
 

  

                                        2288  DDEE  AABBRRIILL  DDEE  22001155  

                                                      TTeerrççaa--ffeeiirraa  

  

 FIEP SE POSICIONA DE FORMA FAVORÁVEL AO PROJETO QUE AMPLIA 

TERCEIRIZAÇÕES NO BRASIL 

 REGULAMENTAR A TERCEIRIZAÇÃO É NECESSÁRIO E BOM PARA O BRASIL 

 ASSEMBLEIA APROVA EM 1.ª VOTAÇÃO O PROJETO QUE MUDA A 

PARANAPREVIDÊNCIA 

 A BRIGA QUE RACHOU A ALTA CÚPULA DA VOLKSWAGEN 

 RECESSÃO AFETA SAÚDE FINANCEIRA DAS EMPRESAS 

 MERCEDES ADIA DEMISSÕES E GREVE PARA 

 MERCADO PREVÊ INFLAÇÃO EM 8,25% EM 2015 

 PACOTE DE CONCESSÕES ESTÁ ORÇADO EM R$ 150 BI, DIZ LÍDER DO GOVERNO 

 DÓLAR CAI 1% ANTE O REAL E TESTA NOVO PISO 

 LEILÃO DE ENERGIA DE FONTES ALTERNATIVAS MOVIMENTA R$ 3,4 BILHÕES 

 PNEUS TÊM PIOR TRIMESTRE DE VENDAS A MONTADORAS DA HISTÓRIA 

 ELASTOSKIN TRAZ GANHO EM TEMPO DE PRODUÇÃO 

 CONSÓRCIO: NOVAS COTAS RECUAM 4,8% NO TRIMESTRE 

 BARBOSA ESPERA APROVAÇÃO DE MP DO SEGURO-DESEMPREGO ESTA SEMANA; 

AINDA HÁ DIVERGÊNCIAS 

 MINISTRO NÃO CONFIRMA R$150 BI PARA PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM 

INFRAESTUTURA 

 CONTROLADORES PREFEREM GERDAU NO NÍVEL 1 DE GOVERNANÇA 

 PRESIDENTE DO CONSELHO BUSCA UNIÃO NA USIMINAS 

 MINÉRIO DE FERRO NA CHINA SOBE 5,9% E TEM MAIOR NÍVEL EM MAIS DE 1 

MÊS 
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 VALE ESCOLHE BARCLAYS PARA ASSESSORAR VENDA DE ATIVOS NA AUSTRÁLIA, 

DIZEM FONTES 

 FABRICANTES DE AUTOMÓVEIS, DISTRIBUIDORAS E ADMINISTRADORAS DE 

CONSÓRCIOS ASSINAM ACORDO VISANDO AUMENTO DE VENDAS 

 VENDA DE ELETRODOMÉSTICO CAI MAIS QUE O ESPERADO ATÉ MARÇO 

 ECONOMIA FRACA REDUZ EFEITO CAMBIAL EM MÁQUINAS 

 FMM APROVA R$ 1,81 BILHÃO PARA 247 PROJETOS DA INDÚSTRIA NAVAL 

 LEVY DEFENDE CORREÇÕES NO PROJETO DE TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO 

 PARA ENTENDER O PROJETO DE LEI DA TERCEIRIZAÇÃO 

 VENDAS DE AÇOS PLANOS TÊM QUEDA 16,2% NO 1º TRIMESTRE 

 VOTORANTIM METAIS RETOMA PROJETO EM MINAS 

 FPT INDUSTRIAL INVESTE EM NOVOS PRODUTOS 

 CODELCO E INSTITUTO COREANO BUSCAM NOVOS MÉTODOS PARA MELHORAR 

RECUPERAÇÃO DE COBRE 

 EX-DIRETOR DA VALE PREVÊ MINÉRIO ENTRE US$ 60 E US$ 70 A TONELADA EM 

2015 

 CINCO RISCOS TRABALHISTAS QUE PODEM SER EVITADOS NA EMPRESA 

 RELATÓRIO APONTA MAIORES RISCOS CIBERNÉTICOS PARA EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 
 

FIEP se posiciona de forma favorável ao projeto que amplia terceirizações no 
Brasil 

28/04/2015 - Fonte: Band News FM 

 
A Federação das Indústrias do Paraná se posicionou de forma favorável ao projeto que 

amplia e regulamenta as terceirizações no Brasil. A estimativa da FIEP é que a proposta 
deve gerar de dois a três milhões de novos empregos em todo o país. Segundo o 

CÂMBIO 

EM 28/04/2015  

 Compra Venda 

Dólar 2,898 2,898 

Euro 3,181 3,182 
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presidente da FIEP, Edson Campagnolo, disse que se tomarmos como base o que 
acontece em outros países o projeto não deve trazer perda para os direitos dos 
trabalhadores. 

 
http://bandnewsfmcuritiba.com/wp-content/uploads/2015/04/04.20-FIEP-

TERCERIZACAO-1.mp3 
 
Segundo a FIEP as discussões sobre o tema mostraram que é preciso avançar na 

modernização das questões trabalhistas. Para a FIEP a proposta deve trazer menos 
burocracia para os processos de trabalho das empresas. 

 
http://bandnewsfmcuritiba.com/wp-content/uploads/2015/04/04.20-FIEP-
TERCERIZACAO-2.mp3 

 
O projeto que regulamenta as terceirizações é polêmico e gerou protestos em várias 

regiões do Brasil nas últimas semanas. As manifestações foram organizadas 
principalmente por movimentos sindicais.  
 

O texto principal da proposta já foi aprovado pelos deputados. Mas ainda faltam mais de 
30 itens para serem analisados. O principal ponto de divergência e de debate é sobre 

quais atividades vão poder ser terceirizadas.  
 

A proposta libera a terceirização de toda e qualquer atividade, inclusive as atividades-fim 
das empresas, prática que hoje é proibida pela Justiça do Trabalho 
 

Regulamentar a terceirização é necessário e bom para o Brasil 

28/04/2015 - Fonte: Valor Econômico 
 

A terceirização é estratégica para o Brasil. Com ela, permite-se a obtenção de ganhos de 
produtividade, especialização e eficiência por meio da divisão do trabalho e produção por 

empresas especializadas. 
 
No mundo todo é assim, no nosso país também. Aqui, na contramão do mundo, essa 

importante ferramenta é combatida por muitos atores institucionais, que pensam o Brasil 
segundo a estrutura produtiva da época da criação da Consolidação das Leis do Trabalho, 

em 1943, quando uma empresa produzia tudo, dos insumos até a distribuição do produto 
ao consumidor. 
 

A prática produtiva moderna divide a produção em diversas etapas, buscando 
descentralização e agilidade nos negócios, o que é necessário para superar os constantes 

desafios do mundo globalizado. Com isso, geram-se oportunidades de empreendedorismo, 
criam-se empregos, reduzem-se custos de produção e preços ao consumidor, dinamiza-se 
a economia. 

 
Para combater a regulamentação da terceirização, são espalhados diversos mitos. Diz-se 

que ela reduz direitos, precariza o trabalho, gera informalidade e acidentes do trabalho e 
provoca calote nos trabalhadores.  
 

Nada disso é correto. São exageros para provocar comoção contrária à terceirização. E 
mais, o PL 4330/2004, que visa regulamentar a terceirização, cria garantias que reforçam 

as já existentes em relação a essas questões. Vejamos. 
 
PL obriga a contratante a fiscalizar o cumprimento dos direitos trabalhistas e impõe 

também a corresponsabilidade  
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Os trabalhadores terceirizados já têm todos os direitos trabalhistas estabelecidos na 
Constituição, na CLT e nas outras leis trabalhistas. Nem a terceirização nem o PL 
4330/2004 revogam esses direitos. Aliás, o PL protege mais o terceirizado em relação ao 

respeito aos seus direitos, pois ele obriga a empresa contratante a fiscalizar o 
cumprimento dos direitos trabalhistas e impõe corresponsabilidade pelos pagamentos.  

 
Ele também obriga a reservar em um fundo 4% do valor do contrato para fins de quitação 
de direitos dos trabalhadores e a constituir garantia (seguro ou fiança bancária) com a 

mesma finalidade.  
 

Ou seja, o terceirizado terá ainda mais garantias de respeito a seus direitos que o 
trabalhador direto. Nada no ordenamento jurídico específico que hoje rege os contratos de 
prestação de serviços prevê ou obriga a oferta e cumprimento de tal rede de proteção ao 

trabalhador.  
 

Outro mito é o de que a terceirização aumenta o número de acidentes do trabalho e a 
informalidade. Mas não há base estatística sólida sobre isso. Dados da Previdência e do 
IBGE levam a outra interpretação.  

 
Entre 2003 e 2013, a incidência de acidentes de trabalho típicos e de doenças 

ocupacionais diminuiu, respectivamente, 28,2% e 65,5%. A taxa de mortalidade caiu de 
11,53 para 6,53 por 100 mil vínculos (quase pela metade), sendo que, em 2013, 43% 

desses acidentes foram de trajeto - portanto, fora do ambiente de trabalho da empresa. 
 
Além disso, nesse período cresceu em 77% o número de trabalhadores contribuintes à 

Previdência e o número de trabalhadores formais em prestação de serviços subiu 85,3% 
entre 2003 e 2014 (IBGE), o maior índice entre as atividades econômicas.  

 
Ou seja, pelos dados oficiais, a correlação possível é a de que, enquanto aumentou a 
terceirização, aumentou a formalização e caiu consideravelmente o volume de acidentes, 

doenças do trabalho e a taxa de mortalidade.  
 

Por sinal, o PL 4330/2004 determina à contratante de serviços responsabilidade por 
condições de segurança e saúde do trabalho dos terceirizados. Assim, o número de 
acidentes do trabalho tende a reduzir-se ainda mais, pois fica reforçada a aliança entre 

contratante e contratada na prevenção. 
 

Assim, se são mantidos os direitos, se não gera acidente de trabalho e informalidade, é 
incorreto afirmar que a terceirização "precariza" o trabalho. Acrescente-se contra isso a 
garantia, prevista no PL, de que os terceirizados devem ter acesso a serviços de 

transporte, alimentação, ambulatório médico concedidos pela contratante a seus 
trabalhadores.  

 
Portanto, o PL 4330 traz proteções e garantias que se somarão às existentes. Mas há 
ainda um grande ponto de discórdia, que impede o reconhecimento dos avanços do PL por 

aqueles que o combatem: a possibilidade da empresa escolher o que pretende 
terceirizar.  

 
Para as empresas, isso é de suma importância. Pode ser o diferencial em sua estratégia 
de negócios, de ganho de especialização e de competitividade, bem como para a 

segurança jurídica. O PL, nesse sentido, simplesmente reconhece que a diferenciação 
entre atividades-meio e atividades-fim não é possível no mundo moderno.  

 
Por exemplo, há ações na Justiça do Trabalho para proibir as empresas de terceirizarem a 
logística e o transporte de mercadorias. Por entenderem que essa atividade é fim, é 



defendido que essas atividades sejam exercidas pela empresa contratante. Isso não faz 
sentido.  
 

Qualquer empresa que produz precisa receber insumos e transportar seus produtos aos 
mercados consumidores. Fazer isso de forma eficiente é essencial, tanto que a logística é 

hoje uma das atividades mais importantes para aumentar a competitividade e a 
capilaridade na distribuição de produtos e fator determinante de competitividade de 
qualquer economia. 

 
As empresas, ao defenderem o fim da citada dicotomia, almejam a segurança em 

escolher o que terceirizar. Não desejam, é claro, terceirizar tudo (e nem o PL permite 
isso).  
 

Há atividades estratégicas que as empresas manterão, como sempre mantiveram. Mas 
quando decidirem terceirizar legitimamente alguma atividade querem ter certeza que no 

futuro essa decisão não será considerada ilegal, causando insegurança jurídica e enormes 
passivos trabalhistas. 
 

Portanto, o foco da regulamentação não deve ser proibir alguma terceirização. Isso não 
pode existir no mundo moderno. O foco deve ser impedir fraudes e garantir que o direito 

dos trabalhadores estabelecidos nas leis seja respeitado. Isso o PL faz. E, nesse sentido, a 
regulamentação da terceirização é boa e necessária para o Brasil. 

 
Alexandre Furlan é presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI e vice-
presidente da Organização Internacional de Empregadores para a América Latina. 

 

Assembleia aprova em 1.ª votação o projeto que muda a Paranaprevidência 

28/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 

Por 31 votos contra 21, a Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (27), em 
primeira discussão, o projeto do governo do estado que reforma a Paranaprevidência. 

Nesta terça-feira (28), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vai se reunir para 
começar a avaliar as 16 emendas apresentadas ao texto.  
 

A tendência, porém, é que a proposta volte ao plenário para segunda discussão somente 
na quarta-feira (29), quando é esperada a presença de cerca de 20 mil servidores em 

frente da Casa. 
 
Pelo projeto, o pagamento de 33,5 mil servidores com idade acima de 73 anos – 

completados até o próximo dia 30 de junho – passará a ser realizado pelo Fundo 
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Previdenciário. A mudança desses inativos, que hoje são pagos pelo Tesouro Estadual, 
permitirá uma economia de R$ 125 milhões por mês ao caixa do governo. 
 

Durante a tramitação da proposta, o funcionalismo público sugeriu dez mudanças no 
texto, mas apenas duas foram acatadas até agora. Cobrando mais tempo para debater o 

projeto, os professores da rede estadual decidiram entrar em greve a partir de segunda-
feira (27) e começaram a vir em caravanas para Curitiba acompanhar a votação. 
 

Deputados batem boca sobre cerco da PM 
 

O cerco à Assembleia e a proibição de que qualquer cidadão pudesse ter acesso às 

galerias gerou um princípio de bate-boca entre o presidente da Casa, Ademar Traiano 
(PSDB), e alguns deputados.  
 

O tucano justificou aos colegas a decisão de pedir garantias judiciais de que a Assembleia 
conseguisse votar o projeto de lei da Paranaprevidência. Segundo ele, era preciso garantir 

que a Casa cumpra o seu papel e a integridade dos parlamentares.  
 
“Vamos exercer o poder que o povo nos deu”, disse. “Respeito os professores, mas não 

compactuo com os vândalos – sempre os mesmos por sinal – que invadem a Casa.” Rasca 
Rodrigues (PV) afirmou que a Assembleia caminha para um regime de exceção.  

 
O líder da oposição, Tadeu Veneri (PT), disse que o interdito proibitório concedido pela 
Justiça proíbe a invasão da Casa, mas não o acesso às galerias.  

 
No entanto, sob a alegação de que está amparada em uma decisão judicial, a Mesa 

Executiva da Assembleia fechou as galerias do plenário.  
 

Do lado de fora, onde um trio elétrico transmite o áudio da sessão aos servidores, há um 
cordão de isolamento feito por centenas de policiais militares em torno de todo o prédio. 
 

Tramitação 
 

Único oposicionista na CCJ, o petista Péricles de Mello deve pedir vista para avaliar as 

emendas ao projeto. Como a proposta tramita em regime de urgência, ele terá de 
devolvê-las em 24 horas, o que deve forçar uma sessão extraordinária da comissão às 
13h30 de quarta-feira (29).  

 
Pouco depois, às 14h30, a matéria será votada em segunda discussão no plenário, 

quando os deputados analisarão o mérito do projeto. Essa será a votação principal, e é a 
que gera o maior temor na Assembleia de que possa haver um confronto entre a PM e os 
servidores. 

 
“O governador Beto Richa está fazendo isso não para salvar a previdência estadual, mas 

para fazer caixa para salvar um governo falido”, afirmou o vice-líder da oposição, Requião 
Filho (PMDB).  
 

Chamando o governador Beto Richa (PSDB) de “exterminador do futuro”, o peemedebista 
ressaltou que a proposta vai reduzir a solvência da Paranaprevidência de 57 anos para 29 

anos.  
 
Ele ainda fez um desafio ao tucano para que envie um projeto à Assembleia reduzindo o 

porcentual do orçamento do estado destinado a cada poder. “Compre briga com cachorro 
grande em vez de jogar a conta nas costas dos servidores.” 

 



Placar da votação 
 

A FAVOR – 31 
Alexandre Curi (PMDB), Alexandre Guimarães (PSC), André Bueno (PDT), Artagão Jr. 

(PMDB), Bernardo Ribas Carli (PSDB), Cantora Mara Lima (PSDB), Claudia Pereira (PSC), 
Cobra Repórter (PSC), Cristina Silvestri (PPS), Elio Rusch (DEM), Evandro Jr. (PSDB), 

Felipe Francischini (SD), Fernando Scanavaca (PDT), Francisco Bührer (PSDB), Guto Silva 
(PSC), Hussein Bakri (PSC), Jonas Guimarães (PMDB), Luiz Carlos Martins (PSD), Luiz 
Claudio Romanelli (PMDB), Marcio Nunes (PSC), Maria Victoria (PP), Mauro Moraes 

(PSDB), Missionário Ricardo Arruda (PSC), Nelson Justus (DEM), Paulo Litro (PSDB), 
Pedro Lupion (DEM), Plauto Miró (DEM), Schiavinato (PP), Tiago Amaral (PSB), Tião 

Medeiros (PTB) e Wilmar Reichembach (PSC). 
 
CONTRA – 21 

Adelino Ribeiro (PSL), Ademir Bier (PMDB), Anibelli Neto (PMDB), Chico Brasileiro (PSD), 
Evandro Araújo (PSC), Gilberto Ribeiro (PSB), Gilson de Souza (PSC), Marcio Pacheco 

(PPL), Marcio Pauliki (PDT), Nelson Luersen (PDT), Nereu Moura (PMDB), Ney Leprevost 
(PSD), Palozi (PSC), Paranhos (PSC), Pastor Edson Praczyk (PRB), Péricles de Mello (PT), 
Professor Lemos (PT), Rasca Rodrigues (PV), Requião Filho (PMDB), Tadeu Veneri (PT) e 

Tercílio Turini (PPS). 
 

Não votou – 1 
Dr. Batista (PMN) 
*Como presidente, Ademar Traiano (PSDB) só vota em caso de empate. 

 
Líder do governo, Luiz Claudio Romanelli (PMDB) acusou a oposição de fazer demagogia 

em torno do assunto. O peemedebista disse ainda que os dirigentes sindicais não 
explicaram a proposta às categorias do funcionalismo, transformando em debate político 

uma discussão que deveria ser eminentemente técnica.  
 
“As pessoas não dizem o que tem de ser dito. As aposentadorias jamais serão 

ameaçadas”, garantiu.  
 

Pacote de ajuste fiscal também é aprovado  
 

Com 12 emendas, os deputados também aprovaram nesta segunda-feira (27), em 2.ª e 
3.ª discussões, o “pacotaço” de ajuste fiscal do Executivo para tirar o estado da péssima 

situação financeira atual. Entre corte de gastos e aumento de receitas, o governo quer 
obter um saldo de R$ 2 bilhões. 

 
A proposta, por exemplo, permite ao Executivo vender débitos que tem a receber, no 
mercado privado, na forma de debêntures, a serem emitidas por Sociedade de Propósito 

Específico ou Fundo de Investimento.  
 

Essa foi a maneira encontrada para antecipar fluxos de caixa futuros com impostos em 
atraso sem comprometer a capacidade de endividamento prevista em lei. 
 

Para atrair compradores – e devedores −, o governo aposta num programa de 
refinanciamento de dívidas contraídas até 2014, que oferecerá descontos de até 75% no 

valor das multas e de até 60% no valor dos juros.  
 
O projeto prevê ainda que empresas que deixarem de pagar ICMS por oito meses num 

período de um ano ou cuja dívida ultrapassar 30% do patrimônio ou do faturamento anual 
poderão ter bens arrolados e perderão benefícios fiscais. 

 



Porém, o projeto está recheado de polêmicas. Uma delas torna os fundos estaduais – 
como o Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU) –passíveis de uso para pagamento de 
folha ou outras despesas.  

 
Outro ponto reduz em até R$ 3,5 bilhões o resultado primário – receitas menos despesas 

– para o período 2013-2016. A mudança vai adequar a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) ao rombo das contas do governo Beto Richa em 2014, evitando uma possível 
reprovação por parte do Tribunal de Contas.  

 

A briga que rachou a alta cúpula da Volkswagen 

28/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Há meses a Volkswagen está imersa em uma briga de poder que teve no último fim de 

semana um encerramento dramático. No sábado, após perder apoio, o presidente do 
conselho de supervisão da empresa, Ferdinand Piëch, pediu demissão de seu cargo.  
 

Ele vinha publicamente fazendo campanha para destituir o atual diretor-presidente da 
companhia, Martin Winterkorn,situação que praticamente paralisou a alta gestão da 

companhia. 
 
Piëch é neto de Ferdinand Porsche, engenheiro que criou o Fusca e o primeiro Porsche, e 

em 2008 venceu uma disputa familiar que o colocou como presidente das duas empresas, 
Volks e Porsche.  

 
Ele foi responsável por uma virada na história da Volkswagen – após assumi-la, em 1993, 
Piëch liderou investimentos em inovação que ajudaram a montadora a se transformar na 

segunda maior do mundo em vendas.  
 

Sua atuação, que incluiu a compra de marcas de luxo como Bugatti, no entanto, muitas 
vezes desagradou o mercado pelo alto custo da estratégia de elevar a Volks de categoria. 

 
A briga entre Piëch e Winterkorn ocorre em um momento em que a montadora enfrenta 
vendas em queda nos Estados Unidos e na China, e precisa encarar o desafio de cortar 

custos.  
 

Apesar desses problemas, Winterkorn foi capaz de manter o apoio dos trabalhadores da 
Volks, que têm assento no conselho da companhia, e de Stephan Weil, primeiro-ministro 
da Baixa Saxônia, estado que também é acionista da empresa.  

 
O executivo também foi apoiado por Wolfgang Porsche, primo de Piëch, que se recusou a 

apoiá-lo. 
 
Os dois primos tinham relações estremecidas desde que Wolfgang Porsche, então 

presidente da montadora Porsche, tentou comprar a Volks usando uma estratégia de 
aquisição de ações que chegou a tornar a empresa a mais valiosa do mundo por um dia.  

 
A estratégia falhou e Piëch fechou um acordo com o primo para que a Porsche fosse 
integrada à Volkswagen. 

 
Desta vez, Piëch não conseguiu impor sua vontade de levar um novo executivo para a 

montadora. Seu substituto será indicado na semana que vem e ele terá o desafio de focar 
novamente a empresa em levar adiante um plano eficiente para reduzir custos e voltar a 
crescer nos dois maiores mercados de veículos do mundo, Estados Unidos e China. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/a-briga-que-rachou-a-alta-cupula-da-volkswagen-8v2se283nzfpq8nq5emm0ja9o


Recessão afeta saúde financeira das empresas 

28/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

A crise econômica, intensificada pelas medidas do ajuste fiscal, realismo tarifário e efeitos 
da Lava Jato, bateu em cheio na saúde financeira das empresas. Indicadores de 
inadimplência de pessoas jurídicas e pedidos de recuperação judicial estão em alta, 

somando-se a outros sinais das dificuldades financeiras das empresas, como o 
desemprego em alta. 

 
Dados da Boa Vista SCPC mostram que a inadimplência das pessoas jurídicas cresceu 
5,7% considerando os valores acumulados nos últimos quatro trimestres. Ao mesmo 

tempo, os pedidos de recuperação judicial de empresas aumentaram 4,2% em março, no 
acumulado dos últimos 12 meses. 

 
Carlos Tortelli, sócio da Consult, afirma que o aumento da inadimplência vem 
principalmente da restrição ao crédito. “Primeiro, o custo se elevou. Segundo, os agentes 

financeiros passaram a ter um cuidado muito maior nas suas análises de risco.  
 

A busca ao crédito se tornou muito mais difícil e cara. A inadimplência é a antessala da 
recuperação judicial. Quem está inadimplente provavelmente vai chegar à recuperação”, 
afirma. 

 
Um bom exemplo do crédito mais caro é o recente aumento da Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP), que serve de referência para empréstimos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao setor produtivo. Em abril, a TJLP subiu 
de 5,5% para 6% ao ano. Foi a segunda alta consecutiva. Com isso, a taxa avança para o 

maior patamar desde 2009, quando atingiu 6,25%. 
 

“O custo financeiro é muito considerável no caixa das empresas. Outro agravante é a 
recessão da economia. A receita não vem e o custo do crédito aumenta a despesa. Essa 

combinação é muito ruim para a inadimplência das empresas. É uma combinação fatal”, 
afirma Luiz Rabi, economista da Serasa Experian. 
 

O spread bancário (diferença entre a taxa que os bancos pagam para captar o dinheiro e 
os juros cobrados para emprestá-lo) também ficou maior no início do ano. Em fevereiro, 

segundo o Banco Central, o spread médio para pessoas jurídicas alcançou 9,2 pontos 
porcentuais, mais alto índice desde maio de 2012. Em março, o spread ficou em 9 pontos 
porcentuais. 

 
O que é recuperação judicial 
 

A recuperação judicial é solicitada quando a empresa perde a capacidade de pagar suas 
dívidas. A medida faz parte da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (LFRE), de 
2005, e tem como objetivo viabilizar que a empresa supere a situação de crise 

econômico-financeira, buscando evitar a falência.  
 

Assim que entra com o pedido, a empresa precisa apresentar um plano de recuperação à 
Justiça, que será enviado aos credores. Eles têm 180 dias para aprovar ou não o plano. 
Se aprovado, a empresa entra em processo de recuperação. Se não, o juiz decreta a 

falência da companhia. 
 

Risco alto 
 

Na análise da Boa Vista SCPC, o indicador de inadimplência leva em conta cheques 
devolvidos, títulos protestados e registros de débitos vencidos e não pagos. O órgão 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/recessao-afeta-saude-financeira-das-empresas-9zp0zgvmmrfyg8t9yqvez4ues


avalia que após dois anos de relativa estabilidade, o calote das empresas enfrenta um 
novo período de aceleração, que deve continuar durante todo o ano.  
 

“Não temos expectativa que este ano mude, o crédito deve continuar difícil e caro. O 
cenário é bem desafiador. A economia vem há algum tempo crescendo menos e agora 

prevemos que serão mais dois anos ruins”, avalia Flavio Calife, economista da Boa Vista. 
 
José Luiz Amaral Machado, conselheiro do Conselho Federal de Economia (Cofecon) 

afirma que as palavras de ordem para o empresário este ano são saúde financeira e 
planejamento.  

 
“Vamos ser obrigados a cuidar melhor da liquidez, ser mais seletivos nas operações, 
cuidar com o crédito. Tem que ter habilidade e fôlego para encarar 2015”, diz. 

 
Atrasos do governo prejudicam negócios 
 

Empresas que fornecem produtos e serviço ao poder público têm enfrentado, desde julho 
do ano passado, outro agravante além do crédito mais caro e da baixa atividade 
econômica: o atraso nos pagamentos. 

 
Em março, a dívida do governo do estado era calculada em R$ 1,6 bilhão, sendo que os 

grandes débitos terão pagamentos parcelados até o fim do ano.  
 
A falta de pagamento prejudicou o andamento de pelo menos duas obras no Paraná: a 

ligação entre Curitiba e o aeroporto, parte do PAC da Copa, e a duplicação da PR-445, na 
região de Londrina. 

 
Em ambos os casos, por conta dos atrasos, as empreiteiras responsáveis pelas obras 

tiveram de pisar no freio. “Teve um atraso, mas que está sendo normalizado. O problema 
começou em julho do ano passado. Esta situação está acontecendo no país inteiro”, 
afirma José Angelo Turra, presidente da Associação Paranaense dos Empresários de Obras 

Públicas (Apeop).  
 

As duas obras são de responsabilidade do governo do estado, mas dependem de recursos 
federais. 
 

Segundo Turra, as paralisações de obras de grande porte implicam em desmobilizar 
trabalhadores e retirar equipamentos e máquinas do local, gerando custos adicionais às 

empresas. O empresário afirma que cerca de 40% dos trabalhadores das companhias que 
operam no setor de obras públicas já foram demitidos desde o início do ano. 
 

“O maior problema atualmente é a falta de trabalho. Temos esperança, mas o governo 
federal não está sinalizando que deve executar novas obras este ano”, diz.  

 
Segundo o presidente da Apeop, diversas obras previstas para o Paraná, que tiveram seus 
contratos assinados no ano passado pelo PAC 2, não vão ser executadas. “O governo não 

tem dinheiro”, completa. 



 
Lava Jato aumenta risco de pedidos de recuperação judicial 
 

Desde o início das investigações da operação Lava Jato, seis empresas ligadas de alguma 
forma à investigação pediram recuperação judicial. A última foi o grupo paulista Schahin, 
na semana passada, com uma dívida de R$ 6,5 bilhões e sem acesso a crédito na praça.  

 
Além dela, OAS, Galvão Engenharia, Alumini, Iesa e Jaraguá Equipamentos também 

entraram com pedidos na Justiça devido a dívidas e falta de crédito. 
 
A previsão é que a Lava Jato acarrete ainda outros pedidos de recuperação judicial, já que 

há uma cadeia grande de indústrias que tinham seus planos de negócios sustentados na 
expectativa de fornecer para obras das companhias investigadas.  

 
“Tenho um cliente que disse que não consegue falar com seus clientes porque eles estão 
todos presos”, diz Carlos Tortelli, sócio da Consult. 

 
Segundo ele, a empresa em questão atua no setor de engenharia pesada e fornece 

componentes para obras de grande porte.  
 
“Essa empresa demitiu 180 profissionais de um total de 400. Quase 50% do quadro. É 

uma empresa com potencial para pedir recuperação judicial”, afirma o consultor. 
 

Pedidos 
 

Em março, foram requeridos 75 pedidos de recuperação judicial em todo o país, ante 42 
em fevereiro. Os números mensais variam bastante, mas na análise de longo prazo 

percebe-se que há uma tendência de aumento neste início de ano. 
 

 
 
 

 
 

 



Mercedes adia demissões e greve para 

28/04/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Os trabalhadores da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo (SP) suspenderam a 
greve iniciada em 22 de abril. Em assembleia na manhã de segunda-feira, 27, o Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC e os funcionários decidiram suspender a paralisação até 18 de 
maio.  

 
A decisão foi tomada após anúncio de proposta encaminhada pela empresa, que inclui o 
cancelamento das 500 demissões previstas para 4 de maio, prorrogação do layoff de 715 

empregados (incluindo os 500 que seriam demitidos) até 15 de junho e abertura de um 
novo Programa de Demissão Voluntária (PDV) para todos os trabalhadores da fábrica.  

 
Em comunicado, a Mercedes informa assumir 100% dos custos da prorrogação do layoff 
para colaboradores sem estabilidade e até 30 de setembro àqueles com estabilidade.  

 
A empresa também decidiu melhorar as condições do PDV e prorrogar até 15 de maio o 

prazo para adesão ao plano, tanto para o grupo em layoff como para colaboradores em 
atividade na planta.  

 
Serão pagos R$ 55 mil (equivalentes a 12 meses de salário) para o grupo em layoff sem 
estabilidade. Já para para horistas diretos e mensalistas em atividade, será concedido 

meio salário por ano de casa com piso de quatro salários e teto de R$ 65 mil. 
 

“Em 18 de maio já tem negociação marcada do sindicato com a empresa para avaliar o 
resultado do PDV. Se o resultado reduzir e der conta de administrar o excedente, estará 
resolvido.  

 
Senão, haverá nova negociação e a mobilização será retomada”, afirma o secretário-geral 

da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre. 
 
O presidente do Sindicato do Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, trata como “boa 

saída” a solução encontrada: “Com a prorrogação do layoff e um PDV com melhores 
condições para os trabalhadores, vamos continuar a negociação com a empresa.”  

 
Além daquilo que pleiteia da montadora, o sindicato também cobra do governo ações de 
proteção aos trabalhadores e a aprovação de um programa de renovação de frota.  

 
Os trabalhadores da Mercedes-Benz entraram em greve após o anúncio de demissão de 

500 dos 715 trabalhadores que estavam com contratos de trabalho suspensos por tempo 
determinado (layoff). 
 

“Lembramos que a Mercedes-Benz não tem como manter o excesso de pessoas na fábrica 
de São Bernardo do Campo, sendo 750 hoje em layoff e outro excedente de 1,2 mil 
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pessoas gerado este ano devido à forte retração das vendas de veículos comerciais no 
País”, conclui o comunicado da fabricante. 
 

Mercado prevê inflação em 8,25% em 2015 

28/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

Na semana em que o Banco Central (BC) decide se eleva mais uma vez os juros básicos, 
os analistas do mercado financeiro deram um novo motivo para que a política de controle 

da inflação seja intensificada.  
 
A previsão dos analistas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegou a 

8,25% neste ano. Se esse percentual ser confirmar, será o pior resultado dos últimos 12 
anos. A previsão para o IPCA, até a semana passada, era de 8,23% no ano.  

 
Por outro lado, as projeções do boletim semanal Focus para o Produto Interno Bruto (PIB) 
passaram de retração de 1,03% para queda de 1,1%. Por isso, há quem pense que o 

aumento de juros pode ser menor que o estimado pela maioria dos analistas. 
 

Pacote de concessões está orçado em R$ 150 bi, diz líder do governo 

28/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

A estimativa inicial de orçamento do pacote de concessões em infraestrutura preparado 
pelo Palácio do Planalto é de cerca de R$ 150 bilhões, segundo o líder do governo na 
Câmara, José Guimarães (PT-CE).  

 
As propostas que serão colocadas em leilão pelo governo foram alvo de reunião de dez 

horas da presidente Dilma Rousseff com ministros no último sábado (25).  
 
O líder governista disse que a chamada para participar do certame será aberta a 

construtoras estrangeiras, mas o governo deve priorizar empresas brasileiras. O novo 
pacote incluirá aeroportos, dragagem de portos, ferrovias e rodovias. 

 

Dólar cai 1% ante o real e testa novo piso 

28/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A recente tendência de queda da moeda norte-americana reflete um cenário político local 

mais tranquilo e dados econômicos norte-americanos mostrando uma recuperação mais 
lenta que o esperado CÂMBIO.  
 

O dólar fechou em queda de mais de 1% ante o real nesta segunda-feira (27), mantendo 
a tendência das últimas quatro semanas, com o mercado testando um novo piso para a 

moeda, em meio à expectativa de que o Federal Reserve demore mais para iniciar o 
processo de elevação dos juros nos Estados Unidos. 
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A moeda norte-americana caiu 1,13%, a R$ 2,9217 na venda, após recuar 1,25% na 
sexta-feira (24). Segundo dados da BM&FBovespa, o giro financeiro ficou em torno de 
US$ 1,4 bilhão. 

 
A recente tendência de queda da moeda norte-americana ante o real reflete um cenário 

político local mais tranquilo e dados econômicos norte-americanos mostrando uma 
recuperação mais lenta que o esperado, o que pode levar o Federal Reserve a adiar o 
início do aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. 

 
“Ainda tem um eco em relação à questão política local que está mais tranquila. Além 

disso, o dólar ficou ao redor de R$ 3,10 por um tempo até conseguir romper os R$ 3 a 
duras penas. Agora está se sustentando abaixo (dos R$ 3) e pode buscar os R$ 2,90”, 
disse o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo. 

 
No entanto, a negociação da moeda norte-americana abaixo dos R$ 2,90 deve encontrar 

mais resistência, uma vez que, apesar do otimismo com a situação política local, muitas 
medidas fiscais ainda dependem de aprovação do Congresso Nacional. 
 

“Para cair mais tem que ter bases mais sólidas, mais definições com relação à política 
fiscal, por exemplo. Se tiver uma queda abaixo dos R$ 2,90 vai ser mais especulação do 

que qualquer outra coisa”, disse o diretor de câmbio do Banco Paulista, Tarcísio 
Rodrigues. 

 
Cenário externo 
 

Na quarta-feira (29), os Estados Unidos divulgam os dados do Produto Interno Bruto 

(PIB) do primeiro trimestre pela manhã e, à tarde, acontece o anúncio da decisão de 
política monetária pelo Federal Reserve, o banco central dos EUA. 

 
 “A visão de que a economia dos EUA retornou a um caminho de crescimento forte o 
suficiente para permitir ao Federal Reserve iniciar a normalização da política monetária 

tem sido desafiada por uma série de dados decepcionantes. Isto vai culminar com a 
primeira estimativa do PIB do primeiro trimestre, em 29 de abril”, disse a Brown Brothers 

Harriman, em relatório a clientes. 
 
Swap 
 

Nesta manhã, o BC brasileiro vendeu a oferta integral de até 10,6 mil swaps para rolagem 
dos contratos que vencem em 4 de maio, equivalentes a US$ 10,115 bilhões. Até o 

momento, a autoridade monetária já rolou um pouco mais de 86% do lote total. 
 
Ibovespa realiza lucros e termina em baixa de 1,87% 
 

A Bovespa abriu a semana em baixa, após ter subido nos três últimos pregões, 
embolsando parte dos lucros recentes. Petrobras conduziu o movimento, enquanto Vale 

operou praticamente o dia todo em alta, perdendo força no final. 
 
O Ibovespa terminou o pregão desta segunda-feira (27) com perda de 1,87%, aos 

55.534,50 pontos. No mês, acumula alta de 8,57% e, no ano, de 11,05%. O giro 
financeiro totalizou R$ 7,493 bilhões. 

 
O rebaixamento da Petrobras pelo Morgan Stanley foi um pretexto para as ações 
engatarem uma sessão de perdas, comentaram profissionais. Com isso, a ação ON 

terminou em baixa de 7,28%, a maior baixa de Ibovespa, e a PN, de 5,13%. 
 



Vale trabalhou praticamente o dia todo em alta, mas perdeu força no final. A ON subiu 
1,12% e a PNA acabou recuando 0,48%. A alta do minério de ferro está por traz da 
recuperação recente das ações. Nesta segunda, o preço subiu 3%, a US$ 58,7 a tonelada, 

na China. Neste mês, o insumo acumula alta de 15%. 
 

No setor siderúrgico, CSN ON disparou 9,41% e Usiminas PNA teve valorização de 4,35%, 
as duas principais altas do Ibovespa. Por outro lado, Gerdau PN recuou 3,41% e 
Metalúrgica Gerdau PN fechou em baixa de 6,49%. 

 
Fibria ON, por outro lado, foi a segunda maior queda do Ibovespa, pressionada pelo recuo 

do dólar e pelo rebaixamento do Morgan Stanley para os ADRs da empresa para 
underweight. Ainda no setor de celulose, Suzano PNA fechou em baixa de 5,53% e Klabin 
PN, que anunciou prejuízo de R$ 729 milhões no primeiro trimestre, terminou em -2,45%. 

 

Leilão de energia de fontes alternativas movimenta R$ 3,4 bilhões 

28/04/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
O leilão de fontes alternativas de energia realizado nesta segunda-feira (27) movimentou 

o equivalente a R$ 3,397 bilhões em contratos com preço médio de R$ 199,97 por 
megawatt-hora (MWh), 1,96% inferior ao preço inicial oferecido no leilão, informou a 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 

 
Foram comercializados ao todo 16,99 milhões de MWh de 11 empreendimentos, 

localizados em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Bahia, sendo oito deles térmicas e três 
centrais eólicas. 
 

A distribuidora Eletropaulo, do grupo AES, foi destaque ao comprar 7,633 milhões de 
MWh, sendo 6,074 milhões de MWh de térmicas a biomassa com entrega a partir de 

janeiro de 2016 e o restante de projetos eólicos com início de entrega em janeiro de 
2017. 

 
A Coelba, distribuidora baiana do grupo Neoenergia, foi a segunda maior compradora, 
arrematando 1,459 milhão de MWh em contratos, seguida pela fluminense Light, que 

comprou 938 mil MWh. 
 

Fontes 
 

Energia gerada por térmicas a biomassa para a entrega a partir de 2016 foi a mais 
vendida no leilão, no valor total de R$ 2,473 bilhões, a um preço médio de R$ 209,91 por 

MWh, com deságio de 2,37%. 
 

Já usinas eólicas com início do suprimento em 2017 venderam o equivalente a 924 
milhões de reais, a R$ 177,47 por MWh, com deságio de 0,85%. 
 

Venceram os contratos os geradores que ofereceram o menor preço pela sua energia. O 
leilão teve pouco mais de uma hora de duração e tinha habilitado para participação 200 

projetos de usinas, sendo 172 empreendimentos eólicos, 23 usinas de biomassa com 
início de suprimento em 2016 e seis térmicas biomassa com entrega de energia prevista 
para 2017. 

 
Novo leilão 
 

Na quinta-feira (30), Aneel e CCEE promovem o leilão para entrega de energia a partir de 
janeiro 2020, conhecido como A-5, a partir de fontes hidrelétrica e termelétrica, seja a 
carvão, gás natural em ciclo combinado e biomassa. 
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Pneus têm pior trimestre de vendas a montadoras da história 

28/04/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

O primeiro trimestre de 2015 foi nebuloso para as empresas associadas à Anip, 
Associação Nacional da Indústria de Pneus, que registraram queda de 20,7% no 
fornecimento às montadoras em relação ao mesmo período do ano anterior, de 5 milhões 

para 4 milhões de unidades.  
 

A retração é consequência direta do recuo de 16,2% na produção de veículos nos três 
primeiros meses deste ano sobre 2014, segundo dados da Anfavea. As exportações 
também caíram, mas a produção registrou leve alta. 

 
Alberto Mayer, presidente executivo da Anip, vê o começo de 2015 como alarmante para 

a indústria brasileira de pneus, especialmente no fornecimento ao setor de caminhões e 
ônibus, que chegou a ter queda de 41,8%.  
 

“Tivemos uma série de fatores negativos desde o fim de 2014 que continuaram este ano e 
afetam todas as categorias de montadoras às quais nossos associados fornecem”, afirma 

o executivo.  
 
As vendas de pneus para caminhonetes caíram 21,1% sobre 2014, as de veículos de 

passeio encolheram 17,2%, duas rodas declinaram 17,3%, o setor agrícola diminuiu em 
15,2%, OTR registrou baixa de 45,9%, mesma queda do setor industrial. 

 
As exportações do setor a partir do Brasil também foram afetadas, com 15,6% menos 
unidades embarcadas em relação ao primeiro trimestre de 2014, descendo de 3,4 milhões 

para 2,9 milhões. “Os números comprovam a contínua perda de competitividade da 
indústria pneumática nacional, mesmo com a desvalorização cambial.  

 
Países onde a vantagem logística poderia compensar, como Argentina e Venezuela, 

enfrentam problemas que levaram a redução de importações”, lamenta Mayer. 
 
O único resultado positivo está no mercado de reposição de pneus, com a queda na venda 

de veículos novos. O crescimento total foi de 10,1% nas vendas do trimestre ante 2014, 
sendo que a única queda foi de pneus de carga, de 6%. 

 
Na soma dos mercados de montadoras, exportação e reposição, o fornecimento das 
associadas à Anip por categoria apresentou os seguintes resultados: 

 
Carga: -17,6% (2,3 milhões para 1,9 milhões); 

Camioneta: -7,4% (2,5 milhões para 2,3 milhões); 
Passeio: +2,7% (9,3 milhões para 9,5 milhões); 
Duas rodas: -3,7% (4,1 milhões para 4 milhões); 

Agrícola: -7,9% (226 mil para 208 mil); 
OTR: -13,5% (40 mil para 34 mil); 

Industrial: +3,2% (569 mil para 587 mil) . 
 
A produção total de pneus no primeiro trimestre deste ano registrou alta discreta, de 

2,6%, passando de 18 milhões de pneus em 2014 para 18,5 milhões em 2015.  
 

“Em meio à atual conjuntura adversa no mercado consumidor, algumas empresas de 
nosso setor fizeram layoff ou férias coletivas para evitar dispensa de colaboradores”, 
enfatiza o presidente executivo da Anip. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21871/pneus-tem-pior-trimestre-de-vendas-a-montadoras-da-historia


Elastoskin traz ganho em tempo de produção 

28/04/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Embora com duas cores, o revestimento não tem emenda e se funde à espuma do banco  

A Basf criou um processo de produção de assentos e itens de acabamento que tem como 
vantagem o menor tempo de fabricação quando comparado a outros convencionais. 

 
Chamado Elastoskin, o método já foi aplicado em componentes de automóveis Buick, 
Brilliance, Chrysler, Nissan, Honda, Toyota e modelos da General Motors.  

 
No Brasil ainda não há a aplicação da tecnologia, que pode beneficiar também os 

fabricantes de motos:  
 
“O ganho de processo é visível e quantitativo ao comparar, principalmente, o tempo de 

fabricação de um banco pelo processo convencional e pelo Elastoskin”, afirma o 
coordenador de negócios da Basf, Wander Pascini.  

 
No método convencional, uma peça de espuma de poliuretano tem de ser recoberta por 

uma capa, que tem de ser recortada e em regra é fixada por grampos.  
 
“No processo que utiliza o Elastoskin, primeiro é injetada a camada de revestimento em 

poliuretano e, logo depois é injetada a espuma de poliuretanos do banco”, explica Pascini.  
 

“O Elastoskin tem aplicação também nas peças de trim (laterais de portas e painéis de 
veículos), apresentando acabamento e aspecto como madeira e couro”, diz. 
 

A Basf fornece os componentes para a produção do poliuretano que, por processo de 
mistura, formam a espuma do banco e o revestimento. O equipamento necessário para a 

fusão dos componentes tem atualmente dois fabricantes, Krauss-Maffei e Frimo Group. 
 
A utilização do processo permite o emprego de mais de uma cor na superfície e diferentes 

texturas. Num banco de moto convencional, isso implicaria costurar dois tecidos distintos 
- emendas desse tipo facilitam a penetração de água e podem criar pontos frágeis, onde a 

capa tende a rasgar. 
 
Outra vantagem do processo da Basf é poder criar superfícies cheias de detalhes em 

relevo. A utilização do Elastoskin também é apropriada para equipamentos náuticos. 
 

 
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21865/elastoskin-traz-ganho-em-tempo-de-producao


Consórcio: novas cotas recuam 4,8% no trimestre 

28/04/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A venda de novas cotas de consórcio para veículos leves, pesados e motos atingiu 534,1 

mil unidades no primeiro trimestre de 2015. O volume é 4,8% menor que o do mesmo 
período do ano passado.  
 

Já os participantes ativos na modalidade de vendas chegaram a 5,58 milhões, resultando 
em crescimento de 9,2%.  

 
As contemplações somaram 336,1 mil unidades, alta de 8,8% sobre o primeiro trimestre 
de 2014. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira das Administradoras de 

Consórcio (Abac). 
 

A análise por tipo de veículo indica alta importante de 16,1% nas contemplações de 
veículos leves. Foram 126 mil unidades, ante 108,5 mil no primeiro trimestre do ano 
passado.  

 
Entre os pesados houve retração de 8,2% na venda de novas cotas, mas alta de 10,5% 

no número de participantes ativos. 
 

O setor de motos também teve retração significativa na venda de novas cotas, 11%, 
apesar de esse segmento sempre usar o consórcio como alternativa à falta de crédito. O 
número de participantes ativos, porém, cresceu 7,3%. Ainda segundo a Abac, também foi 

relevante o número de contemplados com uma moto em março, 75 mil, o maior desde 
2005.  

 
Por causa da retração nas vendas ocorrida nos primeiros meses de 2015, a Abac, a 
Anfavea e a Fenabrave anunciaram recentemente a criação do Festival do Consorciado 

Contemplado . Após o anúncio do programa, outras fabricantes aderiram ao festiva. 
 

Barbosa espera aprovação de MP do seguro-desemprego esta semana; ainda há 
divergências 

28/04/2015 - Fonte: Reuters 

 
O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, disse nesta segunda-feira que as conversas 

com parlamentares para a aprovação das medidas de ajuste fiscal ainda estão em curso e 
que espera viabilizar nesta semana a votação da Medida Provisória 665, que altera regras 
de acesso ao abono salarial e seguro-desemprego. 

 
Barbosa salientou, no entanto, que ainda não há concordância em relação à alteração do 

prazo para que trabalhadores possam acessar o seguro-desemprego, principal ponto de 
divergência entre governo e parlamentares.  
 

"Já existe uma convergência em vários aspectos... Continuamos achando que o ideal é 18 
meses (de trabalho para que o seguro-desemprego possa ser acessado)", disse o 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21869/consorcio-novas-cotas-recuam-48-no-trimestre
http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN0NI27X20150427
http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN0NI27X20150427


ministro, que se declarou confiante de que o Congresso vai preservar a essência das 
medidas ao aprová-las. 
 

Originalmente, a proposta do governo era de aumentar de 6 para 18 meses o período de 
trabalho para recorrer ao benefício pela primeira vez, mas o relator da MP, senador Paulo 

Rocha (PT-PA), propõe em seu texto que essa carência seja de 12 meses.  
 
Barbosa disse ainda esperar que o relatório da Medida Provisória 664, que trata de 

benefícios como auxílio doença e pensão por morte, seja apresentado nesta semana. Para 
ele, há o consenso de determinar um tempo mínimo de contribuição para a Previdência e 

de casamento para a concessão de pensão por morte. 
 
"Existe uma concordância qualitativa nesses princípios. O que a estamos discutindo agora 

é a quantificação disso", afirmou. 
 

O ministro falou a jornalistas após reunião com o vice-presidente Michel Temer, o ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy, o titular da Previdência Social, Carlos Gabas, e parlamentares 
da base aliada 

 

Ministro não confirma R$150 bi para programa de investimento em 
infraestutura 

28/04/2015 - Fonte: Reuters 

 
O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, disse nesta segunda-feira que é 
prematuro falar em valores para o programa de investimentos em infraestrutura a ser 

anunciado pelo governo em semanas, depois que o líder do governo na Câmara, deputado 
José Guimarães (PT-CE), afirmou que o programa estaria orçado em 150 bilhões de reais. 

 
Em entrevista coletiva após reunião de coordenação política que teve a participação da 
presidente Dilma Rousseff, Edinho não confirmou os valores divulgados por Guimarães. 

 
Ele lembrou, ainda, que na reunião sobre o assunto realizada no sábado, não foi possível 

tratar dos projetos de todas áreas e, por isso, seria "prematuro", de acordo com ele, falar 
em valores. 
 

"Eu não confirmo. Talvez o líder esteja trabalhando com alguma informação de algum 
estudo a que ele teve acesso, mas eu acompanhei por todo tempo a reunião de sábado, e 

a reunião teve por objetivo cada área apresentar as suas prioridades", disse o ministro. 
 
Ele afirmou que a expectativa é de que as demais áreas que não puderam ser ouvidas na 

reunião de sábado sejam ouvidas nesta semana. O ministro disse que o plano de 
investimentos em infraestrutura deve ser anunciado por Dilma "em semanas". 

 
Edinho acrescentou que não existe um modelo de investimentos pronto e que, para cada 
setor, será estudado o modelo de investimento mais adequado. 

 

Controladores preferem Gerdau no nível 1 de governança 

28/04/2015 - Fonte: Exame 

 
Acionistas controladores da Gerdau e da Metalúrgica Gerdau informaram nesta sexta-feira 

que vão votar à favor da permanência das empresas no nível 1 de governança corporativa 
da BM&FBovespa. 
 

Em breves comunicados ao mercado, os acionistas controladores afirmaram que tomaram 
a decisão após "avaliarem manifestações de agentes do mercado". 

http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN0NI2F220150427
http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN0NI2F220150427
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/controladores-preferem-gerdau-no-nivel-1-de-governanca


As assembleias sobre o assunto serão realizadas em 28 e 29 de abril. 
 
As empresas informaram no final de março sobre a proposta de saída do nível 1, que não 

permite que o presidente-executivo de uma companhia acumule a função de presidente 
do Conselho de Administração. 

 
A proposta de saída do nível 1 veio após o grupo Gerdau anunciar proposta de alteração 
da composição de seu Conselho de Administração, cuja presidência passará a ser dividida 

entre André Gerdau Johannpeter, atual presidente-executivo, e Cláudio Gerdau 
Johannpeter, vice-presidente executivo da companhia. 

 

Presidente do conselho busca união na Usiminas 

28/04/2015 - Fonte: Valor Econômico 

 
Há apenas um par de anos o advogado Marcelo Gasparino passou a ser conhecido no 
mercado de capitais. Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com 

especialização em administração tributária e MBA em Finanças, ele começou a se destacar 
ao brigar pela governança como conselheiro de empresas do porte de Celesc, Eletrobras e 

Usiminas. 
 
Em 2014, Gasparino foi um dos conselheiros independentes da Eletrobras que calculou o 

prejuízo causado à elétrica por ter aderido à proposta de prorrogação antecipada das 
concessões, em 2012. 

 
Mas o maior feito do advogado catarinense ocorreu no início do mês, quando foi eleito 
presidente do conselho de administração da Usiminas, depois de comandar intensa 

articulação entre acionistas e num momento em que a empresa vive um acirrado conflito 
entre os controladores, Nippon Steel & Sumitomo e Ternium. 

 
Sua eleição ocorreu em uma assembleia polêmica, sob protesto da Ternium e com a 

simpatia da Nippon. A escolha de Gasparino para o posto foi dos minoritários, uma vez 
que os controladores não chegaram a um consenso.  
 

Ele foi indicado pela gestora Tempo, mas o maior apoio às suas missões vem do 
empresário Lirio Parisotto, acionista da Usiminas que o indicou para o conselho da 

empresa em 2010. O relacionamento entre ambos começou na Celesc, onde Gasparino foi 
diretor jurídico e Parisotto, acionista e conselheiro. 
 

Assim que tomou posse, Gasparino convidou controladores e minoritários da Usiminas a 
unirem-se "no objetivo comum de ter a companhia como foco central". 

 
"A proposta é de união. Não estou alinhado a nenhum dos controladores e tampouco os 
minoritários desejam criar um terceiro poder na empresa", diz Gasparino, que já 

comandou sua primeira reunião na qual contou com o respeito de ambos os lados, diz. 
 

Respondendo a quem põe em dúvida sua capacitação para o posto, Gasparino diz que seu 
papel, menos do que traçar estratégias, será o de zelar pela governança.  
 

"O presidente do conselho é o guardião da governança e a interface entre conselheiros e a 
diretoria. Um dos assuntos que pretendo levar à discussão é adesão ao nível 2 de 

governança da bolsa", diz. Antes disso, será necessário maior clareza sobre questão 
societária da siderúrgica mineira, admite. 
 

http://www.valor.com.br/empresas/4021892/presidente-do-conselho-busca-uniao-na-usiminas


A experiência com a governança, diz, vem da sua atuação na Celesc em que participou de 
um processo transformador para a companhia, numa agenda de governança também 
liderada pelos minoritários.  

 
Foi a partir daí que resolveu dedicar-se à atuação de conselheiro e buscou certificação no 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Um administrador que trabalhou 
com ele na Celesc e que prefere não se identificar, diz que Gasparino trabalhou 
ativamente pela governança e também numa situação difícil, em que os acionistas 

lidavam com um controle estatal. "Gasparino é questionador, aguerrido, mas também tem 
toda a capacidade de administrar conflitos", disse. 

 
Nesses anos, Gasparino teve uma postura combativa, às vezes até demais, de conselheiro 
minoritário na Usiminas desconfortável com a governança da empresa. Ele foi à CVM 

questionar a existência de reuniões prévias entre os controladores para se definir as 
pautas de reunião de conselho e o processo de eleição dos representantes dos 

empregados. "Tenho consciência de que, na nova função, e no momento de conflito, 
minha postura tem de ser outra. Eu tenho agora de ser o conciliador", diz. 
 

Se a Celesc rendeu a Gasparino a parceria com Parisotto e a experiência empresarial, 
gerou também a razão para o protesto da Ternium. Dias antes da assembleia, a acionista 

trouxe à tona uma ação de improbidade administrativa do Ministério Público do Estado 
referente à contratação, pela Celesc, da Montreal, que deveria cobrar faturas em atraso 

das diretorias de distribuição e financeira.  
 
Parisotto denunciou irregularidades no contrato, que vigorou de 2003 a 2010. Na ação, 

estão arrolados os 19 diretores no período. Gasparino diz que não assinou nenhum 
contrato e que foi arrolado por ter sido diretor estatutário.  

 
Seus bens ficaram indisponíveis e a Ternium protestou na eleição. Disse que na sua 
situação ele não poderia assumir cargo em companhia aberta. 

 
Além da Usiminas, Gasparino está nos conselhos de Bradespar e Eternit, também 

investidas por Parisotto. Mas já considera renunciar a um deles. "Na Usiminas, minha 
dedicação será quase integral." 
 

Minério de ferro na China sobe 5,9% e tem maior nível em mais de 1 mês 

28/04/2015 - Fonte: Reuters 
 

O minério de ferro no mercado à vista da China deu um salto nesta sexta-feira, com os 
contratos futuros do produto no país atingindo o limite diário de alta e registrando um 

segundo ganho semanal, com compradores no principal consumidor global retomando 
compras após mínimas históricas da cotação. 
 

O indicador do preço do minério para entrega imediata no porto de Tianjin subiu 5,9 por 
cento, para 57 dólares, nesta sexta-feira, o maior nível desde os 57,60 dólares 

registrados em 17 de março, segundo o The Steel Index. 
 
Foi o maior ganho percentual diário para o minério de ferro no mercado à vista desde 

outubro de 2012. 
 

O preço do minério de ferro, com 62 por cento de ferro, atingiu mínima histórica do 
indicador de 46,70 dólares no início do mês. 
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN0NF1G320150424


Já o contrato referencial do mercado futuro da bolsa de Dalian fechou em alta de 4 por 
cento nesta sexta-feira, a 417,5 iuanes (67 dólares). Na semana, o preço subiu 4,4 por 
cento. 

 
"Eu acho que o mercado estava muito baixista anteriormente. Algumas siderúrgicas 

chinesas precisam retomar as compras de matérias-primas, com seus estoques bastante 
baixos", disse Xia Junyan, analisa da Everbright Futures, em Xangai. 
 

Os estoques de minério de ferro nos principais portos chineses recuaram 600 mil 
toneladas na semana, para 93,61 milhões de toneladas, segundo dados da consultoria do 

setor Umetal.com. 
 

Vale escolhe Barclays para assessorar venda de ativos na Austrália, dizem 
fontes 

28/04/2015 - Fonte: R7 

 
A Vale escolheu o Barclays para assessorá-la na venda de alguns ou todos os seus ativos 
de carvão na Austrália, disseram duas fontes próximas do tema nesta segunda-feira, em 

um momento em que a companhia busca levantar dinheiro para superar a derrocada do 
preço das commodities. 

 
A empresa precisa de capital para continuar desenvolvendo uma mina de minério de ferro 

gigante na Amazônia, após seus resultados serem afetados pela queda de preços da 
maioria de seus produtos mais importantes, liderada pelos do minério de ferro. 
 

"O presidente-executivo está orientado para o Brasil, então eles podem vender tudo. Eles 
têm exposição mínima (na Austrália)", disse uma das fontes, se recusando a ser 

identificada já que o assunto ainda é privado. 
 
Murilo Ferreira foi nomeado presidente-executivo da Vale em maio de 2011. Seu 

antecessor, Roger Agnelli, era focado em expansão fora do Brasil. Os ativos de carvão da 
Vale na Austrália incluem a mina Carborough Downs e os projetos Belvedere e Eagle 

Downs em Queensland. 
 
A Vale é também controladora da mina Integra em New South Wales e dona de 50 por 

cento da mina Isaac Plains em Queensland, ambas nas quais declarou "care and 
maintenance" devido à queda dos preços de carvão. 

Porta-vozes da Vale na Austrália, sede das operações globais de carvão da empresa, não 
responderam telefonemas ou e-mails nesta segunda-feira. 
 

A Vale vendeu no ano passado uma fatia em seu projeto de carvão em Moçambique para 
a japonesa Mitsui por 763 milhões de dólares. 

 

Fabricantes de automóveis, distribuidoras e administradoras de consórcios 
assinam acordo visando aumento de vendas 

28/04/2015 - Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e a Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios (Abac) assinaram nesta quinta-feira, 23, como antecipado 

nessa quarta-feira, 22, pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, um 
termo de entendimento criando o chamado "Festival do Consorciado Contemplado", para 

tentar estimular as vendas de veículos por meio de consórcios. 
 

http://noticias.r7.com/brasil/vale-escolhe-barclays-para-assessorar-venda-de-ativos-na-australia-dizem-fontes-27042015-1
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O festival vai acontecer de 1º de maio a 15 de junho. Até o momento, 11 marcas 
confirmaram participação: Audi, DAF, Fiat Crysler Automotive, Honda, Caoa, Iveco, 
General Motors, Man Latin America, Scania, Toyota e Volkswagen.  

 
Outras montadoras poderão entrar durante o festival. "A ideia é que as marcas possam 

oferecer condições melhores para o contemplado adquirir seu veículo nesse período ", 
explicou o presidente da Anfavea, Luiz Moan. 
 

O executivo ressaltou que a participação das marcas é opcional e que cada uma delas fará 
ofertas de forma individual, sem interferência da Anfavea, Fenabrave ou da Abac. De 

acordo com ele, nenhuma meta de vendas foi estabelecida. Moan reconheceu que o 
festival é uma ação de marketing no curto prazo, mas ponderou que, em longo prazo, 
tem o objetivo de promover a valorização do sistema de consórcio. 

 
O presidente da Abac, Paulo Roberto Rossi, explicou que o papel da entidade será 

comunicar às cerca de 130 administradoras de consórcios filiadas sobre o festival e 
motivá-las a notificar os consorciados contemplados. "Estamos muito animados. A 
expectativa é de que, mediante o oferecimento dessas vantagens, eles se dirijam e façam 

esses negócios nas concessionárias", afirmou o executivo. 
 

Rossi destacou que, atualmente, há cerca de 240 mil consorciados que foram 
contemplados e ainda não usaram o crédito, sendo 225 mil para aquisição de veículos 

leves e 15 mil para pesados. Segundo ele, essa média é cíclica e varia de acordo com as 
condições do setor automotivo.  
 

Ele lembrou que, quando o cliente é completado, o dinheiro é aplicado em uma conta, 
para preservar seu poder de compra, como prevê o Banco Central. 

 
O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção, explicou que a negociação se dará direto 
nas concessionárias. Segundo ele, aproximadamente 3 mil empresas filiadas à entidade 

deverão participar.  
 

Ele comentou que a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) foi convidada a participar do festival, mas 
ainda não respondeu. "Esperamos que eles possam entrar rapidamente", disse. 

 
Os executivos afirmaram que outras ações promocionais deverão ser lançadas ao longo 

do ano para tentar aumentar as vendas de veículos, que acumulam queda de 19,7% em 
2015 até a primeira quinzena de abril. No fim de outubro, a Fenabrave já tinha firmado 
acordo com a Caixa Econômica e com o Banco Pan para oferecer crédito com taxas de 

juros mais baixas do que a média do mercado até dezembro de 2014. 
 

Venda de eletrodoméstico cai mais que o esperado até março 

28/04/2015 - Fonte: Valor Econômico 
 

O ano de 2015 começou pior que o esperado para o mercado de eletrodomésticos no 
Brasil. Nos primeiros três meses do ano, as vendas de fogões, máquinas de lavar 
automáticas e refrigeradores caíram 15% em relação ao mesmo período de 2014, 

segundo a associação dos fabricantes de eletroeletrônicos, a Eletros.  
 

A estimativa mais recente do boletim Focus indica uma retração de 1,4% para a economia 
como um todo. A medição da Eletros leva em conta o volume de produtos vendidos pelos 
fabricantes aos varejistas. No primeiro trimestre de 2014, o número ficou próximo a 4,7 

milhões de unidades.  
 

http://www.valor.com.br/empresas/4021898/venda-de-eletrodomestico-cai-mais-que-o-esperado-ate-marco


Um resultado negativo nas vendas dos fabricantes para o varejo já era esperado pelo 
setor por conta da maior base de comparação. Em 2014, as vendas cresceram 10% entre 
janeiro e março porque o varejo antecipou suas compras. Em anos de Copa, todas as 

atenções se voltam às TVs e outras categorias ficam praticamente esquecidas. Por isso, 
um esforço mais intenso foi feito no primeiro trimestre. 

 
Diante deste cenário, a Eletros estimava um recuo de 5% para o início de 2015. Já a 
americana Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, projetava retração de 9%. O 

resultado final foi uma surpresa bastante negativa. "A gente nunca espera um resultado 
tão negativo", disse Lourival Kiçula, presidente da Eletros. 

 
Na avaliação de Alexis Frick, analista da empresa de pesquisa Euromonitor, a economia 
ainda não dá sinais relevantes de recuperação, e a expectativa para o setor seja de baixo 

desempenho para este ano e para 2016. 
 

De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, em fevereiro, houve 
retração de 10,3% nas vendas do varejo eletroeletrônico, de eletrodomésticos e móveis 
no país em relação ao mesmo mês de 2014.  

 
O resultado, que inclui a demanda em lojas físicas e em sites foi o pior para um mês 

desde que o levantamento começou a ser feito, em janeiro de 2000. 
 

A fabricante sueca Electrolux sentiu na pele o efeito da redução da demanda. Na 
divulgação do balanço do primeiro trimestre, na sexta-feira, a companhia culpou o país 
pela queda na lucratividade da operação na América Latina.  

 
"A queda de volume de vendas e a deterioração do mix de clientes no Brasil afetou 

negativamente os lucros no trimestre", informou em comunicado. A receita líquida na 
região teve alta de 9,8% para 5,26 bilhões de coroas suecas (US$ 606,4 milhões), 
puxada por aumentos de preços. O lucro operacional caiu 16% para 177 milhões de 

coroas suecas. 
 

Já a Whirlpool, que divulga balanço amanhã, revisou suas expectativas para todo o ano 
de 2015. De acordo com João Carlos Brega, presidente da companhia para a América 
Latina, o setor terá nova queda no segundo trimestre e permanecerá praticamente 

estável no segundo semestre.  
 

Para o ano como um todo, a estimativa é de uma queda de 9% a 14%. Se esse cenário se 
concretizar, será o terceiro ano consecutivo de retração para o setor. Em 2013, a queda 
foi de 4%, por conta da eliminação dos incentivos fiscais que valeram entre 2011 e 2012. 

No ano passado, o recuo foi de 3%. 
 

Em entrevista ao Valor em janeiro, o executivo havia projetado que o setor apresentaria 
uma recuperação ao longo do ano e fecharia 2015 com um leve aumento ou uma queda 
suave nas vendas. "O cenário está mudando muito", disse Brega na semana passada.  

 
Ao longo do primeiro trimestre, a Whirlpool deu férias coletivas aos funcionários de suas 

três fábricas - Rio Claro (SP), São Paulo (SP) e Joinville (SC). De acordo com o executivo, 
não houve demissões.  
 

Assim como aconteceu no ano passado, a fabricante apenas deixou de repor pessoal 
dispensado dentro da rotatividade natural de suas linhas de produção. A companhia 

emprega cerca de 15 mil pessoas no país. 
 



Brega também disse que a Whirlpool precisou reajustar preços para repassar aumento de 
custos. Um novo aumento está previsto. O executivo não disse, no entanto, o patamar 
das revisões. "Não temos uma tabela fixa. 

 
Depende da região e do produto", disse. Apesar do cenário complicado, o executivo 

afirmou que o plano de investimentos da companhia não sofreu alterações. "Precisamos 
estar preparados para o momento em que a situação voltar ao normal", disse Brega. 
 

Na Panasonic, os planos para o ano também foram mantidos, segundo Sergei Epof, 
gerente da área de linha branca. "Acreditamos que o segundo semestre será melhor que o 

primeiro, não alteramos nossos planos." disse. 
 

Economia fraca reduz efeito cambial em máquinas 

28/04/2015 - Fonte: Valor Econômico 
 
Os efeitos do dólar sobre a indústria de base, para o bem ou para o mal, estão sendo 

ofuscados por um problema ainda maior enfrentado pelas empresas: a anemia da 
atividade da indústria de transformação nacional.  

 
Para os fabricantes, a maior competitividade gerada por um real desvalorizado não é 
suficiente para compensar o aumento de custos, o movimento semelhante que outras 

moedas de países concorrentes estão tendo frente ao dólar e a baixa atividade econômica 
brasileira. 

 
Do lado dos importadores, enquanto o senso comum indica o dólar entre R$ 3,00 e R$ 
3,20 como um problema, a cotação da moeda é considerada questão secundária. Isso 

porque os importadores abastecem a indústria local e dependem da economia interna 
aquecida.  

 
A maior preocupação dos importadores, portanto, é a falta de investimentos do 

empresariado. Em um cenário como este, o dólar mais caro poderia até mesmo ter um 
efeito positivo, movimentando a indústria de equipamentos local e gerando demanda 
também para quem traz máquina de outros países, avaliam os executivos. 

 
O efeito benéfico que o dólar poderia ter, porém, não está se concretizando, já que não 

consegue reduzir a capacidade ociosa da indústria nacional e gera aumento de custos 
tanto para os fabricantes que precisam importar insumos quanto para as importadoras. 
 

Quando são questionados sobre o impacto da desvalorização do real sobre seus negócios, 
os executivos recorrem com frequência ao exemplo de 2002. Em 10 outubro daquele ano, 

às vésperas da eleição presidencial, o dólar atingiu R$ 4, acumulando uma desvalorização 
anual de quase 73%.  
 

Importadores contam que, mesmo com aquele preço, não pararam de vender bens de 
capital porque a indústria nacional estava aquecida e gerando demanda por 

equipamentos. 
 
A avaliação da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos 

Industriais (Abimei) é de que um dólar mais caro, no patamar que está agora, gera, a 
princípio, retração nos negócios, mas que isso é absorvido pelo mercado.  

 
O tempo para que isso ocorra não terminou, mas o maior agravante é a baixa atividade 
da indústria. A associação não trabalha com a expectativa de uma reversão no câmbio 

neste ano. 
 

http://www.valor.com.br/empresas/4021872/economia-fraca-reduz-efeito-cambial-em-maquinas


Mas o desafio central a ser encarado ainda é a economia brasileira. Ennio Crispino, 
presidente da entidade, estima queda de 20% nas importações deste ano, considerando o 
volume de negócios em dólar. 

 
Isso não significa que oscilações cambiais não têm nenhum efeito sobre a indústria. As 

máquinas ficam mais caras e isso deve inclusive impactar setores que são mais 
dependentes de componentes ou máquinas inteiras importadas. É o caso dos segmentos 
automotivo, de petróleo e gás e geração de energia, aponta a Abimei. 

 
O grupo Bener, importador e distribuidor multimarcas de máquinas-ferramenta, teve 

queda de 30% no seu faturamento no ano passado, frente a 2013. Apenas no primeiro 
trimestre deste ano, a queda da companhia já chega a 40%. Para o ano fechado, a 
expectativa do sócio-diretor técnico, Ricardo Lerner, é que o grupo consiga reduzir a 

queda para 20%. 
 

A Trumpf, fabricante de máquinas alemã, sem produção nacional, espera queda 
significativa nos negócios no Brasil. O exercício 2014/2015 da empresa, que fecha em 
junho, deve ser bem pior em comparação aos R$ 170 milhões faturados no período 

anterior, segundo dados do presidente, João Carlos Visetti.  
 

O executivo defende que o maior impacto não está na variação da moeda brasileira, mas 
na crise de confiança do mercado. 

 
Os resultados da indústria de bens de capital de fevereiro já registravam queda de 14,7% 
nas importações nos dois primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período 

de 2014. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) 
defendeu que a forte queda era provavelmente reflexo mais da baixa demanda do que da 

depreciação cambial. 
 

FMM aprova r$ 1,81 bilhão para 247 projetos da indústria naval 

28/04/2015 - Fonte: Portos e Navios 
 
O Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM) aprovou R$ 1,81 bilhão para 

um total de 247 projetos da indústria naval. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (24), 
durante a 28ª reunião ordinária do CDFMM, em Brasília.  

 
Do total, foram destinados R$ 1,26 bilhão para novos projetos, incluindo a construção de 
oito embarcações de apoio offshore, que somam R$ 1,054 bilhão. O valor também prevê 

recursos para 47 novas embarcações para navegação interior e para modernização de 87 
balsas graneleiras para navegação interior.  

 
O conselho aprovou ainda prioridades de apoio financeiro no valor de R$ 550,7 milhões 
para projetos reapresentados em função de alterações, suplementação ou novo prazo 

para contratação em até 120 dias, envolvendo 104 embarcações e um estaleiro. 
 

O Ministério dos Transportes informou que a resolução com a relação de projetos 
aprovados será publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. Após a publicação, 
as empresas poderão tratar da contratação dos financiamentos junto aos agentes 

financeiros do fundo: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste ou Banco da Amazônia 

(Basa). 
 

http://sinaval.org.br/2015/04/fmm-aprova-r-181-bilhao-para-247-projetos-da-industria-naval/


 
 

Levy defende correções no projeto de terceirização do trabalho 

28/04/2015 - Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu ontem correções no projeto de 
regulamentação da terceirização do mercado de trabalho. Em entrevista ao jornal SBT 

Brasil, Levy disse que o projeto precisa ser corrigido no Senado Federal para evitar riscos 
aos trabalhadores e à economia brasileira. Segundo Levy, é importante que seja incluído 
no projeto que empresa contratante recolha todas as contribuições sociais em nome da 

contratada. 
 

O ministro negou que tenha tido divergências com o presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), no dia da votação do projeto pelos deputados por 
causa da tributação da terceirização. "A gente se entende perfeitamente. Ele tem um 

conhecimento bastante profundo dos temas que discute", afirmou. 
 

Na entrevista, o ministro rebateu as críticas crescentes de que o ajuste fiscal 
implementado pelo governo vai derrubar ainda mais o Produto Interno Bruto (PIB). Levy 
também manifestou confiança de que o PT vai apoiar o ajuste.  

 
Ele lembrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o ajuste é essencial e 

que, sem as correções, o País não acertaria o passo. "O ajuste não vai atrapalhar a 
economia. Na verdade, estamos fazendo ele porque a economia vinha fraca", 
argumentou.  

 
O ministro disse ainda que não é possível afrouxar o ajuste e que o governo precisa 

"entregar" a meta de superávit primário (economia para o pagamento dos juros da 
dívida) prometida para garantir a confiança na economia. 
 

Confiança. Levy ponderou que, depois que o governo anunciou a correção para a sua 
estratégia de política econômica, o índice de confiança nos empresários parou de cair. Ele 

ressaltou que, no começo do ano, quando não havia clareza do que a presidente iria 
fazer, o cenário era de aflição. "E a economia tomou um tombo por causa das dúvidas", 
disse. 

 
O ministro atribuiu a queda da arrecadação no primeiro trimestre à parada da economia 

na virada do ano. Ele também voltou a defender a retirada das desonerações e as 
medidas de reforma do acesso dos benefícios trabalhistas e previdenciários.  

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,levy-defende-correcoes-no-projeto-de-terceirizacao-do-trabalho-imp-,1677107


"Os projetos não estão tirando nenhum direito. Estamos consertando coisas que são 
ruins", defendeu. Para Levy, não adianta "ficar pagando pensão para viúva de 30 anos e 
depois faltar dinheiro para outras coisas". 

 
O ministro desconversou, no entanto, sobre o corte no Orçamento, que será anunciado 

em breve. Levy "driblou" a pergunta sobre se o contingenciamento das despesas seria de 
R$ 80 bilhões. Ele disse apenas que o nível de gastos será semelhante ao de 2013, 
considerado pelo ministro como "confortável" e "compatível" com as receitas. Levy 

afirmou que Dilma "pegou" um quadro menos favorável e precisou fazer ajustes porque 
os resultados não estavam alcançando o efeito esperado. 

 

Para entender o projeto de lei da terceirização 

28/04/2015 - Fonte: O Estado de S. Paulo 

Compare como pode ficar a vida das relações trabalhistas de terceirizados, em 
comparação à de trabalhadores e empresas que têm contrato  
 

 
 
 
 

http://www.estadao.com.br/infograficos/,para-entender-o-projeto-de-lei-da-terceirizacao,399044


Vendas de aços planos têm queda 16,2% no 1º trimestre 

28/04/2015 - Fonte: Diário do Comércio 
 

Diante da perda de ritmo da atividade industrial, os distribuidores de aços planos 
registraram queda de 16,2% nas vendas no primeiro trimestre deste ano na comparação 
com o mesmo intervalo do exercício passado. 

 
Com o desempenho negativo, os estoques continuam elevados e já provocam prejuízo 

para algumas empresas do setor. 
 
De acordo com informações do Instituto Nacional da Distribuição de Aço (Inda), entre 

janeiro e março foram comercializadas 981,6 mil toneladas de aço pela rede de 
distribuição no país, enquanto que no acumulado do primeiro trimestre de 2014, o 

resultado atingiu 1,171 milhão de toneladas. 
 
Somente em março, as vendas totalizaram 337,5 mil toneladas. O número representa alta 

de 11,9% em relação a fevereiro (301,7 mil toneladas). Já ante o mesmo mês do ano 
passado, quando elas totalizaram 372,3 mil toneladas, houve queda de 9,3%. 

 
O desempenho registrado no início deste ano surpreendeu negativamente o segmento. De 
acordo com o presidente da entidade, Carlos Loureiro, a queda nas vendas foi puxada por 

setores como a indústria automotiva e de máquinas e equipamentos, que estão entre os 
principais consumidores de aços planos no país. 

 
Conforme ele, as projeções para o fechamento deste exercício estão mantidas em uma 
retração de 5% na comparação com as vendas realizadas em 2014. Porém, uma revisão 

das estimativas não está descartada. 
 

Com a queda nas vendas, os estoques atingiram 1,089 milhão de toneladas em março. O 
volume representa incremento de 12,6% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, 

quando eles atingiram 968,2 mil toneladas. 
 
O aço estocado nas distribuidoras representa um giro de 3,2 meses de vendas. Conforme 

Loureiro, este índice está elevado, uma vez que o considerado normal é entre 2,5 meses 
e 2,6 meses. 

 
O estoque elevado já está comprometendo o desempenho dos distribuidores. O 
presidente da entidade afirma que o setor trabalha com margens apertadas e que 

algumas empresas já estão com "margens negativas". 
 

Compras - Conforme as informações do Inda, no primeiro trimestre os distribuidores 
adquiriram 1,022 milhão de toneladas junto às siderúrgicas. O volume é 6,1 inferior ao 
registrado nos três primeiros meses de 2014, quando as compras junto às usinas 

somaram 1,088 milhão de toneladas. 
 

Somente em março, foram adquiridas 356,8 mil toneladas. Isto representa aumento de 
13,7% na comparação com o mês imediatamente anterior (313,7 mil toneladas).  
 

Em relação ao mesmo intervalo do exercício passado (364,9 mil toneladas) foi registrada 
queda de 2,2%, de acordo com o levantamento do Inda. 

 
 
 

http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=vendas_de_acos_planos_tem_queda_16,2_no_1_trimestre&id=152958


Votorantim Metais retoma projeto em Minas 

28/04/2015 - Fonte: Diário do Comércio 
 

A Votorantim Metais, controlada pelo Grupo Votorantim, vai mesmo retomar em parte as 
atividades da planta de matte de níquel em Fortaleza de Minas, no Sul do Estado.  
 

A companhia aguarda o julgamento da licença de operação (LO) pela Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o que acontecerá na próxima 

segunda-feira, para iniciar a produção de ácido sulfúrico na plataforma. 
 
De acordo com informações do órgão ambiental, com o início da produção de ácido 

sulfúrico, a Votorantim Metais pretende reativar uma parte da planta de Fortaleza de 
Minas.  

 
A ideia é usar ativos já existentes para a obtenção de recursos que permitirão a 
preservação dos demais. O retorno financeiro da operação será através da venda do ácido 

sulfúrico na concentração de 98%, por meio da fusão do enxofre elementar. 
 

Com base em relatório da Semad, a unidade de fusão de enxofre irá operar 
continuamente, sete dias por semana, oito horas por dia, consumindo 14 toneladas por 
hora de enxofre sólido. A capacidade da planta será de 120 mil toneladas de ácido 

sulfúrico por ano.  
 

Para atingir essa produção, a previsão é de um consumo da ordem de 40 mil toneladas 
anuais de enxofre elementar, matéria-prima para o processo produtivo do ácido. 
 

Ainda conforme a Semad, as novas atividades na planta devem gerar 93 empregos, sendo 
75 para vagas diretas 18 terceirizadas.  

 
A contratação dessa mão de obra será feita preferencialmente em Fortaleza de Minas e 

região, levando-se conta a disponibilidade e qualificação técnica necessária para a 
operação da plataforma. 
 

Procurada pela reportagem, a Votorantim Metais explicou em nota que "iniciou no final de 
2013, estudos para avaliar a possibilidade de reativação da planta de ácido, visto que o 

ácido sulfúrico já era um subproduto da operação de matte de níquel.  
 
"Comprovada a viabilidade da operação, em 2014, a empresa conquistou as licenças 

prévia e de instalação do empreendimento e pleiteia, no próximo dia 4, a licença de 
operação", acrescentou o documento. 

 
Expectativa - Na nota, a empresa informou ainda que há a expectativa de que unidade 
entre em operação ainda no primeiro semestre, com objetivo de produzir 100 mil 

toneladas de ácido por ano.  
 

"A Votorantim Metais mantém o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da 
região, por meio da manutenção dos programas sociais, que contribuem para o fomento à 
cadeia produtiva local, para a melhoria da educação e da gestão pública", afirmou no 

documento. 
 

A planta de matte de níquel em Fortaleza de Minas está paralisada há cerca de um ano e 
meio, desde que teve as atividades foram encerradas em 25 de setembro de 2013, em 
uma decisão baseada em estudos de longa duração, que indicaram que os resultados 

econômico-financeiros da unidade estavam em níveis desfavoráveis e inviabilizam o 

http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=votorantim_metais_retoma_projeto_em_minas&id=152956


empreendimento temporariamente, além do esgotamento da mina de níquel no município 
também ter colaborado para a decisão. 
 

Além da planta de níquel, em Minas Gerais, a Votorantim conta com o Sistema Três 
Marias, responsável pela produção de zinco.  

 
O complexo compreende as minas de Vazante e Morro do Agudo, ambas na região 
Noroeste do Estado, e a planta de Três Marias (Central), com capacidade de 200 mil 

toneladas/ano. A companhia conta também com a planta de polimetálicos em Juiz de 
Fora, na Zona da Mata. Inaugurada em 2012, a unidade recebeu aportes de R$ 512 

milhões. 
 

FPT Industrial investe em novos produtos 

28/04/2015 - Fonte: Diário do Comércio 
 
Nem mesmo a desaceleração da economia fez a FPT Industrial, com planta em Sete 

Lagoas (região Central), pisar no freio. A empresa vai lançar 49 novos produtos ainda em 
2015, para atender à nova legislação nacional de controle de emissão de poluentes e 

ruídos por equipamentos off-road (MAR-I), o que vai demandar grandes investimentos. 
 
Além disso, a fabricante de motores para veículos pesados e para o setor de geração de 

energia do grupo CNH Industrial já costura novos negócios para este ano, o que deve 
sustentar as vendas, junto com o aquecimento da demanda do segmento de geração de 

energia. 
 
O diretor de Vendas e Marketing para a América Latina da FPT, Amauri Parizoto, não 

revelou o valor do aporte que será feito no desenvolvimento e lançamento dos 49 
equipamentos da nova família de motores da empresa.  

 
Mas explicou que eles atenderão às exigências da nova legislação brasileira. " um 

processo que já começou, mas os números finais ainda dependem da aprovação da nossa 
matriz na Itália", disse. 
 

Parizoto explicou ainda que as inversões serão direcionadas à fábrica da empresa em Sete 
Lagoas, de onde já saem motores para atender o mercado brasileiro de caminhões, 

ônibus e veículos militares, destinados à Iveco, no mesmo município, tratores e máquinas 
agrícolas, para a CNH Industrial, além dos equipamentos que atendem ao segmento de 
geração de energia. Na plataforma trabalham 260 funcionários e, segundo o diretor, 

mesmo com os aportes, não devem ser criados postos de trabalho. 
 

De acordo com o diretor da FPT, alguns projetos novos, ainda em negociação, e as vendas 
para o segmento de geração de energia devem fazer o resultado de 2015 ficar no mesmo 
patamar do de 2014. "Quando se olha só para o mercado, ele não permite essa previsão.  

 
Mas os novos negócios e as vendas para o setor de geração de energia reforçam a 

projeção", justificou. 
 
No ano passado, a empresa registrou uma queda, em termos de volume de vendas, da 

ordem de 15% em relação a 2013 no mercado latino-americano, incluindo o brasileiro, 
que representa 80% das transações.  

 
No entanto, considerando só as vendas para o segmento de geração de energia, o volume 
de motores comercializados em 2014 cresceu 67% frente ao do ano anterior em toda a 

América Latina, evitando uma retração maior no resultado geral. 

http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=fpt_industrial_investe_em_novos_produtos&id=152905


 
E o resultado do primeiro trimestre deste ano já deu mostras que a demanda por motores 
para geração de energia continua aquecida.  

 
No período, as vendas de equipamentos para o setor cresceram 37% em relação aos 

mesmos meses do ano passado, o que faz a empresa prever um aumento na casa dos 
25% só para o segmento. 
 

Para o diretor da FPT, o mercado de geração de energia representa uma "demanda 
simples". "quase uma prateleira. Havendo disponibilidade do produto, a venda é 

praticamente garantida", destacou. Ele revelou que a empresa tem 70 clientes espalhados 
em todo o país só no segmento de geração de energia. 
 

Além dos planos para o Brasil e para a planta mineira, a FPT pretende investir na 
ampliação de seu mercado de motores movidos a gás natural veicular (GNV) na América 

Latina.  
 
Atualmente, os equipamentos fabricados exclusivamente na Itália já são vendidos para 

um cliente no Peru, mas a empresa pretende fechar negócios com novos compradores na 
Argentina e na Colômbia, inicialmente. 

 
A FPT mantém ainda uma plataforma industrial em Córdoba, na Argentina, de onde 

atende a todo o mercado latino-americano, exceto o Brasil. Além da produção, a empresa 
também é especializada no desenvolvimento do design e na comercialização de sistemas 
de propulsão e motores para veículos on-road e off-road, máquinas agrícolas e de 

construção e também aplicações marítimas e de geração de energia. 
 

Codelco e instituto coreano buscam novos métodos para melhorar recuperação 
de cobre 

28/04/2015 - Fonte: Notícias de Mineração 

 

A Codelco assinou um memorando de entendimento com o Instituto Coreano de 

Geociência e Recursos Minerais (Kigam, na sigla em inglês), da Coreia do Sul, para 
pesquisar tecnologias mais eficientes e competitivas para o tratamento de minérios 
sulfetados e oxidados de baixo teor. O acordo foi firmado na última quarta-feira (22) 

durante a visita da delegação sul-coreana no Chile. 
 

“Este acordo, com prazo de três anos, é resultado da relação sólida e de mútua confiança 
entre Codelco e o Kigam, conhecido por sua liderança em pesquisa no setor de 
mineração.  

 
Esse tipo de acordo com partes que têm conhecimento do assunto é necessário para 

avançar e gerar métodos novos e mais competitivos na extração mineral”, disse Nelson 
Pizarro, CEO da Coldelco. 
 

Segundo o executivo, neste caso específico, a maior mineradora de cobre do mundo 
busca explorar minérios com baixo teor de cobre, que têm altos níveis de impurezas e são 

difíceis de processar com os tipos de tratamento tradicionais.  
 
“Buscamos essa parceria com a Codelco, porque é uma empresa que, além de ser a maior 

de cobre do mundo, tem uma forte vocação para o desenvolvimento em pesquisa no setor 
de mineração. Acreditamos que essa é uma parceria que pode gerar resultados muito 

bons.  
 
Por parte do Kigam, vamos colocar todo o nosso esforço, tanto em recursos quanto em 

uma equipe com engenheiros e cientistas de primeiro nível para progredir com os 
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métodos de produção de cobre a partir de minérios de baixo teor”, disse Kyu Han Kim, 
presidente do Kigam. 
 

A Codelco fechou a parceria por meio da divisão de Tecnologia e Inovação. Segundo os 
termos do acordo, o Kigam vai fornecer os fundos de investimento pelos próximos três 

anos, para o desenvolvimento de pesquisa e de estudos para novos métodos que 
explorem os recursos de baixo teor, pesquisar sistemas de reutilização e a estabilização 
de coprodutos e resíduos que estão associados a esses minérios. O memorando de 

entendimento firmado entre as partes pode ser renovado por mais três anos. 
 

O gerente de Tecnologia e Inovação da Codelco, Fidel Báez, disse que a mineradora 
chilena investe cerca de US$ 100 milhões por ano em inovação e desenvolvimento 
tecnológico. Para a iniciativa com o Kigam, segundo o executivo, a Codelco previu uma 

troca importante de expertise. 
 

“A Codelco é conhecida internacionalmente não só por ser a maior produtora de cobre do 
mundo, mas também pelo compromisso que tem com o desenvolvimento de tecnologia e 
inovação mineral, visando gerar novos processos para enfrentar de forma mais produtiva 

e competitiva os grandes desafios que temos na indústria e, dessa forma, melhorar 
nossos resultados”, disse Báez. 

 
O acordo entre as empresas identificou pelo menos três áreas de trabalho que serão 

analisadas pelo Kigam, com destaque para o desenvolvimento de tecnologias para o 
processamento de minérios de baixo teor, aumento da recuperação de cobre e 
estabilização de resíduos. 

 
“As soluções que podem ser formadas como produto desta parceria não só têm a 

possibilidade de serem aplicadas na Codelco, como também pode ser aplicada nas 
indústrias do Chile e global de mineração”, afirmou Báez. 
 

O encontro para assinar o acordo contou também com a presença de Aurora Williams, 
ministra de Mineração do Chile, e com Sangjik Yoon, ministro do Comércio, Indústria e 

Energia da Coreia do Sul. A visita da comitiva coreana no Chile, inclui a presidente da 
Coreia do Sul, Park Geun-hye. As informações são do portal LatinoMinería. 
 

Ex-diretor da Vale prevê minério entre US$ 60 e US$ 70 a tonelada em 2015 

28/04/2015 - Fonte: Notícias de Mineração 
 

O mercado de minério de ferro deve permanecer em alta caso as grandes produtoras 
desacelerem ainda mais as expansões e comecem a cortar a produção das minas de alto 

custo, disse hoje (27) Michael Zhu, ex-diretor global de Vendas da Vale. O executivo, que 
agora é presidente da Millenia Resources, com sede em Hong Kong, disse que a 
commodity ficará na média de US$ 60 a US$ 70 por tonelada em 2015. 

 
Neste ano, os preços do minério de ferro têm uma média de US$ 59,83 a tonelada, depois 

de terem caído para a mínima de US$ 47,08 em 2 de abril. A commodity permanece 70% 
abaixo do recorde de preços de 2011. O banco Morgan Stanley afirmou que o minério vai 
atingir o pico dentro das próximas semanas. 

 
“O mercado está principalmente nas mãos das quatro maiores produtoras do mundo 

[Vale, BHP Billiton, Rio Tinto e Fortescue Metals Group]. Se uma delas, toma uma decisão, 
pode ter uma grande influência. Se eu fosse as mineradoras, eu diria que nossa 
responsabilidade é satisfazer a demanda da indústria de aço.  
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Eu não preciso produzir mais e não quero produzir menos”, disse Zhu, em entrevista por 
telefone à Bloomberg, nesta segunda-feira (27). 
 

Os preços do minério de ferro devem aumentar mais, cerca de US$ 10 a US$ 20 por 
tonelada no curto prazo antes de atingir o pico nas próximas semanas, afirmou Joel 

Crane, analista do Morgan Stanley, em um relatório publicado hoje.  
 
O sentimento na indústria de aço da China tem sido tão negativo neste ano que qualquer 

recuperação do comércio neste período é pouco provável, segundo o analista do banco. 
 

“Nós acreditamos que qualquer movimentação positiva no preço do minério de ferro vai 
ser limitada, com um excesso de oferta evidente por volta de 2017”, disse Natalie 
Rampono, analista do Australia & New Zealand Banking Group, por e-mail à Bloomberg.  

 
A decisão da BHP de adiar os planos de produção pode reduzir o excesso de oferta em 20 

milhões de toneladas, segundo a analista, mas a produção da maior mineradora do 
mundo permanece no caminho para atingir 270 milhões de toneladas sem precisar de 
investimentos. 

 
 “O cenário da China continua estruturalmente fraco, com a demanda doméstica por aço 

mostrando poucos sinais de retomada depois da desaceleração. Nossa visão é que o 
minério de ferro deve permanecer sob pressão, com a previsão de que o consumo de aço 

na China deve cair 3%, ou 25 milhões de toneladas, em 2015”, afirmou Rampono. 
 
Nesta segunda-feira, o minério de ferro ganhou US$ 1,28, ou 2,2%, e fechou a US$ 59,09 

a tonelada, segundo índice do Metal Bulletin.  
 

O minério de ferro é medido em toneladas métricas base seca, sem umidade. Este preço é 
para minério com 62% Fe entregue no porto de Qingdao, na China, no prazo de oito 
semanas na modalidade custo e frete (CFR). As informações são da Bloomberg. 

 

Cinco riscos trabalhistas que podem ser evitados na empresa 

28/04/2015 - Fonte: Portal Contábil 

 
Todo negócio tem uma moldura chamada legislação brasileira. O empreendedor tem 

autonomia para pintar o quadro que desejar, com as cores e ferramentas que quiser, mas 
não pode pintar fora da moldura. Além da questão ética, ultrapassar os limites da lei 
deixa qualquer um sujeito a severas punições.  

 
Para estar em regularidade com a lei, o empreendedor deve conhecer as regras, 

principalmente as que dizem respeito ao direito tributário, ao direito empresarial e ao 
direito trabalhista. É sobre esse último que vamos focar aqui. 
 

O direito trabalhista é a disciplina que cuida da relação entre a empresa e o empregado, 
estabelecendo os direitos e deveres das duas partes nessa relação. A maioria dessas 

regras está contida na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de onde vem o termo 
“celetista” — que é o trabalhador a quem se aplicam as regras da Consolidação, ou seja, o 
trabalhador de carteira assinada.  

 
A grande maioria dos trabalhadores brasileiros são celetistas, e por isso são protegidos 

pelo direito do trabalho. Apenas não se incluem nesse grupo os profissionais autônomos, 
as pessoas jurídicas e os servidores públicos. 
 

Uma das primeiras coisas que podemos ressaltar sobre a CLT é que ela é um documento 
de 1943, ou seja, um senhora de 72 anos de idade. Você consegue imaginar como era o 
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Brasil em 1943? Só para termos uma ideia, aproximadamente 70% dos brasileiros 
moravam (e, consequentemente, trabalhavam) no campo, não tínhamos televisão. 
Internet, então, nem sonhando! Não só o Brasil, mas todo o mundo mudou muito de lá 

para cá e, por mais que algumas reformas tenham sido feitas, a CLT está desatualizada. 
 

Isso faz com que o empresário moderno encontre algumas dificuldades em tocar seu 
negócio seguindo a lei à risca. Ainda assim, recomenda-se que a lei seja sempre 
observada, porque, caso contrário, a gestão de riscos do empreendimento fica bem mais 

difícil. Não é raro ver uma empresa quebrar por causa de pesadas multas e indenizações 
trabalhistas. 

 
Principais situações de risco 
 

A intenção do direito trabalhista, naturalmente, é a de proteger o trabalhador, por ele ser 
sempre o lado mais vulnerável. No entanto, essa transformação dos tempos faz surgir no 

dia a dia algumas situações em que tanto o empregado como o empregador saem 
perdendo, por causa de algum dispositivo legal na CLT.  
 

Infelizmente, todas as empresas passam por isso, mas não há nada que possa ser feito de 
imediato. Lei é lei! A vontade ou o consentimento do colaborador, nesse caso, não vale de 

nada. Veja a seguir cinco das principais situações de risco em que o empreendedor pode 
ser enquadrado por não cumprir as determinações do direito do trabalho: 

 
1.Vale transporte, alimentação e plano de saúde 
 

O empregador deve fornecer, no início de cada mês, um adiantamento relativo aos custos 
com o transporte do trabalhador de sua casa até o trabalho e do trabalho até sua casa. 

Posteriormente a empresa pode descontar esses valores até o limite de 6% da 
remuneração bruta do empregado.  
 

Com relação ao vale alimentação e a planos de saúde ou odontológicos, a empresa não é 
obrigada por lei a colocar à disposição de seus colaboradores. No entanto, benefícios 

como esses são bastante úteis aos funcionários e podem acabar sendo um diferencial, 
dependendo do setor, ajudando sua empresa a atrair os melhores talentos. 
 

2. Intervalo para alimentação 
 

A lei protege o direito do trabalhador de ter um intervalo para se alimentar durante o 
trabalho. A duração desse intervalo depende da carga horária de cada funcionário. Para os 
funcionários que cumprem a carga horária de oito horas diárias, o intervalo deve ser de 

no mínimo uma hora e no máximo duas horas.  
 

Para os trabalhadores que cumprem carga de superior a quatro e inferior a seis, o 
intervalo deve ser de no mínimo 15 minutos. Já os empregados que trabalham quatro 
horas por dia não têm direito ao intervalo, mas isso não impede que um intervalo não 

possa ser negociado entre o patrão e os funcionários.  
 

Na prática, esta é uma questão espinhosa, já que muitos empregados preferem tirar um 
intervalo de 15 minutos ou meia hora, mas, em compensação, sair mais cedo do serviço. 
Mesmo que essa seja a vontade do trabalhador, a CLT proíbe! 

 
3. Jornada máxima de trabalho 

 
A jornada máxima de trabalho no Brasil é de oito horas, sem contar, evidentemente, o 
intervalo para a alimentação. No entanto, é possível que um empregado trabalhe mais de 

oito horas em um único dia, desde que receba um adicional por hora extra e que essas 



horas extras estejam limitadas a no máximo duas por dia, ou seja, em hipótese alguma 
um empregado pode trabalhar mais de 10 horas em um único dia, mesmo que estejamos 
diante de uma situação excepcional.  

 
O empreendedor deve se certificar de que o empregado vá embora para casa mesmo 

contra a sua vontade, pois esta é a única forma de evitar problemas com a lei. 
 
4. Intervalo mínimo entre uma jornada e outra 

 
Esta informação é importante para a montagem de escalas de trabalho, especialmente se 

o horário de trabalho dos funcionários varia dia a dia. A lei estabelece que o horário 
mínimo entre uma jornada e outra deve ser de pelo menos onze horas.  
 

A intenção da lei aqui é proteger o sono do trabalhador, bem como o tempo necessário 
para que ele se desloque do trabalho para o lar e do lar para o trabalho com segurança. 

Mas como funciona na prática?  
 
Supondo que o estabelecimento seja um restaurante e a jornada de determinado 

cozinheiro termine às três horas da manhã, então ele só poderá voltar a trabalhar a partir 
das duas horas da tarde, ou seja, onze horas depois. 

 
5. Adicional noturno e de periculosidade 

 
O trabalhador que exerce suas funções no período noturno tem direito a receber uma 
remuneração 20% maior. A lei considera como período noturno aquele compreendido 

entre as 22h de um dia até as 5h do dia seguinte. Já o trabalhador exposto a materiais 
inflamáveis, explosivos, energia elétrica ou violência física, recebem adicional de 

periculosidade no valor de 30% de sua remuneração. 
 
É claro que existem outros riscos além dos citados aqui. Os direitos trabalhistas são 

irrenunciáveis e inalienáveis, ou seja, não podem ser negociados nem mesmo pelo próprio 
trabalhador, em hipótese alguma. Por isso, o empreendedor deve procurar se cercar de 

profissionais competentes e estudar a fundo o direito trabalhista para usá-lo sempre a seu 
favor. 
 

Relatório aponta maiores riscos cibernéticos para empresas 

28/04/2015 - Fonte: Portal Contábil 
 

A Websense, que atua em proteção corporativa contra os ataques cibernéticos e roubo de 
dados, divulgou o Relatório de Ameaças 2015 do Websense Security Labs, que analisa as 

tendências na evolução dos ataques virtuais, táticas e vulnerabilidades de defesa. 
 
O relatório analisa como os cibercriminosos estão se tornando cada vez mais poderosos 

com a adoção de ferramentas de ponta em vez de conhecimento técnico. Correntes 
redirecionadas, reciclagem de código e várias outras técnicas permitem que se 

mantenham no anonimato, tornando a atribuição da autoria um processo demorado, difícil 
e, em última análise, não confiável. 
 

O amplo uso de padrões antigos em vez de opções mais novas e mais seguras continua 
deixando os sistemas vulneráveis e expostos. Uma estrutura precária permite que as 

ameaças se estendam até a própria estrutura da rede, inclusive para as bases dos códigos 
Bash, OpenSSL e SSLv3. 
 

http://www.portalcontabilsc.com.br/v3/?call=conteudo&id=17886


"As ameaças cibernéticas em 2014 combinaram técnicas novas e antigas, causando 
ataques altamente evasivos que representaram um risco significativo ao roubo de dados", 
disse Charles Renert, vice-presidente de pesquisas de segurança da Websense. 

 
"Nessa era em que o MaaS (Malware-as-a-Service) implica em mais agentes responsáveis 

por ameaças do que nunca, e que têm à disposição ferramentas e técnicas capazes de 
violar as defesas de uma organização, é necessário fazer a detecção em tempo real em 
toda a cadeia de destruição de ameaças." 

 
O Relatório de Ameaças 2015 detalha as oito principais tendências baseadas em técnicas 

e comportamento, assim como informações úteis e orientações, que visam auxiliar os 
profissionais do setor de segurança a planejarem sua estratégia de defesa da rede. Entre 
as principais descobertas estão: 

 
Tornou-se mais fácil cometer crimes cibernéticos: Hoje, até mesmo os mais inexperientes 

cibercriminosos podem criar e iniciar com sucesso ataques para roubo de dados devido ao 
maior acesso a MaaS, kits de exploração e outras oportunidades para comprar ou 
subcontratar partes de um ataque complexo de várias etapas.  

 
Além do acesso mais fácil a ferramentas de ponta, os autores de malware estão também 

combinando técnicas antigas com novas, o que resulta em técnicas altamente evasivas. 
Mesmo quando o código fonte e a exploração são exclusivos e avançados, uma grande 

parte da outra infraestrutura utilizada nos ataques é reciclada e reutilizada pelo criminoso. 
Por exemplo: 
 

* No ano passado, 99,3% dos arquivos maliciosos usavam uma ULR de Comando e 
Controle que havia sido utilizada anteriormente por uma ou mais amostras de malware. 

Além disso, 98,2% dos autores de malware usaram o Comando e Controle encontrado em 
cinco outros tipos de malware. 
 

Novidade ou déjà vu? Os hackers estão combinando táticas antigas, como macros em e-
mails indesejados, com novas técnicas de evasão. Ameaças antigas estão sendo 

"recicladas" e transformadas em novas ameaças enviadas através de e-mails e canais da 
web, desafiando até as mais robustas táticas de defesa.  
 

O e-mail, que era o principal vetor de ataque dez anos atrás, continua sendo um veículo 
poderoso para o envio de ameaças, apesar do papel agora predominante da web nos 

ataques cibernéticos. Por exemplo: 
 
* Em 2014, 81% de todos os e-mails escaneados pela Websense foram identificados 

como maliciosos, resultando em 25% a mais em relação ao ano anterior. A Websense 
detectou também 28% de mensagens de e-mail maliciosas antes da disponibilização de 

uma assinatura de antivírus. 
 
* O Websense Security Labs identificou mais de 3 milhões de anexos de e-mails com 

macros embutidos apenas nos últimos 30 dias de 2014. 
 

Darwinismo digital - como sobreviver às ameaças em evolução: Os cibercriminosos se 
concentraram mais na qualidade dos seus ataques do que na quantidade. O Websense 
Security Labs registrou 3,96 bilhões de ameaças à segurança virtual em 2014, o que 

representou 5,1% a menos que em 2013.  
 

Porém, as inúmeras invasões a grandes empresas com investimentos vultosos em 
segurança confirmam a eficácia das ameaças do ano passado. 
 



Os invasores reestruturaram a metodologia dos ataques para reduzir seu perfil de risco. 
Isso é realizado através da atuação de forma menos linear na tradicional cadeia de 
destruição de ameaças. Essas ameaças são mais difíceis de detectar, já que algumas 

etapas são omitidas, repetidas ou apenas parcialmente aplicadas, diminuindo o perfil da 
ameaça. 

 
A atividade em qualquer etapa da cadeia de destruição de ameaças apresentou grande 
variação. As atividades para detecção de spam se concentram apenas nas primeiras 

etapas da cadeia de destruição de ameaças, mas outras etapas da cadeia revelaram 
níveis variados de atividade. Algumas etapas apresentaram mais atividade e outras muito 

menos que no ano anterior. 
 
Os E-mails suspeitos, por exemplo, tiveram um aumento de 25% em relação a 2013; 

arquivos dropper apresentaram redução de 77%; atividades de "call home" aumentaram 
93%; e o uso do "exploit kit" apresentou queda de 98%, ao passo que a atividade 

maliciosa redirecionada permaneceu a mesma. 
 
Evite a armadilha da atribuição de autoria: A atribuição de autoria é particularmente 

difícil, considerando-se a facilidade com que os hackers falsificam informações, burlam os 
procedimentos de log-in e de rastreamento ou outra forma de manterem o anonimato.  

 
A análise das mesmas evidências circunstanciais pode frequentemente levar a conclusões 

extremamente diferentes. Use o tempo precioso gasto no rastreamento de ataques para 
tomar medidas de remediação. 
 

Outros tópicos abordados no relatório: 
 

Como elevar o conhecimento de TI: Com a previsão de que até 2017 haverá uma carência 
de 2 milhões de profissionais especializados em Segurança da Informação em âmbito 
mundial, são necessárias novas abordagens para a utilização de recursos e adoção de 

tecnologia. Caso contrário, as empresas ficarão inevitavelmente em desvantagem em 
relação aos seus adversários. 

 
Informações sobre ameaças internas: As ameaças internas continuarão sendo um dos 
principais fatores de risco para o roubo de dados, tanto por ações acidentais quanto por 

ações maliciosas por parte de funcionários. 
 

Infraestrutura precária: Em 2014, o cenário de ameaças expandiu-se até a própria 
infraestrutura da rede, quando vulnerabilidades ocultas foram reveladas dentro das bases 
de códigos do Bash, OpenSSL, SSLv3 e outros que são populares há décadas. 

 
IoT – multiplicadora de ameaças: A Internet das Coisas (IoT) aumentará 

exponencialmente as oportunidades de exploração, já que a previsão é de que existirão 
de 20 a 50 bilhões de dispositivos conectados no mundo até 2020. A IoT oferece 
aplicações e conectividade nunca antes imaginadas, mas a facilidade de uso e o desejo de 

inovação geralmente se sobrepõem às preocupações com segurança. 
 

Os dados para o Relatório de Ameaças 2015 foram coletados e avaliados através do 
ThreatSeeker Intelligence Cloud, que recebe até cinco bilhões de solicitações diárias de 
todo o mundo. A interpretação técnica foi fornecida pelo Websense Security Labs com 

base em entrevistas e pesquisas conduzidas por pesquisadores e engenheiros na Europa, 
Oriente Médio, Ásia e América do Norte, que analisaram as atividades de ataques e seus 

impactos em toda a cadeia de destruição de ameaças. 
 
Faça o download do Relatório de Ameaças 2015 completo. 

http://www.websense.com/2015ThreatReport

