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Recuo disseminado na inflação sanciona juro menor  
 
Por Sergio Lamucci, Estevão Taiar e Juliana Schinca riol 
A recuperação tímida da atividade, num cenário de desemprego elevado, tem se traduzido na 
queda expressiva de diversos componentes da inflação. Em maio, os preços de serviços e os 
núcleos do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostraram mais uma vez uma 
desaceleração contundente, deixando claro que a desinflação é disseminada, não se devendo 
apenas ao choque favorável sobre as cotações de alimentos. Nesse cenário, vários analistas 
acreditam na possibilidade de o IPCA encerrar 2017 perto de 3,5% e 2018 próximo de 4%, 
considerando possível os juros terminarem o ano em cerca de 8%  hoje, a Selic está em 
10,25% ao ano. Com isso, uma parte maior do mercado passou a apostar que, mesmo com a 
crise política, o Comitê de Política Monetária (Copom) poderá manter o ritmo de corte da taxa 
em 1 ponto percentual na reunião de julho, em vez de reduzilo para 0,75 ponto, como foi 
cogitado no encontro do fim de maio. 
 

 
 
O economista Gustavo Arruda, do BNP Paribas no Brasil, aponta dois motivos para a queda 
significativa da inflação. O primeiro é o comportamento dos preços de alimentos, um efeito da 
supersafra de grãos. Em maio, o grupo de alimentos e bebidas do IPCA recuou 0,35%, 
derrubando a variação acumulada em 12 meses para 2,4%. Em agosto do ano passado, esses 
preços haviam subido 13,9% em 12 meses. O outro motivo é a fraqueza da atividade 
econômica, que demora a se recuperar de modo mais robusto, diz Arruda, lembrando do 
desemprego elevado. Nos três meses até abril, a taxa de desocupação ficou em 13,6% 
alcançando 14 milhões de trabalhadores.  
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Arruda destaca o comportamento favorável da inflação subjacente de serviços, que exclui os 
grupos de turismo, serviços domésticos, cursos e comunicação. "Essa medida é mais sensível 
à política monetária", diz ele. Nos 12 meses até maio, a inflação subjacente de serviços 
acumula alta de 4,5%, metade dos 9% registrados até maio de 2016, na mesma base de 
comparação. A evolução dos núcleos também tem sido bastante favorável, confirmando que o 
processo de desinflação não é localizado. Essas medidas buscam eliminar ou reduzir a 
influência dos itens mais voláteis. No acumulado em 12 meses, a média de três núcleos do 
IPCA calculados pela LCA Consultores recuou de 8,55% em maio de 2016 para 4,49% em 
maio deste ano, encostada na meta perseguida pelo Banco Central (BC), de 4,5%.  
 
Nos 12 meses até maio, o IPCA "cheio" sobe 3,6%, devendo seguir em desaceleração nos 
próximos meses. Em junho, deve haver uma deflação de 0,1% do indicador, o que vai levar 
para 3,1% o acumulado 12 meses, diz Arruda. Em agosto, essa medida deve cair abaixo de 
3%, atingindo 2,75%, segundo ele. Para Arruda, os juros vão cair até 8% no fim deste ano, 
continuando a recuar no ano que vem, até atingir 7% no fim do primeiro trimestre. O BNP 
Paribas apostava que os 7% poderiam ser alcançados ainda neste ano, mas passou a 
acreditar que isso vai levar alguns meses. Essa mudança ocorreu depois que, na reunião de 
maio, o Copom ressaltou as incertezas sobre o processo de reformas, acenando com a 
possibilidade de diminuir o ritmo de corte da Selic. É um efeito colateral da nova crise política.  
 
Para Juan Jensen, sócio da 4E Consultoria, a taxa Selic terminará o ano em 8,25%, mas o BC 
"tem espaço para baixar mais" os juros. A 4E está na ponta mais pessimista das estimativas 
de atividade. A consultoria calcula que o PIB terá contração de 0,1% neste ano. Além disso, 
diminuiu a alta esperada para o ano que vem, de 2,5% para 1,2%. Com a atividade em lenta 
recuperação e um quadro inflacionário favorável, ele acredita que os juros podem terminar o 
ano entre 7% e 8% sem pressionar demasiadamente os preços. Para Jensen, o segundo 
semestre deve apresentar índices de inflação com núcleos bem comportados, perspectivas 
favoráveis para preços de alimentos e continuidade da desinflação de serviços. A 4E revisou 
para baixo sua estimativa de IPCA deste ano, de 4,2% para 3,9%.  
 
Uma outra boa notícia é o comportamento do índice de difusão. Esse indicador, que mostra o 
percentual de itens em alta no mês, também confirma um quadro de pressões inflacionárias 
menos disseminadas no IPCA, tendo recuado de 60,6% em abril para 51,7% em maio. Há 
analistas, porém, que veem motivos para o BC ser mais cauteloso na condução da política 
monetária, como José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV). Para ele, o Banco Central ainda 
deve "ir devagar" no movimento de recuo dos juros diante das incertezas do mercado. Se o 
Banco Central reduz demais o juros agora, acreditando que a situação econômica está muito 
ruim e a pressão inflacionária está muito boa, e o cenário político piora, a autoridade monetária 
pode ter que voltar atrás, o que seria muito ruim para o país, afirmou Senna. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 13/06/2017)  
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Sebrae e Embrapii aportarão R$ 20 milhões para dese nvolver 
pequenas 
 

Iniciativa, lançada ontem, prevê investimentos em p rojetos de inovação tecnológica de startups e 
micro negócios que atendam a cadeia industrial; sub sídio não precisará ser reembolsado 
 
São Paulo - Sebrae e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) irão 
aportar R$ 20 milhões em projetos de desenvolvimento tecnológico de pequenos negócios que 
agreguem valor à cadeia industrial do País. A iniciativa, lançada ontem pelas duas instituições 
em São Paulo, permite a participação de microempreendedores individuais (MEIs), micro e 
pequenas empresas (MPEs) e startups. Para cada proposta apresentada por elas, o Sebrae 
poderá subsidiar até R$ 300 mil do total previsto de investimento no projeto, valor que irá 
variar, dependendo das modalidades e das negociações entre as empresas e as instituições 
envolvidas. Já a Embrapii poderá aportar até um terço da soma total do investimento, 
enquanto o restante dos recursos será dividido entre as unidades estaduais desta organização 
e a empresa interessada.  
 
O financiamento concedido pelo Sebrae e Embrapii não precisará ser reembolsado pelas 
MPEs, MEIs e startups, algo que é novo na política do próprio Sebrae. "É a primeira vez que 
nós [Sebrae] trabalhamos com um aporte a fundo perdido", afirmou o presidente do Sebrae 
nacional, Guilherme Afif Domingos, antes do lançamento da parceria. "É a fundo perdido, mas 
muito bem aportado. Enxergamos essa iniciativa como um investimento", acrescentou ele, 
ressaltando que a medida tem o objetivo de impulsionar a produtividade das empresas 
brasileiras por meio do desenvolvimento de processos e produtos de alta tecnologia. A 
previsão do Sebrae é de que cerca de 200 pequenos negócios sejam atendidos nesta primeira 
etapa da parceria. Na avaliação do diretor-presidente da Embrapii, Jorge Almeida Guimarães, 
já é possível antecipar, inclusive, que este programa possa ser ampliado nos próximos anos, 
por conta da grande manifestação de interesse por parte das empresas. Ele explica que são 
variados os setores que podem aderir ao projeto, citando o interesse já manifestado de uma 
startup da área de robótica em contratar o financiamento. 
 
Seleção 

Durante o evento, Afif ressaltou que a parceria com a Embrapii permitirá com que o processo 
de seleção dos projetos seja mais simples. Isso porque não será necessário que a pequena 
empresa se inscreva em um edital. A participação desta será avaliada e negociada 
diretamente por uma unidade estadual da Embrapii. Se o projeto for considerado viável, será 
solicitada a documentação ao empresário. A parceria entre o Sebrae e a Embrapii terá duas 
modalidades: uma de "desenvolvimento tecnológico" e a outra de "encadeamento tecnológico". 
A primeira prevê projetos de inovação desenvolvidos em parceria com uma MPE, MEI ou 



 

4 

startup junto a uma unidade estadual da Embrapii. Este modelo prevê aporte financeiro por 
parte do Sebrae de até 70% da contraparte da empresa, limitado a R$ 210 mil. 

Já a modalidade de "encadeamento tecnológico" irá financiar projetos de inovação onde haja a 
atuação conjunta da pequena e da grande empresa. Ou seja, neste caso a startup, MEI ou 
MPE envolvida poderá oferecer soluções para inovar a cadeia produtiva de uma indústria de 
porte médio ou grande, por exemplo. Nesta modalidade, o valor máximo de aporte do Sebrae, 
por projeto contratado, será de 80% da contraparte da MEI ou da MPE, até o limite de R$ 300 
mil. A contrapartida da média e grande empresa que irá participar do projeto não pode ser 
inferior a 10% do valor total do projeto em questão. "Os esforços compartilhados com o Sebrae 
são uma forma de facilitar a oferta de subsídio para a inovação das pequenas empresas que 
possuem muitas dificuldades para conseguirem se financiar no mercado", afirma Guimarães. 
"O importante é não desperdiçar recursos humanos e financeiros. Antes cada uma [Sebrae e 
Embrapii] trabalhava isoladamente e o que nós fizemos foi juntar forças para poder investir nas 
pequenas empresas com maior capacidade de retorno", complementa Afif. 

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, 
também esteve no lançamento e afirmou que a medida irá modernizar as empresas e gerar 
empregos. - Paula Salati 

 

OIT quer combater trabalho infantil em áreas de con flitos 
 
- Globalmente, mais de 1,5 bilhão de pessoas vivem em países afetados por conflitos, 
violência e fragilidade. Ao mesmo tempo, cerca de 200 milhões de pessoas são afetadas por 
desastres todos os anos. Um terço delas são crianças. Uma proporção significativa dos 168 
milhões de crianças envolvidas no trabalho infantil vivem justamente em áreas afetadas por 
conflitos e desastres. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e fazem 
parte de um relatório divulgados ontem, em Genebra, em função do Dia Mundial Contra o 
Trabalho Infantil. "Conflitos e desastres têm um impacto devastador na vida das pessoas. Eles 
matam, mutilam, ferem, forçam as pessoas a fugir de suas casas, destroem os meios de 
subsistência, empurram as pessoas para a pobreza e a fome e atrapalham pessoas em 
situações em que seus direitos humanos básicos são violados", diz a entidade.  
 
As crianças, conforme a OIT, são muitas vezes as primeiras a sofrer à medida que as escolas 
são destruídas e os serviços básicos são interrompidos. Em última análise, milhões de 
crianças são empurradas para o trabalho infantil por conflitos e desastres, diz a OIT, 
acrescentando que, à medida que o mundo se esforça para alcançar a eliminação do trabalho 
infantil até 2025, é preciso unir forças para acabar com o trabalho infantil em áreas afetadas 
por conflitos e desastres! 
 
 
(Fonte: DCI – 13/06/2017) 
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Brasil e México voltam a negociar acordo comercial 
 
MARIANA CARNEIRO DE BRASÍLIA 
Brasil e México retomaram as negociações para ampliar a lista de produtos isentos de tarifas 
no comércio entre os dois países, o que na prática facilita e amplia o intercâmbio de 
mercadorias. Paralisadas desde o ano passado, as tratativas foram reiniciadas nesta semana, 
com a chegada de uma comitiva mexicana em Brasília, chefiada pelo vice-ministro de 
comércio exterior do México, Juan Carlos Pineda. O país é o sétimo maior mercado para as 
exportações brasileiras —produtos industriais respondem por 80% das vendas. Por isso, a 
indústria brasileira é a maior entusiasta de um acordo de livre-comércio com o México. 
 
Estudos da CNI (Confederação Nacional da Indústria) indicam que, com um acordo, as vendas 
industriais do Brasil ao México poderiam aumentar em 40%. O Brasil exportou US$ 3,8 bilhões 
para o país no ano passado —cerca de 45% em produtos automotivos, contemplados por um 
acordo setorial em vigor desde 2015 e válido até 2019. A indústria brasileira, no entanto, se 
queixa de que a venda de automotivos é limitada por cotas (teto de quantidade). Além disso, 
um vasto conjunto de mercadorias não tem nenhuma vantagem tarifária no México. O impasse 
nas negociações ocorreu por resistência dos mexicanos em abrir seus mercados ao 
agronegócio. Há outro tema em negociação, porém, que é sensível para a indústria brasileira. 
 
O México tem uma economia mais aberta que a brasileira e se notabilizou pela implantação de 
"maquilas", unidades fabris que importam sem taxas para montar produtos para exportação. 
Os acordos comerciais exigem que, para obter vantagens tarifárias, os produtos exportados 
tenham um mínimo de conteúdo produzido localmente. Nos acordos parciais com o México, o 
Brasil aceitou um percentual local inferior ao exigido dos parceiros mais ricos do Mercosul 
(60%). Esse tema deve entrar na negociação. 
 
INTERESSE DA INDÚSTRIA  
 
A indústria brasileira espera recuperar a fatia de mercado perdida na última década. Em 2005, 
o Brasil respondia por 2,4% das importações mexicanas —recuou para 1,2% no ano passado. 
A crise política brasileira não deve impedir as tratativas, diz Carlos Abijaodi, diretor da CNI. 
"Nunca vai existir um momento ótimo, e o acordo interessa aos setores industriais dos dois 
países." Para ele, as dificuldades políticas do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, com 
Donald Trump tendem a ajudar. O americano anunciou que vai rever o Nafta (acordo de livre-
comércio da América do Norte), levando o país a buscar alternativas. Do lado brasileiro, é uma 
possibilidade de avanço na política externa, emperrada com a lentidão das negociações com a 
União Europeia. 
 

 
(Fonte: Folha de SP – 13/06/2017) 
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