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Confiança da indústria mantém alta, indica FGV  
 
Por Camilla Veras Mota 
O aumento da confiança da indústria continua sendo puxado por uma melhora das 
expectativas, sem uma reação mais consistente dos indicadores que refletem o momento 
atual das empresas  o nível de ociosidade e os estoques. Em maio, o avanço de 5,8 
pontos do indicador de produção prevista foi o principal responsável pela alta de 1,1 ponto 
da confiança do setor, que chegou a 92,3 pontos, maior nível em três anos.  
 
Desde janeiro, o nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) encontrase 
praticamente estacionado em 74,7%, quase quatro pontos percentuais abaixo da média 
histórica dos últimos 60 meses. A situação mais crítica, conforme a Sondagem da Indústria 
do Instituto Brasileiro de Economia de Fundação Getulio Vargas (IbreFGV), é a da 
indústria de bens de capital, em que o Nuci recuou ainda mais em maio e passou de 
69,5% no mês anterior para 67%. No segmento de bens de consumo duráveis também 
houve retração, de 69,6% para 68,1%. 
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"A indústria ainda enfrenta um problema sério de ociosidade elevada, o que é preocupante 
do ponto de vista dos investimentos e do emprego", afirma Tabi Thuler Santos, 
coordenadora da Sondagem.  
 
O indicador de estoques subiu para 104,8 pontos. Desta vez, contudo, a piora foi 
concentrada nos relatos de estoques insuficientes, já que houve redução dos considerados 
excessivos.  
 
Depois de uma melhora de forma contínua desde agosto de 2015, quando atingiu 133,7 
pontos, o indicador voltou a subir no fim do ano passado e oscila desde o início deste ano 
em patamar ainda superior ao neutro, de 100 pontos.  
 
Entre as notícias positivas da Sondagem de maio a economista destaca a alta de 4,7 
pontos do nível de demanda, que reflete uma melhora na percepção tanto do mercado 
interno quanto externo. O aumento levou o indicador a 87,4 pontos, nível ainda distante do 
neutro, de 100, e considerado "extremamente baixo", por ser inferior a 90.  
 
A alta forte de 5,8 pontos do indicador de produção prevista para os três meses seguintes 
elevou o indicador a 99 pontos, muito próximo do neutro, que o segmento não atinge 
desde o início de 2014. Ele é também uma sinalização positiva das expectativas dos 
empresários, diz Tabi, mas acende um "sinal amarelo", já que não vem acompanhado de 
uma melhora dos indicadores de situação atual.  
 
Em maio, o Índice de Situação Atual (ISA), que subiu de 88,3 pontos em abril para 89, e o 
Índice de Expectativas (IE), que cresceu de 94,4 para 95,7, voltaram a se distanciar e 
registraram 6,7 pontos de diferença, a maior desde julho de 2012, 6,9 pontos.  
 
Caso essas expectativas sejam frustradas, ela pondera, o setor voltaria a acumular 
estoques e teria a recuperação, cujo ritmo já tem decepcionado, postergado ainda mais. "A 
indústria pode dar um passo atrás".  
 
O impacto das revelações feitas pela delação da JBS neste mês não chegou a ser captado 
pela Sondagem porque, de um lado, o volume de respostas coletadas depois de 17 de 
maio foi pequeno e, de outro, porque a confiança da indústria costuma reagir com maior 
defasagem a esse tipo de choque, diz Tabi. "Depende muito de quanto tempo vai durar [a 
crise política] e de como ela vai ser resolvida, que tipo de mudanças concretas ela vai 
trazer. Mas é claro que a incerteza é ruim". 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 30/05/2017) 
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Norma da Receita exige mais de terceirizadas 
 
Especialistas apontam que exigências maiores de inf ormação sobre contribuições e mão-de-obra 
forçará as companhias a investirem em compliance e tecnologia e facilitará a fiscalização do fisco 
 
São Paulo - As empresas que terceirizam trabalho vão gastar mais tempo e dinheiro para 
entregar dados ao fisco com a Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da 
Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-Reinf). 
 
A norma instituída recentemente entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018. Até lá, as 
empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões em 2016 deverão se adaptar. 
 
Na opinião do gerente geral da empresa especializada em soluções fiscais em nuvem 
Avalara Brasil, Carlos Kazuo, o fisco compensou o risco trazido pelas flexibilizações no 
trabalho terceirizado aprovadas pelo Congresso e aumentou a fiscalização dessa prática. 
"Quando o governo patrocina a terceirização em atividades-fim, ele aumenta a 
necessidade de um controle". 
 
Para o especialista, a Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da 
Contribuição Previdenciária Substituída, ao cobrar das companhias uma informação 
mensal de como está a situação de impostos para todos os funcionários, permite que o 
fisco tenha esse controle. "O governo terá uma base enorme para saber se quem está 
terceirizando está regular ou não", afirma. 
 
As empresas, por outro lado, já têm que começar a se adaptar às novas regras. Kazuo 
explica que a prestação de serviços terá que ser mais organizada. "As empresas deverão 
buscar mais tecnologia. Aumentará a governança." 
 
Kazuo destaca que dados como o detalhe sobre imposto retido - que aparece no informe 
de rendimentos que as empresas enviam aos funcionários todo ano para a declaração de 
Imposto de Renda das Pessoas Físicas - terão que ser colhidas em uma base mensal 
agora. 
 
O EFD-Reinf é a mais nova etapa do Sistema Público de Escrituração de Digital (Sped), 
um programa de modernização das declarações fiscais que foi lançado em 2007 com a 
criação da Nota Fiscal Eletrônica. O objetivo do fisco é simplificar e digitalizar a 
fiscalização das obrigações tributárias em um contexto de alta complexidade da legislação. 
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O diretor de operações da empresa especializada em soluções para compliance fiscal 
TaxWeb, Marcelo Simões, explica que a melhora na fiscalização do trabalho terceirizado 
via EFD-Reinf está dentro das diretrizes do Sped. 
 
"Um dos pilares sempre foi facilitar a fiscalização. Abrem-se múltiplas fontes para 
investigações", ressalta ele. 
 
No caso específico da nova obrigação, a ideia é iniciar uma padronização da nota fiscal 
para prestadores de serviços. Simões observa que uma das maiores dificuldades é que 
cada município brasileiro tem o seu próprio layout de nota fiscal de serviços. 
 
"Essa extensão do projeto vem com um olhar clínico das notas de serviços tomados e 
prestados. São aqueles referentes a mão-de-obra, contribuições ao Instituto Nacional da 
Seguridade Social (INSS), etc.". 
 
Apesar disso, Carlos Kazuo pondera que o EFD-Reinf não resolve ainda todos os 
problemas de padrão, já que as prefeituras vão continuar possuindo autonomia para 
adotar seu próprio formato de nota fiscal, mas já é um primeiro passo por padronizar as 
declarações federais. Uma mudança mais profunda teria que ser realizada por uma 
Reforma Tributária, na visão dos especialistas consultados. 
 
Adaptação 
 
Simões diz que as empresas terão que implementar muitas medidas para estarem aptas a 
cumprir o cronograma definido pela Receita Federal na Instrução Normativa 1701/2017, 
que instituiu a nova obrigação. 
 
Até janeiro, quando a norma entrará em vigor, as empresas precisam investir tempo e 
dinheiro para se adequarem aos novos requerimentos. "Existem várias óticas de impacto. 
Nenhuma solução fiscal ainda prevê a prestação de contas dessas informações, então 
será necessário desenvolver ou comprar uma solução para isso", observa o especialista. 
 
Um exemplo de mudança que terá que ser realizada do lado dos tomadores de serviços é 
a definição da data limite para a emissão de nota, uma vez que ela será exigida 
mensalmente.  
 
Já do lado do prestador, será necessário buscar que as informações enviadas tenham a 
maior qualidade possível. "Tem que informar o número de [Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas] CNPJ do tomador, código do serviço tomado, entre outras." 
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O especialista da TaxWeb acredita que apesar de diversas das medidas do Sped terem 
sido prorrogadas devido à pressão das empresas, no caso do EFD-Reinf, isso dificilmente 
ocorrerá. "Essa medida já foi alvo de muito debate, então é muito difícil que a Receita 
aceite adiar a implementação", expressa Simões. 
 
Kazuo, por sua vez, exalta que até mesmo essas exigências maiores podem ser usadas 
como oportunidade para que as empresas organizem melhor seus processos e se 
atualizem em termos tecnológicos. 
 
Ricardo Bomfim 
 
 
 

Informalidade já afeta 40% dos jovens latino-americ anos 
 
- Na América Latina, 40% dos jovens não fazem parte do setor formal da economia, 
percentual que chega a até 60% no caso das mulheres jovens, já que iniciam no trabalho 
de forma irregular e depois encontram sérias dificuldades para se incorporar ao mercado 
legal.  
 
A conclusão faz parte do relatório Perspectivas econômicas da América Latina 2017, 
apresentado ontem, em Madri, pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 
 
Segundo a entidade, os maiores desafios são a informalidade no trabalho, as más 
perspectivas macroeconômicas e a falta de acesso a programas de capacitação. Para o 
economista-chefe para a América Latina da OCDE, Angel Melguizo, a informalidade no 
mercado de trabalho é "uma armadilha duradoura". 
 
Os jovens, de entre 15 a 29 anos, somam mais de 163 milhões na região, o que equivale à 
quarta parte da população, número que mostra que "os jovens são o futuro", segundo 
afirmou o diretor para a Europa do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), 
Guillermo Fernández del Soto.  
 
O documento, elaborado pela OCDE com o apoio da CAF e da Comissão Econômica para 
a América Latina, apresenta medidas para oferecer oportunidades de inserção de trabalho 
aos jovens". 
 
 
(Fonte: DCI – 30/05/2017) 
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Universidades paulistas propõem reajuste zero; USP quer 
reduzir jornada 
 
Neste ano, as três instituições receberam R$ 3,67 b i do Estado, mas gastaram R$ 3,69 bi com salários 
de funcionários 
 
Isabela Palhares, O Estado de S.Paulo 
SÃO PAULO - Em meio à crise financeira, a Universidade de São Paulo (USP) vai propor 
um novo Plano de Incentivo à Redução de Jornada (PIRJ).  
 
A instituição, em decisão conjunta com os reitores das universidades estadual de 
Campinas (Unicamp) e Paulista (Unesp), apresentou também proposta de reajuste zero 
para os servidores neste ano. 
 
As duas propostas serão levadas nesta terça-feira, 30, ao Conselho Universitário. 
Sindicatos de professores e trabalhadores discutem possibilidade de paralisação.  
 
O Conselho dos Reitores das Universidades Paulistas (Cruesp) disse, em nota, que os 
“altos níveis de comprometimento de orçamento com a folha de pagamento não permitem 
realizar qualquer reajuste salarial neste momento”.  
 
Nos primeiros cinco meses deste ano, as três instituições receberam R$ 3,67 bilhões do 
governo estadual, mas gastaram cerca de R$ 3,69 bilhões com os salários dos servidores 
– 0,4% a mais que o repasse. 
 
No entanto, no mesmo período do ano passado, as universidades gastaram com o 
pagamento dos salários 9,9% a mais do que os repasses recebidos.  
 
Ainda assim, foi concedido um reajuste de 3% para os servidores de USP e Unicamp – a 
Unesp aprovou o porcentual, mas informou que só o implementará quando tiver 
“disponibilidade financeira e orçamentária”.  
 
O Cruesp informou que “envidará todos os esforços institucionais possíveis de 
recuperação salarial, tão logo as condições econômicas permitam”.  
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Com a crise econômica no País, as instituições tiveram uma queda de repasses – a 
principal fonte de receita delas é a cota fixa de 9,57% da receita do Estado com o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo com a maior redução de 
arrecadação. 
 
Em valores corrigidos pela inflação, as universidades receberam nos primeiros cinco 
meses 0,9% a menos que no mesmo período do ano passado – redução de cerca de R$ 
33 milhões.  
 
Plano. Para reduzir as despesas com a folha de pagamentos, a USP tenta aprovar nesta 
terça-feira a segunda edição do PIRJ, que propõe aos servidores técnico-administrativos 
reduzir a jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, com redução proporcional 
nos salários.  
 
Para incentivar a adesão, a cada seis meses o participante recebe um abono de um terço 
do salário atual. Para a nova versão, terá prioridade quem tem filhos menores de 6 anos e 
os que estão ou pretendem estudar.  
 
A primeira edição do plano foi aprovada em julho do ano passado e teve a adesão de 352 
servidores. A USP não informou qual foi o valor economizado. A universidade considera 
que o plano também é uma forma de “readequar o quadro de recursos humanos”.  
 
Em março, a USP aprovou projeto do reitor Marco Antonio Zago que prevê que a 
proporção de professores deve ser de 40% do total de servidores. Hoje, é de 28,7%. De 
20,9 mil funcionários, 6 mil são docentes. 
 
Greve. Os sindicatos dos professores e servidores da USP reprovam as propostas da 
reitoria da instituição. Um boletim do Sintusp diz que a crise da universidade não pode 
“cair nas costas do trabalhador”.  
 
O diretor da Associação de Docentes da USP (Adusp), César Minto, disse que o reajuste 
zero significa uma redução de salário para os servidores, já que no ano passado eles 
reivindicavam 12,3% de perdas salariais, mas só receberam 3%.  
 
“Estamos acumulando 10% de perdas salariais nos últimos dois anos. É um absurdo 
proporem isso, estamos abaixo do arrocho salarial. Eu acho que há motivo para greve.” 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 30/05/2017) 
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Governo quer mostrar força e votar reforma trabalhi sta nesta semana 
 
BRUNO BOGHOSSIAN DE BRASÍLIA 
O governo Michel Temer quer tentar acelerar a aprovação da reforma trabalhista no 
Senado, em busca de uma demonstração de força política diante da crise aberta pelas 
delações da JBS. O Palácio do Planalto pretende atropelar os protestos da oposição 
contra o projeto na sessão da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) nesta terça-feira 
(30) e tentar levar o texto ao plenário ainda nesta semana. Uma das estratégias para dar 
velocidade à votação seria um acordo de líderes para que seja votado um requerimento de 
urgência, o que poderia viabilizar a aprovação do projeto neste prazo. Há resistências no 
Senado a essa operação, uma vez que o próprio presidente da Casa, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), defende a manutenção do cronograma original. O Planalto, entretanto, 
acredita que precisa dar um sinal robusto de avanço de sua agenda de reformas, em um 
gesto ao mercado, e pretende arriscar a manobra. 
 
No início de maio, o governo e a oposição fecharam um acordo para que o texto fosse 
discutido em três comissões, o que daria uma tramitação mais lenta à proposta. Com isso, 
a previsão inicial era de que a votação ocorresse em plenário na segunda quinzena de 
junho. Os articuladores políticos de Temer, contudo, passaram a alegar que partidos como 
PT, PCdoB e Rede descumpriram o acordo ao tentar impedir a leitura do relatório do 
projeto em uma sessão tumultuada da CAE na semana passada. 
 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Ataídes Oliveira (PSDB-TO) protagonizaram um bate-
boca depois que a oposição tentou, sem sucesso, impedir a leitura do relatório. 
Governistas pretendem alimentar o embate político com esses partidos de oposição para 
reforçar esses argumentos e levar o texto logo ao plenário. Caso haja confusão ou 
tentativas de obstrução, colocarão o plano em prática. A articulação vem sendo feita pelo 
Palácio do Planalto e pelo líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR). O texto do relator 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES) inclui o projeto já aprovado pela Câmara e menciona um 
acordo para que alguns pontos sejam vetados por Temer. Entre eles, o trabalho de 
gestante e lactante em locais insalubres, o acordo individual para a jornada 12h/36h, a 
possibilidade de negociação do intervalo para almoço e a revogação dos 15 minutos de 
descanso para mulheres antes de hora extra. 
 
Esse movimento também servirá de termômetro da relação entre Temer e o líder do 
PMDB, Renan Calheiros (AL). O senador deu nesta segunda-feira (29) demonstrações de 
reaproximação. 
 
(Fonte: Folha de São Paulo – 30/05/2017)  


