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Confiança da indústria volta a subir, aponta CNI  
 
Por Lucas Marchesini  
Os empresários industriais voltaram a demonstrar algum otimismo no início do ano, 
segundo o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei). O indicador avançou 2,1 
pontos em janeiro e ficou em 50,1  limite entre pessimismo e confiança.  
 
Os dados divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que o 
indicador segue oscilando em torno da linha divisória dos 50 pontos que indica otimismo. 
Em dezembro, o Icei havia caído para 48 pontos, ante 51,7 pontos em novembro. Com a 
alta em janeiro, a diferença com o resultado do Icei de janeiro de 2016 é de 13,6 pontos 
para cima, já que naquele mês ele foi de 36,5 pontos.  
 
O resultado, entretanto, "continua abaixo da média histórica, de 54,1 pontos", destacou a 
entidade patronal. Na separação por setor, a indústria extrativa é a mais otimista. O ramo 
tem um Icei de 50,9 pontos, seguidos pela indústria de transformação, com 50,6 pontos e 
a de construção, com 48,2 pontos. As grandes empresas são as com melhores 
expectativas.  
 
O Icei das companhias de grande porte foi de 52,7 pontos neste mês, enquanto as médias 
indicaram um Icei de 48,6 pontos. As pequenas empresas se mostraram pessimistas, com 
um Icei de 46,3 pontos. É a expectativa para o futuro que puxou o Icei para o alto, 
prossegue o estudo, já que o indicador que mede as condições atuais foi de 41,2 pontos 
frente aos 54,7 pontos do componente do Icei que trata das expectativas para os próximos 
seis meses. 
 
 
 

Petrobras eleva contraproposta a sindicatos  
 
Por André Ramalho  
Desde setembro sem conseguir chegar a um acordo com os sindicatos sobre o reajuste 
salarial da categoria, a Petrobras elevou sua contraproposta. Ontem, a estatal propôs um 
reajuste de 8,57%, retroativo a setembro do ano passado, caso os petroleiros concordem 
com a implementação da redução facultativa da jornada de trabalho.  
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A última oferta apresentada pela companhia, há dois meses, previa reajuste de 6%, 
retroativo a setembro, e mais 2,8% a partir de fevereiro  proposta classificada como 
"rebaixada" pelos petroleiros. A petroleira anunciou também que antecipará o pagamento 
da primeira parcela do 13º salário de 2017, de 20 de fevereiro para 27 de janeiro.  
 
Em um comunicado interno aos funcionários, o gerente executivo de Recursos Humanos 
da empresa, José Luiz Marcusso, informou que acreditava ter chegado a "um bom termo 
entre as necessidades dos trabalhadores e a situação financeira da empresa".  
 
A Petrobras afirmou, ainda, que aguarda um posicionamento favorável dos empregados 
para tomar as providências para o pagamento do reajuste e conclusão do acordo coletivo 
de 2016.  
 
A Federação Única dos Petroleiros (FUP) nega que a decisão da Petrobras de elevar a 
proposta salarial esteja condicionada à aceitação, pelos sindicatos, da redução da jornada. 
A estatal propõe a implementação da redução opcional da jornada de trabalho, de oito 
para seis horas diárias, mediante redução de 25% da remuneração para os empregados 
do regime administrativo com horário flexível.  
 
O coordenadorgeral da FUP, José Maria Rangel, disse que a categoria está aberta à 
negociação, mas que a redução da jornada só será implementada se houver acordo com 
os trabalhadores.  
 
A Petrobras acatou o pleito dos sindicatos de debater as regras da redução da jornada 
numa comissão de regimes de trabalho e que foi definido um prazo até 31 de março para 
que as partes cheguem a um acordo sobre o assunto.  
 
A estatal informou que o ponto de partida das discussões, na comissão, será o regramento 
já apresentado pela própria empresa em dezembro. Caso não haja consenso até o prazo 
final, a redução opcional da jornada será implementada a partir de abril deste ano "com 
base na última versão [das regras] definida pela comissão, até que haja um acordo".  
 
A proposta final para o acordo coletivo também mantém pagamento de 100% sobre as 
horas extras. O reajuste de 8,57% vale também para a tabela da remuneração mínima de 
nível e regime (RMNR)  valor mínimo pago pela empresa para empregados de um mesmo 
nível e região, para corrigir distorções salariais entre funcionários. 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 19/01/2017)  
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Parceria com iniciativa privada quer empregar morad ores de rua 
 
São Paulo - Parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o Sindicato das Empresas de 
Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC-SP) prevê a criação de vagas 
destinadas à população de moradores de rua. 
 
Numa primeira etapa do programa "Trabalho Novo", de acordo com o que foi definido, 
serão abertas 550 vagas, incluindo o curso de capacitação mantido pela entidade. Mais de 
33 mil trabalhadores já se beneficiaram da qualificação profissional na área de asseio e 
conservação ministrada pela entidade. 

Participaram da solenidade de fechamento da parceria o prefeito João Doria, o vice-
prefeito Bruno Covas, o presidente do SEAC-SP, Rui Monteiro, e seu vice-presidente, 
Carlos Guimarães. Seis secretários também integravam a comitiva do governo municipal: 
Anderson Pomini (Negócios Jurídicos), Julio Serson (Assuntos Internacionais), Soninha 
Francine (Desenvolvimento Social), Wilson Pollara (Saúde), Fábio Santos (Comunicação) 
e Eliseu Gabriel (Trabalho e Empreendedorismo). 

De acordo com os termos da parceria, caberá à Prefeitura paulistana resolver a questão 
da documentação. A falta de documentos necessários acaba sendo um dos entraves na 
contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Já, o SEAC-SP ficará responsável pela abertura de vagas de trabalho, em empresas 
associadas, para os moradores de rua de São Paulo, bem como o auxílio na logística da 

Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) apontam uma população 
moradora de rua estimada em cerca de 20 mil pessoas na cidade de São Paulo. Esse 
número, segundo a Fipe, é 50% maior que há 15 anos.No início de janeiro, Doria anunciou 
que pretende empregar, até o final de 2017, cerca de 20 mil moradores de rua. As vagas 
seriam criadas em parcerias com sindicatos dos setores de conservação e limpeza da 
cidade, como esta com o SEAC-SP. Uma das funções oferecidas será a de varrição nas 
empresas privadas. 

Como não haverá recursos financeiro público no programa, as empresas que aderirem 
pagarão salário mínimo mensal (R$ 937), além de vantagens, como plano de saúde. Além 
disso, para conseguir a vaga, os candidatos terão que se comprometer a deixar as ruas 
em até 90 dias. 

Da Redação e Agências 
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Cooper Standard prevê duas novas fábricas 
 
Com atuação principalmente no segmento de vedação, a norte-americana planeja abrir uma das 
plantas no Sul do País e outra no Nordeste, com a p erspectiva de aumento da carteira de pedidos 
 

São Paulo - A fabricante de autopeças Cooper Standard está trabalhando para voltar a 
operar no azul no Brasil. Com perspectiva de conquistar novos projetos de montadoras 
localmente, a norte-americana planeja duas novas fábricas no País. 
 
"Estamos estudando investimento adicional no Brasil para abrir uma planta no Sul e outra 
no Sudeste. Queremos ganhar participação de mercado", afirmou nesta quarta-feira (18) o 
diretor-geral da empresa no País, Jürgen Kneissler. 

Com atuação em sistemas de vedação, antivibração e componentes de freio e 
combustível, a companhia atua somente no mercado original (para montadoras). Diante da 
crise que assola o setor, a empresa vem apresentando prejuízo no Brasil desde 2014. 

"A meta para esse ano é voltar a operar com rentabilidade", pondera o executivo. 

No ano passado, a Cooper faturou R$ 290 milhões no País. Para este ano, a projeção é 
alcançar cerca de R$ 300 milhões de faturamento. "Estamos trabalhando na redução de 
custos e no aumento da carteira de clientes para atravessar o período difícil da economia 
brasileira", acrescenta. 

A conquista de novos pedidos de montadoras - que periodicamente renovam seus 
portfólios - será determinante no investimento da Cooper em suas plantas no País. 

Kneissler conta que, ao chegar ao cargo em julho de 2015, a empresa não recebia novos 
pedidos fazia dois anos. "Temos nos empenhado para incrementar a nossa carteira, 
principalmente no quesito qualidade dos produtos." 

Ele conta que o projeto da nova fábrica no Sul do País deve abastecer montadoras como 
Renault e General Motors (GM), por exemplo. "Estamos em 100% dos Ônix do País", 
conta Kneissler. O modelo foi o mais vendido do mercado brasileiro no ano passado. 

Já a nova planta no Nordeste deve servir principalmente à Ford e à Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA). "Os futuros pedidos das montadoras serão primordiais para definirmos 
a capacidade e os investimentos das nossas novas fábricas."  

A expectativa é que a unidade no Nordeste fique para 2018 e, a do Sul, em 2020. 
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A companhia também quer ampliar o fornecimento para caminhões. "Hoje, 95% dos 
nossos pedidos são destinados ao segmento de automóveis. Mas temos planos de elevar 
a participação também no mercado de veículos pesados", revela o diretor da Cooper. 

Operações 

Há 22 anos no Brasil, a Cooper Standard possui três operações em solo nacional. A 
principal delas fica em Varginha (MG), onde trabalham cerca de 1.200 funcionários.  

As outras estão localizadas em Atibaia (SP) e Camaçari (BA), dentro da linha de 
montagem da Ford. 

Kneissler conta que os principais insumos usados na produção da empresa são plástico e 
borracha, que segundo o executivo sofrem grande impacto da variação cambial. "Cerca de 
40% dos nossos custos com borracha são em dólar.  

No segmento de plástico, esse percentual sobe até 80%", diz. 

Por esse motivo, o executivo pondera que a Cooper precisa continuar ajustando os custos 
da companhia no País. "Se o mercado de automóveis não apresentar mais uma retração, 
vamos ter uma virada neste ano", aposta Kneissler. 

Atualmente, a companhia possui na carteira importantes clientes. "A Honda usa vedação 
da Cooper em 80% de sua produção. Já a Toyota, em 100%", afirma.  

Porém, com a forte retração do mercado automotivo, hoje a fabricante está usando entre 
65% e 70% de sua capacidade instalada. "Estamos reestruturando a empresa e 
desenvolvendo projetos próprios para o Brasil. Somos altamente flexíveis", garante. 

Na visão dele, ainda é difícil saber se as medidas tomadas pelo governo surtirão o efeito 
desejado. "O Brasil precisa encarar de frente algumas reformas, como a trabalhista, por 
exemplo."  

Kneissler acrescenta que o cenário ainda é incerto. "Hoje, vejo mais uma esperança de 
melhora do que resultados concretos. Mas ao menos acredito que o País esteja no 
caminho certo", considera. 

Juliana Estigarríbia 
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CNI: confiança do industrial volta a crescer 
 

- Após três meses seguidos de queda, a confiança do setor industrial voltou a crescer e 
sinaliza sentimento neutro dos empresários, informou ontem a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).  

O Índice de Confiança do Empresário Industrial subiu 2,1 pontos entre dezembro de 2016 
e janeiro de 2017 e atingiu 50,1 pontos. 

Apesar do aumento, o indicador segue abaixo da média histórica de 54,1 pontos.  

Segundo a CNI, leituras acima de 50 indicam otimismo e números inferiores sinalizam 
prevalência do pessimismo. Em janeiro de 2016, o dado estava em 36,5 pontos. 

O economista da entidade, Marcelo Azevedo, avalia que a melhora em relação a 
dezembro é resultado de uma série de fatores - como propostas para mudanças na 
legislação trabalhista e medidas para tentar ajudar a situação financeira das empresas e 
famílias - em um cenário de queda do juro e inflação menor.  

"A queda dos juros é importante para incentivar o consumo.  

A notícia de que a inflação está caminhando para a meta fixada pelo Banco Central abre 
possibilidade de novas quedas nos juros nos próximos meses, o que é positivo para a 
economia", disse Azevedo, em nota. 

Os números da CNI mostram que a confiança cresceu especialmente pela expectativa de 
melhora da situação econômica e das empresas nos próximos seis meses -, chegando a 
50,2 pontos.  

Além disso, as perspectivas em relação à própria empresa melhoraram ainda mais -, 
alcançando 56,9 pontos./Estadão Conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Fonte: DCI dia 19/01/2017)  


