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Produção industrial sobe 0,8% e tem melhor maio des de 2011  
 
RIO - A produção da indústria brasileira cresceu 0,8% em maio, perante um mês antes, 
feitos os ajustes sazonais, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Foi o melhor resultado para o mês, na série ajustada, desde 2011, quando a atividade 
cresceu 2,7%. O resultado de maio veio um pouco acima da média estimada por 26 
analistas consultados pelo Valor Data, de crescimento de 0,7%. O intervalo das 
estimativas ia de alta de 0,2% até avanço de 2%. O dado de abril foi revisado de alta de 
0,6% para crescimento de 1,1%, na série dessazonalizada. Na comparação com maio de 
2016, a produção industrial subiu 4%. Em abril, no mesmo tipo de comparação, houve 
queda de 4,3% (taxa revisada de baixa de 4,5%). Nesse tipo de comparação é o melhor 
resultado para maio desde 2010, quando a indústria cresceu 14,3%. A expectativa dos 
economistas ouvidos pelo Valor Data era de aumentode 3,4%. A produção industrial 
avançou 0,5% nos primeiros cinco meses do ano, mas diminuiu 2,4% nos 12 meses 
encerrados em maio. Nos 12 meses até abril, esse acumulado estava negativo em 3,6%.  
 
Categorias econômicas  
 

De abril para maio, a produção de bens de capital subiu 3,5%, a de bens intermediários 
cresceu 0,3%; a de bens duráveis avançou 6,7% e a de bens semi e não duráveis teve alta 
de 0,7%, com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo período de 2016, a produção de bens 
de capital registrou elevação de 7,6%, a de bens intermediários teve incremento de 2,9%; 
a de bens duráveis aumentou 20,7% e a de bens semi e não duráveis registrou acréscimo 
de 1,4%. 

 



 

2 

 

Indústria voltou a crescer em maio, dizem analistas , mas crise 
política ainda ameaça  
 
Por Arícia Martins  
Com a segunda expansão seguida na comparação mensal, a indústria seguiu dando sinais 
de estabilização em maio, mas a crise política pode colocar essa trajetória em risco, 
avaliam economistas. Segundo a estimativa média de 26 instituições financeiras e 
consultorias ouvidas pelo Valor Data, a produção industrial cresceu 0,7% de abril para 
maio, feitos os ajustes sazonais, depois de alta de 0,6% na medição anterior.  
 
As projeções para a Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física, a ser divulgada hoje 
pelo IBGE, vão de expansão de 0,2% até 2%. Na comparação com igual mês do ano 
passado, a expectativa é que a atividade do setor tenha subido 3,4%. 
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O comportamento dos indicadores que antecedem a variação da produção foi bastante 
positivo em maio, afirma Thiago Xavier, economista da Tendências Consultoria.  
 
Medida pela Anfavea, entidade que reúne as montadoras, a produção de veículos ficou 9% 
maior entre abril e maio, com ajuste sazonal.  
 
Também dessazonalizada, a expedição de papelão ondulado subiu 2,4%, enquanto o fluxo 
pedagiado de veículos pesados cresceu 2,7%, segundo a ABCR.  
 
Xavier estima que a atividade avançou 1,1% no mês, mas ainda não vê movimento de 
recuperação consistente, mesmo com a alta relativamente forte.  
 
Da expansão de 0,6% na produção em abril, cerca de 0,4 ponto veio do segmento 
farmacêutico, diz, e junho ainda é uma incógnita, devido aos efeitos da piora do ambiente 
político. "Não há segurança de que os próximos resultados sejam positivos."  
 
Único indicador antecedente disponível para o mês passado, o Índice de Confiança da 
Indústria (ICI) da FGV caiu 2,8 pontos ante maio, para 89,5 pontos.  
 
Também medido pela FGV, o nível de utilização da capacidade instalada (diminuiu 0,5 
ponto no período, para 74,2%, outro indício negativo para a atividade do segmento.  
 
Depois da recente rodada de turbulências políticas, afirma a equipe econômica do BNP 
Paribas em relatório, o crescimento pode ser afetado por incertezas nessa seara.  
 
Mesmo assim, os economistas do banco afirmam que a economia brasileira está num 
ponto de inflexão.  
 
"As próximas divulgações devem confirmar a expectativa de tendência de alta". Para o 
BNP, a produção cresceu 0,7% em relação a abril, e 3,4% ante maio de 2016.  
 
Também com estimativa de avanço de 0,7% para o indicador em maio, a MCM 
Consultores avalia que a variação positiva será observada na indústria de transformação e 
no setor extrativo mineral.  
 
"No primeiro caso, todos os indicadores coincidentes tiveram bom desempenho no mês, 
com destaque para a produção de veículos. No segundo caso, a alta decorrerá da 
produção de minério de ferro", diz a consultoria.  
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O comportamento mais forte da indústria extrativa, a reação nas exportações de veículos e 
o bom desempenho da indústria de alimentos devem garantir que a indústria cresça na 
média de 2017, diz Xavier, da Tendências.  
 
Mesmo assim, a consultoria pode rever para baixo a previsão atual para o ano, de alta de 
2,4% do índice. 
 
 

Uso de capacidade instalada sobe, mostra pesquisa d a CNI  
 
Por Lucas Marchesini  
O nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) da indústria brasileira subiu 0,8 ponto 
percentual entre abril e maio, com ajuste sazonal, chegando a 77,4%.  
 
O indicador era de 76,6% em abril. Os números são da pesquisa "Indicadores Industriais", 
divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).  
 
Na comparação com maio de 2016, quando o uso da capacidade foi de 76,9%, na série 
com ajuste sazonal, o Nuci da indústria, portanto, subiu 0,5 ponto percentual.  
 
"Esse desempenho favorável ocorre após um mês de números em sua maioria negativos - 
somente o rendimento médio real havia crescido em abril", avaliou a entidade patronal em 
seu estudo.  
 
As horas trabalhadas aumentaram 1,6% entre abril e maio. Em relação ao mesmo mês do 
ano passado, o indicador recuou 3,1%.  
 
O faturamento real do setor, por sua vez, subiu 5,5% entre o quarto e o quinto mês de 
2017. Na comparação com maio de 2016, ele recuou 5,7%.  
 
Já o indicador de emprego teve uma alta de 0,1% ante abril e de 4% frente ao mesmo mês 
de 2016. A massa salarial avançou 0,4% ante abril e 4,2% frente a maio de 2016.  
 
O rendimento médio real subiu 0,7% na passagem de abril para maio. Ambos os 
indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 04/07/2017) 
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Baixa demanda derruba vagas entre prestadores de se rviços 
 
Segmento critica indefinição que impede a aprovação  de TACs para grandes operadoras de telefonia 
e internet, e faz coro pelo avanço da lei geral do setor 
 

São Paulo - As empresas que prestam serviços de instalação, manutenção e call center 
para o setor de telecomunicações estão 'sofrendo' com a indefinição que paira sobre os 
investimentos compulsórios das operadoras. Com isso, há risco das demissões irem além 
dos cerca de 200 mil funcionários que já foram cortados desde o início da crise. 
 
As oito mil empresas do segmento empregam mais de um milhão de trabalhadores, de 
acordo com o Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de 
Sistemas (Sinstal); o contingente, contudo, chegou a ser bem maior há três anos. "Creio 
que desde o início [da recessão] cerca de 200 mil fora para a rua", afirma a presidente da 
entidade, Vivien Mello Suruagy. 

"Temos conhecimento de umas 30 empresas enfrentando problemas muito graves, isso 
apenas entre as maiores", completa a dirigente, pontuando que entre as micro e pequenas 
a situação é mais preocupante ainda. 

Segundo Vivien, o cenário complicado para as prestadoras de serviço é fruto de uma 
confluência de fatores. Um deles são os sérios problemas financeiros enfrentados por 
alguns dos principais clientes, como a Sercomtel e mais notoriamente a Oi.  

Outro - diretamente ligado com a recessão - é a pressão para baixo sobre os preços pagos 
pelas teles. "Elas estão sem dinheiro para pagar fornecedores", avalia a dirigente, 
lamentando que muitas empresas estão "sem trabalho".  

De acordo com a presidente da Sinstal, mesmo as teles que mantiveram o orçamento não 
conseguiram retomar o mesmo volume de contratações por conta da inflação. "Mantem-se 
o investimento mas o que é feito é menor". O mesmo vale para a vertical de call centers, 
impactada por cortes e mudança para estados 'mais baratos'. "O que se dá é uma corrida 
por preços." 

Cadê as TACs? 

Neste contexto, a aprovação pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) do 
primeiro Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Telefônica - avaliado em 
aproximadamente R$ 5 bilhões referentes à multas pelo não cumprimento de metas de 
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cobertura e qualidade - aparecia como um alento. O Tribunal de Contas da União (TCU), 
por sua vez, não referendou o negócio aventado, em uma decisão classificada pelo Sinstal 
como "presunção contábil".  

"Se o TAC fosse aprovado, até mil municípios poderiam ser beneficiados", avalia Vivien, 
vislumbrando a demanda gerada para as prestadoras caso o acordo saísse do papel.  

O TAC previa ampliação da cobertura 4G em 152 municípios, do 3G em 39 que só 
possuem 2G e um aporte de R$ 1,1 bilhão para a instalação de ultra banda larga em 100 
cidades. 

Além da frustração de recursos que seriam provenientes da TAC, o Sinstal também 
lamenta o insucesso da atualização da Lei Geral de Telecomunicações (LGT), que obriga 
as teles manterem serviços de telefonia fixa como os telefones de uso público (TUPs), ou 
simplesmente orelhões. "O setor está jogando dinheiro pela janela", avalia Vivien. 

Por gerarem pouca receita, os aparelhos recebem atenção. As teles afirmam gastar cerca 
de R$ 300 milhões anuais com a os aparelhos, mas, conforme publicado pelo DCI em 
maio, dos 790 mil orelhões brasileiros, 24% não funcionam. 

As obrigações das teles poderiam ter sido abrandadas durante a renovação quinquenal do 
Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU), mas a atualização dos compromissos 
não ocorreu porque o governo entendeu que não faria sentido realizá-la sem a revisão da 
LGT.  

O novo marco do setor depende do PLC 79, estagnada no Senado após ter tramitação 
questionada pele Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, o setor aguarda resolução da proposta de conversão em lei da Medida Provisória 
774/17, para manter a desoneração na folha de pagamento do setor, fator considerado 
'crucial' para manutenção dos atuais postos de trabalho.  

O texto é do senador Airton Sandoval (PMDB-SP) e a expectativa é que a aprovação se dê 
nesta semana. /Leia mais na página A10 

Henrique Julião 

 
 
 
 
 
(Fonte: DCI – 04/07/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 
Litigância de má-fé  
 
A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Minas Gerais condenou por 
litigância de má-fé empregado que foi contratado em Belo Horizonte para trabalhar 
exclusivamente em obra na cidade do Rio de Janeiro e solicitou em processo o pagamento 
de adicional de transferência. Atuando como relator do caso, o desembargador Manoel 
Barbosa da Silva ponderou que a conduta adotada pelo empregado admite duas 
interpretações: desconhecimento do direito ou litigância de má fé. Como o trabalhador está 
assistido por profissional habilitada perante a Ordem dos Advogados do Brasil, a segunda 
alternativa foi a reconhecida. Além de o local de trabalho ter constado do contrato escrito, 
o magistrado observou que o trabalhador informou, em depoimento, que permaneceu em 
Belo Horizonte somente no período em que esteve afastado do trabalho por problema de 
saúde. "A conduta ética mínima exigida seria a renúncia ao direito", entendeu o relator do 
caso (processo nº 0010813-85. 2016.5.03.0012). 
 
 
 

 
 

Agricultor ferido deve ser indenizado 
 
- A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o nexo de 
causalidade entre vínculo de emprego e fato danoso e determinou o pagamento de 
indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais a um agricultor baleado 
pelo caseiro de uma fazenda. A responsabilidade civil pela reparação foi atribuída à 
empresa empregadora do caseiro, condenada a pagar a indenização, pois ele estava no 
desempenho de suas funções no momento do evento. "O empregador responde pelos atos 
de seu empregado em razão de exercer sobre ele relação hierárquica de mando ou 
autoridade concernente ao exercício do trabalho que lhe compete. Nessas circunstâncias, 
o empregado age por conta, direção e interesse do empregador", disse a ministra Nancy 
Andrighi, ao dar provimento ao recurso do agricultor./Agências 
 


