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Com estoques em baixa, negociação na indústria deve  ficar 
mais acirrada 
 
Fabricantes de todos os níveis da cadeia produtiva,  de insumos a produtos acabados, devem ter 
menos margens para negociar preços, diante do movim ento de desestocagem das empresas 
 

 
 
São Paulo - Diante do movimento da indústria de trabalhar com estoques cada vez 
menores - desde o insumo até o produto acabado -, a negociação com o varejo e até entre 
os próprios níveis da cadeia produtiva deve ficar ainda mais acirrada, quadro que deve 
perdurar em 2017. 
 
De acordo com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 
Guto Ferreira, a indústria se ajustou fortemente em 2016 e, agora, os fabricantes estão 
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trabalhando com níveis menores de estoques com o objetivo de economizar em capital de 
giro. "O 'estresse' nas negociações das empresas aumentou muito e as margens para 
barganhar entre os níveis da cadeia estão bem menores", disse o dirigente. 
 
Conforme o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção 
(Abramat), Walter Cover, o movimento de redução de estoques tanto na indústria quanto 
no varejo do setor vem ocorrendo desde meados de 2015. 
 
"Hoje, os estoques estão muito baixos entre os fabricantes porque o custo financeiro de 
mantê-los é altíssimo", revela o dirigente. 
 
Ele acrescenta que este movimento gera pressão nas margens da própria cadeia e 
aumenta o poder de barganha no varejo de materiais de construção em relação ao 
consumidor.  
 
"Os lojistas não vão arriscar elevar as compras sem perspectiva de retomada consistente 
da demanda", explica Cover. "E os fabricantes, por sua vez, têm concedido mais 
descontos para o varejo, mesmo diante da crise." 
 
O diretor geral para América do Sul da siderúrgica NLMK, Paulo Seabra, conta que a 
indústria tem trabalhado com estoques praticamente nulos. 
 
"Os fabricantes recebem o pedido e imediatamente recorrem a seus fornecedores", diz o 
executivo. "Nossos clientes não têm conseguido estimar a demanda por conta da 
instabilidade econômica, por isso vêm trabalhando da mão para boca", assinala. 
 
Neste cenário, a companhia optou por investir altas cifras justamente no aumento dos seus 
estoques. "O cliente vai preferir pagar um pouco mais pelo nosso produto porque a usina 
vai pedir um prazo que ele não pode esperar", conta. 
 
Na visão de Seabra, a perspectiva de retomada gradual da economia a partir do segundo 
semestre não deve trazer uma mudança de comportamento por parte da indústria. "Os 
fabricantes devem continuar mantendo estoques baixos em 2017." 
 
A Açovisa, distribuidora de aços Gerdau, tem notado esse movimento da indústria desde 
meados de 2015. "Os clientes não têm previsão de demanda e ainda pagam os pedidos à 
vista", conta o sócio-fundador Andreis de Melo. 
 
Ele ressalta que, para 2017, os fabricantes devem manter essa postura. "O fluxo de caixa 
das empresas continuará restrito e reduzir estoques alivia a pressão", analisa o executivo. 
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Estabilização 
 
Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a queda dos estoques em janeiro 
deste ano foi menos intensa do que a registrada no mês anterior. Já o índice que mostra a 
relação entre o planejamento das empresas e os estoques efetivos se manteve 
praticamente estável na mesma base de comparação. "Os fabricantes estão agindo com 
mais cautela até para reduzir os prejuízos. A indústria tem conseguido ser mais assertiva 
na previsibilidade de estoques", avalia Ferreira. 
 
Ainda de acordo com sondagem da CNI, os empresários estão voltando a demonstrar 
certo otimismo com relação às vendas, entretanto, o índice de expectativa de demanda se 
manteve praticamente inalterado em fevereiro, tendo recuado 0,1 ponto, para 51,8 pontos. 
Acima de 50 pontos, o indicador revela otimismo. 
 
Ferreira traça um paralelo entre o momento atual com a crise de 2008. "À época, a 
indústria brasileira foi fortemente afetada, mas a retomada do crescimento foi muito mais 
rápida", explica o dirigente. 
 
Com isso, conta o dirigente, os fabricantes passaram a elevar gradualmente a capacidade 
instalada até meados de 2011. "O auge da demanda da indústria brasileira ocorreu nesse 
momento", pontua. "Mas por volta de 2014, a atividade voltou a cair, atingindo um ponto 
crítico nos dois anos seguintes", complementa. 
 
O presidente da Abramat comenta que a indústria de materiais de construção vive um 
momento particular. "Nunca tivemos uma utilização tão baixa da capacidade", relata 
Cover.  
 
Segundo o dirigente, hoje o nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) do setor 
está em 67%. "Este é um sintoma de como a indústria está trabalhando com estoques 
baixos", acrescenta. 
 
Ferreira diz ainda que o aumento do "estresse" nas negociações entre os níveis da cadeia 
atinge a todos os portes de empresas. "Em um outro cenário, talvez o pequeno cedesse à 
pressão de grandes companhias e abrisse mão de suas margens, mesmo em um 
momento de crise. Hoje, se este empresário fizer isso, ele pode quebrar", avalia. 
 
Neste sentido, Ferreira acredita que este é um momento de aprendizado para a indústria. 
"As empresas estão aprendendo a lidar com essa situação e a negociação tende a ficar 
mais 'comercial', ou seja, sem grandes perdas para nenhum dos lados", estima. 
 
Juliana Estigarríbia 
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Com melhora da economia, reforma trabalhista deve i ncentivar 
emprego 
 
Alteração das leis ainda não foi votada no Congress o, mas daria maior poder às negociações entre 
patrões e sindicatos, o que poderia esquentar o mer cado; entretanto, há preocupação por direitos 
 

 
São Paulo - Em um quadro de recuperação econômica, que tem início previsto para o 
segundo semestre deste ano, a reforma trabalhista deverá estimular as contratações pelo 
setor privado, afirmaram especialistas consultados pelo DCI. 
 
"O medo de empregar vai diminuir", sinalizou o economista José Pastore, que destacou a 
redução da burocracia que deve surgir das alterações na legislação. 
 
Entretanto, para que as vagas voltem a aparecer, é preciso que a situação econômica do 
País avance, ponderou ele. "O que fortaleceria o trabalho, de verdade, é uma retomada do 
investimento." 
 
Sócio do setor trabalhista do escritório Siqueira Castro, Carlos Eduardo Vianna Cardoso 
seguiu a mesma linha. Para ele, regras mais simples e menos onerosas vão estimular as 
contratações, mas a economia precisa ajudar. 
 
Outra condição para o surgimento de novos empregos, em caso de alteração da CLT, será 
a flexibilização dos sindicatos durante as negociações com os empregadores, disse Carlos 
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Eduardo Ambiel, professor de direito trabalhista da Fundação Armando Alvares Penteado 
(FAAP). 
 
Uma das principais mudanças que a reforma deve trazer é a valorização do acordado 
sobre o legislado. Em resumo, o acerto entre patrões e funcionários ganharia mais peso 
diante das leis trabalhistas. 
 
"Essa situação deve trazer a possibilidade de negociação para certos aspectos 
contratuais, como parcelamento de férias e aumento da jornada, que têm pouco espaço na 
lei atualmente. Mas [a reforma] não vai forçar os sindicatos a aceitar essas flexibilizações", 
explicou Ambiel. 
 
Direitos do trabalhador 
 
Os entrevistados também falaram sobre os impactos sociais que a reforma trabalhista 
pode causar no Brasil. 
 
Na opinião de Pastore, a alteração das normas vai modernizar a CLT, aproximando suas 
regras às que são vistas "na maior parte do mundo". Ele afirmou que "nenhuma garantia" 
deve ser revogada. 
 
Por outro lado, Ambiel apontou que "certa supressão de direitos" poderá acontecer se a 
estrutura sindical do País não for alterada. 
 
"Várias categorias são representadas por sindicatos de menor expressão, que contam com 
pouca participação dos profissionais da área. Nesses casos, a balança pode pender para o 
lado do empregador." 
 
Segundo o especialista, é necessário reduzir a quantidade de sindicatos. Desta forma, 
seguiu ele, as associações restantes representariam mais indivíduos e, assim, teriam 
maior poder nas negociações. 
 
Cardoso também abordou a questão. Ele sugeriu que a reforma trabalhista pode incluir 
algum mecanismo que garanta negociações distintas para sindicatos de tamanhos 
diferentes. "Para não prejudicar as categorias que têm uma representatividade menor", 
acrescentou o advogado. 
 
A reforma trabalhista ainda não chegou à fase de votações no Legislativo, mas já causa 
discussões entre membros do governo e diferentes representantes da sociedade civil. 
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No mês passado, o Procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, disse que as 
mudanças não garantem a geração de empregos e podem resultar na precarização do 
trabalho no País. 
 
No sentido contrário, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira defendeu a proposta 
algumas vezes nas últimas semanas. Segundo ele, os direitos dos trabalhadores não 
serão retirados pela reforma, que estimulará a criação de postos. 
 
Sem trabalho 
 
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mensal, divulgada na sexta-feira 
passada (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que 12,9 
milhões de pessoas estavam desempregadas no trimestre encerrado em janeiro deste 
ano, uma alta de 34,3% na comparação com igual período terminado em 2016. 
 
Com isso, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 12,6%, 3,1 pontos percentuais acima 
dos 9,5% registrados nos 3 meses encerrados em janeiro do ano passado. 
 
De acordo com Pastore, a taxa deve parar de crescer no primeiro semestre deste ano e 
apresentar leve melhora nos últimos meses de 2017. 
 
A volta das contratações tem como condição a retomada da economia do País. Para a 
maior parte dos analistas, o Produto Interno Bruto (PIB) deve apresentar leve crescimento 
a partir do segundo trimestre deste ano. 
 
Renato Ghelfi 
 
 
 

Pesquisa mostra aumento do otimismo 
 
São Paulo - O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) mostra que o 
brasileiro está mais otimista em relação às perspectivas de queda da inflação e do 
desemprego. 
 
O INEC aumentou 0,6% em fevereiro na comparação com janeiro, alcançando 104,4 
pontos. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o indicador registrou alta de 5,8%, 
mas permanece abaixo da média histórica de 108,7 pontos. Ainda assim, os números 
mostram que o brasileiro segue mais otimista neste início de ano. 
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De acordo com a pesquisa, divulgada na última sexta-feira (24), pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), metade dos itens que compõem o INEC teve crescimento em 
fevereiro ante janeiro: compras de bens de maior valor (3,6%), inflação (3,0%) e 
desemprego (2,2%). 
 
Na comparação anual, a alta da expectativa em relação à redução da inflação é de 16%, 
patamar 4,8% superior à média histórica. 
 
Por outro lado, os indicadores de endividamento, renda própria e situação financeira 
tiveram queda em fevereiro em relação a janeiro. "Isso indica que, apesar do otimismo em 
relação aos preços e ao emprego, os brasileiros estão mais endividados e pouco 
confiantes de que sua renda e sua situação financeira irão melhorar no futuro próximo", 
destacou a CNI, em nota. 
 
Feita em parceria com o Ibope, o estudo ouviu mais de 2 mil pessoas em 143 municípios 
entre 16 e 20 de fevereiro. 
 
Fora do mercado 
 
Em outro levantamento recentemente divulgado pela CNI, o Índice de Medo do 
Desemprego apresentou crescimento de 3,6 pontos em dezembro de 2016, em relação a 
setembro. O aumento no fim do ano compensou a queda verificada em setembro e fez 
com que o índice encerrasse o ano acima do verificado em dezembro de 2015, o que 
indica que o brasileiro seguia receoso em relação à situação do trabalho. 
 
A região Sul era a única a apresentar retração no Índice de Medo do Desemprego: passou 
de 63,2, em dezembro de 2015, para 57,8, em dezembro do ano passado. 
 
A região Nordeste, por outro lado, apresentou forte deterioração dos indicadores no 
mesmo período. O índice da região aumentou 11,3 pontos entre dezembro de 2015 e o 
mesmo mês de 2016, passando de 58,7 para 70,0 pontos. O crescimento levou o medo do 
desemprego no Nordeste a ser o mais alto entre as regiões do país no final de 2016. 
 
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mensal, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o ano passado terminou com 12,3 milhões de 
desempregados. Foi o maior número desde 2012, quando teve início a série histórica. No 
final de 2015, a Pnad indicou que 9,1 milhões de pessoas estavam sem trabalho. 
 
Assim, a taxa de desemprego chegou a um recorde de 12% no último trimestre de 2016. 
Em igual período do ano anterior, a taxa era de 9%. 
Da redação 
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Indústria vê mais um ano de demanda interna fraca e  
exportações em queda 
 
Fabricantes de alimentos, vestuário e cosméticos in vestem em processos de gestão, diante da 
perspectiva de manutenção da retração econômica no País e pressão cambial nos embarques 
 

 
 
São Paulo - A combinação de demanda interna fraca e dificuldades para exportar, devido à 
cotação do dólar flutuando na casa dos R$ 3, deve levar as fabricantes de bens de 
consumo a investir em processos de gestão para tentar escapar do terceiro ano seguido 
de perdas. 
 
"As empresas têm se mostrado otimistas, porque todo mundo quer que a situação do País 
melhore, mas os elementos para a retomada real da economia não se confirmaram", avalia 
o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Nelson Marconi. 
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Segundo ele, diferente de 2016, quando a indústria direcionou o excedente de produção à 
exportação, ajudada por um patamar de câmbio favorável, este ano o real valorizado será 
prejudicial. 
 
"Devemos ter outro ano com queda na indústria", acredita ele. No último ano, o 
faturamento da indústria de transformação caiu 12,1%, de acordo com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
 
Para ele, o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
pode ajudar a desafogar o orçamento das famílias, mas terá pouco efeito sobre a 
demanda por bens de consumo. Com isso, o preço continuará sendo relevante nas 
decisões de compra. 
 
A Nestlé, por exemplo, verificou uma perda no volume vendido no País após aplicar um 
reajuste de preços no ano passado. Já a brasileira BRF adotou uma gestão de preços 
mais agressiva para não perder participação de mercado em 2016. Apesar da iniciativa, o 
volume das vendas internas da companhia recuou 8,4%l. 
 
A queda combinada com uma alta nos custos dos insumos derrubou a rentabilidade da 
processadora de alimentos, que teve prejuízo de R$ 372 milhões em 2016 ante lucro de 
R$ 2,928 bilhões em 2015. 
 
"Antes do fim do ano começamos a configurar que a companhia estava [em situação] ruim, 
então procuramos um consultoria externa. A cadeia produtiva está funcionando bem, mas 
precisamos ajustar e conectar as duas pontas da cadeia [produção e consumidor]", disse o 
presidente do conselho de administração da BRF, Abílio Diniz, em teleconferência com 
analistas. 
 
Segundo ele, é preciso entender melhor as demandas do consumidor, além de enfrentar 
os problemas impostos pelo ambiente econômico mais difícil com ajustes na gestão do 
negócio, para retomar ganhos. 
 
No setor calçadista, a Cambuci decidiu ajustar o portfólio de produtos ainda em 2016 e 
conseguiu ampliar em 20% o volume de vendas de calçados de futebol no último ano. 
"Investimos em uma linha intermediária, com calçados de maior valor agregado, mas com 
um preço acessível.  
 
Então quando o consumidor vê o nosso calçado 30% mais barato, mas com a mesma 
qualidade da concorrência, compra o nosso", declarou o diretor executivo do grupo, César 
Ferreira. A companhia atingiu a liderança no segmento em 2016. 
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Para 2017, a Cambuci continuará investindo na oferta de produtos intermediários e espera 
ampliar as vendas nos outros segmentos de calçados e artigos esportivos do grupo. 
Valor agregado 
 
Na Grendene, a perspectiva para o ano é menos otimista, apesar da gestão de portfólio e 
de custos ter apresentado resultados positivos em 2016. O custo por produto vendido da 
companhia caiu 7,6% no ano. 
 
"Hoje a questão é muito mais a queda do consumo do que a concorrência, até porque não 
vimos nenhum fator que favoreça os concorrentes chineses", citou o diretor de relações 
com investidores da fabricante, Francisco Schmitt, em teleconferência com analistas. 
 
Mesmo com a queda no volume de vendas e receita líquida, a companhia encerrou o ano 
com um aumento de 5,2% no lucro líquido, totalizando R$ 2,11 bilhões. "Não sei se posso 
chamar de recuperação o que vimos no último trimestre de 2016, mas conseguimos um 
mix melhor de produtos, com um reforço nos itens de maior valor", contou Schmitt. 
 
O nível de preços praticado pela fabricante de cosméticos Natura também melhorou no fim 
de 2016. Mas segundo o vice-presidente de finanças e relações com investidores da 
companhia, José Roberto Lettiere, a perspectiva sugere mais um ano difícil. "As notícias 
boas começam a surgir, mas a renda [das famílias] que é o que impacta o nosso nível de 
negócios, não apresentou sinal evidente de melhora". 
 
A base de revendedoras da Natura encolheu 8,8% em 2016 e, neste ano, a gestão 
estratégica da companhia inclui revitalizar a venda direta para tentar aumentar as vendas. 
Já a concorrente Avon ampliou, no ano passado, em 1% o quadro de representantes na 
América do Sul, região tem o Brasil como principal mercado. Mesmo assim, as vendas 
norte-americana no País recuaram 3% em 2016. A L'oréal, por sua vez, registrou 
crescimento de vendas dos cosméticos da La Roche-Posay e Vichy. As duas marcas da 
empresa têm forte presença em farmácias e cresceram acima do mercado no quarto 
trimestre. 
 
No setor farmacêutico, a Hypermarcas vai concentrar esforços na gestão de custos para 
não perder rentabilidade com o fim do ciclo de desinvestimentos, que deve responder por 
uma queda de 40% no faturamento da companhia. 
 
"Estamos investindo no centro de inovação e unidades de negócio, mas com um esforço 
para os gastos ficarem alinhados com o que tínhamos anteriormente", disse o presidente 
da Hypermarcas, Cláudio Bergarmo, em teleconferência. 
 
Jéssica Kruckenfellner 
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Justiça nega sobrejornada por deslocamento 
 
Tribunal contraria Súmula do TST e abre precedente para que tempo gasto no transporte da firma só 
seja considerado à disposição se não for possível c hegar ao local de trabalho por outros meios 
 
São Paulo - A Justiça de Minas Gerais contrariou Súmula do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), e abriu um precedente para que o tempo gasto com condução no transporte da 
empresa não seja necessariamente considerado período à disposição da companhia. 
 
Pelo entendimento aplicado pela 1ª Vara do Trabalho em Contagem (MG), o tempo 
dispendido pelo funcionário em deslocamento até o posto de trabalho só é considerado 
como à disposição do empregador se não houver outro meio de transporte disponível.  
 
No caso, o empregado questionou na Justiça o fato de chegar ao local de serviço cerca de 
30 minutos antes do horário contratual usando o ônibus da empresa, e precisar esperar 
para começar o expediente.  
 
O reclamante pediu para receber sobrejornada sobre esses minutos. 
 
Na opinião da sócia da área trabalhista do Andrade Maia Advogados, Clarisse de Souza 
Rozales, esse juízo difere do que está escrito na Súmula 429 do TST, que considera como 
à disposição todo o período de deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e 
o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários.  
 
"A decisão não invalida a jurisprudência do TST, mas abre uma nova possibilidade de 
interpretação para casos específicos", avalia ela. 
 
A justificativa da relatora da decisão, a juíza Maritza Eliane Isidoro, para não conceder o 
benefício foi que o trabalhador só usava o transporte da empresa por comodidade, sendo 
possível o uso de outros meios para chegar à empresa. 
 
Segundo o sócio do Souto Correa Advogados, João Marimon, o mais relevante no 
processo é a possibilidade de escolha do empregado, que não tinha nenhum obstáculo a 
usar a rede de transporte público da cidade para se deslocar.  
 
"Se a empresa fornecer o transporte, todo o tempo de deslocamento só será considerado 
tempo à disposição se o logradouro da companhia for de difícil acesso", afirma. 
 
Marimon lembra que essa regra, apesar de parecer em contradição com a Súmula 429 do 
TST, está estabelecida no artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que 
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aponta a necessidade de que o oferecimento do transporte pela empresa não se dê 
apenas para dar maior comodidade aos funcionários. 
 
A especialista em Direito do Trabalho e sócia do Fragata e Antunes Advogados, Gláucia 
Soares Massoni, cita ainda que o julgamento foi contra o entendimento de que o período 
em que o empregado fica à espera do transporte fornecido pela empresa está à disposição 
do empregador.  
 
“A juíza mostrou que essa tese está equivocada, já que se o empregado fosse utilizar 
transporte público regular também teria que aguardar”, defende ela. 
 
Debate 
 
Clarisse Rozales explica que esse tipo de polêmica também deve ser explorada na 
Reforma Trabalhista.  
 
"O que acontece hoje é que estamos em meio a uma discussão sobre prevalência do 
acordado sobre o legislado.  
 
É difícil colocar o trajeto para o emprego dentro daqueles 10 minutos da lei, mas uma 
negociação coletiva poderia resolver o problema", opina. 
 
Apesar disso, a advogada crê que a solução via sindicato não teria caráter definitivo a 
menos que se desse mais poder e legitimidade a esses acordos. 
 
Marimon ressalta que o Supremo Tribunal Federal (STF), antecipando-se a qualquer 
reforma, decidiu recentemente flexibilizar a questão das horas em itínere.  
 
"O [falecido] ministro Teori Zavascki decidiu em um caso que se há norma coletiva 
permitindo que não haja tempo à disposição por transporte, a questão está encerrada, mas 
esse juízo não teve repercussão geral", conta. 
 
Ricardo Bomfim 
 
 

 
 
 
 
(Fonte: DCI dia 02/03/2017) 
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Após carnaval, governo retoma pauta econômica 
 
No Congresso Nacional, Planalto aposta fichas na ap rovação de projetos relacionados à trajetória de 
crescimento do País 
 
Daiene Cardoso, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - Passado o carnaval, o Palácio do Planalto vai apostar todas as fichas na 
aprovação de projetos no Congresso considerados importantes para a retomada do 
crescimento econômico. Enquanto as reformas trabalhista e da Previdência ainda tramitam 
nas comissões especiais da Câmara, o governo quer dar prioridade a temas que 
mantenham “em alta” a sensação de que o País está saindo da crise. 
 
“A ênfase do governo é continuar nessa mesma trajetória que ofereça resultado na área 
econômica”, afirmou o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy. De acordo 
com o ministro, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
Paulo Skaf, ligou recentemente para o presidente Michel Temer para dizer que a indústria 
já dá sinais de retomada e para, segundo Imbassahy, incentivar a apresentação de ações 
do governo que “favoreçam” a recuperação da economia. 
 
Terceirização.  Um dos projetos sugeridos pelos líderes partidários que podem dar uma 
sinalização positiva para os setores produtivos é a proposta que trata da terceirização para 
todas as atividades. A ideia é votá-lo nas próximas semanas na Câmara. “É o desejo de 
vários líderes”, afirmou Imbassahy. 
 
Na semana passada, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou 
ao Broadcast Político, serviço de notícia em tempo real da Agência Estado, que pretendia 
colocá-lo em votação no plenário logo após o carnaval. O projeto, relatado atualmente pelo 
deputado Laércio Oliveira (SD-SE), é considerado mais amplo do que o que está em 
discussão no Senado, sob a relatoria do senador Paulo Paim (PT-RS).  
 
Acerto.  O senador petista fez uma série de mudanças ainda na gestão de Dilma Rousseff. 
As alterações, porém, não agradaram ao atual governo. Maia e o presidente do Senado, 
Eunício Oliveira (PMDB-CE), fizeram um acordo para dar celeridade ao projeto que tramita 
na Câmara e deixar de lado a proposta relatada por Paim. 
 
O projeto chegou ao Congresso em 1998, ainda na gestão do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, e é visto pelas centrais sindicais como prejudicial aos direitos dos 
trabalhadores, por atender mais aos interesses dos empresários. 
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Já os governistas consideram a matéria um instrumento de modernização das relações de 
trabalho no País, oferecendo regras mais claras e segurança jurídica às empresas. 
Como o texto já passou por votações anteriores nas duas Casas Legislativas, basta ser 
aprovado pelo plenário da Câmara para ir à sanção do presidente Michel Temer. / 
COLABOROU ISADORA PERON  
 
 
 

Proteção a emprego terá caixa reforçado 
 
Programa para preservar postos de trabalho vai rece ber R$ 327,28 milhões este ano; dinheiro é 
suficiente para proteger até 123 mil vagas 
 
Fernando Nakagawa, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - A iniciativa do governo federal para preservar empregos receberá R$ 327,28 
milhões em 2017. O Programa Seguro-Emprego (PSE) terá à disposição verba 88% maior 
que o usado desde 2015, quando foi lançado um instrumento específico para tentar 
preservar empregos em meio à crise. Levando-se em conta a média histórica, o valor é 
suficiente para proteger até 123 mil vagas. Mas há dúvida se os recursos serão usados.  
 
Especialistas dizem que a adesão nem sempre é fácil e apenas companhias que usam 
mão de obra especializada veem benefícios na medida. A fabricante de máquinas 
Caterpillar é um exemplo de caso bem sucedido de uso do programa. Em 2015 a empresa 
cogitou despedir até 830 empregados. Para evitar as demissões, aderiu ao antigo 
Programa de Proteção ao Emprego (PPE). Após negociação, trabalhadores toparam 
reduzir em 30% carga horária e salários. Em contrapartida, o governo destinou R$ 4,8 
milhões para compensar parte da perda dos salários.  
 
Com o acordo, 1.834 trabalhadores das fábricas de Piracicaba (SP) e Campo Largo (PR) 
ficaram de três a seis meses sob o novo regime. Nesse período, para fugir do mercado 
brasileiro em depressão, a equipe comercial passou a buscar novos mercados para os 
equipamentos montados na filial brasileira. A estratégia deu certo. O volume de máquinas 
exportadas para América Latina e Estados Unidos cresceu e a filial passou a vender para 
o Canadá e a Rússia. 
 
Criado no governo Dilma Rousseff, o PPE foi rebatizado por Michel Temer em dezembro 
como PSE. O programa permite que empresas em dificuldades possam negociar a 
diminuição da jornada de trabalho e dos salários até 30%. Para minimizar a perda de 
renda do empregado, o governo compensa metade dessa redução salarial.  
Beneficiados. Desde agosto de 2015, o programa usou R$ 173,75 milhões para a 
manutenção de 65.443 vagas, segundo o Ministério do Trabalho. O montante de 2017 é 
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quase o dobro do orçamento de um ano e meio do programa. O dinheiro, porém, não 
parece atrair as empresas. 
 
“Esse é um programa que tende a proteger empregados relativamente qualificados, a elite 
dos trabalhadores industriais. São pessoas que receberam investimento para formação e o 
empregador não quer perdê-los”, diz o economista da Opus Gestão de Recursos e 
professor da PUC-Rio, José Márcio Camargo. 
  
Especialistas como Camargo avaliam que o PSE faz sentido para empresas em 
dificuldade financeira que têm trabalhadores especializados e veem luz no fim do túnel em 
horizonte relativamente curto, já que a iniciativa permite manter temporariamente e com 
custo menor os empregados que exigem treinamento. Para empresas que não veem 
melhora em até um ano ou têm mão de obra não especializada, pode ser mais barato 
demitir e recontratar depois. 
 
A sócia do grupo trabalhista da Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Leticia Ribeiro, 
elogia o PSE, mas nota que nem sempre o programa é benéfico para as empresas. “É 
preciso comprovar a situação delicada, dado que muitas vezes é confidencial, e dar 
estabilidade ao empregador durante a adesão. Por isso, pode não ser interessante para 
alguns empregadores.”  
 
Segundo o Ministério do Trabalho, quatro empresas aderiram ao programa em 2017, com 
2.098 empregos beneficiados. A pasta não se pronunciou sobre o tema. / COLABOROU 
LUCI RIBEIRO 
 
 
 
 

Venda de veículos cai 7,6% em fevereiro e tem o pio r 
desempenho desde 2006 
 
Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhõ es e ônibus, 135,7 mil unidades saíram das 
concessionárias no mês passado 
  
Eduardo Laguna, O Estado de S.Paulo 
As vendas de veículos novos no País caíram 7,59% no mês passado, comparativamente a 
igual período de 2016, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 1º, pela Fenabrave, 
entidade que representa as concessionárias de automóveis. 
 
Frente a janeiro, houve queda de 7,84% nos emplacamentos. Nesse caso, a comparação 
é distorcida pelo calendário comercialmente mais curto em razão do feriado de Carnaval. 



 

16 

Na prática, o mês terminou para o setor na última sexta-feira, fazendo com que fevereiro 
tivesse um resultado final menor, embora tenha registrado melhora do movimento diário 
nas lojas. 
 
Ainda que feita essa ressalva, o desempenho ficou em patamar baixo mesmo se 
comparado a outros períodos de calendário igualmente curto da série histórica, registrando 
as piores vendas em um mês em quase onze anos. Entre carros de passeio, utilitários 
leves - como picapes e vans -, caminhões e ônibus, 135,7 mil unidades saíram das 
concessionárias no mês passado, o menor número mensal desde abril de 2006 (131,2 
mil). Se considerados apenas os resultados de fevereiro na série histórica, o volume foi o 
mais baixo desde 2006.   
 
O desempenho levou o setor a terminar o primeiro bimestre com 282,9 mil veículos novos 
vendidos, o que representa uma queda de 6,36% na comparação com 2016 e o pior 
volume, entre períodos equivalentes, também em onze anos. 
 
Apenas no segmento de carros de passeio e comerciais leves, 132,4 mil unidades foram 
vendidas no mês passado, recuo de 6,82% na comparação anual. Em relação a janeiro, a 
queda foi de 7,77%.  
 
Na média, as concessionárias venderam 7,4 mil carros a cada dia que abriram as portas, 
830 a mais do que elas entregaram a cada dia útil de janeiro. Contudo, para efeito de 
comparação, três anos atrás, a média diária passava de 12 mil. 
 
O primeiro bimestre terminou, então, com 276 mil unidades vendidas - entre automóveis 
de passeio e utilitários leves -, total 5,42% inferior ao dos dois primeiros meses de 2016. 
 
Termômetro da atividade econômica, as vendas de caminhões também não param de 
encolher, marcando, no mês passado, queda de 31,68% na comparação com fevereiro de 
2016.  
 
Ante janeiro, os emplacamentos, de 2,6 mil caminhões, recuaram 11,19%, fazendo com 
que o segmento encerrasse o primeiro bimestre com 5,6 mil unidades licenciadas, queda 
de 32,04%. 
 
O balanço da Fenabrave mostra ainda que as vendas de ônibus, de 647 unidades em 
fevereiro, recuaram 27,38% na comparação com igual período do ano passado e 8,49% 
em relação a janeiro.  
 
Nos dois primeiros meses de 2017, 1,4 mil coletivos foram vendidos, 36,88% abaixo do 
primeiro bimestre do ano passado. 
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11,7% das indústrias ouvem ‘não’ para crédito 
 
Pesquisa da Fiesp mostra que 25,4% conseguiram meno s de 60% do valor pedido 
 
Renée Pereira, O Estado de S.Paulo 
A dificuldade das empresas em conseguir crédito no mercado também é retratada em uma 
pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). De um total 
de 430 indústrias de pequeno a grande porte, quase metade tentou contratar ou renovar 
alguma linha de crédito. Dessas, 11,7% tiveram o pedido recusado e 25,4% conseguiram 
menos de 60% do valor solicitado. As condições de crédito continuam muito ruins e, para a 
indústria, são piores. As empresas estão em grandes dificuldades, conhecidas pelos 
bancos”, diz Paulo Francini, diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos 
da Fiesp. 
 
De acordo com a pesquisa, a situação foi pior entre aquelas empresas que buscaram 
crédito para pagar dívidas. Nesse grupo, 19,1% não tiveram o empréstimo aprovado. Para 
quem buscou linha de crédito para capital de giro, 11,6% não tiveram o crédito aprovado. 
Os motivos para a recusa dos bancos variou de garantias insuficientes ao elevado 
endividamento. Mesmo para quem teve o empréstimo aprovado, as situações foram muito 
piores do que as do ano anterior. Algumas não aceitaram o crédito por causa do elevado 
custo e prazo curto. 
 
Entre as empresas que tiveram o crédito recusado pelas instituições financeiras, o 
resultado foi o atraso ou renegociação com pagamento de fornecedores, cancelamento (ou 
redução) de investimentos e redução do quadro de funcionários. “É uma situação crítica 
que provoca um círculo vicioso. A elevação das margens e dos juros provocam 
inadimplência, que influencia na formação da taxa cobrada no mercado.” Segundo ele, 
diante da dificuldade de se financiar, uma das primeiras medidas adotadas pelas 
empresas é o atraso no pagamento de tributos. “A empresa não pode deixar de pagar 
funcionário porque senão a atividade para. O mesmo ocorre com fornecedores, que 
deixam de entregar a matéria-prima, por exemplo.” Francini lembra que nos últimos três 
anos, o setor perdeu 500 mil empregos. 
 
Para o pesquisador do Ibre/FGV e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, 
José Roberto Afonso, historicamente era escasso o crédito para investimento de longo 
prazo, restrito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), hoje 
o crédito de curto prazo também sumiu. “Ou seja, as empresas não só ficam 
desestimuladas a se expandirem, como têm dificuldades até mesmo para produzir, 
contratar empregados e para funcionar no dia a dia.” 
 
 
 

(Fonte: Estado de SP dia 02/03/2017) 
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Desemprego vai a 12,6% no trimestre, maior índice d esde 2012 
 
LUCAS VETTORAZZO - DO RIO 
O desemprego no trimestre encerrado em janeiro deste ano atingiu 12,6% entre os 
brasileiros, informou o IBGE na manhã desta sexta-feira (24). Os dados constam da Pnad 
Contínua, a pesquisa oficial de emprego do instituto. O indicador abrange trimestres 
móveis. Nesta divulgação, o indicador refere-se a janeiro deste ano e aos meses de 
dezembro e novembro do ano passado. 
 
O percentual de desocupados, de 12,6%, representa alta de 0,8 ponto percentual frente ao 
verificado no trimestre encerrado em outubro, quando a taxa esteve em 11,8%. É a maior 
taxa de desemprego já verificada desde o início da série histórica, iniciada em 2012. 
 
A taxa de desemprego é maior nas camadas da população formadas por pretos e pardos, 
mulheres e os mais jovens, já havia antecipado o IBGE na quinta-feira (23). 
 
Em função dos trimestres móveis, o IBGE recomenda comparação de períodos em que 
não há sobreposição de meses. Neste caso, portanto, a comparação com o trimestre 
imediatamente anterior é feita com o período de agosto, setembro e outubro. 
 
O desemprego aumentou também na comparação anual do indicador. No trimestre 
encerrado em janeiro de 2016, a taxa de desemprego esteve em 9,5%. Houve, portanto, 
alta de 3,1 ponto percentual no intervalo de um ano. 
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O contingente de pessoas desocupadas, que são desempregados em busca de 
oportunidade, chegou a 12,9 milhões de pessoas e apresentou alta nas duas bases de 
comparação. Segundo o IBGE, 879 mil novos desempregados entraram na fila do 
emprego na passagem do trimestre encerrado em outubro para o terminado em janeiro —
alta de 7,3%. Na comparação anual, a alta foi ainda mais expressiva, de 34,3%. No 
intervalo de um ano, 3,3 milhões pessoas entraram na fila do emprego no país. 
 
Janeiro mostrou uma ampliação no contingente de desempregados no país. O ano 
passado, por exemplo, o país fechou o último trimestre com taxa de desemprego de 12%, 
com 12 milhões de desocupados. Como o trimestre tem um mês já em 2017 e outros dois 
meses ainda no ano passado, é possível dizer que cerca de 800 mil desocupados 
entraram na fila somente em janeiro deste ano. 
 

 
 
 
OCUPAÇÃO 
 
A população ocupada, que é a que de fato está em um emprego, somou 89,8 milhões de 
pessoas. O contingente registrou estabilidade em relação ao trimestre imediatamente 
anterior. Apenas 29 mil novas vagas foram criadas entre o trimestre encerrado em outubro 
de 2016 e o trimestre encerrado em janeiro deste ano. Já na comparação anual, houve 
queda de 1,9% na população ocupada. No intervalo de um ano, 1,7 milhões de vagas 
foram fechadas. No passagem do trimestre encerrado outubro com os três meses 
encerrados em janeiro, a indústria perdeu 274 mil postos. No ano, o número vai a 897 mil 
menos postos. A construção civil perdeu em igual período um contingente de 755 mil 
postos de trabalho.  
 

(Fonte: Folha de SP dia 02/03/2017)  


