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Produção industrial cresce 2,3% em dezembro e indic a 
expansão em 2017  
 
Por Tainara Machado e Robson Sales  
A alta de 2,3% da produção industrial em dezembro, depois de aumento de 0,4% em 
novembro, na série com ajuste sazonal, reforçou a expectativa de que 2017 seja um ano 
de crescimento, ainda que pequeno, para a atividade, depois de uma crise que já dura três 
anos. O avanço da indústria ainda está baseado na fabricação de veículos, que aumentou 
10,8% em dezembro, e há dúvida se o resultado se sustentará em janeiro. Os dados 
divulgados ontem pelo IBGE trouxeram alguns pontos animadores. O índice de difusão, 
que mede o número de setores em que a produção subiu, passou de 50% pela primeira 
vez desde 2012, mostrando que a alta de dezembro não se baseou em apenas um 
segmento.  
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A queda de 6,6% da atividade manufatureira em 2016 também "esconde" o fato de que, no 
acumulado em 12 meses, a produção está caindo menos desde junho de 2016, pior 
momento para o setor, quando o tombo foi de 9,7%.  
 
O fato de o setor ter encerrado o ano com crescimento na variação mensal também dá 
uma ajuda para 2017, já que a alta da produção em dezembro deixou uma herança 
estatística de cerca de 1% para o ano. Ou seja, se ao longo de todos os meses a produção 
se mantiver no mesmo nível que o observado em dezembro, o setor encerraria o ano com 
crescimento de 1%.  
 
Números menos negativos, contudo, não mudam o quadro de lenta e gradual retomada da 
indústria. "O ano de 2016 termina melhor que 2015, mas isso está longe de significar 
trajetória consolidada de recuperação", diz André Macedo, do IBGE. Apesar do resultado 
de dezembro, o nível de produção ainda está 19% abaixo do pico alcançado em junho de 
2013. Macedo avalia que é preciso esperar os resultados do primeiro trimestre para 
afirmar se há uma tendência consolidada de melhora. O pano de fundo é o mesmo: as 
empresas continuam a demitir, a renda está menor e o crédito, caro e restrito.  
 
Para Daniel Silva, economista do Modal Asset, boa parte da recuperação esboçada até 
agora está baseada no aumento de 10,8% da produção de veículos, que levou o ramo de 
bens duráveis a ter alta de 6,5% na passagem mensal. Para ele, é difícil apostar que o 
setor automotivo vai manter o ritmo do último bimestre de 2016. Fatores pontuais, como a 
alta mais forte das exportações e perspectiva de aumento do preço do aço, podem ter 
influenciado na decisão das montadoras de antecipar a produção.  
 
Outros segmentos importantes, como bens de capital e bens intermediários, ainda não 
acompanharam essa melhora. No caso de intermediários, o crescimento foi de 1,4%, 
enquanto no ramo de bens de capital houve queda de 3,2%.  
 
Por isso, diz Silva, os indicadores relativos a janeiro terão que ser monitorados com lupa, 
especialmente nessas duas categorias de uso. "A retomada da indústria, que parece estar 
em curso, continua mais gradual do que o antecipado", diz ele, para quem o resultado foi 
bom, mas não "excepcional".  
 
Thaís Zara, economistachefe da Rosenberg Associados, avalia que há sinais de 
recuperação em outros ramos da indústria, além do automotivo. O índice de difusão ficou 
acima de 50% pela primeira vez desde meados de 2013, nota a economista. Além de 
veículos, cresceu a produção de vestuário (10,9%), equipamentos de informática (15,2%), 
móveis (9,6%) e máquinas e equipamentos (2,4%). Isso não quer dizer, afirma Thaís, que 
daqui para frente o setor vai registrar sequências de números positivos. Em janeiro, por 
exemplo, a indústria pode devolver parte da alta de 2,3% de dezembro, o melhor 
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desempenho do indicador nos últimos 41 meses. Para o Bradesco, é provável que janeiro 
seja um mês de queda da produção, já que o segmento de bens duráveis, que elevou a 
produção em 6,5% em dezembro, deve devolver parte do resultado positivo, porque os 
estoques de veículos subiram. Para o ano, o banco estima alta de 1% da produção, com 
melhora gradual ao longo do ano.  
 
Para Silva, do Modal, por enquanto, os dados disponíveis para o primeiro mês do ano são 
esparsos e mistos. Do lado positivo, a confiança dos empresários industriais aumentou 
4,3% no mês, na série com ajuste sazonal, segundo a FGV. Por outro lado, lembra ele, a 
venda de veículos voltou a decepcionar no mês passado.  
 
Para Thaís, da Rosenberg, mesmo que a produção caiu um pouco em janeiro, o fato de a 
indústria ter encerrado o ano em ritmo positivo dá uma ajuda relevante para o 
desempenho em 2017, já que o carregamento estatístico foi de 1%, em suas contas. A 
Rosenberg estima alta de 2% para a atividade industrial no ano, o que exige variação de 
cerca de 0,2% ao mês, ritmo muito gradual.  
 
Para os economistas, há outros indicadores que sinalizam equilíbrio macroeconômico mais 
favorável para a indústria. Apesar do desemprego ainda alto, que limita o crescimento da 
demanda, a redução consistente da inflação permite antecipação do ciclo de queda de 
juros, que pode chegar a um dígito ao fim do ano. Silva, do Modal, considera que a 
recomposição dos estoques também tende a ajudar. Por enquanto, ele espera crescimento 
de 0,5% do PIB no primeiro trimestre e de 0,7% no ano. 
 
 
 

TRTES suspende súmula sobre demissão  
 
Por Adriana Aguiar  
Diante da repercussão negativa, o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-
ES) suspendeu súmula da Corte que, em tese, proibia funcionários de serem demitidos 
sem justificativa no Estado. A decisão foi tomada ontem em sessão do Pleno, por sete 
votos a dois. O assunto aguarda há quase 20 anos decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF). O Pleno se reuniu ontem para decidir a partir de quando a Súmula nº 42 seria 
aplicada  a chamada modulação dos efeitos. No entanto, após duas horas de um 
julgamento conturbado, a maioria dos desembargadores decidiu suspender a eficácia da 
súmula até decisão final do Supremo. No início do julgamento, a desembargadora Wanda 
Lúcia Costa Leite França Decuzzi levantou questão de ordem, já que não havia participado 
da sessão que aprovou a súmula. Ela ressaltou que, apesar de o Supremo ter sinalizado 
poder decidir no mesmo sentido que o TRTES, a súmula neste momento poderia 
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representar "um desserviço à sociedade". Para ela, a orientação poderia gerar confusão 
sobre sua aplicação entre os juízes, pois a regra valeria apenas para o Estado.  
 
Os desembargadores avaliaram que o texto, já aprovado, poderia gerar insegurança 
jurídica, além de considerarem o momento atual de crise. Ficaram vencidos o relator do 
processo que originou a súmula, desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite e a 
desembargadora Ana Paula Tauceda Branco. Para o presidente da Federação das 
Indústrias do Espírito Santo (Fies) e vicepresidente da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Marcos Guerra, o Estado do Espírito Santo "vem se destacando no cenário nacional 
por ter segurança jurídica e ambiente favorável para investimentos". Segundo ele, a 
súmula do TRT colocava o Estado em desvantagem.  
 
Além disso, Guerra ressalta que havia conversado na CNI com os demais presidentes das 
federações de indústrias e eles estavam preocupados com a repercussão que a súmula 
poderia ter em outros tribunais. "O assunto está sendo discutido no STF e o fato de sair na 
frente seria muito prejudicial para o Espírito Santo e para outros Estados que resolvessem 
editar atos semelhantes ", diz. O advogado trabalhista Alberto Nemer Neto, que atua no 
Espírito Santo, do escritório Da Luz, Rizk & Nemer, afirma que o julgamento foi prudente 
tanto com relação aos aspectos jurídicos quanto ao momento atual. "A suspensão da 
súmula trouxe paz jurídica, porque desde que foi editada trouxe uma enorme insegurança 
para todo o empresariado do Espírito Santo".  
 
Já o secretário nacional de assuntos jurídicos da Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
Valeir Ertle, afirma que a suspensão da súmula é um equívoco. "O TRT tinha sido corajoso 
ao editar a súmula e pressionar o Supremo. Agora os desembargadores se acovardaram 
diante da pressão do empresariado", diz. A Súmula nº 42, aprovada pelo Pleno do TRTES 
em 14 de dezembro, considerava inconstitucional o Decreto nº 2.100, de 1996, pelo qual o 
então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, denunciou a validade da 
Convenção nº 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 
Segundo a convenção, o trabalhador só poderia ser demitido na existência de uma causa 
justificada relacionada à capacidade ou ao seu comportamento. E ainda baseada nas 
necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Em 1996, 
Fernando Henrique ratificou a convenção pelo Decreto nº 1.855. Oito meses depois, 
porém, o revogou. Em 1997, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) entraram com uma ação direta de 
inconstitucionalidade (Adin 1.625) no Supremo para questionar a validade do decreto. 
Segundo as entidades, o presidente não poderia denunciar tratado internacional sem a 
manifestação do Congresso, que detém competência constitucional exclusiva. O 
julgamento foi interrompido em setembro do ano passado por um pedido de vista do 
ministro Dias Toffoli. 
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STF pode julgar responsabilidade da União por terce irizados  
 
Por Beatriz Olivon  
Um aspecto relevante e bilionário para a União sobre a terceirização pode ser definido 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) hoje. Os ministros vão discutir se a administração 
pública deve arcar, de forma subsidiária, com os encargos trabalhistas não pagos por 
empresas terceirizadas. O assunto será julgado em repercussão geral, portanto, servirá de 
orientação para as instâncias inferiores. Há seis anos, o Supremo julgou o assunto em 
uma ação declaratória de constitucionalidade (ADC).  
 
Na ocasião, a Corte decidiu que o poder público não tem responsabilidade automática pelo 
inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada com a qual mantém 
contrato. O Supremo considerou constitucional dispositivo da Lei nº 8.666, de 1993 (Lei de 
Licitações) que afasta a transferência de responsabilidade à administração pública nos 
casos de inadimplência da terceirizada. Pela decisão, no entanto, caberia ao Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) analisar caso a caso e, eventualmente, reconhecer a 
responsabilidade do poder público.  
 
O tema voltou ao Supremo após uma decisão da 6ª Turma do TST. A União recorreu por 
ter tido reconhecida a responsabilidade subsidiária de ente público por omissão na 
fiscalização de um contrato de prestação de serviços. No processo, a União alega que não 
pode ser condenada em responsabilidade subsidiária se a previsão na lei de licitações foi 
julgada constitucional. Além disso, a súmula 331 do TST estaria em desacordo com a lei. 
A Procuradoria Geral da República (PGR) se manifestou contra o pedido.  
 
A AdvocaciaGeral da União (AGU) estima impacto financeiro de R$ 1 bilhão para a tese. 
Grande parte das demandas trabalhistas no Brasil é ligada a contratos de terceirização, 
segundo o advogado Ricardo Carneiro, do escritório LBS Advogados, que defende 
trabalhadores. O advogado Rafael Ferraresi, do escritório Siqueira Castro, que atua na 
defesa de empresas, destaca que a discussão foi reaberta no Supremo em razão das 
interpretações do TST.  
 
Os advogados indicam que a decisão poderá servir de precedente para a terceirização da 
atividade fim  que não tem previsão em lei. O Supremo chegou a pautar o tema em 2016, 
mas o processo não foi julgado. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 02/02/2017)  
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Fraude bloqueia seguro-desemprego de quase 9 mil 
trabalhadores em 5 meses 
 
Há microempresa que demitiu, no mesmo dia, 233 func ionários e um trabalhador que recebia de uma 
só vez benefícios de seis empresas diferentes 
 
Murilo Rodrigues Alves, Irany Tereza , O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - O Ministério do Trabalho aprimorou a ferramenta de busca de fraudes no 
seguro-desemprego e conseguiu bloquear R$ 53,8 milhões de benefícios que seriam 
concedidos a quase 9 mil trabalhadores de forma irregular de agosto a dezembro de 2016.  
 
Incluindo os valores que foram bloqueados, o governo analisa R$ 152 milhões, que seriam 
destinados a 45 mil trabalhadores, mas que apresentam indícios de irregularidades. 
 
“Antes as fraudes eram denunciadas e a Polícia Federal ia atrás, mas não recuperava o 
dinheiro. Agora, bloqueamos os pagamentos e conseguimos evitar o uso irregular dos 
recursos públicos”, disse ao Estado  o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. 
 
O ministério verificou, por exemplo, que uma microempresa demitiu, de uma tacada só, 
233 funcionários. Para fazer parte dessa classificação por porte, a empresa deve registrar 
faturamento de até R$ 3,6 milhões.  
 
Não há limitação legal sobre número de funcionários, mas o conceito de microempresa 
costuma ser empregado a firmas com menos de 50 funcionários. 
 
Outro disparate verificado no cruzamento de dados feito pelo ministério foi o de um 
trabalhador que recebia, de uma só vez, seis seguros-desemprego de seis empresas 
distintas, nas quais teria trabalhado e sido demitido simultaneamente. 
 
A União desembolsou no ano passado R$ 36,7 bilhões com o pagamento do seguro-
desemprego para mais de 7 milhões de trabalhadores que perderem vagas com carteira 
assinada.  
 
De acordo com o ministério, 93,4% dos empregados que pediram o benefício foram 
contemplados. As fraudes correspondem, em média, de acordo com o órgão, de 3% a 5% 
dos desembolsos do benefício. 
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Cruzamento. Para coibir as irregularidades, o governo adquiriu no ano passado, por R$ 
72 milhões, um sistema que cruza pedidos do seguro-desemprego com informações da 
Caixa e da Receita Federal, entre outras.  
 
O banco de dados também vai contar com os dados da Previdência Social e também com 
os registros de óbito. A meta é economizar R$ 1,35 bilhão por ano com a ferramenta. 
As regras mais duras do benefício geraram economia de R$ 3,8 bilhões nos últimos dois 
anos, diz o governo.  
 
Em 2015 e 2016, 14,6 milhões de pessoas solicitaram o benefício. Se estivessem em vigor 
as regras anteriores, o número de contemplados seria 15,7 milhões. Ou seja, com a 
mudança nas exigências mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram sem o benefício.  
 
Foram desembolsados R$ 70,4 bilhões nesses dois últimos anos. O gasto teria sido de R$ 
74,3 bilhões caso não tivessem sido aprovadas as alterações. 
 
Antes de 2015, uma pessoa demitida podia pedir o seguro-desemprego pela primeira vez 
se tivesse, pelo menos, seis meses de trabalho formal antes da demissão. 
  
Com a alteração, o tempo mínimo de trabalho subiu para 12 meses trabalhados no último 
ano e meio. Para o segundo pedido, são necessários nove meses de trabalho nos 12 
meses anteriores à dispensa. 
 
A maior parcela paga do benefício é de R$ 1.642,72. A menor não pode ser inferior ao 
mínimo de R$ 937. Cinco é o número máximo de parcelas, mas é um direito apenas do 
trabalhador que pede o benefício pela primeira vez e trabalhou por, no mínimo, dois anos. 
 
 
 

Líder de vendas, GM dá férias coletivas 
 
Trabalhadores são supreendidos, pois há um mês volt aram de outro período de licença 
 
Cleide Silva , O Estado de S.Paulo 
Menos de um mês após retornarem de 20 dias de férias coletivas de fim de ano, 
funcionários da fábrica da General Motors de São José dos Campos (SP) vão ficar em 
casa novamente por mais 20 dias, a partir do dia 13. 
 
O comunicado foi feito aos trabalhadores da unidade nesta quarta-feira, 1º, dia em que foi 
divulgado o balanço das vendas de veículos em janeiro, com queda de 5,2% em relação a 
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igual mês do ano passado. A GM, que fechou 2016 como líder de vendas no País, 
manteve o posto. 
 
A empresa não quis comentar o anúncio das novas férias que, segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José dos Campos, deve envolver 2,2 mil dos 5,2 mil funcionários. “A 
empresa está escondendo o motivo das férias e há um grande receio entre os funcionários 
de que ocorram demissões”, disse o presidente da entidade, Antônio Ferreira de Barros. 
 
A entidade solicitou reunião com diretores da GM, que deve ocorrer na próxima semana. A 
fábrica produz a picape S10, o utilitário Trailblazer e componentes. Só da S10 foram 
produzidas 52 mil unidades em 2016, segundo Barros, e 30% da produção foram 
destinadas à exportação. Em julho a montadora contratou 550 funcionários temporários 
(por um ano) justamente para ampliar a linha da S10 em razão da demanda externa. 
 
De acordo com o sindicalista, o motivo das férias “não pode ser questão de mercado, pois 
os estoques estão baixos”. Ele disse que boatos dentro da fábrica apontam para possível 
queda de encomendas do México em razão da crise interna estabelecida após boicotes ao 
país anunciados por Donald Trump. 
 
Adequado.  Nesta semana, o presidente da GM Mercosul, Carlos Zarlenga, disse 
ao Estado que o quadro de funcionários do grupo está adequado ao tamanho do mercado 
total de veículos previsto pela empresa para este ano, de 2,2 milhões a 2,4 milhões de 
unidades. A marca, afirmou, espera manter a liderança conquistada em 2016. 
 
“Em janeiro completamos 16 meses consecutivos de liderança e é a primeira vez em 92 
anos de Brasil que isso ocorre”, disse Zarlenga.  
 
A marca vendeu 27,6 mil automóveis e comerciais leves em janeiro e garantiu participação 
de 19,2% nos negócios totais. A segunda colocada, a Fiat, ficou com 13,8%. O segmento 
vendeu 143,8 mil unidades, 4% menos que um ano atrás. 
 
Incluindo caminhões e ônibus, foram vendidos em janeiro 147,2 mil veículos, queda de 
5,2% em relação a igual mês de 2016 e de 27,9% na comparação com dezembro, 
segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos (Fenabrave). Foi o menor 
volume para meses de janeiro desde 2006. 
 
As montadoras esperam para o ano todo crescimento de 4% ante os 2,05 milhões de 
veículos comercializados em 2016. Em janeiro, o Chevrolet Onix – fabricado em Gravataí 
(RS) – manteve-se como o automóvel mais vendido no País (13,9 mil unidades), seguido 
por Hyundai HB20 (7,3 mil). Entre os utilitários, a S10 ocupou a quinta posição, com 2,18 
mil unidades./ COLABOROU ANDRÉ ÍTALO ROCHA 
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Produção industrial tem queda de 6,6% em 2016, terc eiro ano 
de perdas 
 
Na comparação entre dezembro e novembro de 2016, o índice teve alta de 2,3% 
  
Daniela Amorim , O Estado de S.Paulo 
RIO - A produção industrial teve queda de 6,6% no acumulado do ano de 2016, divulgou 
nesta quarta-feira, 1, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é 
a terceira queda seguida do segmento e também o terceiro pior para um ano na série 
histórica iniciada em 2002, perdendo apenas para 2015, com baixa de 8,3% na produção, 
e para 2009, com recuo de 7,1%. 
 

 
 
Na comparação de dezembro ante novembro, o índice subiu 2,3%, na série com ajuste 
sazonal. A alta foi a mais acentuada desde junho de 2013, quando cresceu 3,5%. Se 
considerados apenas os meses de dezembro, o desempenho foi o melhor desde 2011, 
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quando o crescimento foi de 2,7%. Em relação a dezembro de 2015, contudo, a produção 
caiu 0,1%. 
 
"A melhora em dezembro é um resultado expressivo, mas não significa que haja 
recuperação de perdas. A indústria encerra o ano melhor do que tinha encerrado 2015, 
mas isso está longe de significar que haja claramente uma trajetória positiva que esteja 
consolidada para o setor industrial" avaliou André Macedo, gerente da Coordenação de 
Indústria do IBGE 
 
Segundo o pesquisador do IBGE, a base de comparação muito baixa ajudou o 
desempenho mais positivo da indústria. Além disso, a melhora também foi impulsionada 
por um setor em particular, o de veículos automotores.  
 
A atividade mostra aumento na produção de caminhões e automóveis, mas os estoques 
permanecem acima do nível desejado. 
 
O desempenho positivo da produção industrial em dezembro foi disseminado entre as 
atividades pesquisadas. Entre os 24 ramos investigados, 16 registraram crescimento em 
relação a novembro.  
 
A produção de veículos automotores, reboques e carrocerias aumentou 10,8%, após a 
expansão de 6,9% verificada no mês anterior. 
 
Bens de capital.  A produção da indústria de bens de capital caiu 3,2% em dezembro ante 
novembro. Na comparação com dezembro de 2015, o indicador mostrou avanço de 17,3%. 
No acumulado de 2016, houve redução de 11,1% na produção de bens de capital. 
 
Bens de consumo . Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou alta de 1,8% 
na passagem de novembro para dezembro. Na comparação com dezembro de 2015, 
houve recuo de 2,2%. No acumulado do ano, a queda foi de 5,9%. 
 
Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de dezembro foi de avanço de 6,5% 
ante novembro, e alta de 4,8% em relação a dezembro de 2015.  
 
Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve crescimento na produção de 4,1% em 
dezembro ante novembro, e recuo de 3,6% na comparação com dezembro do ano 
passado. 
(COM REUTERS) 
 
 
 
 
 

 
(Fonte: Estado de SP dia 02/02/2017)  


