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CNI: Confiança do setor melhora, mas ainda é baixa 
 
Índice de expectativa para o próximo semestre subiu em agosto, porém, otimismo é menor que um 
ano atrás 
 

São Paulo - A confiança do industrial melhorou na passagem de julho para agosto, mas 
ainda tem um nível semelhante ao registrado no segundo semestre de 2013, quando uma 
série de manifestações populares eclodiu no País.  
 
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) subiu para 52,6 pontos este mês, superando julho (50,6 
pontos) e agosto do ano passado (51,5 pontos). 
 
"Mesmo com o aumento de agosto, o Icei permanece inferior à sua média histórica, de 54 
pontos, mantendo-se em nível aquém do necessário para estimular o investimento 
industrial", destaca o estudo da CNI divulgado na última sexta-feira (18). Os indicadores da 
pesquisa variam de zero a cem pontos e, quando estão acima dos 50 pontos, revelam 
confiança dos empresários. 

Pela pesquisa, o otimismo é maior entre os grandes empresários: neste segmento, o Icei 
registrou 54,5 pontos em agosto e ficou acima da média histórica nacional. Nas médias 
indústrias, o Icei foi de 51,4 pontos e, nas pequenas, de 50 pontos. 

Em agosto, a confiança do empresário da indústria de transformação chegou a 53,2 
pontos e superou o ramo Extrativo (53 pontos) e de construção (50,3). No mês passado, o 
Icei era de 51 pontos para transformação, 52,3 na indústria extrativa e 48,4 pontos na 
construção. Ao olhar para agosto de 2016 é possível notar um avanço no Icei de 
construção, que estava 49,6 pontos, e em transformação com 51,8 pontos. Já o ramo 
extrativo somava 53,4 pontos um ano antes. 

Esta edição do indicador foi feita entre 1º e 10 de agosto, com 3.014 empresas, das quais 
1.203 de pequeno porte, 1.154 médias e 657 de grande porte. 

Futuro 

Segundo a CNI, a recuperação da confiança em agosto se deu tanto pela avaliação dos 
empresários sobre as condições atuais quanto pela avaliação das expectativas futuras 
para o desempenho das empresas e da economia. O índice de expectativas para os 
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próximos seis meses passou de 53,8 pontos em julho para 55,8 pontos em agosto. Já o 
índice que avalia as condições atuais subiu de 44,2 pontos para 46,5 pontos. 

O levantamento da CNI revela ainda que a percepção também melhorou na comparação 
com agosto do ano passado. Há um ano, o indicador de expectativas estava em 56,2 
pontos, enquanto o índice de situação atual registrava 42,2 pontos. "Embora ainda esteja 
abaixo da linha divisória - sinal de piora na percepção dos empresários quanto às 
condições correntes dos negócios -, esse patamar não era atingido desde dezembro de 
2013, quando o índice de condições atuais registrou 46,8 pontos, destaca a CNI, em nota 
à imprensa. 

Da redação 

 

Esboçar o futuro do trabalho 
 
A cada ano, 40 milhões de pessoas ingressam no mercado de trabalho em todo o mundo, 
o que deve gerar uma necessidade de novos postos superior a meio bilhão até 2030. Além 
da necessidade de manter a economia global crescendo a ponto de absorver a maior parte 
dessa força ativa, governos, tribunais, organizações, empresas e indivíduos vão ter de 
repensar as relações trabalhistas futuras se quiserem alcançar alguma pacificação social. 
O avanço tecnológico está entre os maiores desafios. As ocupações relacionadas à novata 
economia compartilhada já estão batendo de frente com os modelos estabelecidos há 
décadas. Um motorista do Uber, por exemplo, tem uma relação contratual firmada com a 
empresa ou é apenas um parceiro com trabalho intermitente e temporário prestando um 
serviço? Há decisões judiciais conflitantes. As novas profissões ou ocupações começam a 
encarar seus conflitos num ambiente que ainda nem havia conseguido direcionar as 
discussões sobre os modelos pós-globalização. Há evidentes desigualdades de tratamento 
entre funcionários de uma mesma corporação inserida nas cadeias globais de produção. 
Funções de baixa qualificação são transferidas para países de baixa renda onde a 
proteção aos trabalhadores é pouca ou nenhuma e os contratos são demasiados 
informais. A Organização Mundial do Trabalho está atenta a essa busca por respostas 
sobre como equilibrar questões de produtividade, competitividade global e justiça social no 
trabalho. Uma reunião marcada para hoje em Bruxelas vai criar uma comissão mundial de 
experts que terá como primeira missão elaborar um informe independente a ser 
apresentado na conferência do centenário da IOT, em 2019. Claro que os debates internos 
de cada país não precisam esperar tanto tempo para começar a construir alternativas. 
Fazer as perguntas certas como quais empregos e funções estão em risco ou quais 
potenciais fontes de postos de trabalho têm surgido já servem para direcionar futuras 
políticas públicas. Adaptar-se ou morrer. 
 
(Fonte: DCI – 21/08/2017) 
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Indústria mais ‘tecnológica’ tem avanço maior 

Produção de celulares, computadores, TVs, automóveis e máquinas agrícolas avançou mais que a 
média da indústria no 1º semestre 

 
Daniela Amorim, Mariana Durão e Vinicius Neder, O Estado de S.Paulo 

As indústrias que usam mais tecnologia em suas linhas de montagem, como as fabricantes 
de eletroeletrônicos, automóveis e máquinas, têm puxado a reação da produção industrial 
este ano. Um estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) 
obtido com exclusividade pelo ‘Estadão/Broadcast’ revela que esses setores cresceram 
acima da média no primeiro semestre deste ano. 

O movimento foi puxado pela produção de telefones celulares, computadores, TVs, 
automóveis e máquinas para o setor agrícola. Uma demanda impulsionada pela liberação 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS) inativo, pelas exportações e pela 
supersafra de grãos. 

O estudo do Iedi divide a indústria em quatro categorias de intensidade tecnológica: alta, 
média-alta, média-baixa e baixa. No primeiro semestre, as duas primeiras categorias 
cresceram acima da produção industrial total, que avançou 0,5% ante 2016, o primeiro 
crescimento após seis semestres de queda. A produção da indústria de alta intensidade 
avançou 1,4%, enquanto a de média-alta cresceu 2,7%. Já as indústrias de média-baixa e 
baixa intensidade ficaram com desempenho abaixo da média, com quedas de 3,1% e 
0,2%, respectivamente. 

O cenário mais positivo já surgiu, por exemplo, no balanço da Weg do segundo trimestre, 
divulgado há um mês. A fabricante de equipamentos eletroeletrônicos para automação 
registrou lucro líquido de R$ 272 milhões, crescimento de 6,7% sobre o mesmo período de 
2016, embora a receita líquida tenha caído 2,3%, para R$ 2,3 bilhões. 

Nos comunicados ao mercado sobre os resultados, a Weg citou que “o cenário doméstico 
é de relativa melhora”. Além disso, houve recuperação de vendas nos principais mercados 
da companhia no exterior, embora a receita com exportações tenha sido atrapalhada pelo 
câmbio, disse o diretor André Luís Rodrigues, a analistas no mês passado. 

Segundo o Iedi, o crescimento na produção das indústrias mais tecnológicas também foi 
marcado por uma base de comparação ruim – no início de 2016, a atividade industrial foi 
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fraca. Ainda assim, a safra de grãos recorde esperada para este ano estimulou a demanda 
no campo por bens de capital, o setor externo absorveu a fabricação de automóveis, 
enquanto a liberação de contas inativas do FGTS impulsionou as vendas de 
eletrodomésticos da linha marrom, como televisores. 

 
 
Juros. Parte desses fatores perderá força no resto do ano, mas a queda nos juros pode 
ajudar esses setores, segundo Rafael Cagnin, economista-chefe do Iedi. “Os recursos do 
FGTS não terão a mesma força, mas outros fatores podem compensar, como a melhora 
no quadro de crédito, com quedas nas taxas de juros. A renda dos trabalhadores voltou a 
crescer, e a inflação mais baixa também está liberando a renda das famílias para outros 
consumos, para itens que não sejam essenciais.” 

No primeiro semestre, a produção de equipamentos de TV e comunicação saltou 24,3%; 
equipamentos de informática cresceram 6%; veículos automotores aumentaram 11,7%; e 
máquinas e equipamentos mecânicos tiveram alta de 2,4%. Dados da Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica apontam que o crescimento da produção da 
indústria eletroeletrônica (3,1%) no semestre ocorreu em função da alta de 18,5% na área 
eletrônica, uma vez que a indústria elétrica recuou 7,1%. 
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Recuperação mais forte da indústria não é disseminada 
 
O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, considera a 
recuperação ainda apenas pontual 
 
O Estado de S.Paulo 
RIO - A recuperação mais forte do que a média nas atividades industriais que utilizam mais 
tecnologia na cadeia de fabricação de seus produtos pode não ser totalmente 
disseminada. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), 
Wilson Périco, considera a recuperação ainda apenas pontual.  
 
“Alguns poucos segmentos estão mostrando resultado positivo, mesmo na indústria de 
eletrônicos, porque dependemos muito da confiança do consumidor. A taxa de 
desemprego alta resulta em menor consumo, menor demanda por produtos, menor 
produção”, disse Périco, que atua na Zona Franca de Manaus, polo de fabricação de 
eletroeletrônicos. 

Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), 
Humberto Barbato, embora a busca por componentes eletrônicos e equipamentos para 
automação industrial esteja aquecida, as indústrias representadas pela associação estão 
operando com uso de 72% de sua capacidade de produção. Em 2014, o setor chegou a 
usar 82% da capacidade. 

Para o diretor-presidente da Sociedade Brasileira Pró-inovação Tecnológica (Protec), 
Roberto Nicolsky, o desempenho melhor do que a média na produção industrial das 
atividades de maior intensidade tecnológica é explicado por casos isolados de poucas 
empresas.  

A Weg, assim como Romi e Embraer, tem histórico de investimentos em pesquisa e 
inovação: “Justamente porque têm mercado cativo no exterior, com grau de diferenciação 
em seus produtos, sentem menos os efeitos da crise, mesmo com o mercado interno 
caindo”. 

 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 21/08/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Justa causa  
 
A Philip Morris Brasil Indústria e Comércio não conseguiu mudar, no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), decisão que afastou a demissão por justa causa de um vendedor que fez 
venda fictícia para obter maior índice de percentagem em comissão. Os ministros da 6ª 
Turma não conheceram do recurso apresentado (ARR-118-20.2015.5.02.0373). Em 
audiência, o trabalhador confessou que, apesar de ter efetivado grande parte das vendas 
necessárias, ainda faltava determinado valor para cumprir a meta estabelecida pela 
empresa para alcançar a comissão de 4% sobre as vendas, que resultaria em R$ 1,4 mil a 
seu favor. Para isso, realizou venda fictícia a uma cliente, paga por ele próprio. O juízo de 
primeira instância avaliou que a venda irregular, numa única ocasião, não tinha gravidade 
suficiente para justificar a rescisão contratual por culpa do vendedor, e reverteu a rescisão 
em dispensa imotivada. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo manteve a 
sentença, entendendo que o erro poderia ser punido por meio de advertência ou 
suspensão, e não com a justa causa, sem observância à gradação das penalidades. 
 
 

Danos morais  
 
O Consórcio Construtor Belo Monte deverá pagar R$ 5 mil de indenização a um operador 
de veículos pesados demitido, juntamente com outros trabalhadores, depois de um 
protesto por melhores condições de trabalho e segurança no canteiro de obras da 
hidrelétrica, em Altamira (PA). A decisão é da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho 
(RR-10638- 67.2013.5.08.0009), que reduziu o valor da reparação, fixado inicialmente em 
R$ 30 mil, mas manteve o entendimento de que a dispensa foi discriminatória e de que o 
consórcio foi negligente quanto à segurança dos trabalhadores. Na reclamação trabalhista, 
o operário contou que, em março de 2013, um grupo de índios ocupou o canteiro e obrigou 
os trabalhadores a paralisar as obras. Segundo ele, "sempre que havia alguma situação 
caótica", a empresa cortava a comunicação dentro da obra e os aparelhos celulares 
ficavam sem sinal, "impedindo os trabalhadores de ter qualquer comunicação com o 
mundo exterior, e, sem dúvida, agravando o estado de pânico e incerteza". Ainda 
conforme seu relato, dias depois, houve uma "manifestação violenta" de trabalhadores, o 
que resultou em sua demissão. 


