de corte em 6 de janeiro. A mediana das estimativas 
para o aumento do IPCA saiu de 4,87% para 4,81%. Há um mês, a projeção estava em 4,90% de alta. Em 
12 meses, a expectativa para a inflação saiu de 4,80% para 4,84%, segunda alta consecutiva. Para 2016, a 
projeção é de que o IPCA suba 6,35%, em vez de 6,38%, abaixo, portanto, do teto do intervalo da meta para 
o ano, de 6,5%. Para o IPCA de dezembro de 2016, que será divulgado na quartafeira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o mercado estimou alta de 0,36%, ante 0,39% uma semana 
antes. A estimativa para a Selic ao fim de 2017 segue em 10,25%. Na quartafeira, o Comitê de Política 
Monetária (Copom), do BC, decide sobre o juro básico da economia. Entre os analistas Top 5 de médio 
prazo, houve revisão apenas na projeção para o avanço do IPCA de 2017, de 4,51% para 4,55%. A 
expectativa para a inflação em 2016 seguiu em 6,35%. Esse grupo espera Selic em 10% no fechamento 
deste calendário.  

Atividade - Após a fraca produção industrial de novembro  alta de 0,2% quando se esperava 1,8%  os 
analistas revisaram a estimativa para a indústria em 2016, de queda de 6,58% para recuo de 6,65%. Para 
2017, contudo, a aposta é de crescimento de 1%, em lugar de 0,88%. O mercado não revisou a estimativa 
para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) de 2016, de contração 3,49%, e a projeção para este ano 
continuou sendo de crescimento de 0,50%.  
 
(Ana Conceição | Valor) 
 
 

Negociação com sindicato  
 
A juíza Valdete Souto Severo, da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, impediu cinco fundações do Rio 
Grande do Sul de demitir empregados sem prévia negociação coletiva com o sindicato das categorias. A 
decisão liminar foi publicada em ações ajuizadas pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa e de Fundações Estaduais do Rio Grande do Sul 
(Semapi) contra cinco órgãos: Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (processo nº 
002000645.2017.5. 04.0018), Fundação Zoobotânica (nº 002000475.2017.5.04.0018), Fundação de 
Economia e Estatística (nº 002000390.2017.5.04. 0018), Fundação de Ciência e Tecnologia (nº 0020005 
60.2017.5. 04.0018) e Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (nº 0020006-
30.2017.5.04. 0023). As fundações deverão cumprir a medida sob pena de multa diária de R$ 10 mil por 
cada empregado dispensado. A magistrada também proibiu qualquer ato que pretenda esvaziar as 
atividades das fundações. Nesse caso, a multa por descumprimento foi fixada em R$ 50 mil. Se os órgãos 
forem extintos, as penalidades serão cobradas diretamente do Estado do Rio Grande do Sul. Ao 
fundamentar a decisão, Valdete destacou que a necessidade de negociação coletiva em dispensas em 
massa já é entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 09/01/2017)  
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Empresários estão mais otimistas 
 
São Paulo - Os empresários brasileiros estão mais otimistas em relação aos negócios para 
os próximos 12 meses, de acordo com estudo International Business Report (IBR), 
realizado e divulgado pela auditoria e consultoria Grant Thornton. No geral, o levantamento 
avaliou a expectativa de 2.600 líderes de mercado em 37 economias.  
 
Aqui no Brasil, o otimismo chegou a 59% no quarto trimestre do ano passado, crescimento 
de 14 pontos em relação ao período imediatamente anterior e maior índice desde os 
últimos três meses de 2012, quando o resultado estava em 77%. Quando se considera a 
média anual, o crescimento foi de 42 pontos percentuais, passando de -15% para 27%.  
 
Em 2007, ano em que o levantamento foi realizado no Brasil pela primeira vez, o otimismo 
era de 47%, chegou a 71%, em 2010 e 2012, e entrou em declínio nos anos seguintes: 
32% (2013), 27% (2014) e -15% (2015). "O aumento no otimismo é um ponto positivo que 
pode ter refletido uma luz no fim do túnel quanto ao fim das grandes incertezas no futuro.  

Quando se tem maior estabilidade econômica e as regras do jogo são mais claras os 
riscos podem ser melhor mitigados, tornando o ambiente mais predisposto a 
investimentos", destaca Daniel Maranhão, sócio líder da área de consultoria e auditoria da 
Grant Thornton. 

De acordo com Maranhão, os pontos que podem ter levado os empresários a se 
mostrarem otimistas nas respostas foram a aprovação da PEC do teto dos gastos 
públicos; a tendência de baixa dos juros; as perspectivas do fim da impunidade e o início 
de conversa sobre a reforma da previdência para 2017.  

Além disso, ele aponta algumas medidas tomadas no fim de 2016, tais como aprovação da 
mudança na consolidação das leis do trabalho, redução dos juros de cartão de crédito, 
liberação de saque do FTGS de contas inativas e o pacote de medidas microeconômicas.  

No ranking geral, o Brasil subiu três posições, saltando da 14ª para 11ª colocação entre os 
países mais otimistas, empatado com a Alemanha e à frente dos Estados Unidos (13º). 

Da redação 
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Medo do desemprego avançou no final de 2016, afirma  CNI 
 

São Paulo - O Índice de Medo do Desemprego da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
apresentou crescimento de 3,6 pontos em dezembro de 2016, em relação a setembro, chegando a 
64,8 pontos. O aumento no fim do ano compensou a queda verificada em setembro e fez com que 
o índice encerrasse o ano acima do verificado em dezembro de 2015, o que indica que o brasileiro 
permanece receoso em relação à situação no mercado de trabalho. O Índice de Satisfação com a 
Vida, por sua vez, permaneceu praticamente estável em dezembro, com retração de 0,2 ponto em 
relação a setembro. Com isso, o índice encerra o ano com crescimento 0,9 ponto em relação ao 
mês de dezembro de 2015. A região Sul é a única a apresentar retração no Índice de Medo do 
Desemprego: passou de 63,2 em dezembro de 2015 para 57,8 em dezembro de 2016, uma queda 
de 5,4 pontos. A melhoria nas expectativas também se reflete no Índice de Satisfação com a Vida, 
que apresentou o maior aumento entre as regiões: 4,4 pontos entre dezembro de 2015 e igual mês 
de 2016. A região Nordeste, por outro lado, teve forte deterioração dos indicadores em igual 
período. O índice de Medo do Desemprego da região aumentou 11,3 pontos entre dezembro de 
2015 e o mesmo mês de 2016, passando para 70 pontos. A alta levou o medo do desemprego no 
Nordeste a ser o mais alto entre as regiões. 
Da redação 

 

Demissões continuam, mas ritmo desacelera em todo o  estado 
 

- O mercado de trabalho seguiu em retração em outubro no estado de São Paulo, embora o ritmo 
de demissões tenha diminuído, segundo o último boletim do Centro de Pesquisa em Economia 
Regional (Ceper) e da Fundace. O levantamento, baseado em dados do cadastro geral do 
Ministério do Trabalho (Caged), mostra que, pelo décimo nono mês consecutivo, o mercado 
demitiu mais do que contratou. O estado de São Paulo registrou quase 22 mil demissões líquidas, 
montante inferior ao contabilizado no mesmo mês do ano anterior. Sertãozinho foi o único 
município com saldo líquido de novas vagas de emprego em outubro. O único alento é que, no 
desempenho geral no estado, a velocidade da destruição de vagas recuou. "Isso significa que, 
ainda que não se possa falar em recuperação, há ao menos uma desaceleração dos 
desligamentos", disse em nota o professor da FEA-RP e pesquisador do Ceper/Fundace Sérgio 
Sakurai. Observando os dados por setor, só o de comércio registrou contratações líquidas, com 
saldo de 3.561 vagas. O segmento de comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios (hipermercados e supermercados) foi o que mais 
contratou no setor, com 1.067 admissões líquidas no período. A construção civil foi o setor com 
pior desempenho em outubro: mais de 7,7 mil demissões líquidas. Somente o segmento de 
construção de edifícios respondeu por 2.747 demissões líquidas. A região administrativa de 
Ribeirão Preto contabilizou a destruição líquida de 316 vagas. O boletim destaca que, apesar de 
negativo, o montante é bem inferior ao de 1.620 demissões líquidas registrado em outubro de 
2015. Entre os setores na região de Ribeirão, o comércio foi o único com criação líquida de vagas 
(177). A indústria concentrou as demissões líquidas. Só a fabricação de álcool contabilizou 258 
demissões. /Agências 
 

(Fonte: DCI dia 09/01/2017)  
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Sindicatos precisam mudar 
 
A reforma trabalhista tem de andar junto com uma re forma sindical; são inseparáveis 
 
Suely Caldas 
Reforma da Previdência na fila de prioridades do Congresso, o governo Temer promete, agora, 
trabalhar na proposta da reforma trabalhista, com meta para aprová-la ainda em 2017. Mas nada 
diz sobre a reforma sindical. Como irmãs siamesas, as duas reformas são inseparáveis, respiram o 
mesmo ar, precisam andar juntas. Se assim não for, trabalhadores vinculados a sindicatos fracos, 
despreparados, pelegos ou corruptos ficarão em desvantagem e desamparados nas negociações 
com o patronato. E sindicatos com esse perfil constituem a grande maioria e estão espalhados 
Brasil afora, principalmente em regiões mais pobres, onde trabalhadores nem sequer têm noção de 
seus direitos. 
 
Embora antigo e até exaustivo, o debate sobre a atualização das leis trabalhistas não está 
presente neste momento como deveria. Mas quem estuda e conhece o assunto sabe que: 1) de 
resultados tão complexos e custosos, melhor descartar a ideia de reformar toda a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT); 2) reconhecido isso, a primeira estratégia é preservar os principais 
direitos nela contidos (jornada de trabalho, férias remuneradas, 13.º salário, FGTS e outros); 3) a 
segunda estratégia é seguir o caminho prático e objetivo de garantir esses direitos, mas deixar em 
aberto tudo o que está na lei, sobretudo questões pontuais e relevantes vividas ocasionalmente por 
uma determinada categoria de trabalhadores; 4) a fórmula que os especialistas propõem é simples 
de ser entendida e fácil de ser aplicada: é a prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, 
se as partes (sindicato patronal e de trabalhadores) chegarem a um entendimento, passa a valer o 
acordo negociado, mesmo que negue o que está contemplado em lei. Exemplo: um sistema de 
banco de horas pode ser adaptado e mudar a jornada clássica de 44 horas semanais, desde que 
não implique perdas para o trabalhador. 
 
Se a prevalência do negociado sobre o legislado constitui o escopo central da reforma trabalhista, 
com poder de mudar até direitos protegidos em lei, é óbvio que, havendo desequilíbrio de forças na 
negociação, o lado mais forte será favorecido e o mais fraco, prejudicado. Por isso é fundamental 
trabalhar agora uma reforma sindical que obrigue os sindicatos de trabalhadores a construírem 
poder de representação e incentivarem a participação ativa de seus associados na negociação. 
Nossa estrutura sindical verticalizada com sindicatos, federações e confederações, além de 
duplicidade com as centrais sindicais, tem por objetivo e ambição muito mais apropriar-se do 
dinheiro do imposto sindical do que defender trabalhadores no enfrentamento com as empresas. 
Os sindicatos tremem, mas o primeiro item de uma reforma sindical verdadeira deveria ser a 
extinção desse imposto, cobrado de todos os trabalhadores – sindicalizados ou não. Lula foi 
defensor da extinção quando era líder sindical em São Bernardo e argumentava ser ele uma 
máquina de fabricar sindicalistas pelegos. Mas, na cadeira de presidente, fez o contrário: estendeu 
a distribuição do dinheiro do imposto para as felizes centrais sindicais. 



 

5 

Hoje o País tem aproximadamente 11 mil sindicatos de trabalhadores, dos quais 8,5 mil têm os 
mesmos presidentes e diretores há mais de dez anos. Ou seja, ser dirigente sindical virou negócio, 
meio de vida e enriquecimento para muitos deles. É o caso da presidente do Sindicato dos 
Comerciários de Niterói (RJ), Rita de Cassia Rodrigues Almeida: no cargo há 12 anos, ganha R$ 
50 mil mensais e emprega o filho (um praticante de MMA) como vice-presidente, recebendo salário 
de R$ 21 mil. Esse tipo de dirigente se sustenta no cargo eleito por uma minúscula parcela de 
sindicalizados e quer distância de milhares de comerciários não sindicalizados que vivem 
marginalizados de seus direitos. 
 
 

Idade mínima no INSS deve reduzir desigualdades reg ionais, 
mostra estudo 
 
Segundo pesquisador, nos Estados mais ricos, número  de pessoas que se aposentam por tempo de 
contribuição é muito maior que nas regiões mais pob res, onde a idade média de aposentadoria já é 
próxima aos 65 anos 
 
Adriana Fernandes e Idiana Tomazelli , O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - A fixação de uma idade mínima de 65 anos para todas as aposentadorias no Brasil 
pode amenizar a desigualdade regional na concessão de benefícios, de acordo com estudo do 
consultor do Senado Pedro Nery. Hoje, mais de 20% dos trabalhadores das Regiões Sul e Sudeste 
se aposentam por tempo de contribuição, muito antes da idade mínima proposta, e usufruem do 
benefício por mais tempo, uma vez que têm expectativa de vida maior. Já no Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, os trabalhadores se aposentam com uma idade média entre 63 e 64 anos, próximo 
ao que o governo apresentou na reforma da Previdência, encaminhada no fim do ano passado ao 
Congresso Nacional. Os dados do estudo contrariam a percepção de que os trabalhadores de 
regiões mais pobres, onde a expectativa de vida é menor, terão de contribuir por um tempo ainda 
maior do que atualmente para ter direito ao benefício. Nery observa que as despesas com 
aposentadoria por tempo de contribuição se concentram nos Estados mais ricos do País, o que 
cria uma espécie de “conflito federativo” e evidencia o potencial de concentração de renda 
provocado pela ausência de uma idade mínima para a aposentadoria urbana. “A maior rejeição (da 
idade mínima) ocorre justamente em Estados onde há mais benefícios por tempo de contribuição. 
É muito irônico”, diz o especialista, que integra o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria 
Legislativa do Senado. Em São Paulo, por exemplo, o custo das aposentadorias por tempo de 
contribuição chega a R$ 58 bilhões, mais de mil vezes o valor de Roraima (R$ 51 milhões). A cifra 
é influenciada pela diferença na população, mas é sintoma da concentração desse tipo de 
benefício e também do maior valor individual pago aos aposentados por essa modalidade. No caso 
paulista, 26,3% dos benefícios foram concedidos por tempo de contribuição, ante 1,9% em 
Roraima. Em economias mais desenvolvidas e formalizadas, com maior oferta de emprego com 
carteira assinada, é mais fácil atingir o tempo mínimo de contribuição ao INSS – pela regra atual, 
35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Assim, a aposentadoria chega mais cedo 
para esses trabalhadores. Na Região Sul, por exemplo, a idade média de aposentadoria é de 58 
anos, enquanto no Sudeste é de 61 anos, abaixo do registrado nas demais regiões do País e 
também da idade mínima proposta pelo governo federal. 



 

6  



 

7 

 
Previdência 
 
O estudo mostra ainda que a diferença da expectativa de vida de uma pessoa aos 60 anos 
e a idade média de aposentadoria permite aos aposentados dos Estados mais ricos 
usufruírem do benefício por muito mais tempo: 25 anos na Região Sul, ante 16 anos na 
Região Norte.  
 
Para Nery, a idade mínima de 65 anos vai atenuar essa distorção, ao afetar principalmente 
os beneficiários que se aposentam antes e vivem mais. 
 
Nery formulou um texto em linguagem mais simples, em formato de perguntas e respostas, 
para subsidiar os parlamentares no debate, que começa efetivamente em fevereiro, após 
as eleições para as presidências da Câmara e do Senado.  
 
O primeiro passo será a instalação da comissão especial na Câmara dos Deputados. 
 
Tempo de contribuição. Assim como a fixação da idade mínima, o pesquisador acredita 
que a nova fórmula de cálculo da aposentadoria também mira os mais ricos.  
 
A proposta do governo prevê que o benefício parta de uma base de 51% do salário de 
contribuição e ganhe 1 ponto porcentual a cada ano.  
 
No fim das contas, o trabalhador só obteria a aposentadoria em valor integral com 49 anos 
de contribuição, mas Nery diz que essa regra não deve ser aplicada no caso dos mais 
pobres. “Eles não precisam contribuir tanto para que seu benefício seja integral.  
 
No caso deles, o valor do salário mínimo vigente tende a ser até maior do que a média do 
seu salário de contribuição”, diz. O governo já se adiantou em garantir que nenhuma 
aposentadoria será menor que o salário mínimo. 
 
O pesquisador, por sua vez, acredita que a revisão da política de valorização do salário 
mínimo (ou então uma medida mais drástica, como a desvinculação das aposentadorias 
em relação a esse piso) será um debate inevitável no futuro, uma vez que, mesmo com a 
reforma da Previdência, os gastos na área continuarão crescendo.  
 
O governo Dilma Rousseff ensaiou uma revisão da política de ganhos reais no mínimo, 
mas o tema enfrentou resistências. 
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Brasileiro prefere benefícios a salários maiores, d iz pesquisa 
 

Levantamento também mostra que população ainda se p reocupa pouco em ter proteção contra perda 
de renda 
 
Jéssica Alves , O Estado de S.Paulo 
Um estudo feito pela seguradora Zurich em parceria com a Universidade de Oxford mostra 
que 67% do brasileiros preferem benefícios de proteção à renda, como seguros de vida e 
invalidez, a salários maiores. Feita com mais de mil pessoas no Brasil, a pesquisa aponta 
que a escolha por salários mais altos em detrimento de benefícios seria a opção de 
apenas 19% dos entrevistados. 
 
Edson Franco, CEO da Zurich no Brasil, acredita que esse comportamento ocorre pela 
falta de informação para se planejar por conta própria e por causa da cultura protecionista 
do Brasil, de que “o Estado poderá resolver”. 
Por outro lado, Franco pondera que a hiperinflação da década de 1980 dificultava o ato de 
poupar e acabou tirando a capacidade de planejamento de longo prazo.  
 
O pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Eduardo 
Zylberstajn, explica que o trabalhador vê os benefícios como parte da remuneração e 
atribui a eles um valor monetário. A mudança de comportamento, diz, depende do “quanto 
o trabalhador estaria disposto a abrir mão para receber em dinheiro”. 
 
Zylbertajn ainda pondera que os benefícios significam o acesso a serviços geralmente por 
um valor muito mais baixo, mas por outro lado, ele também “pode limitar o leque de 
opções e tirar a liberdade de escolha”.  
 
Para o pesquisador, o alto nível de encargos trabalhistas é um estímulo à concessão de 
benefícios. Ele diz que a empresa teria um custo maior se desse um aumento salarial no 
lugar de benefícios. Já o empregado provavelmente teria descontos na folha e dificilmente 
conseguiria o serviço pelo mesmo valor. 
 
Descuido. O levantamento alerta que os brasileiros podem ser considerados descuidados. 
No total, 44% dos entrevistados afirmaram que já sofreram perda de renda devido à 
invalidez ou morte de familiar, mas 41% ainda creem que a chance disso ocorrer é de 
10%.  
 
O educador financeiro da Dsop, Reinaldo Domingos acredita que essa realidade pode 
mudar. Segundo ele, os jovens já perceberam o risco de perder renda no futuro, seja por 
uma doença ou porque vão se aposentar mais tarde. Se as regras mais duras defendidas 
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pelo governo Temer forem aprovadas, também haverá menos chance de obter o benefício 
integral. 
 
O cenário de crise dificulta a ampliação de serviços pelas empresas, ao mesmo tempo em 
que reduz o orçamento disponível para que a população escolha fazer seguros por conta 
própria.  
 
Apesar disso, Franco sustenta que esse é um planejamento de longo prazo “que 
transcende as discussões atuais”. 
 
O levantamento da Zurich ainda mostra que 72% dos brasileiros dizem ter recursos para 
até seis meses em caso de perda de renda.  
 
Para Domingos, as pessoas não entendem o conceito de sustentabilidade financeira. 
“Achamos que não vale a pena fazer um seguro com 40 anos, mas esquecem que 
podemos viver até os cem anos.”  
 
O educador explica que o ideal é a pessoa ter uma reserva de dinheiro e um seguro. À 
medida em que o tempo passa e a pessoa consegue fazer uma reserva maior, o prêmio do 
seguro vai diminuindo.  
 
Para Franco, da Zurich, o melhor momento para fazer um seguro é quando se inicia a 
formação de uma família. 
 
Obrigatórios? Os benefícios são adquiridos em negociações coletivas entre os sindicatos, 
mas não estão previstos na CLT. De todo modo, especialistas alertam que tudo que for 
acordado deve estar no contrato.  
 
Os benefícios são vantajosos para as empresas porque trazem incentivos fiscais e 
satisfazem o trabalhador.  
 
A CLT permite que o trabalhador receba até 70% do salário em utilidades e 30% em 
dinheiro.  
 
Não entra na definição de utilidades ou salário in natura, transporte, educação e vestuário, 
por exemplo.  
 
Não é permitido também restringir benefícios a uma função ou cargo específico.  

 
 
(Fonte: Estado de SP dia 09/01/2017)  


