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Atividade industrial pode ter batido no "fundo do p oço"  
 
No dia em que a indústria decepcionava com a divulgação de um crescimento pífio de 
0,2% em novembro, reforçando as previsões de nova queda do Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2016, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
anunciou uma nova diretriz para a concessão de crédito, alimentando a expectativa de que 
dias melhores podem vir pela frente.  
 
A produção industrial medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
cresceu apenas 0,2% de outubro para novembro, bem menos até do que os 2% 
esperados.  
 
Dos 24 setores pesquisados, apenas 13 apresentaram crescimento. Enquanto a indústria 
de transformação recuou 0,2%, a de extração mineral avançou 1,5%, superado o efeito do 
desastre em Mariana (MG). A produção de bens de capital aumentou 2,5% sobre outubro, 
a primeira expansão em cinco meses; e a de bens duráveis, 4%.  
 
O destaque negativo foi a redução da produção de equipamentos de transporte exceto 
veículos, que caiu 5,7%, e a de coque e derivados de petróleo, com recuo de 3,3%. Do 
lado positivo, ficou a fabricação de veículos automotores, reboques e carroçarias, que 
cresceu 6,1%, animada basicamente pelas exportações. Para compensar o tombo de 20% 
no emplacamento de veículos no mercado doméstico, as exportações cresceram 24%, 
especialmente para o México e Argentina.  
 
A queda da produção industrial acumulou 7,1% no ano e 7,5% em 12 meses. Tudo indica 
que 2016 não será muito melhor do que 2015, quando a indústria encolheu 8,3%, depois 
de ter caído 3% em 2014. A trajetória errática sepultou as esperanças de recuperação no 
segundo semestre. Afinal, informa o IBGE, a produção industrial voltou ao patamar de 
dezembro de 2008, quando a produção desabou 19,6% em três meses. Em bens de 
capital, a produção recuou ao nível de 12 anos atrás.  
 
O desempenho da indústria em novembro contribuiu para consolidar a expectativa de que 
o PIB do quarto trimestre será tão ruim ou um pouco pior do que o do terceiro trimestre, 
quando recuou 0,8%, e que a economia deverá fechar o ano com encolhimento de 3,5%, 
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que se soma ao de 3,8% em 2015. Com esse resultado, os economistas calculam que a 
herança para este ano é negativa em 1%.  
 
Em relatório sobre o desempenho da indústria em novembro, intitulado "No caminho para 
mais um trimestre ruim", o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) 
completa o cenário de cautela para o fechamento de 2016 com informações de sondagens 
realizadas junto às empresas, que revelam que "o pessimismo perdeu força, mas que a 
recuperação da confiança nos últimos meses (depois de setembro) vem cedendo".  
 
Fazem parte desse quadro a baixa utilização da capacidade instalada, estimada em 74% 
pela FGV, inferior à média histórica de 80%. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
tem um número ainda menor, de 66% de uso da capacidade instalada. No setor de 
automóveis, a ociosidade é de 55% e chega a 75% em veículos pesados.  
 
A produção de veículos ficou em 2,1 milhões de unidades no ano, inferior aos 3,7 milhões 
fabricados no melhor ano do setor, 2013, e à capacidade instalada de 5 milhões. O Índice 
de Confiança da Indústria de Transformação medido pela FGV recuou de 87 pontos em 
novembro para 84,6 pontos em dezembro, já descontados efeitos sazonais, bem abaixo 
dos 100 pontos, patamar a partir do qual a avaliação tornase positiva.  
 
No entanto, há a expectativa de que o pior ficou para trás, dado o baixo nível dos 
estoques. A CNI prevê que a indústria poderá crescer 1,3% neste ano. A FGV e o IEDI são 
menos otimistas e estimam em 0,6% o crescimento. Em função da capacidade ociosa 
elevada, se a retomada se confirmar não deverá haver pressão sobre a inflação; nem 
investimentos elevados que poderiam contagiar positivamente outros setores da 
economia.  
 
A nova política de crédito do BNDES contribuiu para reforçar a percepção de que uma 
recuperação está a caminho. Após seis meses de trabalho da nova administração, o banco 
reduziu o número de programas, limitou os juros subsidiados a projetos com retorno social 
e reforçou a oferta de financiamento do capital de giro para as empresas.  
 
A intenção é implementar uma política "horizontal" que avalia os atributos de cada projeto. 
Uma atenção especial foi dada ao capital de giro. Até o fim do ano, o banco vai oferecer 
R$ 13 bilhões na linha BNDES Progeren, dos quais R$ 5 bilhões de forma direta, para 
preservar a atividade econômica e os empregos. 
 
 

 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 10/01/2017)  
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Inflação desacelera, mas impacto é pequeno para fam ílias e 
empresários 
 
Recuo dos preços deve ficar mais perceptível após r eajustes salariais e redução da taxa básica de 
juros. Para este ano, foi projetado novo arrefecime nto do IPCA, que deve se aproximar dos 4,5%. 

 
 
São Paulo - Os índices de preços perderam força nos últimos meses, mas o recuo da 
inflação traz poucas mudanças para famílias e empresas do País, que são mais afetadas 
pelas outras consequências da recessão. 
 
O aumento do desemprego, por exemplo, teria um peso maior para os consumidores, 
neste momento, do que a desaceleração nos preços, segundo Eduardo Velho, diretor da 
Ordem dos Economistas do Brasil (OEB). 
 
"A percepção de ganho pelas famílias não é tão grande, inclusive porque muita gente está 
endividada e as taxas de juros seguem elevadas. Ainda assim, algumas mudanças, como 
a queda nos preços de alimentos, são percebidas", explicou o especialista. 
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Os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a inflação dos alimentos atingiu alta de 8,54% 
entre janeiro e novembro de 2016, mas houve queda desse índice durante o último 
trimestre do ano. 
 
E a impressão dos empresários também não é boa. "O recuo [dos preços] é baseado na 
recessão econômica, e não no crescimento da atividade. Temos uma diminuição do 
aumento dos custos, mas as empresas não têm condições de repassar esse aumento aos 
consumidores", afirmou Joseph Couri, presidente do Sindicato da Micro e Pequena 
Indústria do Estado de São Paulo (Simpi). 
 
O entrevistado disse ainda que a maior parte dos insumos industriais, como energia 
elétrica e gasolina, ficou mais cara em 2016. "O ritmo do aumento foi um pouco menor, 
mas todas as matérias primas avançaram no período". 
 
Por outro lado, Mauro Rochlin, professor de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), 
destacou que o arrefecimento da inflação cria um cenário mais favorável para os 
empresários. "O setor privado ganhar estabilidade para planejar e para operar." 
Entretanto, ele ponderou que essa melhora é mais percebida por empresas de grande 
porte. "Aquelas companhias que fazem parte de oligopólios, que encaram menor 
concorrência, têm maior facilidade para impor preços", justificou o economista. 
 
Reajustes 
 
A provável diminuição da taxa básica de juros, ao longo deste ano, deve criar uma 
situação melhor para consumidores e empresários, defenderam os entrevistados do DCI. 
"Enquanto o ajuste fiscal avançar, os cortes da Selic vão avançar também. Com juros mais 
baixos, é possível que a desaceleração dos preços fique mais perceptível no segundo 
semestre", apontou Velho. 
 
Couri seguiu a mesma linha. "O custo do dinheiro aumentou muito e o crédito está cada 
vez mais restritivo. Se não houver uma mudança, as empresas vão continuar quebrando." 
Outra mudança que deve tornar o recuo da inflação mais atraente para o brasileiro é o 
reajuste salarial. O aumento nos ganhos dos trabalhadores, em grande parte baseado no 
IPCA do ano passado, deve superar as altas nos preços deste ano, indicou Rochlin. 
"Os reajustes atrelados a 2016 serão maiores que a inflação de 2017, que seguirá 
trajetória descendente. Isso significa que o salário médio real de muitas pessoas vai 
aumentar", afirmou o professor. 
 
 



 

5 

 
Ele ainda apontou que os indicadores que medem a atividade dos setores de comércio e 
serviços devem ter resultados melhores neste ano. "Em conjunto com uma inflação mais 
baixa, desenha-se uma perspectiva melhor para a atividade econômica", acrescentou. 
 
Arrefecimento 
 
Informações do IBGE mostram que os principais componentes da inflação brasileira 
recuaram na comparação entre os dois últimos anos. 
 
Entre eles, destaque para os preços de alimentos, que esfriaram frente a uma alta de 
10,37% em 2015. Depois de avançar durante os primeiros meses de 2016, principalmente 
por causa de problemas climáticos, o item perdeu força no segundo semestre, quando foi 
registrada deflação para produtos como o feijão e o leite, que dispararam no começo do 
ano passado. 
 
O grupo habitação registrou recuo ainda maior. Depois de atingir aumento de 17,74% em 
11 meses de 2015, o item avançou apenas 3,47% entre janeiro e novembro de 2016. Um 
dos principais motivos dessa trajetória foi a contenção nos preços da energia elétrica. 
 
Também foram marcadas desacelerações importantes no grupo transportes, que subiu 
8,68% em 2015 e 3,08% no ano passado, e no item despesas pessoais, que avançou 
8,88% em 2015 e 6,92% em 2016. 
 
O componente saúde e cuidados pessoais foi o único a marcar, em 11 meses do ano 
passado, inflação superior àquela vista em igual período de 2015 (10,50% ante 8,47%). O 
encarecimento dos remédios foi o grande motivo da alta do grupo no ano passado. 
 
Para baixo 
 
Em 2017, a demanda e o clima, principais motores do IPCA nos últimos anos, devem 
favorecer uma nova diminuição dos índices de preços, afirmaram os entrevistados. São 
esperados resultados ruins do consumo e uma boa quantidade de chuva nos primeiros 
meses deste ano. 
 
O último relatório Focus, divulgado ontem pelo Banco Central (BC), indicou que a inflação 
oficial no País deve ficar abaixo do teto meta do governo (6,5%), em 2016, e se aproximar 
do centro da meta (4,5%) neste ano. 
 
Renato Ghelfi 
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Usiminas pode demitir cerca de 150 funcionários na unidade de 
Cubatão 
 
Segundo apurou o DCI, após o encerramento das ativi dades das áreas primárias da unidade no ano 
passado as demissões não pararam, o que acentua as dúvidas sobre o futuro do complexo 
 
São Paulo - A Usiminas pode demitir cerca de 150 funcionários na planta de Cubatão (SP) 
ainda neste mês, após baixa de quase 2.500 postos de trabalho só no ano passado. 
Segundo apurou o DCI, o futuro do complexo continua incerto. 
 
"Na verdade, as demissões nunca pararam na unidade de Cubatão", afirma uma pessoa 
ligada à companhia, que prefere não ser identificada. 
 
Atualmente, a planta da Baixada Santista opera só a laminação e em um ritmo baixo, 
destaca a fonte, o que demandaria apenas mil funcionários. No entanto, hoje o complexo 
emprega cerca de 1.800 pessoas diretos. "Ainda há um excesso de postos de trabalho que 
pode ser enxugado", acrescenta a fonte. 
 
No final de 2015, a Usiminas decidiu encerrar as áreas primárias de Cubatão para cortar 
custos e operar somente a laminação, além das atividades do porto privativo, o que levou 
a dois grandes cortes de funcionários no ano seguinte. Porém, conforme apurou o DCI, as 
demissões continuam na planta. 
 
"A saída de funcionários é constante. No ritmo atual de laminação, a planta pode funcionar 
com mil empregados e, se a empresa quiser, pode demitir mais", diz a fonte. 
 
As demissões têm se concentrado principalmente em funcionários com mais tempo de 
casa - alguns chegam a quase 30 anos de Usiminas. "Mas a expectativa é que a próxima 
dispensa atinja todos os escalões e as demissões devem ocorrer depois do próximo dia 
15", complementa a fonte. 
 
Procurada, a Usiminas informou por meio de nota que "o quadro de empregados em 
Cubatão está dimensionado para o atual volume de produção e, portanto, não há 
planejamento de desligamentos, salvo a rotatividade normal da unidade." 
 
Em teleconferência de resultado referente ao terceiro trimestre de 2016, o presidente da 
Usiminas, Rômel Erwin de Souza, comentou que a rentabilidade da planta de Cubatão 
está "voltando ao azul". 
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No entanto, para fontes ligadas à siderúrgica, enquanto a disputa acionária entre suas 
controladoras Nippon Steel e Ternium não acabar, será ainda mais difícil resolver o quadro 
de calamidade em que se encontra o complexo santista. 
 
"Os investimentos em Cubatão sempre foram só para manter a planta funcionando. Nunca 
houve planejamento estratégico visando mercado, só produção", diz outra fonte. 
 
Conforme apurou o DCI, a Nippon teria proposto à Ternium um mecanismo de alternância 
de poder, em que Sérgio Leite seria o primeiro CEO da companhia e, Souza, o presidente 
do Conselho de Administração. Contudo, a Ternium rejeitou a proposta. 
 
Há ainda rumores que o comando da Ternium pretende ficar com a planta de Cubatão, 
enquanto a unidade de Ipatinga (MG) ficaria com a Nippon. No entanto, as empresas não 
confirmam a informação. 
 
Nesta segunda-feira (09), a Usiminas informou em comunicado que fez acordo com a 
Salus Infraestrutura Portuária de dragagem para recuperação da "profundidade mínima" 
do Canal Piaçaguera, que dá acesso aos terminais privados da empresa e da Ultrafertil na 
região de Santos. 
 
Segundo pessoas próximas à Usiminas, a recuperação do porto privado seria o passo 
inicial para que a Ternium pudesse propor uma solução para a disputa com a Nippon.  
 
A proposta seria dividir a companhia, assim a Ternium poderia laminar placas vindas da 
Argentina em Cubatão e usufruir do porto. "Este é um dos acordos que os argentinos 
cogitam", conta uma fonte. 
 
Juliana Estigarríbia 
 
 
 

O preenchimento da cota de deficientes 
 
Obrigatoriedade é tema de grande repercussão nas em presas e tem gerado autuações do MTE 
 
Tema de grande repercussão nas empresas e que tem gerado inúmeras autuações pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é o não preenchimento da cota obrigatório de 
colaboradores portadores de necessidades especiais e reabilitados pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). 
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Prevista no artigo 93 da Lei 8.213/1991, que trata Planos de Benefícios da Previdência 
Social e determina que a "a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 
portadoras de deficiência" a grande maioria das companhias tem mostrado empenho para 
contratação desta mão de obra, entretanto, se deparam com muitas dificuldades. 
 
Apesar de existir entidades especializadas, que buscam a inserção desses profissionais - 
criando um banco de dados e os disponibilizando para a contratação - nem sempre a mão 
de obra colocada à disposição dos contratantes é adequada para a vaga oferecida.  
 
Há falta, inclusive, de capacitação, o que representa um sério problema quando se tem 
que justificar o preenchimento da cota perante o Ministério do Trabalho. 
 
Quando a discussão se torna judicial, em decorrência de uma ação de anulação de Auto 
de Infração, proposta pela empresa que não atingiu a cota legal, um dos principais 
argumentos defensivos da União é exatamente no sentido de que a empresa deverá 
buscar a mão de obra nestas entidades especializadas, mas a questão não é tão simples, 
pois grande parte dos portadores de necessidades especiais se sente desestimulados ao 
trabalho em função de terem que enfrentar desde obstáculos no trajeto para o local de 
trabalho até um ambiente não adaptado para recebê-los. 
 
As empresas estão cientes e se empenham na inclusão dos trabalhadores com esse perfil, 
mas esses esforços não são reconhecidos pela autoridade fiscalizadora. 
 
Existe um grande volume de decisões dos tribunais trabalhistas pelo País 
descaracterizando a infração, diante do não preenchimento da cota por circunstâncias 
alheias à vontade da empresa.  
 
A expectativa é que as autoridades sejam mais criteriosas ao autuar as firmas que estão 
buscando a inserção desses profissionais, mas que por diversos motivos não conseguem 
preencher a cota legal. 
 
Marcia Bello é coordenadora de Relações do Trabalho do Sevilha, Arruda Advogados 
marciabello@advsevilha.com.br - Marcia Bello 
 
 
 
 

 

(Fonte: DCI dia 10/01/2017)  
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A reforma trabalhista do governo Temer 
 
Sugestão encaminhada ao presidente no final do ano peca pelo excesso, não por escassez 
 
ALMIR PAZZIANOTTO PINTO* 
Os consultores do presidente Michel Temer devem compreender que a insegurança nas 
relações de trabalho não deve ser atribuída à escassez, mas ao excesso de legislação. 
 
Desde maio de 1943, quando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) entrou em vigor, 
outra coisa não se fez senão aprofundar a intervenção do Estado no convívio entre patrões 
e empregados. 
 
Com 922 artigos, a CLT nasceu exagerada. Corresponde ao período em que países como 
México, Bolívia, Venezuela adotaram Código do Trabalho e a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) cogitou da aprovação de Código Internacional do Trabalho.  
 
Tratava-se de “pura arte de construção no vácuo”, como escreveu Oliveira Vianna, ao 
tecer críticas a juristas e legisladores habituados a tomar como fatos o que não passava 
de teses acadêmicas. 
 
Para o Brasil rural, com reduzida população urbana e pequeno número de operários, a 
CLT trouxe inovações de qualidade. Mas esbanjou defeitos decorrentes da prolixidade, 
como a data da fotografia colada na carteira profissional, a obrigatória participação da 
gorjeta na remuneração, a redução da hora de trabalho noturno a 52 minutos e 30 
segundos, a fixação do espaço mínimo de 80 centímetros entre ferramentas ou de 1,30 m 
entre partes móveis de máquinas. 
 
Em longo período de 70 anos, uma das poucas leis destinadas a atender às necessidades 
do País foi a que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), cuja história 
é contada no livro O Governo Castelo Branco, de Luís Vianna Filho.  
 
Surgiu para permitir a compra, venda e fusões de estatais “condenadas à lenta agonia em 
virtude do ônus trabalhista”, decorrente da presença de trabalhadores estáveis.  
 
Era o que sucedia com a Fábrica Nacional de Motores, “cujos déficits eram intoleráveis, 
sem trazer contribuição especial para a economia, pois caminhões poderiam ser 
produzidos pela iniciativa privada”. 
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Questões essenciais, como validade do recibo de quitação, ou sistemas de controle de 
jornada, permanecem sem solução e abarrotam Varas e Tribunais do Trabalho com 
reclamações geradoras de insuportável passivo. 
 
Duas medidas urgem ser promovidas pelo governo do presidente Michel Temer, como 
pontos de partida de boa reforma: 1) Aprovação do projeto de lei sobre terceirização, 
inexplicavelmente retido no Senado; e 2) o reconhecimento das convenções e dos acordos 
coletivos de trabalho, em obediência ao determinado pelo artigo 7.º, XXVI, da Constituição. 
 
Quanto à terceirização, abstenho-me de argumentar. O assunto já foi objeto de amplas 
discussões. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados é bom. Poderia ser melhor, 
mas resulta de longas discussões entre as partes interessadas. 
 
No tocante à validade das negociações coletivas, não há como tergiversar. Atendido o 
disciplinado no Título VI da CLT, onde estão os requisitos para a celebração de 
convenções e acordos coletivos, ao Ministério do Trabalho resta apenas proceder ao 
registro e arquivamento (CLT, artigo 614).  
 
A negociação será válida, qualquer que tenha sido o objeto e o conteúdo. É o previsto na 
Convenção n.º 194 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo presidente 
Itamar Franco mediante o Decreto n.º 1.206, de 29/9/1994.  
 
Ordena o artigo 1.º: “A Convenção n.º 154, da Organização Internacional do Trabalho, 
sobre o incentivo à Negociação Coletiva, concluída em Genebra, em 19 de junho de 1981, 
apensa por cópia a este decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se 
contém”. 
 
Com as deferências devidas ao ilustre ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a sugestão 
de reforma trabalhista encaminhada ao presidente Michel Temer no final do ano peca pelo 
excesso, e não por escassez.  
 
Envereda por terrenos acidentados ao propor, por exemplo, alterações na Lei n.º 6.019/74, 
que dispõe sobre o trabalho temporário, e ao regulamentar o artigo 8.º da Constituição, 
que prevê a existência de representantes dos empregados no local de trabalho. 
 
Sobre contrato de trabalho temporário cabe lembrar que a Lei n.º 6.019 é modelo de 
diploma legal claro, sucinto, objetivo, embora ocasionalmente prejudicado por portarias do 
Ministério do Trabalho e Emprego.  
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Trata-se de matéria tranquila e sedimentada, cuja única controvérsia foi recentemente 
criada pela Justiça do Trabalho ao estender, indevidamente, à prestadora de serviços 
temporários o benefício da estabilidade da empregada gestante, prevista pelo artigo 10.º, I, 
b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).  
 
Não houvesse tal excesso de inventividade, continuaria pacificada a esfera da prestação 
de serviços transitórios. 
 
Quanto à representação dos empregados nas empresas, o artigo 11.º da Constituição 
dispõe satisfatoriamente acerca da matéria.  
 
Reza o dispositivo: “Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição 
de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 
direto com os empregadores”.  
 
O artigo omite a necessidade de regulamentação. Trata-se de disposição autoaplicável, 
que trata de assunto a ser equacionado pelos interessados. 
 
A concessão de estabilidade ao representante interno, oferecendo-lhe garantia não 
prevista no dispositivo constitucional, atrairá desgastante resistência patronal.  
 
Foi o que se deu com o Projeto de Relações Sindicais, do Fórum Nacional do Trabalho, 
anexo à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 369/05, fulminados ambos no berço 
por empregadores e empregados. 
 
O desemprego de mais de 12 milhões recomenda ao governo não se arriscar por terreno 
acidentado.  
 
Apoio a proposta divulgada pelo excelentíssimo ministro Ronaldo Nogueira, a quem louvo 
pela coragem. Não posso, contudo, fazê-lo incondicionalmente. 
 
* ALMIR PAZZIANOTTO PINTO É ADVOGADO, FOI MINISTRO DO TRABALHO 
E PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
 
 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP dia 10/01/2017)  


