
 

1 

 
Boletim 1159/2017 – Ano IX – 22/02/2017 

 
 

 
 

Indústria ensaia consumo maior de energia  
 
Por Rodrigo Polito  
Após três anos seguidos de queda no consumo de energia, as indústrias do país começam 
a dar sinais de recuperação. Além do crescimento do consumo do segmento em dezembro 
de 2016, dados coletados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 
indicam que a classe industrial mantém a trajetória de alta nos dois primeiros meses de 
2017.  
 
Os destaques foram os setores de mineração e veículos. De acordo com dados da CCEE, 
na primeira quinzena de fevereiro, o consumo de energia dos grandes consumidores 
(grupo formado principalmente por indústrias) avançou 11%, ante igual período de 2016, 
para 11.030 megawatts (MW) médios. A comparação, porém, foi influenciada pela 
ocorrência do feriado do Carnaval no início de fevereiro do ano passado. Desconsiderando 
este fator, a alta teria sido de 0,1%. 
 

 
 
Em janeiro, os grandes consumidores utilizaram 9,78% mais energia que no mesmo mês 
de 2016. O resultado também foi influenciado pela ocorrência do feriado do réveillon 
naquele ano (em 2017, o dia 1º de janeiro caiu em um domingo). Mesmo sem este fator, 
porém, o resultado foi um aumento de 2%. Os sinais positivos detectados pela CCEE este 
ano também foram observados pela comercializadora Comerc Energia.  
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O Índice Comerc Energia, feito com base nos dados da sua carteira de clientes, composta 
por mais de 700 grupos industriais, teve alta de 0,71%, em janeiro, ante igual período de 
2016. Nessa comparação, os destaques foram os segmentos de veículos e autopeças 
(alta de 16,75%) e têxtil, couro e vestuário (10,14%), enquanto o consumo do setor de 
materiais de construção recuou 16,18%. "A produção de automóveis chegou a cair para 
118 mil em fevereiro do ano passado, mas, em janeiro deste ano o país voltou a pouco 
mais de 149 mil unidades.  
 
Esses dados, quando cruzados com os do Índice Comerc Energia, indicam que o setor 
começa a reagir de forma consistente", diz Cristopher Vlavianos, presidente da empresa. 
O primeiro sinal positivo com relação a indústria veio da Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE). Segundo a estatal, o consumo do setor industrial em dezembro de 2016, de 13.453 
gigawattshora (GWh), foi 0,9% maior que o observado em igual período de 2015  a 
primeira alta nesse tipo de comparação desde março de 2014.  
 
A manter esse desempenho, o setor industrial poderá registrar o primeiro aumento de 
consumo de energia anual desde 2013, quando avançou 0,6%. Em 2014, ocorreu a 
primeira queda, de 3,6%. No ano seguinte, novo recuo de 5,3%. E, em 2016, a classe 
industrial registrou queda de 2,9%, totalizando um consumo de 164 mil GWh  voltando ao 
patamar de 2009. Segundo a diretora da consultoria Engenho, Leontina Pinto, os primeiros 
sinais de elevação do consumo no segmento industrial estão vindo de setores de metais e 
mineração, intensivos em consumo de energia.  
 
De forma geral, segundo ela, a indústria ainda não apresenta um crescimento acentuado 
do consumo de energia. "O fato é que toda a parte de mineração, que consome energia na 
veia, está sentindo uma retomada", afirmou.  
 
De acordo com os dados da CCEE relativos à primeira quinzena de fevereiro, os quatro 
maiores segmentos consumidores de energia registraram alta no uso de eletricidade: 
metalurgia (1,56%), químico (1,94%), extração de minerais nãometálicos (7,1%), extração 
de minerais metálicos (0,95%).  
 
Para Paulo Mayon, diretor da comercializadora Compass, ainda é cedo para confirmar 
uma recuperação da indústria. "Tem uma indefinição muito grande sobre retomada do 
crescimento ", afirmou o executivo ao Valor no fim de janeiro. "A verdade é que não 
sabemos como isso vai se comportar Há apostas de retomada no segundo semestre e tem 
muita gente ainda mantendo previsão de retomada mais para 2018.  
 
Nossa visão coincide com um pouquinho mais de conservadorismo e não temos percebido 
na atividade industrial e no planejamento deles nada muito alvissareiro em 2017", disse 
Mayon. 
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Planalto quer votar reforma em abril  
 
Por Edna Simão e Raphael Di Cunto  
O governo quer levar a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma da 
Previdência Social para votação no plenário da Câmara dos Deputados ainda em abril e, 
para diminuir resistências, promoveu ontem reunião dos integrantes da comissão que 
discute o projeto e dos líderes dos partidos da base com o presidente Michel Temer, e os 
ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Governo, Antônio Imbassahy.  
 
No encontro, o presidente Temer reafirmou compromisso com as reformas estruturantes e 
destacou que as mudanças são necessárias "para arrumar a casa". "[Temos a] Menor 
inflação dos últimos 20 anos. Os juros começaram a cair, não sem razão. E a cair 
responsavelmente", disse. 
 
Pressionado por parlamentares da base a ampliar o tempo de debate, Imbassahy afirmou 
que o governo negocia uma pequena dilatação do prazo, de no máximo de 10 dias, mas 
que "a ideia é ter a proposta aprovada em abril no plenário da Câmara".  
 
Após a reunião, o relator da PEC, deputado Arthur Maia (PPSBA), afirmou que é difícil 
falar em calendário para o plenário, mas que ele entregará o parecer entre os dias 16 e 20 
de março na comissão. Maia defende a necessidade da reforma, mas avisou que seu 
relatório dificilmente manterá a regra de transição proposta pelo governo por considerala 
"desigual".  
 
O relator está estudando alternativas, que considerem a idade do trabalhador e a 
quantidade de anos que restam para a aposentadoria. "Nenhum ponto da PEC aqui é fato 
consumado", afirmou. A reforma da Previdência prevê uma idade mínima de 
aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres, porém homens com mais de 50 anos 
e mulheres com mais de 45 anos terão uma regra de transição que é um pedágio de 50% 
sobre o tempo que falta para solicitar a aposentadoria.  
 
Além das mudanças já defendidas pelo relator, um grupo de 23 deputados de oito partidos 
protocolará hoje emenda para flexibilizar as regras propostas pelo governo, como a idade 
mínima, os 49 anos de contribuição para receber aposentadoria integral e as regras de 
transição e acúmulo de pensões. Segundo o deputado Paulinho da Força (SDSP), 
presidente da Força Sindical, a proposta será apresentada com as assinaturas de "mais de 
250" deputados. Embora o número seja expressivo, vários assinam para deixar a proposta 
tramitar, sem compromisso de votar favoravelmente.  
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A emenda propõe idade mínima para aposentadoria de 60 anos para homens e 58 anos 
para mulheres, com 40 anos de contribuição para receber o benefício integral. A regra de 
transição será de 30% a mais de tempo de trabalho para atingir a aposentadoria e a 
permissão para acumular pensões, desde que o valor somado não ultrapasse o teto do 
INSS. O relator disse que todas as emendas serão avaliadas, desde que não desvirtuem a 
reforma. "Não podemos aceitar emendas que desfigurem o projeto e não tragam para a 
Previdência a necessária recomposição da sua sustentabilidade.  
 
Não adianta fazermos uma reforma inócua", disse. O relator voltou a defender o fim das 
isenções das filantrópicas, como as da educação. Sobre a possível alteração de pontos da 
reforma, o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, disse que o governo 
reconhece a soberania do Congresso Nacional na votação da matéria, mas espera que os 
deputados mantenham o texto "o mais fiel possível à proposta original".  
 
Representantes dos trabalhadores presentes ontem em comissão da Câmara protestaram 
contra as mudanças, dizendo que não deveriam ocorrer de forma açodada. "Vamos fazer 
com passos adequados. Não vamos querer deixar o legado da miséria e injustiça. Vamos 
construir o legado da cidadania", afirmou o presidente da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), Ricardo Patah. O diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, afirmou que a proposta do 
governo não só retarda a aposentadoria como dificulta o acesso e reduz o valor do 
benefício. (Colaboraram Andrea Jubé, Cristiane Bonfanti e Fernando Taquari) 
 
 
 

Pleno do TST tem entendimento semelhante  
 
Por Adriana Aguiar  
O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) também definiu, em abril do ano passado, 
que os contratos de previdência complementar podem ser alterados e deve vigorar o que 
estava disposto na época da aposentadoria. No julgamento, os ministros alteraram Súmula 
nº 288. Ela estabelecia que o regulamento do contrato de previdência complementar não 
poderia ser modificado, a não ser que as novas regras fossem mais benéficas ao 
trabalhador. A partir do julgamento, porém, ficou estabelecido que valem as previsões 
vigentes na data de início de recebimento do benefício. 
 
Com isso, alterações contratuais sofridas entre a contratação e a aposentadoria, como as 
que reduzem benefícios, mudam cálculos ou impedem funcionários na ativa de receber a 
complementação, passaram a valer. A questão foi levada ao Pleno do TST pela Subseção 
I da Seção Especializada em Dissídios Individuais (SBDI1), em julgamento ocorrido em 
agosto de 2015.  
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Os ministros analisavam o processo de um aposentado, desde março de 2009 pelo INSS, 
que continuou a trabalhar na Petrobras. A defesa do empregado alegava que o artigo 23 
do Regulamento Básico da Petros, vigente na época em que foi contratado, estabelece 
que a suplementação da aposentadoria por tempo de serviço será concedida ao 
beneficiário quando houver a autorização da aposentadoria pelo INSS. O Pleno do TST, 
porém, definiu que vale a regra vigente no momento da aposentadoria. Contudo, segundo 
a advogada que defende a Petros no processo, Danielle Glielmo, no TST esse 
entendimento ficou limitado à vigência da Lei Complementar nº 108, o que faz com que as 
alterações não sejam aplicadas nos contratos antigos. Como o caso concreto ainda vai ser 
analisado pela SBDI1, a advogada afirma que deverá recorrer, caso fique limitada a 
interpretação somente após a Lei Complementar nº 108. "A decisão do STJ deu um 
alcance muito maior e interpretou melhor a lei do que o TST. A Justiça do Trabalho foi 
mais protecionista", diz.  
 
Em 20 de fevereiro de 2013, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que cabe 
à Justiça comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar 
privada. Na ocasião, definiu que permaneceriam na Justiça do Trabalho todos os 
processos que já tiverem sentença de mérito até esta data. Todos os demais processos 
que tramitavam na esfera trabalhista foram remetidos à Justiça Comum. 
 
 

 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 21/02/2017) 
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Regra de transição da Previdência pode mudar 
 

Relator da reforma, Arthur Maia diz que modelo em d iscussão pode punir trabalhador 
 

Idiana Tomazelli, Daiene Cardoso, O Estado de S.Pau lo 
BRASÍLIA - A regra de transição prevista na reforma da Previdência é um dos pontos que 
podem ser reavaliados durante os trabalhos da comissão especial, afirmou nesta quinta-
feira, 9, o deputado Arthur Maia (PPS-BA), após ser oficializado como relator da proposta.  
 
A idade mínima de 65 anos, contudo, é defendida por já ser a idade de aposentadoria de 
muitos brasileiros, segundo o deputado. “Aposentar-se no Brasil com menos de 65 anos é 
privilégio de poucos, e que ganham mais.” 
 

A proposta enviada pelo governo prevê que homens acima de 50 anos e mulheres acima 
de 45 anos não precisam cumprir a idade mínima, mas pagariam um “pedágio” de 50% a 
mais no tempo restante para a aposentadoria.  
 
Esse modelo, com um ponto de corte único, é considerado muito “brusco” pelo relator, pois 
puniria de forma desproporcional o trabalhador homem que tiver, por exemplo, um dia a 
menos que 50 anos na data de promulgação da reforma. 
 
Maia disse que a regra de transição precisa ser mais bem analisada, mas não detalhou 
qual seria a alternativa. O relator ainda admitiu que os policiais que enfrentam situações de 
risco podem ganhar direito a um regime diferenciado de aposentadoria, como antecipou 
o Estado .  
 
A possibilidade de que policiais civis e federais de determinadas funções possam requerer 
o benefício com menos idade será discutida pela comissão. 
 
Embate. A comissão especial que analisa a reforma da Previdência, presidida por Carlos 
Marun (PMDB-MS), foi instalada na Câmara dos Deputados, e terá até 40 sessões para 
apreciar o texto. Mas a partir da 11.ª sessão o parecer de Maia já poderá ser votado. 
 
Assim que Marun confirmou a indicação de Maia para a relatoria da reforma da 
Previdência, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) apresentou reclamação formal, dizendo 
que o relator foi financiado por empresas diretamente interessadas na reforma 
previdenciária. 
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Na reclamação, Valente diz que Maia recebeu recursos na campanha de 2014 de bancos 
e seguradoras interessadas na mudança das regras de aposentadoria.  
 
No documento, questiona a isenção do deputado para o exercício da função.  
 
Maia recebeu R$ 1,23 milhão em doações de bancos e seguradoras, o correspondente a 
32,4% do valor total de sua campanha.  
 
Marun ignorou o pedido e manteve Maia no posto. O relator defendeu a legalidade das 
doações. “Muitas ilações maldosas têm sido feitas nesse sentido”, rebateu. 
 
O relator da reforma da Previdência prevê apresentar seu parecer na segunda quinzena 
de março. A votação no plenário da Câmara, em dois turnos, deve ocorrer até junho.  
 
O prazo é maior do que vem propagando o governo, mas é justificado diante de uma 
matéria tão polêmica, argumentou Maia. Caso essa previsão se confirme, a tramitação no 
Senado ficará só para o segundo semestre. 
 
 
 
 

Reforma trabalhista terá debates em 16 cidades 
 

Apesar de requerimentos para ouvir mais de uma cent ena de pessoas, relator diz que calendário de 
trabalho será mantido 
 

Fernando Nakagawa, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - A Comissão da Reforma Trabalhista recebeu requerimentos para ouvir quase 
uma centena de pessoas em audiências públicas e ainda realizar eventos em 15 diferentes 
cidades brasileiras para discutir a mudança na legislação.  
 
Mesmo com essa avalanche de pedidos, o relator da reforma, deputado Rogério Marinho 
(PSDB-RN), não acredita que o calendário sofrerá atrasos e o parlamentar reafirma a 
expectativa de apresentar o relatório no início de maio. 
 

Em sessão nesta terça-feira, 21, deputados aprovaram pedidos para a realização de 
eventos sobre a reforma trabalhista em 16 cidades, que vão de Aracaju a Vitória, 
passando por Belém, Foz do Iguaçu e São Paulo.  
 
Nessas reuniões, deputados querem ouvir trabalhadores, empresários e especialistas 
sobre o tema. 



 

8 

 
Mesmo com essa série de novos debates, que têm potencial de atrasar a tramitação da 
reforma trabalhista, a Comissão não deve mudar o calendário.  
 
Marinho explica que os eventos regionais serão realizados pelos parlamentares de cada 
Estado e não é necessária a presença do restante da Comissão. “Os colegas nos trarão 
um relatório do que foi debatido e questionado”, disse. 
 
Tempo. Além disso, há mais requerimentos para que a Comissão convide 97 
representantes de confederações, sindicatos e empresas, além de procuradores, ex-
ministros, professores e entidades internacionais para debater a reforma em Brasília. 
 
Mesmo com agenda intensa da comissão, que prevê sessões todas as terças, quartas e 
quintas-feiras após o carnaval, não haveria tempo hábil para ouvir todos.  
 
Mesmo assim, Marinho acredita que será possível acomodar adequadamente a todos os 
segmentos no debate. 
 
A programação preliminar do relator prevê que o parecer final será apresentado em 4 de 
maio e haverá possível votação do texto no dia 11. O calendário, porém, é flexível, e 
Marinho não descarta que o parecer poderá estar pronto alguns dias antes – em meados 
de abril. 
 
Críticas . Durante os debates realizados ontem, a organização do movimento sindical, com 
grande fragmentação e elevado número de entidades, foi criticada. “Temos um modelo 
sindical arcaico.  
 
A contribuição não deveria ser obrigatória e o trabalhador deveria ter liberdade em 
escolher o sindicato”, disse o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Walmir 
Oliveira da Costa, ao comentar que o imposto arrecada cerca de R$ 12 bilhões por ano. 
 
O vice coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho, 
Renan Bernardi Kalil, concorda. “O imposto sindical é um anacronismo”, disse.  
 
Kalil comentou que, de olho na verba bilionária arrecadada anualmente, há uma série de 
sindicatos que são desmembrados seja por representação de categoria ou abrangência 
geográfica. Por isso, há grande fragmentação na representação sindical. 
 
 
 
(Fonte: DCI dia 21/02/2017) 
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