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Indústria reage em dezembro e cresce 3%  
 
Por Arícia Martins  
Puxado por um dezembro já um pouco melhor, 2017 parece ter começado com ritmo 
menos desanimador para atividade econômica, que pode se estabilizar já neste primeiro 
trimestre. Os dados do mês do passado sugerem que o quarto trimestre de 2016 não foi 
de todo ruim para a atividade.  
 
Com base em indicadores antecedentes da indústria já divulgados, economistas avaliam 
que a produção mostrou um repique no último mês do ano passado, com alta de cerca de 
3%, depois da surpresa negativa com os dados de novembro. A expansão, concentrada 
nas fábricas de veículos, tende a compensar o desempenho fraco esperado para o varejo 
em igual período e evita tombo mais forte, na casa de 1%, do Produto Interno Bruto (PIB) 
nos últimos três meses.  
 
As notícias um pouco mais positivas para a economia no último bimestre do ano passado, 
depois de quatro meses seguidos de resultados aquém do esperado, ajudam também o 
início de 2017. Para analistas e empresários ouvidos, os dados relativamente melhores, ao 
lado do ciclo de afrouxamento monetário, dão fundamentos para que a confiança volte a 
crescer.  
 
Segundo a Anfavea, entidade que reúne as montadoras, a produção total de veículos 
avançou 40,6% em dezembro, na comparação com igual mês do ano anterior. Com ajuste 
sazonal, a variação corresponde a uma alta de 14,5% ante novembro, nos cálculos da 
MCM Consultores.  
 
O salto de dois dígitos na produção de veículos é o principal fator que deve ter 
impulsionado a produção total no mês, mas outros dados também tiveram alta. Medido 
pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) em parceria com a 
Tendências Consultoria, o fluxo pedagiado de veículos nas estradas cresceu 4,8% na 
passagem mensal, dado dessazonalizado.  
 
Termômetro para a emissão de embalagens, a expedição de papelão ondulado subiu 3,3% 
no período. Nesse caso, o cálculo conta com ajuste do Bradesco. Em relação a dezembro 
de 2015, no entanto, as vendas caíram 2,8%, segundo informações prévias da ABPO, que 
representa as empresas do setor. Para Sergio Ribas, diretor da entidade, o número do 
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mês passado ainda não marca um ponto de inflexão da atividade, mas, ao menos, mostra 
que não houve piora adicional.  
 

 
 
Ribas avalia que a expedição de papelão deve voltar ao campo positivo nos primeiros três 
meses de 2017, na comparação anual. O corte em ritmo mais rápido da taxa Selic, diz ele, 
pode dar uma injeção de ânimo em empresários e consumidores, o que contribui para um 
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início de ano melhor para a atividade. Além disso, a base de comparação baixa do 
primeiro trimestre de 2016 deve ajudar as vendas nos primeiros três meses de 2017.  
 
O primeiro trimestre de 2016 também foi o mais fraco para as vendas de aços planos, que 
tendem a crescer em igual intervalo deste ano, diz Carlos Loureiro, presidente do Instituto 
Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Depois da queda de 2,3% em novembro, ante 
igual mês de 2015, as vendas do setor devem ter subido ligeiramente em dezembro, prevê 
Loureiro.  
 
Para o empresário, o setor  que fornece insumo para a indústria automobilística, 
fabricantes de máquinas e equipamentos e para a construção civil  "parou de piorar" no 
segundo semestre de 2016, em resposta ao ajuste de estoques na indústria, 
principalmente no setor automotivo.  
 
Em sua avaliação, todas as medidas tomadas pelo governo para reaquecer a economia, 
com destaque para a redução dos juros, devem surtir efeito mais acentuado sobre a 
atividade somente no segundo semestre.  
 
A perspectiva de flexibilização mais célere da política monetária, que deve chegar a corte 
de cinco pontos na Selic, assim como indícios de retomada mais firme da atividade no fim 
de 2016, reforçam a projeção de expansão perto de 1% do PIB na média de 2017, afirma 
relatório da LCA Consultores.  
 
Com base nos indicadores antecedentes já conhecidos, Rodolfo Margato, do Santander, 
estima que a produção industrial avançou 3% de novembro para o último mês de 2016, 
feitos os ajustes sazonais. O comércio varejista, porém, deve ter mostrado comportamento 
"bastante negativo" no mês, diz, devolvendo parte da alta de 2% das vendas restritas (não 
incluem automóveis e material de construção) e de 0,6% das ampliadas em novembro, 
resultado que foi impulsionado pelos descontos das promoções do Black Friday.  
 
"Apesar dos vetores em direção contrária, dezembro foi um mês favorável para a atividade 
econômica", diz Margato, para quem a expansão da produção em dezembro parece ter 
sido disseminada, ainda que mais influenciada pelo desempenho de veículos. A dúvida, 
pondera, é se a trajetória mais positiva vai continuar nos próximos meses. "Acreditamos 
num meio termo", comenta, o que significa uma recuperação bastante gradual da atividade 
geral em 2017.  
 
Além da indústria, os serviços também contribuíram positivamente com a atividade no 
último mês do ano passado, acrescenta Leandro Padulla, da MCM. Em seus cálculos, o 
volume prestado de serviços aumentou 1,4% sobre novembro, puxado por segmentos 
mais ligados à indústria, como serviços prestados às empresas e de transportes.  
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Com os dados disponíveis até novembro, menciona Padulla, o "tracker" do PIB da 
consultoria indica retração de 0,7% do indicador entre o terceiro e o quarto trimestres de 
2016. Já incluindo as projeções da consultoria para dezembro, o recuo diminui para 0,1%. 
"Não necessariamente será essa queda, mas, se vierem parte dos resultados positivos 
esperados, a retração deve ficar entre 0,3% e 0,4%", prevê. O PIB deve voltar ao campo 
positivo no primeiro trimestre de 2017, afirma o economista, ainda que com alta pequena, 
de 0,2%.  
 
"Se antes as projeções estavam na casa de 1% para a queda do PIB no quarto trimestre, 
agora voltaram a ficar em torno de 0,5%", diz Margato, do Santander, o que relaciona aos 
índices antecedentes mais positivos de dezembro e à variação acima do esperado do 
comércio no mês anterior. Ele também prevê desempenho próximo à estabilidade do PIB 
na abertura deste ano. 
 

 
 
Alunos de MBA querem pôr fim ao sexismo no trabalho   
 
Por Jonathan Moules  
O tradicional pub londrino Sir John Balcombe, elogiado na internet por "suas cervejas ales 
de verdade e sua culinária britânica", não é o local mais óbvio para reuniões de uma 
associação de estudantes de administração interessados em promover exemplos sobre 
igualdade de gênero. Harish Patel, aluno do programa de MBA na London Business 
School, que chama a garçonete de "amor" ao fazer seus pedidos, também pode não 
parecer a pessoa mais ideal para liderar as iniciativas de um movimento feminista.  
 
Há muito que vai contra a lógica no Manbassadors, o grupo formado e cofundado por Patel 
com o apoio do clube Women in Business, também da London Business School. A 
começar por se tratar de uma iniciativa para apoiar a causa das mulheres no mundo 
executivo, mas que é liderada por homens.  
 
Patel sentiu que precisava fazer algo quando viu as dificuldades enfrentadas pela irmã na 
carreira depois que ela saiu de licençamaternidade. "O que ela teve de passar apenas 
para conseguir algum tempo livre para cuidar da filha simplesmente não parecia justo", 
conta. Sua esperança é que essas barreiras não existam mais quando sua jovem sobrinha 
chegar à idade de trabalho.  
 
Há um equilíbrio quase perfeito de gênero em torno da mesa do pub Sir John Balcombe, 
onde seis homens e sete mulheres estão envolvidos em discussões regadas a cerveja. 
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Entre eles está André Moscoso, que antes de entrar no MBA trabalhou no setor bancário 
na Guatemala, seu país natal, e na Costa Rica. Ele diz ter entrado no grupo depois de ser 
encorajado por duas amigas que trabalhavam para o grupo da Organização das Nações 
Unidas pela igualdade gênero, a ONU Mulheres.  
 
"Nunca havia pensado nisso antes de conversar com elas", conta. "Precisava fazer algo." 
Juntarse ao Manbassadors é um primeiro passo, diz Moscoso, acrescentando que gostaria 
de fazer mais depois que terminar o curso, onde quer que venha a trabalhar.  
 
O grupo Manbassadors, da London Business School, organiza eventos que vão desde 
reuniões em pubs a conferências nas quais os palestrantes convidados podem falar sobre 
aspectos da igualdade de gênero para salas cheias de estudantes. Há planos de promover 
oficinas, lideradas pelo pessoal da própria faculdade ou por especialistas externos em 
recursos humanos. A ideia é discutir diversos assuntos relacionados, entre os quais como 
reconhecer e evitar práticas implicitamente tendenciosas em termos de gênero nas 
avaliações gerenciais de desempenho.  
 
"Nossa abordagem vem sendo promover atividades e educar os homens ao longo do 
amplo espectro de pontos de vista que uma classe de MBA pode oferecer, desde pessoas 
que estão desinteressadas até os que se autoidentificam como feministas", afirma Patel.  
 
Aos que mostraram interesse até agora, foi pedido comprometimento para que "se 
empenhem ativamente" em conversas sobre diferenças de gênero com os estudantes 
amigos no campus. "A ideia foi pedir aos estudantes não apenas que entrem para as listas 
de contatos ou mostrem seu apoio, mas que se comprometam a ser participantes ativos 
nas discussões de gênero", diz Patel, acrescentando que o grupo recolheu mais de 350 
assinaturas.  
 
A London Business School não é a única escola de negócios a organizar grupos de defesa 
dos direitos das mulheres liderados por homens. Dez iniciativas, incluindo ações de alunos 
da Harvard Business School, de Wharton e da Columbia Business School, juntaramse à 
iniciativa chamada Men as Allies (homens como aliados) para defender a melhoria do 
ensino sobre igualdade de gênero para os estudantes homens. O Men as Allies é 
coordenado pela Forté Foundation, um consórcio sem fins lucrativos de escolas de 
negócios e empresas multinacionais que pressiona por maiores oportunidades para as 
mulheres.  
 
Os campi das escolas de negócios, em sua maioria dominados por estudantes homens, 
ainda têm muito a avançar. De acordo com a pesquisa e ranking mais recente elaborado 
pelo "Financial Times", apenas 35% dos estudantes de MBA das cem primeiras escolas de 
administração do mundo na classificação do jornal são mulheres. O equilíbrio melhorou 
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apenas um pouco desde que o "Financial Times" começou a realizar as pesquisas em 
2006, quando 29% dos estudantes de MBA eram mulheres.  
 
A diretoraexecutiva da Forté Foundation, Elissa Sangster, diz que houve um "aumento 
repentino no interesse" dos homens em se envolver em questões de igualdade de gênero 
nos campi. "Muitos homens se sentiam como forasteiros e não sabiam como se envolver", 
diz Elissa. "Nossa iniciativa esclarece o que os estudantes de MBA homens podem fazer 
para melhorar a diversidade nos campi, algo que vai criar um efeito dominó positivo tanto 
agora, na escola, como quando eles voltarem ao mundo empresarial." 
 
As escolas de negócios ficaram um pouco mais equilibradas em termos de gênero desde 
que a fundação Forté foi criada, em 2001, segundo Elissa. Na época, 28% dos estudantes 
das escolasmembro da instituição eram mulheres, enquanto hoje são 36%.  
 
Para as mulheres, o maior empecilho para inscreverse em escolas de administração é o 
custo. Algumas bolsas são exclusivas para mulheres. A organização de Elissa administra 
uma delas, a Forté Fellows, que seleciona todos os anos 1,1 mil estudantes de MBA 
mulheres e paga cerca de US$ 20 mil dos custos de cada uma em 50 escolas de 
administração associadas.  
 
"As mulheres são avessas ao risco, quando se trata de investir nelas mesmas", diz Elissa. 
"Não se trata tanto do valor que elas dão aos estudos em administração, mas mais do 
tempo que isso vai lhes tomar de seus compromissos atuais, com a perda de salários e a 
perspectiva de voltar à escola em tempo integral."  
 
Iseult Finn é uma das fundadoras do grupo Manbassadors na London Business School, ao 
lado de Patel. Cirurgiã formada, ela começou seu MBA para mudar de carreira. Sua 
intenção é entrar no ramo de consultoria e um dos motivos pelos quais ela quis sair da 
medicina foi o sexismo que enfrentou nas salas de operação ao longo dos anos. "As 
pessoas vão dizer que isso não existe, que é o mesmo para homens e mulheres. Discordo 
fortemente disso", diz Iseult.  
 
Patel admite que há muito trabalho a ser feito para mudar a atitude geral em relação à 
igualdade de gênero, mas destaca que as escolas de negócios são lugares importantes 
para se começar, porque é onde provavelmente estão sendo treinadas pessoas que vão 
comandar empresas no futuro. "Essas habilidades, esses aprendizados e essas 
experiências podem muito bem vir a ser valiosos daqui a 15 ou 20 anos", diz Patel. "Não é 
algo que vai necessariamente acontecer da noite para o dia." (Tradução de Sabino 
Ahumada) 
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Produto têxtil vai pagar menos ICMS em SP  
 
Por Cibelle Bouças  
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou no fim de dezembro uma 
proposta que estabelece o uso de crédito presumido equivalente a 80% do valor do 
Impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a saída do Estado 
de produtos têxteis que contenham resíduos recicláveis (retalhos de tecidos recicláveis e 
materiais derivados da moagem ou trituração de resíduos plásticos recicláveis).  
 
A proposta aguarda sanção do governo do Estado de São Paulo.  
 
O crédito funciona da seguinte forma: se uma indústria vende, a outros Estados, R$ 100 
mil em produtos têxteis feitos somente com materiais reciclados, em vez de pagar R$ 18 
mil de ICMS (alíquota de 18%), pagaria R$ 3,6 mil (ou 20% do valor cheio).  
 
Se o produto tiver 50% de materiais reciclados, o crédito presumido será de 80% sobre 
esse percentual.  
 
Para o presidente d SinditêxtilSP, Luiz Arthur Pacheco, a medida representa um passo 
para a retomada da competitividade da produção têxtil em São Paulo.  
 
O Estado responde por 30% da cadeia têxtil nacional.  
 
"A redução do ICMS na saída de produtos reciclados não resolve o problema, mas traz 
uma melhora", afirmou Pacheco.  
 
No Rio de Janeiro, por exemplo, a alíquota de ICMS sobre têxteis e confecção é de 3,5%; 
em Santa Catarina, as alíquotas variam de 3,5% a 4%.  
 
O SinditêxtilSP não tem dados do volume de resíduos usados na produção em São Paulo.  
 
No Brasil, as indústrias têxteis geram 170 mil toneladas de resíduos têxteis por ano (10% 
da produção nacional). Desse total, entre 70 mil e 72 mil toneladas são recicladas. 
 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 23/01/2017)  
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Ministério do Trabalho aperta cerco contra fraudes em 
benefícios sociais 
 
Por meio de parceria com o Ministério do Desenvolvi mento Social, pasta irá cruzar dados de usuários 
de programas públicos. Tendência é de aumento da fi scalização com outros acertos 
 
São Paulo - O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) está apertando o cerco contra as 
fraudes no pagamento de benefícios sociais por meio de parcerias com outros órgãos. A 
mais recente delas foi feita com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). 
Na última quinta-feira, os ministros das duas pastas, Ronaldo Nogueira (Trabalho) e 
Osmar Terra (Desenvolvimento Social e Agrário), fizeram um acordo para trocar 
informações entre os seus bancos de dados. 

Por meio dessa iniciativa, os ministérios poderão identificar casos de pagamentos 
indevidos de benefícios e suspender aqueles originados por meio de fraude. "Nosso 
objetivo é fazer uma melhor gestão dos recursos públicos e garantir que as pessoas que 
necessitam de assistência do Estado não sejam prejudicadas por aqueles que fraudam os 
cofres públicos", declarou o ministro Ronaldo Nogueira, em uma nota oficial da pasta. 

De acordo com o MTE, o gasto anual do governo federal com o benefício do seguro-
desemprego, por exemplo, é de R$ 35 bilhões, sendo que até R$ 700 milhões destes 
poderiam ser economizados com a suspensão de pagamentos indevidos. 

O vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), Luiz Fernando Nóbrega, comenta que as parcerias entre os mais 
diversos órgãos e ministérios têm sido uma forma do governo federal aprimorar a sua 
fiscalização nos últimos anos. O próprio MTE já tem um acordo de cooperação com a 
Caixa Econômica Federal, por exemplo, para a troca de informações. 

Novos acordos 

Em nota, o MTE afirmou que novas parcerias devem ser firmadas nos próximos meses 
visando o combate a fraudes. O DCI procurou o órgão para obter mais informações, porém 
a pasta disse que não dará detalhes sobre as novas parcerias, por enquanto. 

Nóbrega, do CFC, considera que a atuação conjunta entre os órgãos é importante para 
que a União evite despesas desnecessárias, melhorando, desta forma, a gestão das suas 
receitas e despesas. 
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Porém, ele avalia que o governo federal deve ter mais celeridade no momento de analisar 
recursos de pessoas que questionam na justiça o cancelamento de seus benefícios. 

Ele conta, por exemplo, que acompanhou o caso de uma pessoa que recebia seguro-
desemprego, mas que, ao não conseguir se recolocar no mercado de trabalho, decidiu 
abrir uma empresa. "No momento em que esta pessoa abriu um CNPJ [Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas], o ministério cancelou automaticamente o seu do seguro-
desemprego, sem mesmo ela ter passado a auferir alguma renda com a sua empresa", 
relata Nóbrega. 

"Esta pessoa entrou com recurso. Contudo, este demorou quatro meses para ser 
analisado. A meu ver, portanto, falta celeridade ao governo no momento de verificar casos 
como este. Isto é importante para que não ocorram injustiças." 

O especialista do CFC ressalta, por outro lado, que este caso demonstra o alcance da 
troca de informações entre os órgãos públicos. "Estamos falando de uma fiscalização que 
foi bem sucedida por meio de um cruzamento de dados entre Junta Comercial e MTE", diz 
Luiz Fernando Nóbrega. 

O sócio do setor trabalhista do escritório Siqueira Castro Advogados, Rafael Ferraresi, 
comenta que situações de injustiça no cancelamento de benefícios sociais se tratam, 
geralmente, de casos isolados e que o maior imbróglio dos programas estatais é fraudes. 
"Essas ocorrências de injustiça não são um problema generalizado, mas, sim, isolados. Na 
verdade, o que aconteceu nos últimos anos foi um aumento expressivo das fraudes. 
Somente nos anos de 2014 e de 2015, o governo identificou mais de R$ 2,5 bilhões de 
fraudes no âmbito do Bolsa Família", ressalta Ferraresi. 

"Em um país que precisa colocar as suas contas em dia, é extremamente necessário que 
as fraudes sejam investigadas", complementa o advogado. 

A mais recente parceria da pasta do Trabalho vai permitir ao órgão ter acesso à base de 
dados do Cadastro Único (Cadúnico), que é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário. O Cadúnico é responsável pela seleção de pessoas beneficiadas pelos 
programas sociais do governo. 

O sistema foi criado em 2011 para identificar as famílias brasileiras em situação de 
vulnerabilidade, com renda entre meio e três salários mínimos. Para receber o Bolsa 
Família, por exemplo, é preciso fazer parte do Cadúnico. O cadastramento no sistema é 
feito pelas prefeituras. Atualmente, há cerca de 80 milhões de pessoas registradas no 
Cadúnico. 
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Ainda na última quinta, o MTE liberou o lote de pagamento do seguro-desemprego com os 
novos valores que levam em conta o salário mínimo desde o dia 1º de janeiro. 

Paullà Salàti 

 

País perde 1,3 milhão de emprego 
 
São Paulo - O ano de 2016 encerrou com queda no ritmo da perda de empregos formais 
no País, conforme o Ministério do Trabalho. Nos últimos 12 meses, foram fechadas 
1.321.994 vagas, 14% a menos do que no mesmo período de 2015. Apesar dos números 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) ainda serem negativos, a 
comparação já mostra uma diminuição significativa no fechamento de vagas. 
 
A crise começou a perder fôlego em abril de 2016, quando o País registrava o pico de 
1.825.609 vagas fechadas em um período de 12 meses. Mas esse número começou a cair 
mês a mês. No final do ano, a perda em 12 meses já estava menor em 503.615 postos. 
Em dezembro, período que historicamente mostra aumento nas demissões, a perda foi de 
462.366 vagas, 22,4% menor do que no mesmo período de 2015, "outro dado que mostra 
o arrefecimento na crise do emprego". 

Contudo, 2016 ainda apresentou resultados negativos em todos os setores. Em números 
relativos, o setor que menos sofreu nos últimos 12 meses foi o da Agricultura, com um 
fechamento de apenas 0,84% das vagas, seguido pela Administração Pública, que teve 
percentual negativo de 0,97%. O Comércio e os Serviços tiveram perdas de 2,22% e 
2,28% respectivamente. 

Já o setor que mais sofreu foi o da Construção Civil, que fechou 13,48% dos postos 
formais, seguido pelo Extrativo Mineral (-5,67%) e a Indústria da Transformação (-4,23%). 
Com relação ao salário, o Caged apontou que na média de admissão em 2016, esse 
ganho do trabalhador caiu 1,09% ante 2015, passando de R$ 1.389,19 para R$ 1.374,12. 

Regiões 

Entre as 27 unidades da federação, os estado de Roraima se destacou com resultado 
positivo na criação de empregos formais no ano passado. O estoque de vagas passou de 
51.662 em dezembro de 2015 para 51.746 em dezembro de 2016 - uma alta de 0,16%. 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também foram os que 
menos sofreram com a crise em 2016. 

Da redação 
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Atividade pode ser retomada neste início de ano 
 
Segundo o economista da CNI, Marcelo Azevedo, haver á alguma melhora na produção ainda no 
começo de 2017 para adequar os estoques das fábrica s que terminaram 2016 abaixo do planejado 
 
São Paulo - Depois de encerrar 2016 com estoques abaixo do planejado, a indústria 
nacional poderá elevar o ritmo da atividade para recompor esses níveis, estima o 
economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Marcelo Azevedo. "O fato de os 
estoques ficarem abaixo do planejado significa que haverá um aumento da produção para 
recompor esses estoques. E qualquer aumento na demanda, coisa que é esperada pelos 
empresários, vai levar a um aumento adicional da produção para atender essa demanda 
crescente também", explica Azevedo. 

Na visão otimista dele, se esse cenário se confirmar e se mantiver ao longo do ano, pode 
haver um aquecimento da atividade industrial e até volta da geração de emprego. O 
economista acrescenta que a expectativa dos empresários para os próximos meses 
melhorou na passagem de dezembro para janeiro. Após três meses de queda, o Índice de 
Confiança do Empresário Industrial (ICEI) voltou aos 50,1 pontos. O indicador varia de 0 a 
100, sendo que abaixo dos 50 pontos aponta visão negativa do setor. 

De acordo com a Sondagem Industrial divulgada pela CNI, na última sexta-feira (20), com 
exceção do emprego, todos os índices de expectativa ficaram acima dos 50 pontos. Os 
empresários esperam o aumento da demanda, das exportações e da compra de matérias-
primas nos próximos seis meses. 

A perspectiva para investimentos nos setor também melhorou, conforme mostra o 
levantamento. O indicador de intenção de investimento apresentou crescimento pelo nono 
mês consecutivo, subindo 0,7 ponto em janeiro frente a dezembro, para 45,3 pontos. 
Embora ainda abaixo de 50 pontos, vale mencionar que quanto mais alto o índice, maior a 
propensão do empresário em investir. 

Crise 

Segundo os empresários, a elevada carga tributária, com 45,9% das menções, a demanda 
insuficiente, com 38,2% das respostas, e a taxa de juros elevadas, com 27,9% das 
assinalações, foram os principais obstáculos enfrentados no quarto trimestre de 2016. Em 
seguida, vem a inadimplência dos clientes, mencionada por 24,7% dos empresários, e a 
falta de capital de giro, com 22,1% das respostas. Já o índice de acesso ao crédito ficou 
praticamente estável, com alta de 0,3 ponto, a 30,8 pontos - muito abaixo dos 50 pontos e 
próximo ao menor valor da série: 29 pontos no segundo trimestre de 2016. 

Vanessa Stecanella 
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Sindicalistas vão pressionar por mudança na Previdê ncia 
 
- Em reunião realizada na sexta-feira (20), na sede do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em São Paulo, representantes das 

centrais sindicais decidiram que irão a Brasília no dia 22 de fevereiro para tentar 

pressionar parlamentares por mudanças na reforma da Previdência. 

 

No encontro, no qual participaram representantes da Força Sindical, CUT, UGT, Nova 

Central, CSB, CTB, Intersindical e Conlutas, ficou acertado ainda que as entidades 

tentarão organizar para a segunda quinzena de março um Dia Nacional de Paralisações 

também para marcar posição contra a reforma da Previdência. 

A ideia dos sindicalistas na reunião de fevereiro é conseguir rodadas de conversas com 

líderes dos partidos e os novos presidentes da Câmara e do Senado para sensibilizá-los a 

alterar a proposta de reforma da Previdência, atendendo às reivindicações trabalhistas. 

O presidente da Força, deputado Paulinho (SD-SP), disse que as entidades não permitirão 

que se retirem direitos dos trabalhadores. Na nota, a Força Sindical lembra que Paulinho e 

os deputados Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), Adalberto Galvão (PSB-BA) e Rogério Rosso 

(PSD-RJ) apresentaram uma emenda na Câmara fixando a aposentadoria para as 

mulheres aos 58 anos e aos 60 anos para os homens. 

Para o deputado, é "muito injusto" igualar a idade mínima entre homens e mulheres para 

65 anos, como prevê a propostas enviada pelo presidente Michel Temer ao Congresso. / 

Estadão Conteúdo 

 
 
 
(Fonte: DCI dia 23/01/2017)  
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Desemprego ampliado no Brasil é de 21,2%, quase o d obro da 
taxa oficial 
 
Emprego. Em pesquisa do Credit Suisse, que soma aos  desempregados as pessoas que desistiram 
de procurar trabalho ou vivem de bicos, Brasil fico u com o sexto maior porcentual entre 31 nações e 
à frente de países com renda semelhante, como Turqu ia e México 
 
Alexa Salomão, Impresso 
A deterioração do mercado de trabalho no Brasil é muito mais profunda do que indicam as 
pesquisas tradicionais. Segundo estudo comparativo do banco Credit Suisse, o Brasil está 
entre os recordistas globais do chamado desemprego ampliado. O levantamento indica 
que o Brasil tem a sexta maior taxa de desemprego ampliado entre 31 países 
desenvolvidos e emergentes que foram avaliados. Em síntese, a taxa de desemprego 
tradicional considera apenas quem procura trabalho e não encontra. A taxa de 
desemprego ampliada usa uma métrica mais complexa: inclui quem faz bico por falta de 
opção e trabalha menos do que poderia ou desistiu de procurar trabalho – sofre do 
chamado desalento (leia mais abaixo).  
 
De acordo com os dados mais recentes, do terceiro trimestre de 2016, a taxa de 
desemprego ampliada do Brasil bateu em 21,2% – quase o dobro do desemprego oficial, 
que nesse período alcançou 11,8%. Por esse critério, perto de 23 milhões de brasileiros 
estariam desempregados ou subutilizados. Numa comparação internacional, a taxa de 
desemprego ampliado do Brasil está bem acima da média dos países analisados, que é de 
16,1%. Também fica acima da taxa de países com renda comparável a do Brasil, como 
México (18,3%) e Turquia (15,9%). O Brasil está atrás apenas de países profundamente 
afetados pela crise internacional: Grécia (o recordista, com 31,2% de desemprego 
ampliado), Espanha (29,75%), Itália (24,6%), Croácia (24,6%) e Chipre (23,8%).  
 
Esta é a primeira vez que um levantamento do gênero inclui o Brasil e isso só foi possível 
porque agora há dados disponíveis no organismo oficial responsável por acompanhar o 
mercado de trabalho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desde 
novembro do ano passado, o IBGE oferece informações complementares sobre a 
subutilização da força de trabalho. Foi com base nessas novas estatísticas que o banco 
organizou o levantamento. “Os novos indicadores oficiais permitem uma visão mais 
abrangente sobre a realidade do mercado de trabalho brasileiro e uma comparação 
internacional”, diz Leonardo Fonseca, economista do Credit Suisse que coordenou o 
estudo.  
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Concreto. O paulistano Tiago de Oliveira Souza, 32 anos, é um exemplo da sutileza da 
nova estatística. Ele não engrossa a taxa de desemprego tradicional, pois tem uma 
ocupação: é motorista do Uber. Mas preenche os requisitos para compor a taxa de 
desemprego ampliado porque é subutilizado. Souza trabalha menos horas do que poderia. 
“Tento fazer 8 horas por dia, mas nem sempre consigo, porque tem concorrência. A 
demanda oscila, tudo é muito imprevisível”, diz.  
 
Tiago também está numa atividade abaixo de suas qualificações. Fala, lê e escreve em 
inglês com facilidade. Tem, na sua definição, nível “intermediário avançado”. Apenas 5% 
dos brasileiros têm esse domínio do idioma. De 2004 a 2014, foi metalúrgico na Mercedes-
Benz Caminhões, em São Bernardo do Campo (SP). Foi de montador a inspetor de 
qualidade.  
 
Aderiu a um programa de demissão voluntária pois achou que poderia fazer carreira em 
outra atividade. Ocorre que, naquele momento, a crise chegou e as suas possibilidades 
foram se estreitando. Souza, que toca guitarra e violão, foi ser vendedor numa loja de 
instrumentos musicais, mas não se adaptou. “As metas eram altas e as vendas caíam”, 
diz. Decidiu, então, trabalhar num bar de jazz, na Vila Madalena. “Em maio do ano 
passado, o bar não resistiu e fechou”, diz ele. Por quatro meses, distribuiu currículos, sem 
sucesso. Sobrou ser motorista. “O Uber era para complementar renda e virou atividade 
principal. Ainda bem que eu tenho isso.”  
 
O economista Sérgio Firpo, professor e pesquisador do Insper, lembra que há muitos 
critérios para medir o desemprego. Historicamente, o desemprego do IBGE foi inferior ao 
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). “O que 
importa é que haja padronização”, diz Firpo. Nesse caso, o desemprego ampliado é um 
refinamento nas estatísticas que aperfeiçoa a análise do mercado de trabalho.  
 
Produtividade. O relatório do banco Credit Suisse sobre a macroeconomia brasileira traz 
um dado preocupante: setores considerados mais produtivos demitem mais do que os 
menos produtivos. Essa dinâmica vai puxar para baixo a produtividade do trabalho no 
Brasil, que já está muito aquém do adequado, e levar a uma mudança estrutural para pior. 
“Isso vai fazer com o que Brasil cresça menos no médio e no longo prazos”, diz Leonardo 
Fonseca, economista do banco que coordenou o relatório. Segundo Fonseca, a análise 
mais acurada das demissões deixa claro que setores de alta produtividade, como 
imobiliário, intermediação financeira e serviços de informação, foram mais ágeis em se 
ajustar à recessão. “Setores mais produtivos demitiram mais gente”, diz.  
 
Nos setores menos eficientes da economia, o que se vê é o inverso. As demissões foram 
graduais. Em alguns casos, como administração, saúde e educação pública, os cortes 
nem foram feitos. O relatório destaca que setores mais produtivos têm uma participação 
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menor no mercado de trabalho e, portanto, menor influência no comportamento do 
emprego. No entanto, os setores mais eficientes fazem enorme diferença sobre a 
capacidade da economia como um todo crescer. Um número menor de pessoas em áreas 
mais produtivas e um número maior em áreas menos produtivas puxa para baixo a 
produtividade total. “Isso indica que a atual recessão vai ter um impacto permanente sobre 
a capacidade de o País crescer no futuro”, diz Fonseca.  
 
 
 

Mesmo endividado, trabalhador vai sacar FGTS para i nvestir, 
diz pesquisa 
 
Para especialistas, o mais recomendado é priorizar o  pagamento de dívidas com taxas de juros mais altas  
 
Malena Oliveira , O Estado de S. Paulo 
O saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será 
liberado a partir de março. Porém, o dinheiro que antes estava fora dos planos agora já 
tem destino certo para uma parcela dos brasileiros. O governo espera que os R$ 30 
bilhões aos quais terão acesso 10,1 milhões de trabalhadores sejam usados 
principalmente para pagar dívidas. No entanto, parte desse público pretende investir o 
dinheiro, mesmo com as contas no vermelho. 
 
Foi o que mostrou uma pesquisa do aplicativo de controle financeiro Guiabolso. Das 1,4 
mil pessoas consultadas, 44,8% investiriam o valor sacado e 33,6% colocariam o 
orçamento em dia. Mesmo entre os endividados, aplicar o dinheiro foi a resposta de 43,8% 
dos participantes, contra 37% que vão priorizar o pagamento desses débitos. 
 
A estudante Vanessa Garcia, 27 anos, vai usar o valor a ser resgatado para cobrir o saldo 
negativo da conta bancária – ela teve de recorrer ao crédito pré-aprovado após perder o 
emprego. No entanto, ela diz que também pretende poupar para terminar os estudos. 
“Assim que voltar a trabalhar, devo investir no Tesouro Direto”, diz. “Criar uma reserva 
financeira é importante, e as pessoas estão cada vez mais conscientes disso”, diz o 
presidente do Guiabolso, Thiago Alvarez. Mas ele alerta que não faz sentido investir 
quando se tem dívidas caras.  
 
Alvarez aconselha a quitar o que está pendente e evitar novos endividamentos do tipo 
“bola de neve”. “Pela conveniência, as pessoas acabam entrando no cheque especial ou 
no rotativo do cartão e só depois percebem que essas modalidades são caras”, diz. Em 
dezembro, os juros do cheque especial chegaram a 12,58% ao mês, em média. Já os do 
rotativo do cartão de crédito ficaram em 15,33%. Os dados são de um estudo da 
Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). 
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O educador financeiro Rafael Seabra lembra que dificilmente uma aplicação financeira 
renderia o suficiente para superar os juros. “Mesmo no Tesouro Direto, em que é possível 
ter rentabilidade em torno de 1% ao mês, não compensaria”, diz. 
 
A exceção se dá no caso dos financiamentos imobiliários. Caso a taxa de juros cobrada 
seja inferior a 1% ao mês, é possível aplicar recursos para resgatar no futuro uma quantia 
superior ao necessário para quitar o restante do financiamento. 
 
Quanto aos investimentos, mesmo modalidades mais conservadoras, como a poupança, 
remuneram a taxas mais altas.  Em cálculos feitos para o Estado com aplicações de curto 
prazo (um ano), o professor Alexandre Cabral, do Laboratório de Finanças da Fundação 
Instituto de Administração (FIA), mostra que o FGTS perde das principais aplicações de 
renda fixa (veja no gráfico ao lado). 
 
A Letra de Crédito Imobiliário (LCI) lidera e consegue rentabilidade de 11,05% ao ano, 
contra 4,24% do FGTS. O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é o segundo colocado, 
com retorno de 9,12%, e o Tesouro Direto Selic, o terceiro, com 8,77%.  
 
Estrategista da Guide Investimentos, Luis Gustavo Pereira recomenda títulos públicos pré-
fixados e indexados à inflação. 
 
Com folga financeira, o economista Carlos Miranda, 26 anos, pretende usar parte do saldo 
do FGTS para viajar nas férias. Com o dinheiro, ele poderá escolher um destino que 
inicialmente não caberia no bolso e poderá estender a estadia. A outra parte dos recursos 
será aplicada em CDB e Tesouro. 
 
Para quem precisa dos recursos do FGTS com urgência, é possível antecipar o 
recebimento com bancos, porém é preciso fazer conta para evitar um mau negócio.  
 
Na semana passada, o Santander anunciou a criação de uma linha de crédito que 
antecipa o equivalente ao que poderá ser sacado do FGTS. As taxas vão de 2,59% a 
4,59% ao mês. “O valor integral é depositado na conta do cliente 24 horas após a 
contratação. A liquidação é feita em uma única parcela, descontada no mês do aniversário 
do cliente”, diz o superintendente do banco, Geraldo Rodrigues. 
 
Bradesco e Banco do Brasil estão avaliando a criação de uma linha semelhante. O Itaú diz 
que já oferece diversas modalidades de crédito pré-aprovado. A Caixa Econômica não se 
pronunciou. 
 
 
(Fonte: Estado de SP dia 23/01/2017)  
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Empregos na crise oferecem renda menor e sem proteç ão 
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(Fonte: Folha de SP dia 23/01/2017)  
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