
 

1 

Boletim 1263/2017 – Ano IX – 02/08/2017 
 

 
 

 

Indústria avança 0,5% no primeiro semestre  
 
Por Thais Carrança e Bruno Villas Bôas  

A produção industrial brasileira surpreendeu em junho, ao registrar desempenho estável 
em relação a maio, na série com ajuste sazonal, superando a expectativa do mercado de 
uma queda de 0,3%. Termômetro da demanda interna, a indústria de transformação 
acelerou o crescimento no segundo trimestre, em relação ao primeiro, considerando o 
dado dessazonalizado, apesar de uma pequena queda em junho.  
 
Ao divulgar os dados da Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF) para o 
sexto mês do ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também revisou 
os números de abril e maio, para crescimentos de, respectivamente, 1,3% e 1,2% em 
relação aos meses anteriores com ajustes, contra 1,1% e 0,8% divulgados anteriormente. 
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Com a revisão, a produção industrial apresentou crescimento de 0,9% no segundo 
trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano, no segundo resultado 
trimestral positivo consecutivo. No primeiro trimestre, o avanço havia sido de 1,1% sobre 
outubro a dezembro de 2016.  
 
Nos seis primeiros meses de 2017, a produção da indústria ficou positiva em 0,5% em 
relação a igual período do ano passado, no melhor primeiro semestre do setor desde 
2013, quando houve avanço de 3,5%, informou o IBGE. A alta, puxada pelo desempenho 
do setor de veículos, também interrompeu uma sequência de seis semestres de taxas 
negativas.  
 
Apesar do melhor comportamento nos últimos meses, a produção industrial ainda não 
apresenta uma trajetória consistente de recuperação, avalia André Macedo, gerente da 
coordenação de indústria do IBGE. Dos 24 ramos pesquisados, 12 tiveram queda na 
produção em junho contra maio. Somente nove setores registaram aumento de produção e 
os três restantes ficaram estáveis.  
 
"Temos melhores fundamentos econômicos, como queda da inflação, o que pode 
contribuir para melhora nas vendas de alimentos. Também temos queda nos juros, ainda 
que o crédito permaneça caro. São pontos favoráveis, mas estamos longe de uma 
trajetória consistente para o setor industrial", disse Macedo.  
 
O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV) calcula que o 
resultado da indústria em junho deixa um carregamento estatístico positivo em 0,4% para 
o terceiro trimestre. Isso significa que, mesmo que a produção fique estagnada em julho, 
agosto e setembro, ainda assim, o terceiro trimestre traria um desempenho positivo para a 
produção.  
 
Nesse cenário, após três anos consecutivos de retrações, é esperado que a produção 
industrial feche 2017 em alta. "O carregamento estatístico já sugere um avanço de 1,6% 
em 2017", afirma a economista Tabi Thuler Santos. O número supera as projeções do 
mercado, segundo o boletim Focus mais recente, de uma alta de 0,83% para a produção 
industrial no ano. O resultado de junho, portanto, pode levar a revisões nas projeções 
anuais do setor.  
 
Segundo Rodrigo Nishida, economista da LCA Consultores, os resultados da pesquisa 
mostram que setores da indústria conseguiram se descolar da eclosão da crise política de 
maio, que "abalou a governabilidade" e colocou à prova reformas estruturais. O exemplo 
mais evidente disso foi o segmento automotivo, que avançou 11,7% no primeiro semestre, 
destaca o economista.  
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"Esse resultado foi puxado pela demanda externa e também por questões internas, como 
a liberação do FGTS. O setor de bens de capital também cresceu fortemente no período, 
efeito da demanda gerada pela safra recorde. São dados que sinalizam algo positivo para 
o PIB do segundo trimestre", disse Nishida.  
 
A Mongeral Aegon Investimentos projetava queda de 0,2% para o PIB de abril a junho, na 
comparação trimestral dessazonalizada, mas agora já espera um número mais próximo de 
zero ou até mesmo positivo, a depender do desempenho do setor de serviços. A 
economista Patrícia Pereira avalia, porém, que o resultado acima do esperado na 
produção industrial em junho não deve afetar a propensão do Banco Central de continuar 
cortando a Selic em mais um ponto percentual em setembro. 
 
 
 

Transformação acelerou crescimento no segundo trimestre  
 
Por Ana Conceição  

Os dados do IBGE divulgados ontem mostraram que em meio às turbulências do segundo 
trimestre a indústria de transformação continuou a crescer no período e em ritmo mais 
acelerado que o primeiro, na série com ajuste sazonal. A alta reflete os ganhos dos meses 
de abril e maio, já que em junho, houve uma pequena queda dessa atividade (-0,2%). Em 
12 meses, o setor continua a apontar para saída uma gradual dos resultados negativos 
que se repetem desde 2014, mas ainda longe do azul.  
 
No segundo trimestre, o setor de transformação produziu 1,36% mais ante o primeiro, 
quando a alta tinha sido de 0,85%. É um resultado em parte concentrado na fabricação de 
veículos, mas ainda assim é um alento. Esse segmento aumentou sua produção de 1,17% 
de janeiro a março e outros 5,80% de abril a junho, ainda na série com ajuste sazonal. A 
produção da indústria geral desacelera entre o primeiro e o segundo trimestre, de 1,10% 
para 0,9%, na série com ajuste sazonal, por causa do segmento extrativo, que saiu de alta 
de 1,94% para queda de 1,71% no período.  
 
Fora os veículos, os demais ramos industriais alternaram altas e baixas como tem sido 
comum em 2017, um ano em que o setor tateia em busca de recuperação, dividido entre 
um desempenho melhor nas exportações e um consumo interno ainda baixo.  
 
Como mostrou o Valor na edição de ontem, enquanto a demanda doméstica ainda é frágil, 
a indústria de transformação tem sido ajudada pelas exportações. No primeiro semestre do 
ano, o déficit comercial do setor foi o menor desde 2008, de US$ 1,249 bilhão, segundo o 
Iedi. Um dado importante na balança da indústria é o aumento na importação de 
intermediários, que são insumos para a produção.  
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Mas as compras de máquinas e equipamentos ainda encolhem, indicando que o 
empresário do setor ainda está reticente em investir. O alto de índice de ociosidade 
industrial, perto de 25% também não é um incentivo aos investimentos. Para a indústria 
firmar de fato o pé ainda faltam sinais mais consistentes da demanda e de menos 
incertezas no horizonte.  
 
No acumulado do ano, o setor de transformação está praticamente em linha com o que 
produziu no ano passado (queda de 0,2%) e em 12 meses cai 2,2%, uma melhora relativa 
com relação ao pior momento do segmento, em março de 2016, quando chegou a uma 
baixa de 10,6%. Nessa comparação, a trajetória negativa da indústria de transformação se 
iniciou em março de 2014, quando caiu 0,7%. Desde então, não houve resultados 
positivos.  
 
Na indústria geral, a queda diminuiu de 9,7% em junho de 2016 para baixa de 1,9% nos 12 
meses até junho, uma redução expressiva, mas ainda com algum caminho pela frente até 
alcançar a alta de 0,83% em 2017 prevista pelo mercado no mais recente boletim Focus. 
 
 
 

Faturamento sobe menos e total de horas trabalhadas recua, 
aponta CNI 
 
Por Ana Conceição  

Assim como a produção, o faturamento da indústria de transformação foi errático ao longo 
do segundo trimestre e terminou o período com alta menor que no primeiro trimestre, de 
acordo com dados da Confederação Nacional do setor (CNI). As horas trabalhadas caíram 
com mais intensidade, enquanto o emprego ainda registrou sinal negativo, embora menor, 
no período.  
 
A indústria devolveu em junho os dados positivos registrados no mês anterior, o que 
ajudou a diminuir seus resultados trimestrais, segundo a pesquisa Indicadores Industriais, 
da CNI.  
 
Em maio, todos os índices levantados tiveram variações positivas na comparação com 
abril, considerando as séries livres de influências sazonais. Já em abril, os números foram 
na maioria negativos. Naquele mês, apenas o rendimento médio real cresceu, 
acompanhando a queda da taxa de inflação.  
 
Para a CNI, os altos e baixos do primeiro semestre mostram que a indústria continua presa 
em um longo período de transição, após a forte retração nos anos de 2015 e 2016. 
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"Embora o prolongado período de queda da atividade e de piora do mercado de trabalho 
tenha ficado para trás, os indicadores industriais ainda não mostram recuperação", afirmou 
a entidade em sua pesquisa.  
 
Outro índice, o PMI industrial, da consultoria Markit, divulgado ontem, mostrou que em 
julho os novos pedidos e a produção desaceleraram, mostrando que a atividade do setor 
continua uma gangorra.  
 
Em junho, houve queda de 2,4% no faturamento real, ante maio, recuo de 1,3% nas horas 
trabalhadas e de 0,2% no emprego. A utilização da capacidade instalada caiu 0,4 ponto, 
para 77%, feito o ajuste sazonal.  
 
Assim, do primeiro para o segundo trimestre, o faturamento real saiu de crescimento de 
1,8% para 0,4%, na série dessazonalizada. E o desempenho ainda segue muito inferior ao 
registrado em 2016, um ano muito ruim para o setor.  
 
No primeiro semestre, o faturamento real foi 5,9% menor do que no período de janeiro a 
junho do ano passado.  
 
As horas trabalhadas saíram de queda de 0,67% para 0,95% entre o primeiro e o segundo 
trimestres, na série dessazonalizada, e o emprego foi de queda de 0,62% para baixa de 
0,56%.  
 
Apenas em junho, houve queda de 1,3% nesse último indicador, que se manteve muito 
próximo ao registrado em abril, o menor da série histórica iniciada em janeiro de 2003.  
 
Além de um indicativo do movimento nas fábricas, as horas trabalhadas são uma espécie 
de indicador antecedente do emprego no setor. No primeiro semestre, as horas na 
produção diminuíram 3,3% e o emprego teve queda de 3,9%.  
 
Beneficiada pela queda de inflação, a renda média real dos trabalhadores da indústria 
aumentou em junho (1,6%) pelo quarto mês consecutivo, feito o ajuste sazonal. No 
acumulado do semestre foi 0,5% maior que no mesmo período de 2016.  
 
A massa de salários ainda aumentou 0,7% em junho ante maio, também pelo quarto mês, 
mas teve recuo expressivo de 3,5% no primeiro semestre.  
 
Por fim, depois de elevar a utilização da capacidade instalada de 76,6 em abril para 77,4 
em maio, a indústria voltou a aumentar seu nível de ociosidade, registrando utilização de 
77 em junho. 
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Justiça Trabalhista não pode julgar greve de servidores 
celetistas  
 
Por Beatriz Olivon  

O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou ontem a tese de repercussão geral, que vai 
orientar as demais instâncias, sobre a competência da Justiça comum para julgar a 
abusividade de greve de servidores celetistas. O mérito foi julgado em maio.  
 
Com o entendimento, a Justiça do Trabalho perdeu a competência para avaliar casos 
relativos ao tema. O caso concreto tratava de greve de guardas civis municipais realizada 
há dez anos em São Bernardo do Campo (SP).  
 
Na decisão, os ministros haviam considerado julgamento anterior do Supremo, de abril, 
que havia proibido greves de policiais ou servidores públicos que atuassem diretamente na 
área de segurança pública. A decisão vedou paralisações das polícias Federal, Civil, 
Militar, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, além do Corpo de Bombeiros.  
 
Para o ministro Alexandre de Moraes, autor do voto vencedor, se a categoria não pode 
fazer greve, a abusividade não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.  
 
A tese aprovada ontem afirma que a Justiça comum, federal e estadual, é competente 
para julgar abusividade de greve de servidores públicos celetistas da administração direta, 
autarquias e fundações públicas.  
 
O texto inicial proposto por Alexandre de Moraes dividiu os ministros na sessão. Luís 
Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio Mello ficaram vencidos, por não 
concordarem.  
 
O ministro Luís Roberto Barroso discordou da tese abrangente e propôs que o texto 
esclarecesse a limitação para administração direta e autarquias ou fundações públicas, o 
que acabou sendo feito por Moraes. Mesmo assim, preferiu se declarar vencido na tese.  
 
Outro processo que estava na pauta para fixação de tese, sobre aumento da alíquota da 
Cofins para empresas do regime não cumulativo, não foi discutido ontem. O mérito 
também foi julgado em maio, quando o Supremo considerou constitucional a elevação da 
alíquota da Cofins para as empresas que estão no lucro real e no regime de não 
cumulatividade, estabelecida pela Lei nº 10.833, de 2003. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 02/08/2017) 
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Reforma trabalhista garante solução de conflitos por meio de 
arbitragem 
 
Pela primeira vez, procedimento arbitral em litígios do trabalho será previsto expressamente por uma 
lei, mas solução só poderá ser utilizada por empregados com salário superior a R$ 11 mil 

 

São Paulo - Com a reforma trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) passou 
a prever expressamente a arbitragem como solução para conflitos entre empregado e 
empregador. É a primeira vez que a questão é colocada em lei. 
 
Segundo o sócio da área trabalhista do Benício Advogados Associados, Marcos Paulo 
Lemos, o debate sobre a possibilidade de solucionar conflitos trabalhistas via arbitragem 
existe desde a criação da Lei 9.307 ou Lei de Arbitragem, em 1996.  

Na época, foram criadas câmaras de arbitragem trabalhista, entretanto, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) levou a discussão ao Judiciário, onde prevaleceu o 
entendimento de que o procedimento não serviria para essas ações. 

O argumento foi que a lei que instituiu a arbitragem no Brasil limitou o uso desse 
expediente a "conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis", enquanto para a 
maioria dos juízos do Trabalho, os direitos trabalhistas são indisponíveis.  

"As normas do trabalho limitam a autonomia da vontade das partes. O trabalhador é 
considerado hipossuficiente, precisando da proteção estatal por conta da sua 
subordinação às ordens do contratante e da sua dependência econômica do emprego", 
explica Lemos. 

Foi por isso que a reforma trabalhista, ao colocar a arbitragem como recurso legal para a 
solução de conflitos trabalhistas no artigo 507-A da CLT, impôs condições para este uso.  

Pela nova lei, apenas trabalhadores que ganhem mais de R$ 11 mil de salário e possuam 
ensino superior completo poderiam optar pela arbitragem. 

"Presume-se que o indivíduo que receba mais de R$ 11 mil não sofre do mesmo 
desequilíbrio de forças que o trabalhador que recebe um salário-mínimo.  

Por isso, está aberta a ele a possibilidade da arbitragem", afirma. 
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Na opinião do especialista, a vedação ao uso da arbitragem por qualquer trabalhador que 
não se enquadre nesses padrões foi uma medida interessante para impedir que esse 
artigo fosse vetado como ocorreu na reforma da Lei de Arbitragem, em 2015.  

Na época, o presidente Michel Temer, então vice de Dilma Rousseff, vetou a previsão da 
arbitragem para causas trabalhistas. "Esse expediente foi vetado pelo então vice-
presidente Michel Temer sob o argumento de que direitos trabalhistas são indisponíveis", 
ressalta Lemos. 

Valores altos 

No entanto, o sócio do Rocha, Calderon e Advogados Associados, Fabiano Zavanella, não 
acredita que essa limitação imposta pela reforma trabalhista traga alguma perda relevante 
para o empresário que quiser levar conflitos do trabalho às câmaras arbitrais.  

Isso porque o valor de um processo arbitral não compensa para causas de pequenos 
valores. "Para grandes executivos em temas complexos, a arbitragem é mais 
recomendável, mas não é algo que será usado em casos rotineiros", observa o 
especialista. 

Enquanto perde em custo em alguns casos, a companhia ganha, entretanto em celeridade 
para quase todos os processos resolvidos com arbitragem. "A sentença arbitral é muito 
mais rápida.  

As partes não ficam anos esperando por uma decisão enquanto pagam honorários", 
expressa Lemos. 

Zavanella conta que a mudança na CLT garantirá mais segurança jurídica, uma vez que a 
arbitragem já era utilizada por executivos de algumas companhias, mas era um 
procedimento arriscado, porque poderia ser invalidado por um tribunal trabalhista.  

"Não fazia sentido discutir duas vezes a mesma questão", conclui. 

Ricardo Bomfim 

 

 

 
 
 
 
(Fonte: DCI – 02/08/2017) 
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DECISÕES 
 
 

 
 
 

Garantia de emprego  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) julgou válida cláusula coletiva que aumentou 
somente para um grupo de empregadas o prazo da garantia de emprego a gestantes 
prevista constitucionalmente.  
 
A ampliação para 210 dias beneficiou apenas as trabalhadoras da Souza Cruz contratadas 
por prazo indeterminado, sem extensão aos contratos com vigência pré-determinada.  
 
Entre a maioria dos ministros da Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) 
prevaleceu o entendimento de que não houve ofensa ao princípio da isonomia. O acordo 
coletivo foi assinado pela indústria e o Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes 
do Comércio no Estado do Pará, com vigência entre 2016 e 2018.  
 
No entanto, o Ministério Público do Trabalho quis anular a cláusula na Justiça, com o 
argumento de que houve restrição a direito fundamental das trabalhadoras e tratamento 
desigual entre mulheres que se encontram em igual situação.  
 
Para a relatora do caso (RO-422-69.2016.5.08.0000), ministra Maria de Assis Calsing, a 
norma coletiva em questão é legítima e benéfica por constituir prazo superior aos cinco 
meses previstos no artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), apesar de favorecer apenas um grupo de trabalhadoras. 
 
 


