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Indústria sobe 1,4% após 34 quedas seguidas  
 
Por Arícia Martins e Robson Sales  
Mesmo em ligeira baixa na comparação com o mês imediatamente anterior, o resultado da 
indústria em janeiro reforçou perspectivas de retomada gradual do setor e da economia.  
 
Depois de 34 quedas seguidas, a produção industrial teve um respiro e cresceu 1,4% 
sobre igual mês de 2016, segundo a Pesquisa Industrial MensalProdução Física, divulgada 
ontem pelo IBGE.  
 
Em relação a dezembro do ano passado, a atividade nas fábricas ficou estável, com recuo 
de 0,1%, feitos os ajustes sazonais.  
 
Esse resultado, no entanto, foi melhor que a mediana das previsões colhidas pelo Valor 
Data, que era de  0,4%.  
 
Como a expansão da atividade industrial em dezembro foi forte (2,4%), somente a herança 
estatística deixada pelo fim do ano passado é suficiente para que a produção volte ao 
campo positivo nos primeiros três meses de 2017, avaliam economistas.  
 
Aliado à expansão do agronegócio e de indicadores antecedentes em alta já conhecidos 
para fevereiro, o "carry over" da indústria desenha um cenário um pouco mais favorável 
para o primeiro trimestre, crucial para que a economia saia da recessão. 
 
A partir dos indicadores já divulgados para fevereiro, analistas preveem de forma 
preliminar que a indústria voltou ao terreno positivo no mês passado, como a MCM 
Consultores, que projeta alta de 1,6% no mês.  
 
Dessazonalizada pela consultoria, a produção de veículos medida pela Anfavea (entidade 
que reúne as montadoras) cresceu 6,5% sobre janeiro, enquanto a expedição de papelão 
ondulado subiu 2,2%, também depois do ajuste da MCM. 
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Apesar da retração na média da indústria, 12 dos 24 ramos de atividade pesquisados pelo 
IBGE aumentaram sua produção em janeiro. Os destaques positivos foram os segmentos 
de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (4%), produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (21,6%) e produtos alimentícios e bebidas (1,2%). O setor extrativo 
mineral foi outra contribuição positiva na abertura do ano, ao avançar 1,1%. Do outro lado, 
o maior impacto negativo partiu da produção de veículos, que ficou 10,7% menor.  
 
A análise por grandes categorias também mostra um quadro dividido. O recuo de 0,1% no 
mês foi concentrado nos setores de bens de capital e bens de consumo duráveis, que 
caíram 4,1% e 7,3% ante dezembro, respectivamente. Já a fabricação de bens 
intermediários subiu 0,7%, em sua terceira alta consecutiva. Como esses itens são 
insumos para a produção, o movimento foi considerado outro sinal de que a atividade 
industrial pode ter engatado a "primeira marcha", nas palavras da LCA Consultores.  
 
O economista Rodrigo Nishida, da LCA, pondera que janeiro deste ano teve dois dias úteis 
a mais do que igual mês de 2016, o que também ajudou no avanço de produção nessa 
base de comparação. Ainda assim, Nishida afirma que a variação positiva é mais um 
elemento que sustenta a perspectiva de recuperação do setor este ano. Nas estimativas 
da consultoria, a produção vai aumentar cerca de 1,5% na média de 2017.  
 
Na avaliação de André Macedo, gerente da coordenação de indústria do IBGE, "há uma 
melhora de ritmo da produção industrial, mas isso não significa que haja uma trajetória 
consistente para a produção."  
 
A indústria chegou a engatar uma sequência de altas, na comparação com o mês 
imediatamente anterior, no segundo trimestre do ano passado, o que, no entanto, acabou 
não se sustentando, lembra Nishida, da LCA. O grande diferencial em relação àquela 
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ocasião, e que deve fazer com que a tendência de retomada permaneça, é a postura da 
política monetária, diz o economista, contracionista até o fim do ano passado e, agora, em 
trajetória de distensão.  
 
Para a equipe econômica do Bradesco, o consumo deve voltar a crescer a partir do 
segundo semestre, na esteira da redução dos juros, o que vai favorecer o crescimento de 
1% produção industrial previsto para o ano. A alta dos índices de confiança também 
reforça a perspectiva de retomada, segundo o departamento econômico, chefiado por 
Fernando Honorato Barbosa. No primeiro trimestre, no entanto, a forte expansão do setor 
agropecuário será determinante para o aumento de 0,1% esperado para o PIB no período.  
 
"A recuperação segue bastante gradual, e esse processo deve continuar ao longo do ano", 
diz Daniel Silva, economista da Modal Asset, para quem a produção vai subir cerca de 
1,5% entre o quarto trimestre de 2016 e primeiro de 2017. Impulsionado principalmente 
pelo "carry over" de dezembro, esse desempenho dará contribuição positiva ao PIB no 
período, afirma Silva, assim como o setor agropecuário.  
 
Para que a reação da indústria ganhe ritmo, falta fôlego maior demanda doméstica, que 
segue fraca, aponta o economista. "É necessário que a renda melhore, que a oferta de 
crédito na economia volte a crescer e que os juros continuem caindo". Como as famílias 
estão endividadas, a perspectiva para o consumo ao longo de 2017 não é tão animadora, 
a despeito do ciclo de afrouxamento monetário, avalia Silva. 
 
 
 

Sindicatos e patrões divergem sobre mudanças na CLT   
 
Por Fabio Murakawa  
Centrais sindicais e entidades patronais, ouvidas nos últimos dois dias em audiências na 
Câmara dos Deputados, mostraram posições antagônicas em relação à reforma trabalhista 
proposta pelo governo Michel Temer. De um lado, o setor patronal enxerga a flexibilização 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como uma maneira de prover segurança 
jurídica a empregados e empregadores, ao dar força de lei às negociações coletivas. Já os 
sindicalistas veem nas mudanças uma ameaça aos direitos adquiridos pelos trabalhadores 
e a precarização das condições de trabalho, classificando a proposta com termos como 
"legalização do bico". 
 
A reforma pretende flexibilizar a CLT para que as negociações entre trabalhadores e 
empresas possam prevalecer sobre a legislação em alguns pontos como a carga horária, 
horário de almoço e parcelamento de férias, entre outros. Também ameniza as restrições 
sobre a contratação de trabalhadores temporários.O projeto de lei 6787 tramita atualmente 
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na Câmara em uma comissão especial. A previsão do relator, Rogério Marinho (PSDBRN), 
é entregar seu parecer em maio, após uma série de audiências. O governo quer concluir a 
tramitação da reforma no Congresso antes do recesso parlamentar, em julho.  
 
Ontem, a comissão ouviu representantes de seis entidades patronais, que se queixaram 
de decisões judiciais que têm anulado parcial ou completamente diversos acordos 
firmados entre patrões e empregados, afetando principalmente as vantagens obtidas pelas 
empresas nas negociações. Além disso, a legislação tem, na visão dos empresários, 
gerado milhões de ações judiciais todos os anos, além de travar os investimentos.  
 
"Legislação trabalhista rígida não garante direitos sociais, mas aumenta número de 
reclamações no Judiciário. Não adianta ter leis que garantam muito, trabalhador não 
recebe, entra na Justiça e não recebe, porque empresa já quebrou", disse Damião 
Cordeiro, em nome da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).  
 
Representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Alexandre Furlan refutou o 
argumento usado por defensores da reforma de que é preciso modificar a lei para tirar o 
país da crise econômica. Para ele, tratase de uma necessária mudança estrutural. "Não 
estamos falando em agenda de crise, estamos falando de alternativas para o país", 
afirmou.  
 
Danielle Bernardes, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), defendeu as 
mudanças com o argumento de que "as relações de trabalho são diferentes dos anos 40", 
quando a CLT foi elaborada. "Hoje em dia, mais importante do que a proteção do 
trabalhador, é a proteção do emprego. E para proteger o emprego é preciso proteger a 
empresa", afirmou.  
 
Ouvidos na véspera na mesma comissão, os sindicatos, porém, expuseram uma visão 
distinta.  
 
"[ A reforma] veio pura e simplesmente para legalizar o bico. Tratase da legalização dos 
enormes equívocos cometidos por boa parte do empresariado e que agora querem ter 
uma formalização legal e jurídica para que os trabalhadores não possam buscar na Justiça 
do Trabalho os seus direitos", afirmou o presidente da CUT, Vagner Freitas. "É a 
precarização total do mundo do trabalho. Para ele, "o que vai acontecer é a demissão dos 
trabalhadores ora empregados no regime CLT para serem substituídos por outros 
trabalhadores de regime de trabalho inferiores".  
 
Representantes da UGT, ligada ao PSD, e da CSB, ligada ao PMDB, por sua vez 
questionaram a previsão do governo de que 5 milhões de empregos poderão ser criados 
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com a mudança na CLT. Para o secretáriogeral da CSB, Álvaro Egea, falar em "geração 
de 5 milhões de empregos é afirmação bastante ousada e de difícil confirmação".  
 
Destoando das demais centrais, João Carlos Gonçalves, secretáriogeral da Força Sindical, 
presidida pelo deputado Paulinho da Força (SDSP), defendeu a prevalência do negociado 
sobre o legislado. E criticou a "tutela" do governo, do Ministério Público e da Justiça sobre 
"a vontade expressa nas negociações com o patrão". "Nossa central é a favor da 
negociação coletiva, do acordo coletivo. Os trabalhadores têm o direito de acertar e de 
errar." 
 
 
 

Meirelles descarta mudar regra de transição  
 
Por Edna Simão, Cristiane Bonfanti e Raphael Di Cun to  
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem que mudanças na regra de 
transição de aposentadoria e manutenção da diferenciação de idade entre homens e 
mulheres, como querem os parlamentares, pode tornar a reforma "ineficiente e inócua". 
Como em outras ocasiões, o ministro desenhou um cenário catastrófico para as bancadas 
de deputados da base aliada do PSD, PRB e PP com relação ao futuro das contas 
públicas caso à reforma da Previdência Social não seja aprovada nos termos 
encaminhados pelo governo.  
 
Se nada for feito, de acordo com o ministro, o teto de crescimento do gasto poderá ser 
estourado e as despesas com aposentadorias e pensões irão comprimir outros gastos. 
 
"Se a gente não faz a reforma da Previdência, o que existe de margem para as outras 
despesas começa a ser comprimido de maneira forte, retirando margem de alocação para 
despesas fundamentais para a sociedade e também de interesse para os parlamentares", 
disse o ministro, considerando, em seguida, que o governo conseguiu alinhar interesses 
de que "a reforma precisa ser aprovada". O ministro ressaltou que é preciso conter 
despesas para que a crise financeira existente no Rio de Janeiro, por exemplo, não se 
alastre para o país. "O que nós temos que fazer é evitar que todos no Brasil cheguem a 
essa situação que chegou o Rio", ressaltou.  
 
A proposta do governo de reforma da Previdência prevê que homens com mais de 50 anos 
e mulheres com mais de 45 estariam sujeitas à regra de transição, que cria um pedágio de 
50% sobre o tempo que falta para aposentadoria do benefício. Além disso, a idade mínima 
de 65 anos valeria para homens e mulheres.  
 



 

6 

No caso da regra de transição, os parlamentares sugeriram ao ministro uma espécie de 
"escadinha" que leva em conta o tempo que falta para se aposentar assim como a idade 
do trabalhador para penalizar menos que está próximo da aposentadoria. Para Meirelles, a 
proposta do governo já leva em conta isso e destacou que a única maneira de todos terem 
o mesmo tratamento é não haver regra de transição.  
 
O ministro também se posicionou de forma contrária à diferenciação da idade mínima de 
aposentadoria da mulher. Segundo ele, se houver uma redução para a mulher teria que 
aumentar a do homem como forma de compensação. Por exemplo, uma diminuição na 
idade da mulher poderia implicar na exigência de uma idade mínima de 71 anos para o 
homem. O que, para Meirelles, deixaria o país desalinhado com as regras internacionais e 
não seria factível no país.  
 
Durante os encontros com as bancadas, as críticas dos deputados têm sido basicamente 
as mesmas: regra de transição, idade de aposentadoria diferenciada para mulher, criação 
de contribuição individual para o trabalhador rural e desvinculação do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) do salário mínimo.  
 
O governo defende o projeto como foi encaminhado para garantir a sustentabilidade no 
longo prazo. Um parlamentar chegou a dizer que, apesar de necessária, é difícil defender 
uma reforma que só vai dar frutos para o outro governo.  
 
Mesmo com as resistências, Meirelles acredita que a reforma será aprovada no primeiro 
semestre. Na avaliação dele, a aprovação na Câmara deve acontecer em abril. O ministro 
disse ainda que o envolvimento de deputados nas investigações da LavaJato não deve 
atrapalhar o cronograma de votação.  
 
Na inauguração do novo escritório da Bloomberg em Brasília, o ministro disse ainda que 
não há um "plano B" caso a reforma da Previdência não seja aprovada no Congresso 
Nacional e deixou claro que a fatura por uma eventual derrota do governo no Legislativo 
seria dividida também com os parlamentares.  
 
Assim como explicou para os parlamentares, Meirelles contou que, sem a aprovação das 
alterações nas regras de aposentadoria, será necessário cortar outras despesas, inclusive 
as que interessam aos parlamentares no atendimento de suas bases nos Estados, uma 
vez que a despesa previdenciária é crescente.  
 
Na avaliação de Meirelles, com a aprovação das reformas, o crescimento potencial do PIB 
pode aumentar em 1,5 ponto percentual. Na terçafeira, em entrevista no Palácio do 
Planalto, o ministro já havia falado que, com reformas e a redução do tamanho do Estado, 
essa expansão poderia chegar a 3,5% nos próximos anos.  
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O ministro explicou que o Brasil está saindo da maior recessão de sua história. "O país 
voltou a crescer e os números vão começar a aparecer daqui para frente", contou o 
ministro. Questionado sobre o que faria para manter o projeto de ajuste fiscal para além de 
2018, Meirelles afirmou que há uma equação política que apresentou toda uma 
"complexidade" e que, agora, o papel de cada um é ficar "100% do tempo focado em 
retirar o Brasil da crise". 
 
 

 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 09/03/2017) 
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Emprego no Brasil só deve começar a melhorar a part ir do mês 
de outubro 
 
Expectativa é de aumento do número de desocupados p ara 14 milhões de pessoas até setembro, ante 
os 13 milhões afetados atualmente pela pior crise e conômica no País desde os anos 1930 
 
São Paulo - O cenário para o mercado de trabalho só deve melhorar a partir de outubro. É 
o que mostra o Indicador Antecedente de Emprego do Instituto Brasileiro de Emprego da 
Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) divulgado ontem. Segundo o relatório, esse indicador 
capta a expectativa com a situação dos negócios para os seis meses seguintes na 
sondagem da indústria, e o ímpeto de contratações nos três meses seguintes na 
sondagem do setor de serviços. "A pesquisa mostra que tem aumentado o número de 
pessoas [empregadores] com respostas positivas sobre contratações", diz o pesquisador 
da FGV/Ibre, Fernando de Holanda Barbosa Filho. 
 
Calculado em sua série histórica com uma base inicial de 100 pontos, o Indicador 
Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 0,3 ponto em fevereiro de 2017, alcançando 95,9 
pontos, o maior nível desde maio de 2010 quando havia registrado 98,7 pontos. "O IAEmp 
retrata otimismo quanto à geração de emprego nos próximos meses. O nível do indicador 
permanece elevado e houve nova variação positiva do índice", comentou o pesquisador. 
Ao mesmo tempo, um outro índice, o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) mostra 
que a percepção da população sobre a dificuldade de conseguir uma posição de trabalho 
continua muito ruim. O ICD recuou 1,9 ponto percentual em fevereiro em relação ao mês 
anterior, atingindo 100,7 pontos, o menor nível desde outubro de 2016 (99,2 pontos). "No 
entanto, a situação atual continua preocupante conforme sugere o resultado do ICD, que 
indica dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho. Na margem, o ICD recuou 
levemente pelo segundo mês seguido, sinalizando pequena melhora na percepção de 
dificuldade de se conseguir emprego", destacou Filho. 

De acordo com o relatório detalhado pelo pesquisador, a classe populacional que mais 
contribuiu para a queda do ICD foi a do grupo de consumidores que auferem renda familiar 
mensal entre R$ 4,8 mil R$ 9.6 mil, cujo Indicador de percepção de dificuldade de se 
conseguir emprego recuou 3,3 pontos percentuais. "As pessoas de menor qualificação 
profissional e de baixa renda são as que mais sofrem com a crise econômica", comentou 
Filho, o responsável pela análise do indicador. 
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Situação difícil 

Para o professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo (USP), 
Simão Silber, o desemprego deve continuar aumentando nos próximos trimestres. "Até 
setembro, a expectativa é de 14 milhões de desempregados", aponta. Dados atuais do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o desemprego atinge 
cerca de 13 milhões de pessoas. "A economia deve ter um crescimento pífio em 2017, 
muito mais próximo de 0,5% de aumento do PIB [Produto Interno Bruto] do que de 1% 
como se esperava antes", diz. 

Nesse cenário de baixo crescimento da economia brasileira, Silber acredita que a geração 
de empregos será muito pequena ao longo do ano. "Esse pessoal [14 milhões] não vai 
arrumar emprego. Qualquer vaga forma filas de dar voltas no quarteirão", argumenta. 

Na visão da coordenadora do curso de pós-graduação em recursos humanos da Fundação 
Armando Alvares Penteado (FAAP), Denise Delboni, a expectativa de aumento das 
contratações depois da temporada Carnaval no Brasil pode ficar apenas na percepção. 
"Não estou otimista", comentou. 

Denise Delboni completou que a maioria dos setores da economia ainda está mais 
demitindo do que contratando. "Todos os setores estão com dados negativos", disse ao 
citar o último relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 
Numa perspectiva melhor, a professora lembrou que alguns segmentos como o da 
construção civil e da indústria de transformação em São Paulo mostraram alguma reação 
nesse início de ano. "Um menor número de demitidos", disse. 

Mas Denise conta que fora de São Paulo, outros estados continuam apresentando 
resultados ruins por causa da falta ou atraso de pagamentos ao funcionalismo público. 
"Restaurantes ou estabelecimentos próximos de orgãos públicos estão sendo afetados e 
podem demitir mais", ressalta. 

De fato - em estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais - o atraso ou 
a falta de pagamento de servidores públicos está prejudicando a dinâmica dos setores do 
comércio e de serviços. Silber, da USP, ainda aponta outro agravante para a dinâmica do 
mercado de trabalho para o próximo ano. "Há incerteza política para 2018. Ninguém sabe 
quem [entre os políticos] vai sobreviver depois da operação Lava-Jato", observou o 
professor sobre o cenário futuro. 

Ernani Fagundes 

 
 
(Fonte: DCI dia 09/03/2017)  


