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Faturamento sobe, mas uso da capacidade cai, aponta  CNI  
 
Por Lucas Marchesini  
Faturamento, horas trabalhadas e emprego aumentaram ligeiramente na indústria em 
fevereiro na comparação com janeiro, segundo a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Por outro lado, a ociosidade cresceu e a renda dos trabalhadores caiu. Para a 
entidade, os números ainda não apontam uma retomada da economia. Segundo os 
"Indicadores Industriais", da entidade, a utilização da capacidade instalada (UCI) do setor 
caiu 0,4 ponto percentual em fevereiro, chegando a 77,3%, feito o ajuste sazonal. O 
indicador era de 77,7% em janeiro. As horas trabalhadas cresceram 0,2% entre janeiro e 
fevereiro. Mas em relação a igual mês do ano passado, o indicador recuou 3,5%. O 
faturamento real do setor, por sua vez, subiu 0,4%. Foi a segunda alta consecutiva, 
acumulando crescimento de 1% no primeiro bimestre. Na comparação com fevereiro de 
2016, houve recuo de 9,8%. Por outro lado, os indicadores de renda na indústria caíram 
nas mesmas comparações. Tanto o rendimento médio real quanto a massa salarial real 
caíram 0,7% na comparação de fevereiro com janeiro. Na comparação com o segundo 
mês de 2016, o rendimento médio real retrocedeu 2% enquanto a massa salarial real caiu 
5,9%.  
 
 

DESTAQUES - Diferenças salariais  
 
O Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso de um engenheiro da CNH  
Case New Holland Latin America contra decisão que indeferiu diferenças salarias relativas 
ao período em que trabalhou na Itália. Segundo a 8ª Turma, a situação não configurou 
violação ao princípio da irredutibilidade salarial (RR103149. 2012.5.09.0005). Contratado 
no Brasil em 1978, o engenheiro aceitou, em 2006, proposta para trabalhar na sede da 
empresa na Itália, e seu salário passou de R$ 181 mil anuais para R$ 231 mil (82,5 mil 
euros), além de benefícios. Ao retornar ao Brasil, em 2009, alegou que seu salário foi 
reduzido e pediu a condenação da empresa ao pagamento das diferenças. A CNH, em sua 
defesa, sustentou que, com a ida para a Itália, o contrato de trabalho vigente no Brasil foi 
suspenso e, ao retornar, o engenheiro reassumiu a função anterior. Segundo a empresa, 
as funções eram diferentes e o trabalhador tinha plena ciência de que o salário e os 
benefícios vinculados à expatriação cessariam ao retornar, conforme cláusula contratual. 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 04/04/2017)  
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Consumo tem leve recuperação, mas emprego e reforma s são 
incertezas 
 
Queda na aquisição de bens por parte das famílias v em desacelerando desde dezembro de 2016, 
porém alta da desocupação e desconfiança com eleiçõ es de 2018 podem prejudicar retomada 
 

 
São Paulo - O consumo vem desacelerando o ritmo de queda desde dezembro de 2016, 
porém a perspectiva ainda ruim para o emprego e incertezas com relação à aprovação de 
reformas podem ser obstáculos para a retomada do indicador e, consequentemente, da 
economia. 

No trimestre encerrado em janeiro de 2017, o Monitor do PIB, calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), registrou contração de 
1,4% em relação a igual período de 2016. Apesar do recuo, o índice vem apresentando 
quedas menores desde outubro de 2016, na mesma base de comparação. 

Já o consumo das famílias, que responde por 64% do PIB, caiu 2,6% no trimestre 
encerrado em janeiro, ante igual período do ano passado. Esta foi a 24ª queda do 
componente nessa base de comparação. Porém, desde dezembro de 2016, o consumo 
vem registrando recuos menores. Outra notícia positiva é que a compra de bens duráveis 
voltou a avançar (+0,5%) em janeiro, após 32 meses de contração. 
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Para o economista do Ibre, Claudio Considera, a expansão da aquisição de bens duráveis 
pode ter refletido a melhora da confiança dos consumidores que, segundo dados do Ibre, 
vem crescendo desde dezembro de 2016. Nas projeções da instituição, o consumo deve 
avançar 0,4% neste ano, em relação a 2016. "Mas, para isso acontecer, ele [o consumo] 
precisa começar a ficar positivo neste segundo trimestre, na margem", pondera Claudio. "A 
queda da inflação e a liberação das contas inativas do FGTS podem ajudar a estimular o 
consumo e, portanto, a atividade como um todo. Mas, por outro lado, para termos um 
crescimento sustentável, as reformas [da previdência e trabalhista] precisam se 
concretizar. Ainda há incertezas sobre a aprovação delas." 

Desemprego 

Já o professor de economia Ulisses Ruiz de Gamboa, da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, pontua que há muitos obstáculos para a retomada do consumo. os quais 
levam a acreditar que o PIB deve ficar mais próximo de zero do que de 0,5%. "O cenário 
continua muito ruim. O desemprego está aumentando, a renda está caindo e o crédito está 
muito difícil", diz Gamboa. 

No trimestre encerrado em fevereiro, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 13,2%, 
segundo o IBGE. "Esse cenário deprime muito o consumo, que é o grande pilar do PIB 
pelo lado da demanda [64%]. Com o consumo enfraquecido, os serviços também são 
impactados negativamente, setor que, por sua vez corresponde pela maior parte do PIB 
[74%], pelo lado da oferta", acrescenta o professor do Mackenzie. 

Ele menciona ainda que outra incerteza que começou a surgir no cenário são as eleições 
presidenciais de 2018. "Ninguém sabe o que vai acontecer no próximo ano", afirma ele, 
comentando que esta incerteza pode atrasar planos de investimentos e de contratações de 
funcionários. 

Para Gamboa, a terceirização não deve impulsionar novas vagas até o último trimestre 
deste ano. "Quando a atividade começar a retomar, a tendência é que as empresas 
aumentem a sua produção com o corpo de funcionários já existente. A capacidade ociosa 
da mão de obra ainda é grande. As contratações devem voltar só no final de 2017, início 
de 2018", afirma o professor. 

Claudio da FGV acrescenta que as exportações e a agropecuária estão segurando o PIB, 
mas que estes correspondem a apenas a 12,5% e a 5,5% do indicador. No trimestre 
encerrado em janeiro, as vendas externas avançaram 1,7%, enquanto a agropecuária 
cresceu 1,6%, no mesmo período. 

Paula Salati 

(Fonte: DCI dia 04/04/2017)  
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(Fonte: Estado de SP dia 04/04/2017)  


