
 

1 

Boletim 1243/2017 – Ano IX – 05/07/2017 
 

 
 

Pequenas empresas do País esperam impactos da infla ção 
para investir 
 
Com queda nos juros e nos indicadores de preços, em presários de negócios de menor porte têm 
mais confiança no futuro da economia, mas crise pol ítica é um cuidado em relação aos aportes 
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São Paulo - Apesar de mais otimistas, os proprietários de pequenos negócios ainda estão 
cautelosos e esperam pelos reflexos mais positivos da inflação na economia. A 
perspectiva é que, em meio à incerteza e à ociosidade, investimentos nos negócios 
venham apenas em 2019. 

O Índice de Confiança do Pequeno e Médio Empresário (IC-PMN) do centro de estudos 
em negócios do Insper, com apoio do Santander, registrou 65,2 pontos (quanto mais 
próximo de 100, maior a confiança) para este terceiro trimestre, leve alta de 0,2% em 
relação ao observado de abril a junho. 

De acordo com o professor e pesquisador responsável pelo indicador do Insper, Gino 
Olivares, o resultado sugere uma "estabilidade" na atividade econômica, reflexo do 
compasso de espera do pequeno e médio empresário. 

"O mercado financeiro sofreu com o ambiente político, mas o impacto na economia real é 
bem menor", afirma Olivares. "Para esses empresários são outros fatores, como inflação e 
desemprego, que ditam o sentimento de confiança", disse ao DCI. 

Ele reforça que, além da menor projeção de inflação para 2017 (3,8% contra os 4% de 
antes), os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também 
mostraram a segunda queda consecutiva no desemprego no mês de maio. "São esses 
fatores que influenciam a tomada de decisão dos empresários e o que explica os números 
mais surpreendentes em relação a investimento", pondera Olivares. 

Ainda segundo o Insper, a maioria (49,9%) dos empreendedores não pretendem investir 
em seus negócios nos próximos três meses. Em segundo lugar, porém, vem a alta 
intenção de expansão dos negócios, com 30,5% dos casos. 

"É difícil falar um único fator de impacto porque a economia é dinâmica, mas é importante 
que os micro e pequenos empresários estejam cautelosos", avalia a economista-chefe do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), Marcela Kawauti. 

"Este ano está melhor do que 2016, mas ainda não vimos uma recuperação sólida o 
suficiente. Esse cuidado a mais garante que nenhuma expectativa seja frustrada em um 
ambiente sem margem de manobra", acrescenta Kawauti. 

Na mesma linha, o indicador de confiança do micro e pequeno empresário do SPC Brasil e 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), embora tenha recuado 5,8% em 
junho ante maio (de 49,8 pontos para 46,9 pontos), apresentou um aumento de 9,3% em 
relação a igual mês de 2016 (42,9 pontos). "Seria melhor se não tivéssemos as questões 
políticas, mas isso ainda não impactou definitivamente a percepção dos pequenos 
empreendedores", pondera Olivares, e acrescenta que, como os benefícios da inflação e 
dos juros ainda não apareceram, "agora é esperar para ver o que vai acontecer". 
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"Farol baixo" 

Ainda em relação às projeções para as micro e pequenas empresas, os especialistas 
entrevistados pelo DCI declaram que esse meio termo entre otimismo e cautela são 
porque o mercado não é completamente insensível ao noticiário doméstico e, caso a crise 
política se estenda, essa confiança pode, sim, ser abalada. 

"Antes de estourar as delações em maio, a crença era que o segundo semestre traria o 
começo de melhora, mas quando o empresário enxerga que isso foi postergado pelo 
cenário político, a confiança acaba caindo", observa Kawauti, economista-chefe do SPC. 

Tanto que, mesmo com o indicador do birô de crédito apontando que 53% dos 
entrevistados declaram que houve piora nos negócios, 41% ainda estão confiantes no 
futuro da economia e 40% acredita que seu faturamento irá crescer nos próximos seis 
meses. 

Da outra ponta, o índice do Insper mostra que a categoria Empregados demonstrou o 
maior otimismo, com alta de 2,1% ao somar 58,13 pontos. Em seguida vieram Lucro 
(+1,3% para 69,9 pontos); Investimento (+0,8% para 61,7 pontos) e Faturamento (+0,6% 
para 70,8 pontos). 

Além disso, quando separados por região, o indicador do Insper revela que a maior alta da 
confiança foi no Centro-Oeste (+4,7% para 67,8 pontos), enquanto Sudeste foi a única que 
demonstrou queda (-2,5%, para 64,1 pontos). 

"A evolução do emprego e do investimento dão fôlego, mas o pequeno empresário ainda 
deve trabalhar com farol baixo, porque a recuperação, quando acontecer, não será 
exuberante", diz Olivares. 

"Existem fatores positivos, mas ainda corremos o risco de começar o próximo emendando 
a crise política e o período de eleição presidencial. É difícil marcar data de recuperação", 
conclui Marcela, do SPC. 

Isabela Bolzani 

 
 

Surgem mais vagas para jovens, aponta ministério 
 
- Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que do 
1,24 milhão de contratações registradas em maio, 611,42 mil foram de trabalhadores com 
até 29 anos. Como resultado, a diferença entre admissões e desligamentos gerou um 
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saldo positivo de 73,29 mil novas vagas somente para essa faixa etária, informou o 
Ministério do Trabalho ontem. 
 
O ministro do pasta, Ronaldo Nogueira, afirmou, em nota que esses dados indicam o 
surgimento de novas oportunidades de trabalho para a juventude. "As estatísticas sempre 
mostraram que os jovens não tinham boas perspectivas no mercado de trabalho. Os 
jovens que conseguem entrar no mercado de trabalho formal não precisam recorrer à 
informalidade e ao subemprego, que prejudicam todo o desenvolvimento da sua vida 
profissional", avaliou Nogueira. 

De janeiro a maio, o grupo de trabalhadores de até 24 anos teve saldo positivo no 
emprego de 320,55 mil vagas formais de trabalho. A diferença geral entre admitidos e 
demitidos nesses cinco meses foi de 25,23 mil vagas, ou seja, 12 vezes menor. Nos 
últimos 12 meses, esses mesmos trabalhadores de até 24 anos apresentaram resultado 
positivo de 545, 91 mil vagas. 

Conforme os últimos dados da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a PNAD Contínua, a taxa de desocupação dos trabalhadores entre 18 e 24 anos 
no primeiro trimestre do ano é de 28,8%, o dobro da média nacional (13,7%)./Agências 

 

Atividade industrial sobe 4% em maio, mas reversão de 
trajetória é incerta 
 
Incremento da produção é sinal positivo, mas especi alistas avaliam que ainda é prematuro dizer que 
retomada do setor vai se sustentar. No acumulado do  ano, indústria avançou apenas 0,5% 
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São Paulo - A reversão da trajetória de queda na produção industrial brasileira ainda é 
incerta, apesar da alta de 4,0% na atividade do setor em maio sobre o mesmo período do 
ano passado, avaliaram especialistas. 

Segundo ele, os dados divulgados nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) indicam uma melhora pontual da atividade industrial. 

"Os números mostram que não temos muito o que comemorar. Embora os resultados 
tragam algum alento, são fracos, porque são relativos a bases ruins de meses e anos 
anteriores", afirmou o economista do Ibmec-MG, Ari Francisco de Araújo Júnior. 

O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) destacou que o resultado 
de maio "traz consigo um conjunto de pontos fortes e fracos que sugerem que a 
recuperação industrial ainda é um jogo que está sendo jogado e que nada está garantido 
quanto ao crescimento industrial deste ano", em nota. 

Entre as atividades da indústria, o destaque em maio foi a produção de veículos 
automotores, principalmente automóveis e caminhões, destacou o gerente da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM) do IBGE, André Macedo. 

"Percebemos um predomínio de resultados positivos, principalmente vindo de veículos 
automotores, mas outros segmentos também contribuíram, associados a bens de capital, 
intermediários, semi e não duráveis", disse ele. 

Na passagem de abril para maio, a atividade industrial, em geral, cresceu pelo segundo 
mês seguido: alta de 0,8%. Segundo Macedo, essa elevação resulta em "ganho 
acumulado de 1,9% para o setor nos dois últimos meses e elimina a perda de 1,6% em 
março." 

Apesar de recompor perdas, Araújo Júnior, do Ibmec, ressalta que dois meses de alta são 
insuficientes para garantir que uma reversão no cenário do setor, principalmente por partir 
de uma base de comparação negativa em 2016. 

De janeiro a maio, a atividade industrial acumula alta de 0,5% ante o ano anterior, quando 
os resultados negativos predominaram em quase todos os meses do ano. 

"Só teremos uma visão mais clara do que vai acontecer daqui dois ou três meses. Porque 
hoje temos dados que não são extraordinários, baseados em meses e anos anteriores 
muito fracos e um cenário econômico e político muito incerto ainda", observou o 
economista Araújo Júnior. 
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A média móvel trimestral da PIM, principal indicador de tendência, também mostra avanço, 
mas o movimento é tímido. "A evolução do índice de média móvel trimestral para o total da 
indústria apontou ligeiro acréscimo de 0,1% no trimestre encerrado em maio de 2017 
frente ao nível do mês anterior, após dois meses consecutivos de taxas negativas", 
informou o IBGE. 

As projeções para a atividade setor neste ano têm sido revisadas para baixo pelos 
economistas. De acordo com o último relatório Focus, do Banco Central, a estimativa atual 
é de alta de 0,66% neste ano, ante projeção de crescimento de 1,09% há quatro semanas. 

Consumo 

Entre as grandes categorias econômicas, bens de capital (+7,6%) e bens de consumo 
duráveis (+20,7%) foram os destaques positivos em maio. 

Nas duas categorias, o avanço da cadeia automotiva ajudou a impulsionar a atividade, 
com alta de 16% em bens de capital para equipamentos de transporte e de 35,1% na 
fabricação de automóveis em maio. 

Já a categoria de bens semi e não duráveis apresenta expansão de apenas 1,4% em 
maio, no confronto anual, e queda de 1,2% no acumulado do ano. 

O desempenho fraco de atividades importantes da categoria de consumo preocupam os 
especialistas. A indústria de alimentos registra alta de 0,4% em maio ante o ano passado, 
mas no acumulado dos primeiros cinco meses do ano tem queda de 4,6%. Os produtos 
farmoquímicos e farmacêuticos recuaram 5,3% e 4,9%, na mesma comparação. 

"É um pesar que o setor de alimentos não faça parte desse grupo [de altas]. Na verdade, 
não só alimentos, mas também farmacêuticos e combustíveis, que refletem bem o 
dinamismo da demanda interna, continuam em declínio. Este é um ponto bastante 
negativo", citou o Iedi, em nota. 

Jéssica Kruckenfellner 

 
 
 
 
 
 
(Fonte: DCI – 05/07/2017) 
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Desemprego alto frustra retomada da arrecadação 
 
Quase 60% das receitas primárias do governo federal  vem de tributos que recaem sobre a massa 
salarial e o consumo das famílias, diz estudo 
 
Alexa Salomão, O Estado de S.Paulo  
Está cada vez mais claro para os economistas especializados em finanças públicas que o 
comportamento da arrecadação da União mudou. Após sucessivas frustrações nas 
previsões de receita, quem estuda o tema acredita que a arrecadação acompanha muito 
mais o comportamento do mercado de trabalho do que o crescimento da economia 
propriamente dito. Como o desemprego é o último indicador a reagir após uma crise 
severa como a que o País vive, a perspectiva é que a recuperação da receita também 
tende a demorar mais tempo do que se estimou inicialmente. 
 

Segundo levantamento da Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado, quase 
60% das chamadas receitas primárias do governo federal (que não incluem ganhos 
financeiros) vem de tributos que recaem sobre a massa salarial e o consumo das famílias. 

Dentro dessa perspectiva, o forte aumento da arrecadação que se viu nos últimos anos 
teria sido influenciado, em larga medida, pela estabilidade econômica, a partir do Plano 
Real – que deu segurança e renda aos consumidores –, bem como pelo aumento das 
contratações com carteira assinada. 

A IFI mostra que, na década entre 2003 e 2014, a taxa de desempregou caiu de 12,3% 
para 4,8%, e o rendimento médio real aumentou cerca de cinco pontos porcentuais acima 
da inflação. Paralelamente, a arrecadação do governo central viveu um período áureo: 
teve aumento, na média, de 6,9% ao ano acima da inflação entre 1999 a 2008. Com a 
crise, em 2009, o cenário se altera, mas o baque vem justamente quando ocorre a forte 
retração no emprego.  
 

“A melhora da arrecadação não é apenas uma questão de recuperação do PIB (Produto 
Interno Bruto), como muitos estimam, mas também do mercado de trabalho”, diz Gabriel 
Barros, diretor do IFI, que está aprofundando os estudos sobre a relação entre emprego, 
crescimento e arrecadação federal. 

O economista José Roberto Afonso, professor do Instituto de Direito Público (IDP), há um 
tempo vem alertando para o fato de que mudanças na tributação sobre a folha de 
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pagamento, como a desoneração, requerem atenção do governo porque não foram feitos 
estudos adequados sobre seus impactos sobre as contas públicas. Afonso está 
especialmente preocupado com os efeitos da reforma trabalhista sobre a arrecadação.  

Mudança. A economista Vilma da Conceição Pinto, pesquisadora do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), também identificou que a relação entre 
crescimento do PIB e arrecadação mudou. “Quem está tendo surpresas negativas com a 
arrecadação são as pessoas que levam em consideração as séries históricas mais longas. 
Nelas, a arrecadação cresce acima do PIB. Mas nas séries mais recentes, pós-crise, isso 
muda, e o avanço da arrecadação é inferior ao do PIB”, diz Vilma.  

Parte das frustrações nas estimativas de receita feita pelo governo viria justamente do fato 
de os parâmetros utilizados levarem em consideração o pressuposto anterior – que o 
crescimento da receita acompanha o crescimento do PIB.  

Afora o comportamento do mercado de trabalho, outros fatores também que estariam 
ajudando a murchar a receita federal. Um que vem sendo duramente criticado é a prática 
de sucessivos Refis, programas especiais de regularização tributária para empresas que 
não pagaram os impostos em dia.  

Refis. Na média, têm sido praticamente dois Refis por ano, porque o governo tenta tapar 
com receitas extras a falta das receitas esperadas. As condições de abatimento nos 
programas, porém, se tornaram muito vantajosas, dizem os especialistas. Excluem-se 
juros, mora. Ao final, a empresa inadimplente pode pagar praticamente o principal do 
débito, e parcelado, a perder de vista.  

“Os números estão aí para mostrar que os Refis estão derrubando a arrecadação”, diz Ana 
Carla Abrão, sócia da consultoria Oliver Wyman e ex-secretária de Finanças de Goiás.  

O mais recente relatório do Ibre sobre a arrecadação, que avalia o mês de maio, traz 
esses números. Mostra que os tributos pagos por empresas (Imposto de Renda e Pessoa 
Jurídica e Contribuição sobre o Lucro Líquido) tiveram queda de 13,3% na comparação 
mensal entre maio deste ano com maio do ano passado.  

O resultado é quatro vezes pior do que o apresentado na totalidade dos tributos. O mais 
preocupante: a tendência é de retração forte na arrecadação dos tributos de empresas 
quando se avalia o acumulado entre janeiro e maio deste ano com o do ano passado.  

 
 
(Fonte: Estado de SP – 05/07/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Bancária será indenizada por assédio 
 

- O Tribunal do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, condenou um banco de Campina 
Grande (PB) a pagar R$ 5 mil a uma funcionária por assédio moral, além de outras verbas 
rescisórias pelo fim do contrato de trabalho. 

No processo, a trabalhadora alegou que era submetida à "jornada excessiva, sem 
observância da concessão de 15 minutos de intervalo, recebia remuneração inferior aos 
demais funcionários, em claro desvio de função, transportava numerário sem segurança e 
assédio moral". Alegou que havia cobrança por altas metas, inclusive com ameaças de 
demissão. 

O relator, Thiago Andrade, disse que o valor de indenização era satisfatório. /Agências 

 


