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Greves em 2012 aumentaram em 58%
Em 2012 ocorreram no Brasil 873 greves, 58% a mais do que em 2011,
segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese). No ano passado, foram registradas
86,9 mil horas paradas, alta de 37% sobre 2011. No setor privado,
o número de greves (461) superou o da esfera pública (409).
A maioria das greves no setor privado (330) ocorreu na indústria. ABr

Inflação deve seguir sob
pressão até setembro
Reajustes nos transportes, planos de saúde e alimentos vão puxar a alta dos índices
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Os alimentos - ainda eles -, ao lado do efeito produzido pelo aumento na tarifa de transporte público e do esperado reajuste nos
planos de saúde a partir de junho
estão no topo do ranking dos
itens que mais podem pressionar
a alta dos índices de inflação nos
próximos meses.
“O Banco Central está atento
ao controle de preços e o governo
tem atuado para que o teto da meta (de 6,5%) não seja ultrapassada. Mas as pressões sobre os alimentos, por exemplo, não podem ser resolvidas com instrumentos de política monetária”,
alerta Júlia Ximenes, analista econômica da FecomercioSP.
A decisão do governo de suspender a cobrança de dois impostos federais que incidem sobre as tarifas de transporte coletivo urbano em todo o país a partir do próximo mês segurou a alta prevista para o reajuste, que
seria ainda maior, não fosse o benefício concedido.
Da mesma forma, espera-se
que haja interferência governamental para conter a alta dos planos de saúde. “É possível que venha alguma medida de desoneração para o setor, ou poderemos ter
que incorporar à inflação um aumento em torno de 7,3% somente

Nos próximos meses,
alguns itens merecem
atenção quanto à
possibilidade de
pressionar os
índices de inflação:

1
TRANSPORTES
Reajustes nasduas maiores
cidades, São Paulo e Rio, vão
puxara inflaçãoem 12meses
para acimada meta.

2
PLANOSDE SAÚDE
Háexpectativa de
interferência do governo
nessa área -como ocorreu
com otransporte público.
Sem isso, calcula-se um
aumentode 7,3%.

3
ALIMENTOS
O feijão, coma redução das
lavouras de feijão carioca, e
laticínios, devido à redução
da oferta de leite no mundo,
devem ser observados no
grupo dos alimentos.

Sem intervenção do governo, plano de saúde subirá acima de 7%

para este item”, calcula Alessandra Ribeiro, analista da Tendências Consultoria.
No grupo dos alimentos, o feijão e os laticíniosdevem tomar o
lugar de itens como o tomate ou a
cebola - que registraram altíssimas variações de preços recentemente. “Além disso, é preciso
considerar que, de maneira geral,
os preços ao consumidor vão absorver de alguma maneira reajustes como o previsto para os transportes, num repasse dessa alta
que será percebida pelo produtor
e pelo comerciante”, diz Júlia Ximenes, da FecomercioSP.
A partir de setembro, segundo o governo, as expectativas de
retração no movimento de alta
da inflação são fortes. E os especialistas concordam que essas
pressões que agora se destacam
tendem a arrefecer ao longo dos
próximos meses.
Mas, para 2014, tem mais. Em
razão da Copa do Mundo ser realizada no Brasil, são esperados aumentos acima da média em passagens aéreas, alimentação fora do
lar e hotéis. Justamente por isso, a
Tendências, que trabalha com o fechamento em 5,6% da inflação oficial brasileira (baseada no IPCA
do IBGE) para 2013, calcula para o
ano que vem um aumento de
5,8% na média do custo de vida
nacional. “Já a partir do segundo
semestre deste ano os preços dos
serviços podem começar a pressionar a inflação e, com a Copa, esses itens devem encontrar espaço
para novos aumentos”, dis Adriano Gomes, professor da ESPM.
Ao mesmo tempo, há uma expectativa positiva para 2014, segundo Alessandra Ribeiro, da Tendências, em relação às desonerações propostas pelo governo, que
podem ganhar ainda mais força.
“É ano eleitoral. Esperamos uma
forte ação do governo nos impostos que incidem sobre os remédios, por exemplo”, diz.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 maio 2013, Brasil, p. 6.

Governo prepara o InovarMáquina
Baseado no novo regime
automotivo, proposta
cria restrições para
importações no setor
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O governo federal estuda um novo
regime para o setor de máquinas e
equipamentos. Baseado na nova legislação do setor automotivo, o
InovarAuto, está na mesa dos ministros Fernando Pimentel (Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior) e Guido Mantega (Fazenda) o projeto do InovarMáquina.
Cunhado por Luiz Aubert Neto, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq), o InovarMáquina tem pontos quase
idênticos ao projeto para o setor
automotivo. Os principais são as
cotas de importação e a necessidade de comprovação de conteúdo
nacional para que o equipamento
seja considerado brasileiro.
Quando definida como importado, a máquina será sobretaxada no
Imposto de Produto Industrializado (IPI) em 30 pontos percentuais.

O projeto até já recebeu o aval
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que aprova o projeto do InovarAuto e desempenho do setor
automotivo depois de assinada a
lei que estabelece o novo regime.
“Essas reinvindicações foram
apresentadas recentemente e, neste momento, está sob estudo. Estamos em permanente interação
com a Abimaq para chegarmos a
uma agenda operacionalmente
prática”, adiantou o presidente
do BNDES, Luciano Coutinho.
Questionado sobre o projeto,
Luiz Aubert afirmou que ele ain-

da não está pronto. Ficará em
meados de junho, talvez julho.
“Precisamos incentivar a fabricação interna e colocar limite
em certos tipos de máquinas que
estamos importando. Tem máquina que chega da China a US$
8,5 o quilo. É uma concorrência
desleal. Se o governo não quer
barrar no imposto de importação, vamos fazer isso pelo InovarMáquina”, disse Aubert.
Em 2012, o Brasil importou
US$ 11,9 bilhões em máquinas e
equipamentos para a indústria.
O resultado é 3% menor do que
o registrado em 2011.

NÚMEROS

R$ 11,9 bi
É quanto o Brasil importou em
máquinas e quipamentos para a
indústria em 2012, 3% menos do
que foi registrado em 2011.

60%
Será o mínimo de conteúdo
nacional exigido para que a
máquina seja considerada
brasileira e escape da sobretaxa

