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IPCA cede mais que o esperado no melhor janeiro da série histórica  
 
Por Arícia Martins e Robson Sales  
A combinação entre safras agrícolas mais robustas, recessão e apreciação do câmbio 
derrubou a inflação no começo do ano. Com alta de 0,38% em janeiro, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi o menor para o período desde o início do 
Plano Real, e, também, de toda a série histórica do indicador  que, segundo o IBGE, 
começou em dezembro de 1979. Na medição anterior, o IPCA subiu 0,30%, também 
atipicamente baixo para meses de dezembro.  
 
Segundo economistas, a moderação generalizada dos preços é mais importante do que a 
surpresa favorável em relação ao dado do mês, para o qual 23 analistas ouvidos pelo 
Valor Data esperavam, em média, aumento de 0,42%. Com alimentos, serviços e demais 
preços em nível comportado, a perspectiva de que o IPCA encerre 2017 abaixo da meta 
perseguida pelo Banco Central (BC), de 4,5%, vai se tornando mais provável, e poucas 
projeções para o ano estão mais perto de 5% do que do alvo central.  
 

 
 
No acumulado em 12 meses, a inflação recuou para 5,35% e, para fevereiro, a expectativa 
é que fique abaixo de 5%, o que não ocorre desde junho de 2012. Após a divulgação de 
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ontem, algumas instituições revisaram suas estimativas para baixo, tanto para este mês 
quanto para a inflação anual. Uma delas foi o Bank of America Merrill Lynch, que cortou 
sua previsão para a alta do IPCA no ano de 4,7% para 4,4%. "Continuamos a ver 
surpresas positivas na inflação", disse David Beker, chefe de economia e estratégia do 
BofA para o Brasil, destacando que o IPCA subiu menos do que o previsto pelo sexto mês 
seguido.  
 
A pressão sazonal de alimentos no domicílio  que avançaram 0,17% em janeiro, menor 
taxa para o mês desde 2006  não foi forte o suficiente para acelerar a inflação no primeiro 
mês do ano, afirmou Beker. Ao mesmo tempo, a demanda segue reduzida devido à 
elevação do desemprego, o que inibe repasses no setor de serviços. O conjunto que reúne 
itens como aluguel, empregada doméstica e costureira cedeu de 0,65% para 0,36% na 
passagem mensal. A inflação de serviços em 12 meses também recuou no período, de 
6,47% em dezembro para 6,15%. Em igual sentido, a medida subjacente criada pelo BC  
que exclui os preços de turismo, serviços domésticos, cursos e comunicação  desacelerou 
mais ainda, de 6% para 5,76%. Esses preços seguem respondendo à deterioração do 
mercado de trabalho e podem encerrar 2017 abaixo de 5%, diz Márcio Milan, da 
Tendências Consultoria, enquanto os alimentos surpreenderam para baixo novamente. 
"Este deveria ser o pior momento do ano para a inflação de alimentos", observa.  
 
O cenário mais tranquilo é explicado pela reposição dos estoques de grãos, ao mesmo 
tempo em que produtos in natura seguem em deflação, afirmou. Após o dado de janeiro, a 
Tendências vai cortar sua estimativa para o IPCA de fevereiro, atualmente em 0,60%. A 
previsão para a alta do indicador no ano ficou em 4,8%, mas com viés de baixa. "Com um 
ponto de partida melhor do que o esperado, o cenário de IPCA abaixo de 4,5% no ano fica 
mais factível", disse Milan. Além da inflação menor de alimentos e serviços, outras notícias 
positivas no mês foram a perda de força dos núcleos de inflação e o índice de difusão, 
acrescenta Daniel Silva, economista da Modal Asset. A proporção de itens do IPCA com 
reajuste mensal ficou em 63,3% em janeiro, acima do dado de dezembro (55,7%), mas 
bem menor do que a dispersão registrada em janeiro de 2016 (77,5%).  
 
Já a média das três medidas mais usadas para reduzir ou expurgar o impacto de itens 
voláteis sobre a inflação cedeu a 6,05% em janeiro, vindo de 6,56% em dezembro. "Isso 
mostra que a desinflação não é apenas um processo localizado, como tivemos em outros 
anos", avalia. Para Raphael Ornellas, economista do Brasil Plural, a desinflação observada 
no dado de janeiro foi disseminada e é resultado também do ganho de credibilidade do 
Banco Central, que ancorou as expectativas. Em suas estimativas, o IPCA em 12 meses 
vai ficar abaixo de 5% já em fevereiro, quando deve diminuir para 4,95%. Em dezembro, a 
previsão para a inflação nessa medida é de aumento de 4,4%. "E os riscos são para 
baixo".  
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Recessão profunda parece enfim ter quebrado espinha  da inflação  
 
Por Sergio Lamucci  
O IPCA de janeiro confirmou a tendência de queda significativa da inflação, mostrando um 
forte recuo no acumulado em 12 meses. Os preços de serviços estão bem mais comportados, 
assim como os núcleos do indicador, que buscam eliminar ou reduzir a influência dos itens 
mais voláteis. A recessão cavalar, num ambiente de juros reais elevados, parece de fato ter 
quebrado a espinha da inflação, abrindo espaço para cortes expressivos da Selic nos próximos 
meses. Em 12 meses, o IPCA passou de 6,29% em dezembro para 5,35% em janeiro, um 
tombo considerável. O IPCA de janeiro, de 0,38%, ficou bem abaixo do 1,27% de janeiro de 
2016. Para comparar, há um ano o IPCA em 12 meses estava acima de dois dígitos, alta de 
10,71%. A resistente inflação de serviços está em tendência clara de queda, um ponto 
importante para que o Banco Central (BC) possa continuar a cortar os juros com mais força. A 
variação mensal em janeiro ficou em 0,36%, bem abaixo do 0,65% de dezembro e do 0,67% 
de janeiro do ano passado. Como resultado, o acumulado em 12 meses caiu de 6,47% para 
6,15%. Há um ano, estava em 7,9%.  
 
O comportamento da inflação subjacente de serviços também tem sido favorável em 12 
meses, tendo recuado de 6,27% em dezembro para 5,77% em janeiro nessa base de 
comparação. Essa medida, que exclui os grupos de turismo, serviços domésticos, cursos e 
comunicação, tem como objetivo refletir com mais exatidão a trajetória das cotações de 
serviços. Em janeiro, o indicador subjacente teve alta de 0,45%, acima do 0,35% registrado em 
dezembro, mas abaixo do 0,92% de janeiro de 2016. A inflação dos núcleos também cedeu no 
acumulado em 12 meses. A média dos três núcleos acompanhados pelo Goldman Sachs caiu 
de 6,67% em dezembro para 6,17% em janeiro. Já o índice de difusão, que mostra o 
percentual de itens em alta no mês, subiu de 59,8% em dezembro para 63,3% em janeiro. No 
entanto, é um número bem menor que os 77,5% de janeiro do ano passado, segundo a MCM 
Consultores Associados. Nesse cenário, cresce a possibilidade de que o IPCA fique em 4,5% 
ou até um pouco abaixo disso neste ano, algo que parecia muito difícil há alguns meses. Com 
isso, o BC deverá ter um caminho relativamente tranquilo para reduzir a Selic, levando a taxa 
para menos de dois dígitos ainda neste ano. 
 
 
Relator quer apresentar parecer da reforma da Previ dência até março 
 
Por Edna Simão  
Nem bem começou a discussão da reforma da Previdência na comissão especial e a sala 
do deputado e relator da matéria, Arthur Maia (PPSBA), já tinha uma longa fila de espera e 
muito entra e sai. Eram representantes de trabalhadores tentando emplacar pleitos e 
economistas do setor privado querendo saber o que o relator está disposto a flexibilizar 
para garantir a aprovação da proposta encaminhada pelo governo em dezembro do ano 
passado. "Não posso antecipar debate", afirmou, destacando que é "importante 



 

4 

internalizar" a ideia de que uma reforma é necessária para garantir o pagamento de 
aposentadorias e pensões no futuro. Maia afirmou que pretende apresentar o relatório da 
reforma da Previdência à comissão especial até o fim de março, mas evitou se posicionar 
sobre pontos específicos da proposta de mudança nos critérios de concessão de 
aposentadorias e pensões. Segundo o deputado, números já apresentados pelo governo 
mostram que, sem mudanças nas regras, a Previdência irá à falência em 2024. "Ou 
fazemos uma reforma ou não teremos como pagar as aposentadorias e pensões", frisou. 
"Quero conclamar a todos para que façam o debate com sentimento de justiça e ideia de 
que podemos convencer e ser convencidos", acrescentou.  
 
Na terçafeira, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário de Previdência Social, 
Marcelo Caetano, se reuniram com o relator para fazer pressão e pedir celeridade na 
entrega do relatório. Inicialmente, Maia queria entregar o texto para a avaliação da 
comissão no fim de abril. Na reunião no Palácio do Planalto, os interlocutores do governo 
defenderam que a apresentação seja feita em março. Seguindo esse calendário, a matéria 
poderá ser apreciada até o fim de abril na Câmara e encaminhada ao Senado. A 
expectativa do governo é de que reforma da Previdência seja aprovada no Congresso 
Nacional ainda no primeiro semestre. Internamente, já considera a possibilidade de que 
todo o processo seja finalizado entre os meses de agosto e setembro. 
 
 

Excesso de produção em dezembro estica Carnaval  
 
Por Marli Olmos  
Os fabricantes de veículos começam a sinalizar que aceleraram o ritmo de produção em 
novembro e dezembro mais do que o necessário, na esperança de uma recuperação no 
ritmo de vendas, que não se confirmou. A Ford anunciou ontem um período de férias 
coletivas e de folgas que paralisará a fábrica de São Bernardo do Campo (SP) durante 26 
dias logo após o Carnaval. A decisão da Ford se junta às de General Motors e 
Volkswagen, que, segundo os sindicatos dos trabalhadores, também vão dar folga extra 
em dias próximos ao Carnaval.  
 
As montadoras evitam o assunto. Mas fornecedores já percebem um freio no ritmo das 
encomendas. "Falam que as coisas começaram a melhorar, mas quando perguntamos 
sobre novos pedidos nos pedem para esperar o mercado reagir", afirma o executivo de 
uma grande empresa de autopeças que prefere não se identificar. A programação das 
encomendas da indústria automobilística para os próximos dois meses indica que a média 
de produção diária deverá ser muito parecida com à dos meses que antecederam o último 
bimestre, quando o setor decidiu acelerar o ritmo. Só em novembro, a produção de 
veículos aumentou 21,8% na comparação com o mesmo mês de 2015.  
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Nas contas de um fornecedor, a julgar pelas encomendas programadas para o semestre, 
2017 terminará parecido com 2016. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) prevê aumento de 4% no mercado interno este ano. Em janeiro, o 
licenciamento de 147,2 mil veículos representou uma retração de 5,2% na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. O resultado "frustrou" os fabricantes, segundo o 
presidente da Anfavea, Antonio Megale.  
 
Logo que perceberam que a demanda não havia reagido, as montadoras começaram a 
programar paradas e aproveitar o Carnaval para esticar a folga dos empregados. A Volks 
vai aproveitar o novo formato do Programa de Proteção ao Emprego (PPE), chamado 
agora de Programa de SeguroEmprego (PSE), para reduzir o ritmo na fábrica de São 
Bernardo. Ao invés trabalhar quatro dias por semana  modelo usado no PPE , os operários 
vão descansar dias seguidos, de 22 de fevereiro a 5 de março.  
 
A General Motors programou um mês de parada na fábrica de São Caetano do Sul (SP), 
segundo informações do sindicato local, não comentadas pela empresa. Na semana 
passada, a empresa anunciou aos trabalhadores da produção de São José dos Campos, 
no interior de São Paulo, que a folga este ano começará antes do Carnaval (no dia 22 de 
fevereiro) e só vai acabar cinco dias depois da quartafeira de cinzas. No período eles 
estarão em férias coletivas.  
 
Não se pode dizer que os metalúrgicos das montadoras estão felizes com a possibilidade 
de esticar a temporada dos dias de Momo. Difícil pensar em folia quando nem todos têm a 
perspectiva de continuar com emprego. Na GM, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de 
São José dos Campos, a empresa prorrogou por mais quatro meses o "layoff" (suspensão 
temporária) de 754 trabalhadores que deveriam retomar o trabalho esta semana. Eles 
estão afastados há mais de dois anos. 
 
 
 

Manutenção do carro velho favorece fabricantes de p neus  
 
Por Marli Olmos 
A indústria de pneus aproveitou a queda de demanda nas montadoras para vender mais 
para o consumidor que não conseguiu comprar um carro novo mas trocou os pneus do 
usado. A compensação no mercado de reposição ajudou o setor a obter em 2016 
desempenho melhor do que a indústria de veículos. Produção e vendas recuaram 1,1% e 
1,6%, respectivamente em 2016 em relação a 2015.  
 
Com a crise, aos poucos a participação das montadoras nas vendas do setor encolheu. 
Caiu de 31,7% em 2011 para 18,1% no ano passado. Já a reposição cresceu de 44,4% 
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para 63,4%. "Não é uma mudança positiva", diz o presidente da Associação da Indústria 
de Pneus (Anip), Klaus Curt. Segundo ele, as vendas no mercado interno têm caído desde 
2014. Em 2016, total de 70,7 milhões de unidades foram comercializadas no país.  
 
Já os embarques para o mercado externo aumentaram. A receita com as exportações, de 
US$ 1,083 bilhão em 2016, representou avanço de 5,5% na comparação com 2015. Mas 
as perspectivas para o futuro não são tão otimistas. Argentina e Estados Unidos são os 
maiores mercados, com fatias de quase 25% cada no faturamento obtido com 
exportações.  
 
Recentemente, o governo argentino passou a oferecer incentivos fiscais para veículos 
produzidos com peças locais. Nos Estados Unidos, o novo governo ameaça taxar 
importações.  
 
O cenário se complica, afirma Curt, em razão da recente alta de 4% para 14% no Imposto 
de Importação da borracha natural. A indústria de pneus, diz Curt, consome toda a 
borracha natural produzida no Brasil. Mas isso atende apenas a 32% das necessidades do 
setor. Daí a necessidade de importar.  
 
As perspectivas para 2017 são ruins. "Continuamos com os mesmos problemas de 2016. 
A situação política parece até mais nebulosa", afirma Curt. A previsão é de um ano sem 
crescimento para o setor. A esperança, diz, está no esperado crescimento de 3% no PIB 
do campo e na previsão de aumento de 5% na venda de máquinas para construção.  
 
Pode ser, também, afirma o dirigente, que sinais de melhora econômica levem as pessoas 
a viajar mais e acelerem o transporte de carga. Por enquanto, lamenta Curt, o 
transportador está trocando os pneus dos caminhões em operação pelos dos que estão 
parados por falta de carga. 
 
 
 

Processo sobre terceirizados da União está empatado   
 
Por Maíra Magro  
O Supremo Tribunal Federal (STF) deve concluir hoje o julgamento que discute se a 
administração pública deve arcar, de forma subsidiária, com os encargos trabalhistas que 
não foram pagos por empresas terceirizadas.  
 
Ontem, os ministros retomaram o julgamento iniciado na semana passada, mas preferiram 
aguardar o retorno da presidente da Corte, a ministra Cármen Lúcia, para concluir a 
discussão.  
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Cármen Lúcia viajou para Belo Horizonte por motivos particulares, segundo a assessoria 
de imprensa do STF. Por isso não estava presente à sessão de ontem. Hoje, seu voto será 
definitivo para o placar do julgamento.  
 
Até ontem, cinco ministros haviam votado de forma contrária ao recurso da União, e quatro 
de forma favorável. No recurso, a União contesta a possibilidade de responsabilização 
subsidiária da administração pública no caso do inadimplemento de verbas trabalhistas por 
parte de empresas terceirizadas.  
 
Relatora do caso, a ministra Rosa Weber rejeitou o recurso da União e entendeu que a 
administração pública deve ser responsabilizada subsidiariamente, mas apenas se tiver 
falhado em seu dever de fiscalizar.  
 
A ministra reafirmou o entendimento do Supremo no julgamento da Ação Declaratória de 
Constitucionalidade (ADC) nº 16, em que a Corte vedou a transferência automática à 
administração pública dos encargos trabalhistas resultantes da execução de contrato de 
prestação de serviços.  
 
De acordo com ela, no caso de culpa comprovada do poder público em fiscalizar o 
contrato de prestação de serviços, a imputação de responsabilidade subsidiária não 
contraria a Constituição. A ministra afirmou ainda que o ônus de provar o dever 
fiscalizatório deve ser própria administração pública.  
 
Os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello 
acompanharam a relatora. Na corrente divergente ficaram os ministros Luiz Fux, Dias 
Toffoli, Marco Aurélio e Gilmar Mendes.  
 
O assunto é julgado em repercussão geral, portanto servirá de orientação para as 
instâncias inferiores. Há atualmente cerca de 50 mil processos paralisados no país 
aguardando o julgamento.  
 
O impacto econômico da ação para a União é de R$ 870 milhões, segundo a secretária-
geral de contencioso da AdvocaciaGeral da União (AGU), Isadora Maria Belém Rocha 
Cartaxo de Arruda. 
 
 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 09/02/2017) 



 

8 

 

 
 

Com recuo surpreendente em janeiro, inflação baixa pela 
metade em um ano 
 
Puxada pela desaceleração de alimentos, queda gener alizada do IPCA reforça aposta em redução dos 
juros: depois da divulgação pelo IBGE, consultoria revisou projeção da Selic para 9,5% ao ano 
 

 
 
São Paulo - O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro subiu 0,38%, o 
menor resultado para o mês desde 1979, quando teve início a série histórica. Assim, a 
inflação em 12 meses caiu para 5,35%, a metade do número visto em igual período de 
2016 (10,71%). 
 
Os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostraram forte desaceleração do grupo alimentação e bebidas. O componente do IPCA 
teve alta de 0,35% no mês passado, ante aumento de 2,28% em janeiro de 2016. 
 
"Além da demanda fraca, contamos com condições climáticas favoráveis e com a 
expectativa de uma safra muito boa para 2017", explicou Eulina Nunes, coordenadora de 
índices de preços ao consumidor do IBGE. 
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Após a divulgação do índice de preços, algumas consultorias alteraram suas projeções 
para a inflação e a taxa de juros deste ano. 
 
A GO Associados, por exemplo, diminuiu a estimativa para o IPCA, de 4,8% para 4,5%, e 
alterou o esboço para a Selic, de 10% ao ano para 9,5% ao ano. 
 
"Aparentemente, não há fatores que possam prejudicar a trajetória dos preços e da taxa de 
juros neste ano. O IPCA pode até ficar abaixo do centro da meta do governo [4,5%]", disse 
Luiz Fernando Castelli, economista da GO. 
 
Outros especialistas, entretanto, adotaram tom mais cauteloso. "Notícias ruins, como 
problemas derivados do governo de [Donald] Trump ou do Brexit , poderiam abalar a 
confiança e afetar esses índices", afirmou Miguel de Oliveira, diretor executivo na 
Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). 
 
Efeito semelhante poderia ser causado pela crise política brasileira. "Principalmente se as 
medidas econômicas do governo forem afetadas", completou Emerson Marçal, 
coordenador do centro de macroeconomia aplicada da Escola de Economia de São Paulo, 
da Fundação Getulio Vargas (FGV/EESP). 
 
Na visão de Oliveira e Marçal, o IPCA deve encerrar 2017 entre 4,5% e 5%. Já a Selic 
deve ficar próxima dos 10% ao ano, projetaram os especialistas. 
 
Curto prazo 
 
O resultado do IPCA de fevereiro deve atingir patamar semelhante ao de janeiro, de 
acordo com os entrevistados. 
 
Segundo Eulina, os grupos educação e transportes podem aparecer entre as principais 
altas deste mês. Isso porque serão contados os reajustes nas mensalidades escolares e 
alguns aumentos nas tarifas municipais de ônibus. 
 
Em janeiro, o maior avanço, de 0,77%, também veio do grupo transportes. Em nota 
divulgada ontem de manhã, o IBGE justificou esse resultado. 
 
"Das 13 regiões pesquisadas, as tarifas dos ônibus urbanos ficaram mais caras em oito, 
especialmente em Brasília (14,75%) e Vitória (15,19%)." 
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Uma alta de 1,28% do item combustíveis também colaborou para o avanço do grupo 
transportes. "O litro do etanol subiu 3,10%, com destaque para Campo Grande (6,12%), 
enquanto o litro da gasolina subiu 0,84%", apontou o documento do IBGE. 
 
Queda generalizada 
 
Na comparação entre o mês passado e igual período de 2016, foi notado recuo em quase 
todos os grupos do IPCA. Para habitação, a alta passou de 0,81% para 0,17%. Em artigos 
de residência, o aumento de 0,45% foi substituído por deflação de 0,1%. Já a queda dos 
preços de vestuário (-0,24%) também foi menor do que a registrada em janeiro deste ano 
(-0,36%). Ainda foram registradas desacelerações em saúde e cuidados pessoais (de 
0,81% para 0,55%), despesas pessoais (de 1,19% para 0,45%) e educação (de 0,31% 
para 0,29%). O grupo transportes, que teve inflação de 1,77% no primeiro mês do ano 
passado, também seguiu trajetória de queda. 
 
No sentido contrário, comunicações foi o único componente do IPCA que acelerou, ao 
passar de 0,22%, em 2016, para 0,63%, neste ano. "A recessão teve papel importante 
para essas quedas, principalmente por derrubar os preços de serviços", avaliou Castelli. 
Ele ainda ressaltou a estabilização do dólar em um patamar mais baixo, o que favorece a 
baixa dos índices. Para Marçal, a condução monetária do Banco Central, durante 2016, foi 
fundamental para esse recuo. "Agora é hora de colher os frutos", concluiu. 
Renato Ghelfi 
 
 
 

Preços ao Consumidor desaceleram 
 
- A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) ficou em 
0,61% na primeira quadrissemana de fevereiro, informou ontem a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). O resultado ficou 0,08 ponto percentual abaixo do registrado na leitura 
imediatamente anterior, quando o indicador apresentou variação de 0,69%. Das classes de 
despesas analisadas, três apresentaram decréscimo em suas taxas de variação nesta 
apuração: Alimentação (0,39% para 0,20%), Educação, Leitura e Recreação (4,15% para 
3,34%) e Comunicação (0,47% para 0,41%). 
 
Em contrapartida, registraram acréscimo em suas taxas de variação na primeira 
quadrissemana de fevereiro os grupos Habitação (0,29% para 0,34%), Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,35% para 0,39%), Vestuário (-0,27% para -0,13%) e Despesas Diversas 
(0,39% para 0,40%). O grupo Alimentação foi o que mais contribuiu para o resultado do 
IPC-S. Nessa classe de despesas, a FGV destacou o comportamento do item carnes 
bovinas, cuja taxa passou de 0,28% para -0,73%. Dentre as outras classes que 
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registraram decréscimo em suas taxas de variação no período, a fundação destacou o 
comportamento dos itens cursos formais (9,80% para 7,01%), em Educação, Leitura e 
Recreação, e tarifa de telefone móvel (1,18% para 1,00%), no grupo Comunicação. 
 
Detalhamento 
 
De forma isolada, os itens com as maiores influências de baixa foram tarifa de táxi (apesar 
da redução na deflação de -7,76% para -5,84%), feijão carioca (-13,70% para -14,47%), 
batata-inglesa (-8,51% para -9,97%), passagem aérea (mesmo com a taxa aumentando de 
-12,30% para -5,39%) e gasolina (0,04% para -0,37%). Já os cinco itens com as maiores 
influências de alta no indicador foram curso de ensino superior (apesar da desaceleração 
de 8,66% para 5,82%), tarifa de ônibus urbano (a despeito do arrefecimento de 2,69% 
para 2,32%), curso de ensino fundamental (mesmo com o alívio de 10,84% para 8,01%), 
plano e seguro de saúde (1,01%) e empregada doméstica mensalista (1,38% para 1,49%). 
/Estadão Conteúdo 
 
 
 

CNI aponta que 67% das empresas da indústria preten dem 
investir em 2017 
 
Em 2016, 64% das companhias tinham a intenção de re alizar aportes 
 
BRASÍLIA - A indústria deve começar a recuperar o nível de investimentos gradualmente 
neste ano. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), 67% das empresas pretendem investir neste ano. O porcentual supera o verificado 
na edição anterior da pesquisa, realizada em 2016, quando 64% das companhias 
disseram ter intenção de realizar investimentos. O levantamento também questionou as 
empresas sobre os investimentos efetivamente realizados. No ano passado, 67% 
investiram, o menor nível da série, que tem início em 2010. Em 2015, 74% das empresas 
fizeram investimentos; em 2014, 81%; em 2013, 87%; em 2012, 84%; em 2011, 94%; e em 
2010, 93%. Mesmo as empresas que investiram no ano passado não conseguiram cumprir 
seus planos conforme o planejado. Dos 67% que investiram, 40% fizeram conforme o 
planejado, o menor nível da série histórica. Outros 41% realizaram parcialmente e 19% 
cancelaram ou adiaram seus investimentos. De acordo com a CNI, a principal razão 
apontada pelos empresários para a frustração dos investimentos foi a incerteza 
econômica. Em 2016, 80% mencionaram as incertezas como motivo para não investir; 
54% citaram reavaliação de demanda e ociosidade elevada; e 39% apontaram custo do 
crédito. 
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Segundo o gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, há 
uma sinalização de melhora do quadro neste ano. Ele mencionou os dados da inflação 
oficial, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, como um exemplo dessa melhoria. O 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 5,35% em 12 
meses, o menor desde setembro de 2012, o que deve contribuir para a redução da taxa 
básica de juros. "O quadro econômico teve alguma melhora. Isso se reflete em um quadro 
levemente mais favorável que no ano passado. Claro que não vamos retomar os níveis de 
anos anteriores, quando os índices eram mais robustos", disse Castelo Branco. "Apesar da 
intenção de investimentos não ser muito diferente para 2017 em relação a 2016, o grau de 
frustração nesses planos deve ser menor." 
 
Novos investimentos 
 
Entre as empresas que pretendem investir neste ano, 38% devem realizar melhorias no 
processo produtivo atual, 23% devem introduzir novos produtos e 21% devem aumentar a 
capacidade das linhas atuais. "Isso mostra que a maioria das empresas devem investir em 
inovação, não em ampliação da capacidade instalada", disse o economista da entidade 
Marcelo Azevedo. Sobre a capacidade instalada das indústrias neste ano, 49% dos 
empresários consultados avaliam que ela está adequada à demanda; 25% consideram 
que ela está mais do que adequada; 14%, muito mais do que adequada. Apenas 9% 
avaliaram que ela está pouco adequada e 3%, muito pouco adequada. Do total de 
indústrias consultadas, 89% planejam comprar máquinas neste ano. Dentro desse grupo, 
42% dos equipamentos servirão para aumentar sua capacidade; 35%, para manter; e 
23%, para reduzir. 
 
Crédito 
 
Entre os empresários que investiram no ano passado, a maior parte contou com capital 
próprio para realizá-los. Do total, 72% utilizaram reservas próprias, 18% utilizaram 
recursos de bancos públicos e privados e 13% contaram com bancos oficiais de 
desenvolvimento. Em 2015, 72% dos empresários usaram capital próprio; em 2014, foram 
61%. "Isso mostra a grande dependência do capital próprio para investimentos", disse 
Castelo Branco. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 de novembro e 9 de dezembro 
do ano passado, com 584 empresas de grande porte, com 250 ou mais empregados. 
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(Fonte: DCI dia 09/02/2017) 


