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Diminui diferença entre a inflação oficial e o INPC   
 
Por Camilla Veras Mota  
A desaceleração nos preços de alimentos no segundo semestre do ano passado contribuiu 
para diminuir a diferença entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
que fechou 2016 em 6,29%, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 
parâmetro para as negociações de salários, que atingiu 6,58%, conforme os dados 
divulgados pelo IBGE.  
 
Desde o último trimestre de 2015, quando os preços de alimentos começaram a subir, os 
dois indicadores descolaram e o INPC passou a registrar níveis cada vez mais altos, 
fechando o ano em 11,28%, contra 10,67% do IPCA. O grupo alimentação e bebidas 
respondeu por 3,77 pontos do total, 33,4% do índice em 2015. No IPCA, foram 3 pontos, 
28,11% dos 10,67%. O peso é maior porque o INPC considera o impacto da variação de 
preços para consumidores de renda até 5 salários mínimos. Para essa faixa, o peso da 
despesa com alimentação é maior. No IPCA, o corte é de até 40 mínimos.  
 

 
 
A distância cresceu ainda mais, atingindo o pico em julho, quando o preço do feijão 
disparou e a diferença entre os dois indicadores, no acumulado em 12 meses, chegou a 
0,82 ponto  INPC a 9,56% e IPCA, 8,74%. A partir de setembro, o INPC passou a 
desacelerar em ritmo mais intenso, ajudado pelo comportamento do grupo alimentos e 
bebidas, que chegou a mostrar deflação em alguns períodos.  
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A tendência de convergência entre os dois índices deve se manter em 2017, avalia José 
Francisco de Lima Gonçalves, economistachefe do banco Fator, diante das notícias de 
safras recordes e da ausência do El Niño, que se manifesta a cada dois anos. "Vai 
melhorar a inflação dos mais pobres. O peso de alimentação no INPC é 31,5%, contra 
25,8% no IPCA." 
 
 

Lentidão na retomada provoca piora nos indicadores de 
emprego da FGV  
 
Por Alessandra Saraiva  
A ausência de sinais de retomada na economia brasileira levou à piora de dois indicadores 
de mercado de trabalho elaborados pela Fundação Getulio Vargas. O Indicador 
Antecedente de Emprego (IAEmp), que procura antecipar o comportamento do mercado, 
recuou 3,1 pontos, em dezembro, alcançando 90,0 pontos, o menor desde julho de 2016 
(89,1 pontos). Na média móvel trimestral, o indicador recuou 1,2 ponto, a primeira queda 
desde outubro de 2015, quando caiu 0,2 ponto. Já o Indicador Coincidente de 
Desemprego (ICD) subiu 0,6 ponto, para 103,6 pontos, recorde da série iniciada em 
novembro de 2005.  
 
A trajetória dos índices deve continuar negativa, pelo menos até o fim do primeiro 
semestre, alerta o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV) Fernando de 
Holanda Barbosa Filho. Para ele, faltam no país notícias capazes de reverter a tendência.  
Para ele, o IAEmp foi influenciado por frustrações de expectativas em relação à 
recuperação da economia. O técnico lembrou que o indicador é calculado com base nas 
sondagens da indústria, serviços e consumidor, que mostraram desempenho negativo em 
dezembro. Os segmentos aguardavam uma retomada mais rápida da atividade ao longo 
de 2016.  
 
Quanto ao ICD, o especialista observou que o recorde negativo do indicador indica que a 
população está sentindo de forma mais intensa os efeitos do desemprego. "Esta piora 
abrupta do ICD me chamou atenção, porque sinaliza que o consumidor está percebendo 
uma piora no dia a dia no mercado de trabalho", disse. Os indicadores de mercado de 
trabalho da fundação só terão resultados melhores quando houve reação expressiva na 
retomada da economia, notou ele. O especialista lembra que, mesmo que o país entre em 
trajetória sustentável de recuperação econômica, o efeito sobre o mercado de trabalho não 
é imediato. Essa defasagem é um dos fatores que explicam a improbabilidade de melhora 
no mercado de trabalho antes do fim do primeiro semestre. "O futuro não é brilhante no 
curto prazo. A tendência é de piora. O mercado de trabalho responde com certo 'delay' à 
atividade econômica, que ainda não reagiu", resumiu ele.  
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O pessimismo em relação à atividade afetou intenção de abertura de vagas de emprego. 
Os componentes que mais contribuíram para a queda do indicador antecedente de 
emprego foram os itens que medem o ímpeto de contratações nos próximos três meses, 
na Sondagem da Indústria, e a expectativa dos consumidores de encontrar emprego, na 
Sondagem do Consumidor, segundo a FGV. Em relação ao indicador coincidente de 
desemprego, a classe de renda do consumidor que mais contribuiu para a alta do ICD foi o 
grupo dos consumidores com renda mensal familiar entre R$ 4,8 mil e R$ 9,6 mil. 
 
 

Produção industrial cresce em SP, após período de 3 2 meses 
seguidos de queda  
 
Por Robson Sales  
A produção industrial de São Paulo foi 1,3% maior em novembro de 2016 que em igual 
mês do ano anterior e interrompeu uma série de 32 meses seguidos de retração, mas 
ainda está 24,1% abaixo do seu melhor momento, registrado em março de 2011, segundo 
a Pesquisa Industrial Mensal Regional. A queda de 2,9% no bimestre outubronovembro 
aponta para uma retração mais profunda no fim do ano que a registrada no terceiro 
trimestre (recuo de 1,7%, na comparação com igual período do ano anterior). "É como se a 
indústria de São Paulo estivesse presa no fundo do poço", comparou Rafael Cagnin, 
economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). O setor 
deixou para trás quatro trimestres seguidos de quedas acima de dois dígitos, mas parece 
não ter forças ainda para chegar ao campo positivo, avalia.  
 
A indústria de São Paulo representa cerca de um terço de toda a produção do setor no 
país. Junto com o Estado do Amazonas, que interrompeu sequência de 31 meses de 
resultados negativos após crescer 4,3% ante novembro de 2015, são as duas melhores 
notícias da pesquisa do IBGE, afirmou o economista do Iedi. Os resultados positivos, no 
entanto, ocorrem também por causa da base baixa de comparação. "A espiral de queda 
perde força, mas isso não quer dizer que a gente possa ter muita esperança", diz Cagnin. 
"É uma recuperação que vai ser diluída no tempo, mais demorada do que a gente 
gostaria."  
 
Em relação a novembro de 2015, 9 dos 15 locais pesquisados perderam força na 
produção industrial. Na média, a atividade caiu 1,1% no país. Os Estados que mais 
perderam foram aqueles mais ligados à indústria de alimentos, como Goiás  recuou 16,6% 
e registrou o tombo mais intenso no período  e Pernambuco, que perdeu 6,4% da atividade 
na mesma comparação. Por outro lado, a indústria automobilística "salvou" algumas 
regiões, segundo André Macedo, pesquisador do IBGE. Além de São Paulo, o Paraná 
cresceu 6,2% principalmente por causa desse segmento. No país, a produção de veículos, 
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reboques e carrocerias subiu 13,4% em novembro, resultado que ficou longe do pico 
histórico, alcançado em julho de 2011. Em grande parte, o bom mês da indústria 
automobilística foi puxado pelas exportações, que cresceram acima de 25%, segundo 
dados do Iedi.  
 
Entre outubro e novembro, a queda da indústria também atingiu a maior parte dos locais 
pesquisados: houve retração da produção em 8 dos 14 Estados pesquisados. Santa 
Catarina ficou estável. A produção cresceu 4,4% no Amazonas, após queda de 2,3% em 
outubro. No Paraná, a alta foi de 2,4%, impulsionada pela indústria automotiva e máquinas 
agrícolas. Minas Gerais (5,9%) e Pará (6,6%) avançaram junto com a indústria extrativa. 
 
 

 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 12/01/2017)  
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Empresas terão prazo maior para adequação a normas de 
segurança no trabalho 
 
BRASÍLIA - O Ministério do Trabalho instaurou procedimento especial para a fiscalização 
de condições de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, conforme as regras 
da Norma Regulamentadora 12 (NR12). Com isso, empresas em dificuldade financeira 
terão prazo maior para corrigirem problemas identificados na fiscalização. De acordo com 
instrução normativa publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 12, a 
fiscalização fixará prazo de até 12 meses para correção das irregularidades constatadas 
durante a inspeção, podendo ser definidos prazos diferentes de acordo com as exigências. 
 

A norma prevê ainda que o empregador que comprove inviabilidade técnica ou financeira 
para atender os prazos poderá apresentar plano de trabalho com cronograma de 
adequação escalonada. Poderá haver inclusive planos de trabalho com prazo superior a 
um ano, que deverão ser aprovados pela equipe que emitiu a notificação e pela chefia 
imediata dos fiscais. 

A NR 12 foi instituída em 2010 e define as medidas de proteção para garantir a saúde e a 
integridade física dos trabalhadores que lidam com máquinas e equipamentos. A norma foi 
muito criticada por entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) que alega 
que muitas exigências são exageradas e a adequação às regras traz custos elevados para 
os industriais. 

Estadão Conteúdo 

 
 

Indicadores revelam piora 
 
- Os dois indicadores que avaliam o mercado de trabalho, divulgados pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), encerraram o ano de 2016 com resultados negativos. O Indicador 
Antecedente de Emprego (Iaemp), que busca antecipar tendências futuras do mercado de 
trabalho, recuou 3,1 pontos em dezembro, para 90 pontos, no menor resultado. O 
Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), que avalia a situação atual do mercado de 
trabalho com base na opinião de consumidores brasileiros, por sua vez, também piorou 0,6 
ponto, para 103,6 pontos. É o pior resultado da série histórica, iniciada em novembro de 
2005. 
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Segundo a FGV, os indicadores refletem mais uma vez a piora na percepção da situação 
da economia no país. O Iaemp recuou devido à redução do entusiasmo em relação ao 
ritmo de recuperação da economia. Já o resultado do ICD reflete a elevação das taxas de 
desemprego e a maior dificuldade em conseguir um emprego no país. /Agência Brasil 

 

 

 

Insegurança jurídica dificulta a arbitragem na área  trabalhista 
 
Questão polêmica. Novo CPC aumentou a força das dec isões arbitrais e abriu brecha para o uso do 
mecanismo no Direito do Trabalho, mas especialistas  divergem sobre a validade dos acordos 
 
São Paulo - O novo Código de Processo Civil (CPC) aumentou a importância e a 
autonomia das decisões por arbitragem, abrindo o caminho para seu uso em casos 
trabalhistas. Porém, a insegurança jurídica nessa seara é um grande obstáculo para seu 
crescimento. 
 
O primeiro parágrafo do artigo 3º do código expressamente permite a arbitragem na forma 
da lei. Diz o ex-diretor da Associação dos Advogados de São Paulo e sócio da Moro e 
Scalamandré Advocacia, Luiz Carlos Moro, que o CPC realmente expressa que o estado 
promoverá sempre que possível a resolução consensual e por meio de julgamentos 
arbitrais. 

Contudo, Moro lembra que o primeiro artigo da Lei 9.307/96 parece excluir as demandas 
trabalhistas do escopo da arbitragem quando diz que as pessoas capazes só poderão usá-
la para a resolução de conflitos em direitos disponíveis. E, segundo o advogado, há um 
entendimento prevalecente na jurisprudência de que os direitos trabalhistas são 
indisponíveis. 

Isso porque eles não dependem apenas das partes. Moro explica que a Receita Federal 
também tem interesse nesse tipo de ação, já que elas normalmente envolvem o 
pagamento de benefícios como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além 
de verbas de contribuição à Previdência que são devidas ao Estado. "Tudo aquilo que 
interfere em direitos de natureza tributária, não se pode dizer que seja disponível", 
acrescenta o advogado. 

Apesar disso, a possibilidade do uso da arbitragem para a resolução de conflitos 
trabalhistas tem diversos defensores. Entre eles está o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Gilmar Mendes, que vê essa possibilidade como forma de resolver o que 
chamou de "mini guerra civil" entre empregador e empregado. "Há algo de errado nesse 
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modelo. Deixamos a solução judicial como que solução única", chegou a dizer em uma 
conferência organizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no ano passado. 

Outro que vê a arbitragem como uma boa alternativa para reduzir o número de ações 
trabalhistas que chegam todo ano à Justiça é o presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Ives Gandra Filho.  

O ministro já disse em reiteradas ocasiões que a arbitragem para dissídios individuais 
deveria ser admitida, porque o Judiciário não dá conta de tantos processos. 

De acordo com dados do próprio TST, a Justiça Trabalhista recebeu, em média, 3,116 
milhões de ações todo ano desde 2006. Só em 2016, foram 3,4 milhões de processos. 

Diante disso, alguns especialistas imaginam que a arbitragem em casos trabalhistas 
deveria ser permitida em algumas situações específicas. A especialista da área trabalhista 
do Lobo & de Rizzo Advogados, Boriska Ferreira Rocha, por exemplo, acha que a 
arbitragem poderia resolver problemas entre executivos de altos salários e cargos de 
diretoria. 

"Tem algumas empresas que propõem e as partes vão para a arbitragem, mas funciona 
um pouco como um acordo de cavalheiros, porque você teoricamente não pode renunciar 
aos seus direitos de ação", conta.  

Para Boriska, pelos altos custos envolvidos, um julgamento arbitral não seria bom negócio 
para os funcionários em posições menos elevadas na empresa. 

Apesar disso, a especialista se diz uma defensora da solução arbitral na área trabalhista. 
"Eu acho que tem muita coisa que se consegue resolver com arbitragem. Livraria a pauta 
dos juízes de primeira instância." 

O professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e sócio da área de contencioso e 
arbitragem do Barcellos Tucunduva, Giancarllo Melito, lembra que os juízes trabalhistas 
têm uma resistência muito grande aos julgamentos arbitrais porque o empregado é visto 
como hipossuficiente, e portanto, deveria ser protegido pelo Judiciário. 

"Acho que o Brasil está longe de admitir a arbitragem em relações trabalhistas como regra 
geral.  

Os árbitros poderiam agilizar esses julgamentos, mas também poderiam impedir o 
trabalhador de pleitear os seus direitos.  

Nós temos que ter cuidado na análise dessa questão", pondera. 
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No Judiciário 

A jurisprudência sobre o tema é bastante diversa. Em 2012, por exemplo, o TST da 7ª 
Região, manteve uma decisão que reconhecia como válida e eficaz, para todos os fins de 
direito, a sentença dada por juiz arbitral em ação trabalhista.  

No caso, a companhia e seus empregados escolheram como árbitro uma pessoa indicada 
pelos trabalhadores, "o presidente da categoria profissional", conforme registra o Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5). 

Contudo, o TST da 8ª Região, deu provimento ao recurso de um trabalhador, ao concluir 
pela não validade de uma "cláusula compromissória arbitral", inserida em seu contrato de 
trabalho.  

A ministra Maria Cristina Peduzzi, relatora da questão, entendeu que a cláusula previa 
uma renúncia prévia a direitos indisponíveis e que ocorreu, no ato da contratação, uma 
desigualdade de forças entre o empregador e o funcionário. Com isso, o tribunal de última 
instância reformou uma sentença do TRT da 10ª Região, que havia reconhecido a validade 
da cláusula arbitral. 

Na opinião de Luiz Carlos Moro, essas decisões mostram a insegurança jurídica envolvida 
na elaboração de contratos de arbitragem para a resolução de litígios trabalhistas.  

Para o advogado, mesmo em casos de altos executivos, é possível que os tribunais 
invalidem o contrato por conta do princípio da hipossuficiência e pela ilegalidade de 
renunciar a direitos indisponíveis por causa do que está escrito na lei de 1996. 

"Acho que o corte para trabalhadores de alta renda muda as proporcionalidades, mas não 
os direitos. A natureza jurídica é exatamente a mesma.  

Eu concordo que o diretor de uma empresa tem mais liberdade de consumo, mas está 
sujeito às mesmas vicissitudes que o empregado mais embaixo na hierarquia", avalia. 

A visão de Moro é que apesar de muitos advogarem essa tese de distinção de natureza 
econômica, aos olhos da lei, ou o sujeito é subordinante, ou é empregado e está 
subordinado. "Ele deve ser tratado da mesma forma. O trato distintivo é o emprego. Mas o 
trabalho dele tem receitas não disponíveis da mesma forma." 

Ricardo Bomfim 

 
 
(Fonte: DCI dia 12/01/2017)  


