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 INDÚSTRIA VAI À JUSTIÇA CONTRA O GOVERNO PARA REDUZIR CONTA DE LUZ 

 EM CRISE, MONTADORAS FECHAM VAGAS DE TRABALHO 

 PARA NÃO DEMITIR EM CURITIBA, VOLVO PROPÕE PLR MENOR E REAJUSTE SEM 

GANHO REAL 

 DEMISSÕES EM CURITIBA ENCOBREM GERAÇÃO DE EMPREGOS NO INTERIOR 

 FRANCISCHINI “PARTICIPOU DE TUDO”, DIZ EX-COMANDANTE DA PM APÓS SE 

DEMITIR 

 COM BUSCA MAIOR, DESEMPREGO É O MAIS ALTO EM 2 ANOS 

 COMPLIANCE: UM INSTITUTO COM CONTORNOS LEGAIS 

 INDÚSTRIA AUTOMOTIVA BRASILEIRA TEM PIOR ABRIL DESDE 2007 

 GREVE NA CHERY CHEGA AO FIM APÓS UM MÊS 

 PRODUÇÃO DE VEÍCULOS CAI E ESTOQUE CHEGA A 50 DIAS 

 ABRIL FOI FUNDO DO POÇO, DIZ ANFAVEA 

 MÁQUINAS AGRÍCOLAS: VENDAS RECUAM 23% 

 EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS DIMINUEM 1,2% NO ANO 

 ARCELORMITTAL VENDE MAIS NO BRASIL, MAS RECEITA CAI 

 MAIS DE 10 MIL TRABALHADORES ESTÃO PARADOS EM FÁBRICAS DE VEÍCULOS 

 INFLAÇÃO OFICIAL FICA EM 0,71% EM ABRIL, A MENOR TAXA DO ANO, MOSTRA 

IBGE 

 A EXPECTATIVA DA EMPRESA É QUE, APÓS DEZ MESES, A PRODUÇÃO ATINJA A 

PLENA CAPACIDADE DA 1ª FASE 

 DISPUTA COM CHINESES E RUSSOS FAZ PREJUÍZO DA ARCELORMITTAL TRIPLICAR 

 ARCELORMITTAL REDUZ EXPECTATIVA DE GANHOS PARA DEMANDA DE AÇO NOS 
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EUA 

 RIO TINTO SE MOSTRA INABALÁVEL SOBRE PLANOS DE EXPANSÃO EM MINÉRIO 

DE FERRO 

 MUDANÇA NO CÁLCULO DO PIB REDUZ PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA 

ECONOMIA 

 CARCON/LMC REBAIXA PROJEÇÃO DE VENDAS 

 BRASIL TEM QUE SE INTEGRAR À "NOVA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL", DIZ EX-

MINISTRO 

 PROTESTO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO MOVIMENTA CENTRO DO RIO 

 VOLVO ENCERRA SEGUNDO TURNO DE PRODUÇÃO NO COMPLEXO INDUSTRIAL DE 

CURITIBA 

 ALTA DO ICMS FAZ INFLAÇÃO DA GRANDE CURITIBA ATINGIR O DOBRO DO 

ÍNDICE NACIONAL 

 TERCEIRIZAÇÃO- FAÇA VALER A SUA OPINIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 
 
 

Indústria vai à Justiça contra o governo para reduzir conta de luz 

08/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

A escalada dos encargos cobrados na conta de luz foi parar na Justiça e poderá custar 
alguns bilhões ao governo federal. A Associação Brasileira de Grandes Consumidores 

Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace) acaba de protocolar uma ação 
na Justiça contra a cobrança da Contribuição de Desenvolvimento Energético (CDE), que 
neste ano vai recolher R$ 18,9 bilhões da sociedade brasileira.  

 
O argumento da Abrace, que tem 46 grandes empresas como associadas, é que não há 

base legal para a cobrança do encargo da forma como está sendo feita pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica.  

CÂMBIO 

EM 08/05/2015  

 Compra Venda 

Dólar 2,979 2,979 

Euro 3,348 3,349 
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A Medida Provisória 579, que reduziu a conta de luz em média em 20%, reuniu uma série 
de custos de políticas públicas na CDE para ser paga pelo Tesouro Nacional.  
 

Agora, com o ajuste fiscal e o chamado realismo tarifário, o governo desistiu de bancar os 
custos e jogou para a sociedade arcar com a conta. 

 

Em crise, montadoras fecham vagas de trabalho 

08/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Depois de um ligeiro respiro em março, as vendas de veículos voltaram a cair em abril, 
levando as montadoras a cortar mais postos de trabalho e reduzir a produção. O resultado 

é que os números de veículos comercializados e produzidos no país entre janeiro a abril 
voltaram aos patamares de 2007.  

 
Em abril, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (7) pela Anfavea, a 
associação das montadoras no país, foram vendidas 219,2 mil unidades (entre 

automóveis, utilitários, caminhões e ônibus), uma queda de 25,2% frente ao mesmo mês 
de 2014 e de 6,6% em relação a março. 

 
Sem compradores nas revendas e os pátios cheios, a produção sofreu uma freada forte: 
foram fabricados no mês 217,1 mil unidades, 14,5% a menos que em março, e 21,7% 

abaixo de um ano antes. Apesar disso, os estoques que eram de 360,4 mil unidades, 
subiram para 367,2 mil no mês passado, número que corresponde a 50 dias de vendas. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Além da antecipação de férias coletivas, da concessão de licenças remuneradas e da 
suspensão temporária de contratos de trabalho (layoff), as montadoras continuaram 

cortando pessoal de seus quadros.  
 
Nos quatro primeiros meses do ano foram cortados 4,9 mil postos no setor, e em 12 

meses até abril esse número chega a 14,6 mil, uma redução de quase 10% do total de 
postos da indústria automobilística no país: o total de empregados do setor passou de 
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154,2 mil para 139,6 mil trabalhadores no período (incluindo o setor de máquinas 
agrícolas e rodoviárias). 
“Fizemos ajustes de pessoal basicamente utilizando programas de demissões voluntárias 

(PDV). Mas reconheço que mesmo com essa redução ainda estamos com excedente de 
pessoal”, afirmou Luiz Moan, presidente da Anfavea.  

 
Segundo ele, os meses de maio e junho também devem ser ruins para o setor, mas a 
tendência é de melhora no segundo semestre. “Temos sinais de que o pior já passou”, 

disse. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Para não demitir em Curitiba, Volvo propõe PLR menor e reajuste sem ganho 

real 

08/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 
Após uma série de quedas bruscas na produção e venda de caminhões e ônibus nos 

primeiros meses do ano, a Volvo antecipou, nesta quinta-feira (7), a proposta de 
negociação dos salários e Participação nos Lucros e Resultados (PLR) dos quase 4 mil 

trabalhadores da fábrica em Curitiba. A data-base da categoria é em setembro. 
 
A empresa propõe não fazer demissões até o fim do ano, se os trabalhadores aceitarem 

reduzir em 50% o potencial máximo do PLR - de R$ 30 mil para R$ 15 mil - e reajustar os 
salários menores de R$ 7 mil apenas com a reposição da inflação do período. Para os 

salários maiores, a proposta é um aumento de valor fixo com base no INPC. 
 
Em nota, a Volvo afirma que as medidas visam a adequação à crise no mercado e às 

incertezas na economia. “A empresa terá que encerrar o segundo turno da produção de 
caminhões, provocando um contingente excedente de 600 funcionários”, diz o documento. 

O segundo turno será encerrado a partir da próxima segunda-feira (11). 
 
O vice-presidente de Recursos Humanos da Volvo, Carlos Morassutti, afirma que até 

agora não houve sinalização positiva dos representantes dos trabalhadores sobre a 
proposta. “Não estamos propondo nada de absurdo.  

 
Mesmo em um ano complicado a empresa está disposta a colocar um PLR de R$ 15 mil. 
Se você olhar o mercado verá que não é ofensa fazer essa proposta” diz. Morassutti 

afirma a empresa tem o intuito de “preservar as 600 pessoas a mais” com a negociação. 
 

Em entrevista divulgada no site do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, o 
presidente Sergio Butka, afirma que os trabalhadores da Volvo já rejeitaram a proposta 
da empresa, em assembleia realizada na noite de quarta-feira (6) e na manhã desta 

quinta (7).  
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“Precisamos manter o foco na luta pela manutenção dos empregos, mas ao mesmo tempo 
também não podemos aceitar qualquer tentativa de redução de direitos conquistados com 
anos de luta”, diz. Butka foi procurado pela Gazeta do Povo, mas não retornou as ligações 

até o fechamento da reportagem. 
 

Cenário 
 

No fim do mês passado, a Volvo liberou por duas semanas 1,5 mil trabalhadores, a partir 
do feriado de 21 de abril até o último fim de semana. Além disso, pelo menos 1,7 mil 

funcionários tiveram férias coletivas em março. 
 

Em abril, a produção de caminhões no Brasil caiu 44,3% sobre o mesmo período do ano 
passado, para 6.864 unidades, acumulando queda no quadrimestre de 45,2%, de acordo 
com dados da Anfavea, associação que representa o setor. 

 

Demissões em Curitiba encobrem geração de empregos no interior 

08/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
O Paraná gerou 19.359 empregos formais nos últimos 12 meses até março, mas o saldo 

positivo poderia ser maior se não fossem as 6,6 mil demissões em Curitiba e região 
metropolitana, ocorridas principalmente na indústria automotiva e na construção civil.  
 

O desempenho deixa evidente as desigualdades regionais, mas também entre os setores, 
já que a variação positiva é segurada basicamente por serviços e comércio. 

 
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do 
Trabalho e Emprego, mostram que só a indústria do material de transporte, que engloba 

as montadoras de veículos e autopeças, cortou 5.162 postos de trabalho no Paraná. Isso 
representa uma queda de 11,5% na comparação com o mesmo período anterior. 

 
“A Região Metropolitana de Curitiba concentra justamente essas indústrias e vem 
sofrendo mais porque não tem produção agrícola. Essas companhias, de forma geral, 

dependem mais de crédito, que está mais caro, e por isso estão demitindo”, analisa o 
economista Roberto Zurcher, da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). 

 
Quando o setor automotivo entra em crise, as demissões não se restringem às 

montadoras de veículos. Elas se multiplicam pela cadeia de fornecedores de autopeças e 
fabricantes de equipamentos auxiliares, como os implementos rodoviários, incluindo a 
indústria metalúrgica e mecânica. 

 
Outro setor que puxou para baixo a evolução do emprego na Grande Curitiba, a 

construção civil vinha de um ritmo alto de contratações nos últimos anos, mas sentiu os 
sinais mais fortes de desaceleração em 2015. O setor foi responsável pelo corte de 3.577 
postos de trabalho no Paraná nos últimos 12 meses. 

 
Setor têxtil 
 

Isoladamente, o interior do estado tem saldo positivo de admissões e demissões de 
aproximadamente 26 mil vagas no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o Caged. A 
única região do interior que cortou mais postos de trabalho do que contratou foi o 

Noroeste, polo de indústrias do vestuário e têxtil. 
 

E foi justamente este o segmento que mais demitiu no estado no período, com o corte de 
6.505 trabalhadores. 
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“No Noroeste, essa questão não vem de hoje. Em função da concorrência internacional 
dos produtos chineses, o setor tem enfrentado dificuldades há algum tempo e já 
demonstrava uma constante eliminação de postos de trabalho”, afirma o economista 

Fabiano Camargo da Silva, do Dieese-PR. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Setor de alimentos e bebidas é exceção positiva na indústria de transformação 
 
A indústria de transformação, que produz bens de consumo e máquinas, amarga um saldo 

negativo de 13.663 vagas, entre admissões e demissões, nos últimos 12 meses. A única 
exceção nesse setor foi a fabricação de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico, que 

gerou 5.709 empregos.  
 
O segmento, fortemente ligado ao desempenho da agropecuária, é o quarto que mais 

criou empregos no estado, atrás dos serviços (6,9 mil vagas), do setor imobiliário (6,5 
mil) e do comércio varejista (6,5 mil). 

 
“O setor de alimentos é uma vocação do Paraná, porque temos uma terra muito 
produtiva. Então, se o agronegócio vai bem, esse resultado se multiplica. Não fica restrito 

apenas à produção agrícola, mas a toda a rede que vem depois”, explica o economista 
Roberto Zurcher, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná.  

 
“Todos os setores e regiões que possuem produção ligada ao agronegócio tem evolução 
na geração de empregos”, completa. 

 



Câmbio ajuda 
 

O economista do Dieese-PR, Fabiano Camargo da Silva, aponta a influência positiva do 
dólar mais caro. “Assim como comércio e serviços, alimentação continua puxando para 

cima os índices do estado. O setor de carnes acaba tendo um grande peso no interior e foi 
favorecido nos últimos meses pelo câmbio mais alto”, diz. 

 

Francischini “participou de tudo”, diz ex-comandante da PM após se demitir 

08/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Oito dias após a “batalha” do Centro Cívico, o coronel César Kogut pediu na noite desta 
quinta-feira (8) exoneração do comando da Polícia Militar do Paraná (PM). Ele alegou ao 

governador Beto Richa (PSDB) “dificuldades insuperáveis” no relacionamento com a 
direção da Secretaria da Segurança Pública.  

 
Horas depois, em entrevista exclusiva à Gazeta do Povo, Kogut voltou a responsabilizar 
diretamente o secretário da Segurança, Fernando Francichini, pela ação policial contra os 

professores e servidores estaduais, que deixou 213 feridos.  
 

Coordenação  
 

De acordo com Kogut, a coordenação operacional da PM é legalmente do secretário da 
Segurança. Por consequência, a responsabilidade pela ação não pode ser somente dos 

policiais militares. “A responsabilidade pelos atos, certos ou errados, é em conjunto entre 
a PM e quem esteve na execução do planejamento.  

 
Legalmente, a coordenação operacional pertence à Sesp [Secretaria Estadual da 
Segurança Pública]”, disse o ex-comandante. 

 
Kogut, que deve ir para a reserva da PM, defendeu a tropa ao reafirmar que os policiais 

não provocaram o confronto com os professores e servidores, pois os manifestantes 
avançaram primeiro. A PM, disse ele, reagiu depois que os bloqueios para proteger a 
Assembleia Legislativa foram furados. 

 
Sobre os disparos de balas de borracha, o coronel revelou, pela primeira vez, o nome dos 

homens que deram as ordens. “Teve ordem dos comandantes operacionais – que eram, 
no momento, Nerino e Arildo [coronel Arildo Luís Dias, que foi o comandante da operação 

no dia 29]”.  
 
Kogut ainda afirmou que apenas o Ministério Público e a PM, que abriu um inquérito 

militar, poderão dizer se houve excessos da corporação. 
 

Apesar de deixar o comando da PM, Kogut disse que não se sente abandonado pelo 
governador Beto Richa e nem que perdeu uma queda de braço com Francischini. “Não 
estou saindo pelos atos lá da Assembleia. Estou saindo porque acho realmente que não 

tem como eu me relacionar com o secretário. 
 

” O coronel afirmou que em momento algum se sentiu desamparado pelo governo. “Não 
fui abandonado pelo governo. Foi uma decisão em conversa entre eu e o governador. O 
governador está abalado.” 

 
Na avaliação de Kogut, Francischini terá muitas dificuldades de relacionamento com a 

corporação em razão do que disse durante a entrevista coletiva. “Hoje a PM inteira tem 
uma visão. Os coronéis tomaram uma posição em nome da corporação”, disse, se 
referindo à carta de repúdio enviada a Richa.  
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O manifesto foi assinado por 16 dos 19 coronéis da ativa da PM. “Saio de bem com o 
efetivo. A PM está bem unida e continua trabalhando.” Kogut disse também que acredita 
que a relação entre professores e policiais será restabelecida em breve.  

 
Kogut ressaltou ainda que o subcomandante Nerino Mariano de Brito foi exonerado antes 

de ele deixar o comando da PM. Portanto, quem assume o comando-geral 
automaticamente é o chefe do Estado-Maior, coronel Carlos Alberto Bührer Moreira e não 
Nerino. O novo comandante também é o responsável pelo inquérito policial militar que 

apura os abusos cometidos pela PM na manifestação de 29 de abril. 
 

No Palácio Iguaçu, a saída de Kogut é vista como “o começo do processo de 
reestruturação da segurança”. Especula-se que Francischini também não permanecerá no 
cargo. Mas no governo ninguém confirma oficialmente a possível saída do secretário. 

 
Na quarta-feira, Francischini chegou a ser dado como demitido, mas depois de uma 

reunião com o governador teria sido confirmado no cargo. As cartas assinadas pelos 
coronéis, divulgadas logo a seguir, no mesmo dia, contudo, teriam tornado ainda mais 
difícil a permanência do secretário. 

 
Outro lado 
 

A reportagem procurou à noite a assessoria de imprensa da Sesp para que Francischini se 
manifestasse sobre as declarações de Kogut. Mas a secretaria informou que, devido ao 
horário, não seria possível dar um retorno. A Gazeta do Povo não conseguiu localizar os 

coronéis Arildo e Nerino.  
 

“Não estou saindo pelos atos lá da Assembleia [no último dia 29]. Estou saindo 
porque acho realmente que não tem como eu me relacionar com o secretário 

[Francischini].”- César Kogut, ex-comandante geral da PM do Paraná.  
 

Saída de Kogut não agrada a cúpula da PM 
 
A saída do coronel César Kogut do comando da Polícia Militar não agradou a cúpula da PM. 

Conforme apurou a reportagem, a intenção do coronel era de deixar o comando desde 
que o secretário de Segurança do estado Fernando Francischini se eximiu da culpa pela 

ação ocorrida no Centro Cívico na semana passada, mas Kogut acabou ficando por apelo 
de colegas da corporação.  
 

Na quarta-feira (6), associações que representam os policiais já haviam manifestado 
repúdio às declarações do secretário. 

 
Para o coronel Elizeo Furquim , presidente da Associação de Defesa dos Direitos dos 
Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas (AMAI), mesmo com a troca de comando, 

o relacionamento da instituição com o secretário é insustentável.  
 

“A desconfiança que se instalou é permanente e não foi apenas em relação ao 
comandante [Kogut]. Ele [Francischini] está incompatibilizado com a corporação”, 
declarou. A AMAI deve ingressar com uma ação de improbidade administrativa contra o 

secretário. Segundo Furquim, “na pior das hipóteses”, o governador deveria trocar 
ambos. 

 
“Ele poderia aproveitar a oportunidade para tirar um ganho qualquer nesse sentido, no 
sentido de mudanças positivas, mas não vejo como isso possa ser estabelecido com esse 

grau de desconfiança com o secretário. Ele também precisa ir embora para partimos para 
uma vida nova na corporação.”  

 



Crise institucional 
 

Para o sociólogo e coordenador do Centro de Estudos da Violência da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), Pedro Bodê , a área da segurança pública do estado passa por uma 

“crise institucional sem precedentes”.  
 

“Virou um jogo de empurra-empurra. Não me espantaria se os punidos forem alguns 
soldados que puxaram o gatilho contra os manifestantes, enquanto que os responsáveis 
estavam no comando da operação, envolvendo Executivo e Legislativo”, disse. 

 
Para ele, a situação deveria ser resolvida com a composição de um gabinete de crise, no 

qual conversariam o governador, o secretariado e o comando da PM para, finalmente, 
encontrar uma solução para o problema.  
 

Bodê aponta ainda que essa crise pode gerar efeitos à população. “A segurança pública do 
estado pode ficar prejudicada, enquanto o momento deveria ser usado para produzir 

mudanças positivas”, observa. 
 
Segundo o ex-comandante, o planejamento e o tamanho da operação, que contou com 

1,6 mil policiais, foram determinados por Francischini e pelo subcomandante-geral da PM, 
coronel Nerino Mariano de Brito. “O secretário conhecia e participou de tudo”, disse 

Kogut.  
 
Em entrevista coletiva na segunda-feira (4), Francischini havia responsabilizado a PM pela 

operação, alegando que a secretaria é encarregada apenas pela parte administrativa do 
setor de segurança.  

 
Na quarta-feira (6), Kogut e outros 15 coronéis da PM enviaram carta ao governador em 

que repudiaram as declarações de Francischini. O secretário reagiu e disse que havia sido 
mal interpretado 
 

Richa sacramenta a 4ª troca no comando da Polícia Militar 
 

Esta é a quarta troca de comando da Polícia Militar (PM) em menos de cinco anos de 

governo Beto Richa (PSDB). O coronel César Kogut assumiu a função em outubro de 
2013. Ele substituiu o coronel Roberson Luiz Bondaruk, que esteve no cargo por dois anos 
e pediu afastamento por motivo de saúde.  

 
A entrada dele no comando ocorreu em meio a impasses sobre a proposta de colocar 

policiais na guarda de presos em delegacias e cadeias públicas. No discurso de posse, 
Kogut ressaltou que daria continuidade ao trabalho do seu antecessor. Antes de assumir o 
comando, ele chefiava a 2ª Regional da Polícia Militar, em Londrina.  

 
Quando da ação policial que culminou em cerca de 200 feridos no Centro Cívico, na 

semana passada, o comandante defendeu a atuação dos PMs, ressaltando que um grupo 
de manifestantes tentou furar o cerco em torno da Assembleia. Kogut daria uma 
entrevista coletiva nesta sexta (8), mas o evento foi cancelado pela PM na noite desta 

quinta (7).  
 

Com busca maior, desemprego é o mais alto em 2 anos 

08/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

A demanda por postos de trabalho superou a geração de vagas e fez a taxa de 
desemprego subir no primeiro trimestre no país para 7,9%, o maior patamar em dois 
anos. Diferentemente dos últimos dois anos, em que a procura por emprego era menor, 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/com-busca-maior-desemprego-e-o-mais-alto-em-2-anos-dggf6gipz7b9a880uc57wsfpw


este ano começa com uma corrida por trabalho, o que ajuda a inflar a taxa de 
desemprego.  
 

Com o contínuo arrefecimento da atividade econômica no país, tudo indica que a 
deterioração do mercado de trabalho ganhará força nos próximos meses. 

 
De acordo com a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, realizada 
pelo IBGE, a taxa de desemprego no primeiro trimestre foi de 7,9%, o pior desde o 

verificado no primeiro trimestre de 2013, quando a taxa esteve em 8%. No Paraná, a taxa 
ficou em 5,3%, a terceira mais baixa do país, atrás de Santa Catarina (3,9%) e Rondônia 

(4,4%). 
 
Piora 
 

Alguns indicadores apontam que o mercado de trabalho no país continua a piorar. 
Estimativa da taxa de desemprego nas seis principais regiões metropolitanas feita pelo 

grupo Catho e Fipe indica que haverá outro salto da taxa de desemprego em abril, com 
alta de 1,3 ponto porcentual ante igual mês em 2014.  
 

Se confirmado, será o maior crescimento do indicador sobre igual período do ano anterior 
desde 2003. A estimativa é feita com base em informações de currículos, anúncios de 

vagas e de contratações. 
 
A principal diferença do resultado atual para o dos últimos dois anos é que, no passado, 

apesar de uma economia em desaceleração, havia um saldo positivo entre o crescimento 
da população ocupada e desocupada.  

 
Neste trimestre, o saldo ficou negativo em 113 mil pessoas. O aumento do contingente de 

empregados, portanto, foi inferior ao crescimento da população desempregada. Um 
segundo problema foi a estagnação da renda que, após quase uma década de 
crescimento, estacionou em R$ 1.840. 

 

 
 

 



Compliance: um instituto com contornos legais 

08/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

Corrupção é, inequivocamente, tema do momento. Segundo pesquisa recente do Instituto 
Datafolha, ela representa hoje o maior problema do Brasil para 22% dos entrevistados. 
Ao lado da saúde, é o tema mais citado.  

 
Há quatro anos, não constava sequer entre os cinco primeiros temas, atrás, portanto, de 

problemas como desemprego e fome. Com as manifestações de 2013 e 2015, o 
julgamento do mensalão, os novos escândalos em nível federal e estadual e, em especial, 
a Operação Lava Jato, a percepção popular mudou radicalmente.  

 
No âmbito legislativo, a grande novidade foi a chamada Lei Anticorrupção, em vigor há 

pouco mais de um ano. Sua discussão no Congresso Nacional iniciou-se antes dos eventos 
mais recentes citados acima, mas sua aprovação foi claramente apressada em virtude 
deles. Até algumas semanas atrás, sua existência tinha importância acadêmica. 

 
Discutiu-se sua estrutura, publicaram-se livros e artigos, mas não se teve notícia de 

processos administrativos ocorridos com base nela. Essa situação altera-se com a 
publicação do Decreto 8.420, que regulamenta a lei em nível federal.  
 

É possível questionar-se o porquê da demora de mais de um ano na regulamentação da 
lei. O estado do Paraná, por outro lado, apressou-se em regulamentá-la, já no ano 

passado, mas o fez apenas para determinar a competência da Controladoria-Geral do 
Estado do Paraná para conduzir processos administrativos. O decreto federal é mais 
minucioso e esclarecedor.  

 
Em especial, é de grande valia para as pessoas jurídicas, destinatárias da lei, pois lhes 

permite finalmente tomar conhecimento sobre como programas de integridade (a serem 
implantados antes da instauração do processo) e acordos de leniência (a serem firmados 

após início do processo) podem auxiliá-las a reduzir as penalidades que lhes podem ser 
aplicadas.  
 

E por que isso é importante? Não bastaria deixar de praticar as condutas sancionadas pela 
Lei Anticorrupção? Claramente a resposta é não! Afinal, o princípio básico da nova 

legislação – e é exatamente nesse aspecto que ela é inovadora – é o fato de que as 
pessoas jurídicas respondem pelos atos de terceiros, desde que tais atos tenham sido 
praticados em seu interesse ou benefício, ainda que não exclusivo.  

 
Em outras palavras, os atos de empregados, diretores ou conselheiros, mas igualmente os 

atos de agentes externos (despachantes, advogados, representantes, parceiros, 
contratados) podem levar à responsabilidade da pessoa jurídica, sem que esta possa 
alegar que não os instruiu para agir dessa maneira ou que estes agiram em interesse 

próprio.  
 

Essa responsabilidade justifica-se em virtude do próprio risco da atividade e das condições 
que a empresa tem de prevenir-se quanto às ações de seus agentes internos e externos. 
 

A essa prevenção a Lei Anticorrupção dá o nome de programa de integridade, o que 
equivale, no jargão empresarial, às chamadas regras de compliance. O decreto 

regulamentador, de forma original, define um padrão para esses programas, os quais na 
realidade já existem em grandes empresas, sobretudo em multinacionais sujeitas a outras 
legislações.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/compliance-um-instituto-com-contornos-legais-64hzjbxwa0ttnedwm8keahs44


Nesse sentido, o programa de integridade é indicado como causa atenuante no cálculo da 
multa a ser aplicada pela autoridade. Esta, que pode chegar a até 20% do faturamento 
bruto da pessoa jurídica, pode ser reduzida em até quatro pontos percentuais em virtude 

da existência e aplicação de um programa de integridade.  
 

Supondo-se, como é razoável, que as circunstâncias do caso levem a estabelecimento 
prévio da multa em 10%, a existência do programa de integridade efetivamente aplicado 
pode levar a uma redução de 40% desse valor. Nenhuma outra causa atenuante prevista 

no decreto pode reduzir a multa de forma tão considerável.  
 

Objetivamente o programa será avaliado através de fatores como a existência e aplicação 
de códigos de conduta e de ética, de treinamentos e análise de riscos periódicos, de 
registros contábeis apropriados, de procedimentos internos específicos para coibir fraudes 

em licitações e transações com o setor público; o comprometimento da alta direção para 
com essas regras; a aplicação efetiva das sanções previstas de instâncias independentes 

para a aplicação do programa e de canais de denúncias; procedimentos para a pronta 
interrupção de irregularidades, de diligências para contratação e controle em processos de 
reestruturação da empresa, bem como a transparência quanto a doações de campanha. 

 
Empresas de pequeno porte e microempresas, por outro lado, sujeitam-se a padrões de 

compliance um pouco mais simplificados, mas ainda assim deverão atender boa parte das 
exigências citadas acima.  

 
Mesmo que efetivamente incorporado na cultura da empresa, o compliance não afasta 
uma eventual punição da empresa, mas contribui consideravelmente para a redução da 

penalidade.  
 

Mais importante: um programa de integridade pode ser o diferencial para prevenir a 
prática de condutas ilícitas, pois garante o controle e consciência prévios. As empresas 
que levarem esse aspecto a sério e incorporarem essas práticas darão um grande passo 

para que seu nome não conste, em breve, das páginas e seções policiais. 
 

Indústria automotiva brasileira tem pior abril desde 2007 

08/05/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A indústria brasileira de veículos teve queda de 21,7% na produção de abril sobre o 
mesmo período do ano passado, no pior resultado para o mês desde 2007, diante da forte 
queda do mercado interno e fraqueza nas exportações, que vem principalmente da crise 

na Argentina.  
 

As montadoras instaladas no país produziram 217,1 mil automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus em abril, queda de 14,5% sobre março, segundo dados divulgados 
nesta quinta-feira pela associação que representa o setor, Anfavea. Em abril de 2007, a 

produção de veículos havia sido de 211.147 unidades.  
 

No acumulado de janeiro ao mês passado, o setor teve produção de 881,8 mil unidades, 
queda de 17,5% sobre o mesmo período de 2014 e também pior desempenho para o 
período desde 2007.  

 
Apesar da queda na produção, os estoques do setor voltaram a subir, atingindo 367,2 mil 

veículos no mês passado ante 360,4 mil em março. O volume é suficiente para atender 50 
dias de vendas, considerando o ritmo de licenciamentos de abril, segundo a Anfavea.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1625980-industria-automotiva-brasileira-tem-pior-abril-desde-2007.shtml


A entidade reduziu no início de abril suas projeções para o ano, passando a esperar queda 
de 10% na produção de veículos deste ano, para 2,832 milhões de unidades. A entidade 
começou o ano esperando crescimento de 4,1%.  

 
A expectativa para as vendas também foi mantida pela a entidade nesta quinta-feira. A 

previsão é de queda de 13,2%, para 3,038 milhões de veículos.  
 
TENDÊNCIA CONTINUA  

 
A indústria terminou abril com 139.580 postos de trabalho ocupados, uma redução de 

9,5% ante o total verificado no mesmo período de 2014.  
 
A queda na produção tende a se prolongar, uma vez que as montadoras seguem tomando 

medidas para se adaptarem ao recuo da demanda. Apenas nesta semana, por exemplo, 
Volkswagen paralisou sua fábrica em São Bernardo do Campo (SP) por 10 dias, segundo 

sindicato local, enquanto a Fiat concedeu férias coletivas para 2.000 funcionários de sua 
fábrica em Betim (MG) por 20 dias.  
 

Segundo o presidente da entidade, Luiz Moan, os meses de maio e junho também devem 
ser ruins para o setor. "Maio e junho ainda serão meses bastante difíceis (...) Vamos 

aguardar o Plano Safra e as campanhas de vendas antes de revermos as previsões para o 
ano", disse ele a jornalistas.  

 
"Temos sinais de que o pior já passou, mas é preciso a aprovação do ajuste fiscal pelo 
Congresso para ajustar as expectativas do mercado", disse Moan.  

 
CAMINHÕES PARADOS  

 
Em abril, a produção de caminhões, um importante indicador da confiança dos 
empresários para investir, caiu 44,3% sobre o mesmo período do ano passado, para 

6.864 unidades, acumulando queda no quadrimestre de 45,2%.  
 

Segundo a Anfavea, as vendas de veículos novos no Brasil em abril caíram 6,6% sobre 
março e 25,2% sobre o mesmo mês de 2014, a 219,3 mil unidades. Desde o início do 
ano, os licenciamentos registram tombo de 19,2% sobre o mesmo período de 2014, a 

893,63 mil unidades.  
 

Já as exportações de veículos no mês passado somaram 28.761 unidades, queda de 10,7 
por cento sobre março e de 18,4 por cento sobre abril do ano passado, apesar do cenário 
cambial mais favorável, segundo os dados da Anfavea.  

 
"Os números refletem a situação econômica da Argentina, nossa principal cliente no 

exterior. Estamos reforçando as vendas para outros mercados como México, Peru, 
Colômbia e África", disse Moan.  
 

Greve na Chery chega ao fim após um mês 

08/05/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

Metalúrgicos aprovaram fim da greve em assembleia realizada na manhã do dia 7 
Terminou após um mês a greve na fábrica da Chery, em Jacareí (SP). O Sindicato dos 

Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e a montadora chegaram a uma proposta 
de acordo na quarta-feira, 6, aprovada em assembleia na manhã do dia 7. Com isso os 
470 trabalhadores voltaram à atividade. 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21931/greve-na-chery-chega-ao-fim-apos-um-mes


Segundo o sindicato, a Chery concordou em acatar cerca de 50 cláusulas já praticadas 
pela General Motors e pelo Sindicato Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões, 
Automóveis e Veículos Similares (Sinfavea). Entre elas está a estabilidade os portadores 

de doenças ocupacionais. 
 

O entendimento entre a fabricante e os trabalhadores só ocorreu na terceira audiência de 
conciliação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A Chery concordou em reajustar o 
piso de R$ 1.199 para R$ 1.850 (retroativo a 1º de abril), estender o convênio médico 

para os familiares dos trabalhadores (a empresa pagará 35% do valor), reduzir 
gradualmente a jornada de trabalho de 44 para 42 horas semanais.  

 
Aprovou também o fim da cobrança das refeições e a estabilidade de 90 dias para todos 
os trabalhadores. 

 
De acordo com o sindicato, os pontos para os quais não houve acordo irão a julgamento 

no TRT em data a ser definida. Segundo o sindicato, a Chery não concordou, por exemplo, 
em estender o reajuste do piso para todas as faixas salariais, inclusive administrativo. 
Propõe 15% de reajuste, enquanto o piso será aumentado em 54%. Do quadro total de 

funcionários da Chery, 70% recebem o piso. 
 

A paralisação começou em 6 de abril e impediu a produção de mais de 600 unidades do 
modelo Celer, de acordo com estimativa da montadora. 

 

Produção de veículos cai e estoque chega a 50 dias 

08/05/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Abril foi o sexto mês consecutivo de queda na produção de veículos na comparação anual. 

Com 217 mil unidades produzidas entre modelos leves e pesados houve expressiva 
retração de 21,7% sobre o mesmo mês de 2014. Na comparação com março a baixa foi 

um pouco mais leve, de 14,5%.  
 
Os dados da Anfavea, associação que representa os fabricantes do setor, foram 

divulgados na quinta-feira, 7. No acumulado do ano foram feitos 881,7 mil veículos, com 
baixa de 17,5% sobre os primeiros quatro meses do ano passado. 

 
-Veja aqui as estatísticas da Anfavea 
 

A forte queda na produção no primeiro quadrimestre foi puxada pelo segmento de 
caminhões, que reduziu em 45,2% o ritmo no período para 30,1 mil unidades. A 

fabricação de ônibus também teve queda expressiva, de 26,6%, para 9,7 mil chassis.  
 
Já as linhas de montagem de veículos leves reduziram em 15,8% as atividades na 

comparação com janeiro a abril do ano passado. Foram feitos 841,8 mil automóveis e 
comerciais leves no período. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21933/producao-de-veiculos-cai-e-estoque-chega-a-50-dias
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O tombo provocou nova subida no já elevado nível de estoques. Foram adicionados 6,8 
mil carros aos pátios das fábricas e concessionárias, totalizando 367,2 mil unidades 
armazenadas. O volume é o suficiente para 50 dias de vendas, um a mais do que o 

apontado na estatística de março.  
 

“Admito que os estoques ainda estão bastante altos. A tendência é de que sejam feitos 
novos anúncios de férias coletivas, layoffs e outras medidas para adequar o nível de 
produção à demanda do mercado”, prevê Luiz Moan, presidente da Anfavea.  

 
Em abril houve mais uma sensível redução no número de trabalhadores atuantes nas 

montadoras, de 0,9% para 139,5 mil pessoas. No acumulado do ano, no entanto, a 
diminuição do quadro de funcionários é expressiva, de 9,5% na comparação com os 
primeiros quatro meses de 2014. Foram cortadas 14,6 mil vagas da indústria automotiva 

nos últimos 12 meses considerando apenas as fabricantes de veículos.  
 

Apesar de reconhecer que não há perspectiva de que o ritmo das fábricas tenha 
aceleração expressiva nos próximos meses, Moan assegura que a indústria concentra 
esforços na manutenção dos empregos. “Mesmo com excedente de pessoal as empresas 

querem preservar ao máximo seus funcionários, que são treinados e qualificados”, 
aponta.  

 
Como medida nesta direção a Anfavea negocia com o governo a implementação do Plano 

de Proteção ao Emprego (PPE), capaz de flexibilizar algumas regras e encargos para que 
as empresas consigam manter os trabalhadores mesmo em períodos de crise. 
 

Uma das sugestões é aumentar o período permitido para a suspensão temporária de 
contratos de trabalho, os layoffs, que têm sido amplamente adotado pelas montadoras 

recentemente. Hoje o afastamento máximo é de cinco meses. 
 
EXPECTATIVAS  

 
Moan tenta amenizar o cenário para os próximos meses, apesar de não haver por 

enquanto nenhuma perspectiva de melhora da demanda e, consequentemente, da 
produção de carros.  
 

Ele espera que o governo conclua logo a fase de anúncio das medidas de ajuste fiscal. “O 
importante é esclarecer as regras do jogo e passar tranquilidade ao mercado, para que os 

setores recuperem a confiança”, analisa. Dessa forma, na visão dele, o mercado poderá 
paulatinamente voltar a um patamar mais saudável de vendas. 
 

Paralelamente o executivo aposta na melhora do nível de exportações com o 
estabelecimento de novos acordos comerciais internacionais e com o fortalecimento de 

parcerias já existentes.  
 
O dirigente aguarda que seja aprovado ainda no primeiro semestre o Plano Nacional de 

Exportações, programa do governo que pretende tornar os produtos brasileiros mais 
competitivos no mercado internacional baseado em três pilares: novos acordos 

internacionais, financiamento às exportações, seguro às vendas externas. 
 
Mesmo diante da complicação do cenário, a Anfavea sustenta as projeções anunciadas no 

início de março. Na análise da entidade a produção de veículos ficará 10% menor em 
2015 na comparação com o ano passado, com a montagem local de 2,8 milhões de 

automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.  
 
Para convergir para este volume a indústria deve acelerar o ritmo nos próximos meses e 

manter média mensal de pelo menos 243,8 mil veículos até dezembro deste ano. O nível 



é elevado na comparação com o registrado no início 2015. De janeiro a abril a indústria 
local fez, em média, 220,4 mil carros por mês. 
 

Moan reconhece que o mercado brasileiro “dificilmente voltará a registrar o crescimento 
de dois dígitos” anotado há poucos anos. Ainda assim, ele acredita que as empresas que 

investiram no País recentemente terão o retorno que procuram.  
 
“Estudo da Anfavea sobre o cenário para 2034 mostra que devemos atingir o patamar de 

7 milhões de unidades por ano”, enfatiza. Segundo ele, é este panorama que as 
montadoras que decidiram produzir ou ampliar fábricas locais tinham em mente quando 

decidiram vir para cá. 
 

Abril foi fundo do poço, diz Anfavea 

08/05/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
“Abril foi difícil e esperamos que maio e junho também sejam, mas não extremamente 

difíceis como foi o mês passado”, disse Luiz Moan, presidente da associação dos 
fabricantes de veículos, a Anfavea, ao avaliar o atual cenário do mercado interno 

brasileiro, após a pronunciada retração de 19% nas vendas acumuladas dos quatro meses 
de 2015 em comparação com o mesmo período de 2014 – que também já não foi um ano 
bom. 

 
Com esse pensamento – e para não puxar as expectativas ainda mais para baixo como já 

fizeram algumas montadoras, consultorias e a associação dos distribuidores, a Fenabrave 
–, a Anfavea manteve inalteradas as projeções para 2015 inteiro, com estimativa de 
queda de 13,2% do mercado total de veículos em relação a 2014, para algo em torno de 

3 milhões de unidades emplacadas.  
 

“Revisamos nossas previsões no mês passado já calculando que o segundo trimestre seria 
difícil como está sendo”, disse Moan. 
 

Até agora, esta é a estimativa mais otimista, já que mesmo esperando por um segundo 
semestre mais aquecido todas as outras previsões partem de retração mínima de 15% e 

vão até 19%, como é o caso da Fenabrave, que no início desta semana rebaixou o as 
expectativas de desempenho. 
 

POTENCIAL 
 

O nível de 893,6 mil veículos emplacados de janeiro a abril está abaixo até do verificado 
no resultado acumulado dos mesmos quatro meses de 2009, quando foram vendidas 909 
mil unidades. Mesmo assim, Moan acredita que será possível vender a média de 263,5 mil 

veículos/mês nos próximos oito meses para atingir a projeção da Anfavea.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21934/abril-foi-fundo-do-poco-diz-anfavea


O dirigente confia na provável aprovação integral do ajuste fiscal promovido pelo governo 
para trazer de volta a confiança do consumidor, que ao mesmo tempo será atraído às 
concessionárias por muitas promoções e descontos das montadoras. 

 
Uma dessas ações é o Festival do Consorciado Contemplado, lançado há duas semanas 

pela Anfavea em conjunto com a Associação Brasileira dos Administradoras de Consórcios 
(Abac), com o objetivo de estimular o cliente de consórcio que já foi contemplado a usar 
seu crédito para comprar o veículo.  

 
“Será uma grande alavanca”, espera Moan. Dezoito montadoras já aderiram ao programa 

com oferta de descontos variados. A Volkswagen, por exemplo, oferece bônus de R$ 500 
para qualquer contemplado, ou de R$ 2 mil se for do seu próprio consórcio. A Fenabrave 
calcula que a primeira fase da campanha tem potencial para vender de 50 mil a 60 mil 

novos veículos nos próximos 45 dias. 
 

Moan destaca que o desejo de compra de um automóvel segue em alta, citando o 
desempenho do mercado de usados, que na contração do segmento de zero-quilômetro 
cresceu 2,2% no primeiro quadrimestre do ano.  

 
“Isso significa que o consumidor continua a querer um veículo, mas por contingência 

parte para o seminovo”, diz. Com o mesmo raciocínio, ele também lembra que em abril 
foram vendidas 82 mil novas cotas de consórcio para aquisição de veículos. 

 
 
O tombo nas vendas em abril, quando foram emplacados apenas 219,2 mil veículos, em 

recuo de 6,6% sobre março e de 25,2% ante o mesmo mês de 2014, foi justificado pelo 
presidente da Anfavea pelo número menor de dias de venda.  

 
“Se tivéssemos em abril os mesmos dias úteis de março o desempenho teria sido bem 
melhor”, avaliou, apontando que a média diária do mês passado foi de 11,5 mil, contra 

10,7 mil no período anterior. 
 

Para isso, Moan turbinou a média ao considerar somente 19 dias úteis em abril, quando 
na verdade foram 20, o que faria o índice recuar pata 10,9 mil, parecido com março. 
 

“Temos de considerar a ponte na segunda-feira (20) que antecedeu o feriado do dia 21, 
quando praticamente não houve movimento, isso sem falar do Rio de Janeiro, que teve 

feriado municipal na sequência e assim a semana inteira ficou sem atividade produtiva”, 
explicou. 
 

Máquinas agrícolas: vendas recuam 23% 

08/05/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

Prejudicada pelo menor número de dias úteis em razão de dois feriados nacionais, a 
venda de máquinas agrícolas em abril somou 4,3 mil unidades, volume 11,5% menor que 

o de março.  
 
No acumulado do ano, as 16,1 mil máquinas vendidas no atacado resultam em queda de 

22,9%. Os números foram divulgados na coletiva mensal da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 

 
“O segmento agrícola é exportador. A expectativa de retorno por causa da volatilidade do 
câmbio e do preço das commodities diminui o interesse do agricultor, mesmo 

considerando que deveremos ter uma safra melhor este ano”, afirma a vice-presidente da 
Anfavea, Ana Helena de Andrade. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21935/maquinas-agricolas-vendas-recuam-23


“Assim, o agricultor vai dar prioridade à compra de sementes e defensivos”, diz Ana 
Helena. A venda de colheitadeiras no acumulado até abril foi de 1.375 unidades, volume 
41,5% menor do que no mesmo período de 2014.  

 
Os tratores de rodas repassados à rede somaram 13,5 mil unidades, resultando em queda 

de 18%. 
PRODUÇÃO  
 

De janeiro a abril, as fabricantes instaladas no Brasil montaram 21 mil máquinas 
agrícolas, volume 21,9% mais baixo que o do primeiro quadrimestre do ano passado. “Foi 

basicamente um ajuste à baixa demanda”, diz a vice-presidente da associação dos 
fabricantes. O volume de colheitadeiras encolheu 43,3% e o de tratores de rodas, 20,4%. 
 

EXPORTAÇÕES 
 

No acumulado até abril o Brasil enviou ao exterior apenas 3,3 mil máquinas, número 
15,9% menor que o dos mesmos meses do ano passado. A queda mais significativa 
ocorreu para os tratores de esteiras, 58,4%.  

 
O presidente da Anfavea, Luiz Moan, aguarda um anúncio do governo de novas regras 

que favoreçam as exportações ainda neste mês ou no próximo: “Agora vivemos com a 
malinha de viagem pronta”, brinca o executivo sobre a expectativa permanente de 

fechamento de novos negócios no exterior. 
 
Ele recorda que o setor de brasileiro de máquinas tem hoje como principais mercados 

externos Estados Unidos, México e Argentina, nesta ordem. Moan lembra que 
recentemente a CNH fechou um contrato com Cuba e ressalta também os embarques 

feitos para vários mercados africanos como Moçambique, Gana, Zimbábue e Senegal. 
 

Exportações de veículos diminuem 1,2% no ano 

08/05/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
O único índice que permanecia positivo para a indústria automotiva apontou para baixo 
em abril. As exportações de veículos recuaram 10,7% no mês na comparação com março, 

para 28,7 mil unidades.  
 

A queda foi ainda mais profunda na comparação com o mesmo período do ano passado, 
de 18,4%. No acumulado dos primeiros quatro meses de 2015 o resultado foi 1,2% 
inferior ao anotado em igual intervalo de 2014, com 108,5 mil automóveis, comerciais 

leves, caminhões e ônibus. 
 

Dados divulgados pela Anfavea, associação dos fabricantes de veículos, evidenciam que a 
performance das exportações foi desigual entre os segmentos. De janeiro a abril as 
vendas internacionais de leves caíram 1,4% na comparação com o mesmo período de 

2014, com 100,4 mil veículos brasileiros entregues em outros mercados.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21936/exportacoes-de-veiculos-diminuem-12-no-ano


Os negócios de caminhões sofreram contração de proporção semelhante, de 1,7%, para 6 
mil unidades até abril. Já o segmento de ônibus cresceu e registrou alta de 7% nas 
vendas externas, com 1,9 mil chassis exportados. 

 
Em valor os resultados são ainda piores, com faturamento de US$ 3,26 bilhões nos 

primeiros quatro meses do ano. O montante é 18,9% inferior ao anotado há um ano. Em 
abril as receitas com exportações somaram US$ 836,1 milhões, com queda de 9,2% 
sobre março e de 26,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado.  

 
Luiz Moan, presidente da Anfavea, esclarece que o resultado é reflexo de diferença no mix 

de produtos. “Em valor a estatística inclui máquinas agrícolas, segmento que acumulou 
queda de quase 16% nas exportações. Além disso houve queda nas vendas externas de 
caminhões, que têm preço mais elevado e, portanto, maior peso no faturamento”, explica 

o executivo. 
 

NOVOS PARCEIROS COMERCIAIS  
 
Apesar do resultado menor no primeiro quadrimestre, a Anfavea conserva a expectativa 

de encerrar 2015 com crescimento de 1,1% nas vendas internacionais, para 338 mil 
veículos. Na análise da entidade, o resultado será puxado pelo Plano Nacional de 

Exportações, programa que a associação espera que seja aprovado ainda no primeiro 
semestre.  

 
A ideia é que o projeto atue em três frentes: na busca por novos acordos comerciais e 
fortalecimento dos já existentes, na oferta de financiamento às exportações e na criação 

de seguro para estes negócios. 
 

Se o plano for implementado nos próximos meses, Moan acredita que as exportações de 
veículos encerrarão 2015 com crescimento ainda maior do que o esperado.  
 

Enquanto o programa não sai, a Anfavea trabalha de forma independente do governo 
para fortalecer as parcerias comerciais com outros países. O presidente da entidade 

aponta já ter colhido bons frutos desse trabalho.  
 
“As vendas para o nosso principal cliente, a Argentina, diminuíram por causa da situação 

econômica de lá, mas temos ampliado os embarques para outros destinos”, enfatiza. 
 

Entre os clientes da indústria automotiva brasileira, Moan cita o México, para onde as 
vendas cresceram 136% no primeiro quadrimestre. Os negócios com a Colômbia também 
se intensificaram, com alta de 8% de janeiro a abril. Além disso, o executivo destaca o 

aumento das exportações para países africanos.  
 

Arcelormittal vende mais no Brasil, mas receita cai 

08/05/2015 - Fonte: Valor Econômico 
 

Apesar de conseguir vender mais no primeiro trimestre, a ArcelorMittal, maior produtora 
de aço do mundo, viu o resultado de sua unidade brasileira piorar.  
 

A receita líquida da empresa recuou 10% em comparação com o mesmo período de 2014, 
para US$ 2,1 bilhões, enquanto o lucro operacional ficou apenas estável em US$ 291 

milhões, praticamente só por conta do menor nível depreciação durante os três meses. 
 
A empresa elevou em 19,1% a produção do aço bruto entre janeiro e março, para 2,87 

milhões de toneladas, e o volume de vendas subiu 16,4%, para 2,7 milhões de toneladas, 

http://www.valor.com.br/empresas/4040748/arcelormittal-vende-mais-no-brasil-mas-receita-cai


mas a desvalorização do real ante o dólar e os preços menores dos produtos derrubaram 
o faturamento.  
 

O preço médio de venda foi de US$ 713 por tonelada, queda de 20,3%. Se o total 
comercializado subiu em um ano, frente ao quarto trimestre houve baixa de 6,5%. O 

grupo disse que os resultados foram afetados por menor demanda de aços planos, dada a 
redução de embarques de placas ao Brasil, e também pelo segmento de longos, por conta 
do enfraquecimento tanto no mercado brasileiro como no argentino. 

 
"As perspectivas para o Brasil continuam piorando, com a economia entrando novamente 

em uma recessão agravada pelos cortes governamentais e pelas consequências da 
investigação da Petrobras ", afirmou a empresa em comunicado sobre o balanço. 
 

A estimativa da companhia para 2015 é de redução de 5% a 7% no consumo de aço pelo 
mercado brasileiro em relação ao ano passado.  

 
Mas a expectativa mais baixa não impediu a siderúrgica de reativar o projeto de expansão 
em João Monlevade (MG), com uma nova usina de fio-máquina que deve ser entregue até 

o fim do ano, e em Juiz de Fora (MG), que deve aumentar a capacidade em 200 mil 
toneladas por ano até 2016. 

 
Mundialmente, a produtora de aço, que tem sede em Luxemburgo, registrou aumento 

significativo do prejuízo no primeiro trimestre, de 255%, alcançando US$ 728 milhões. A 
receita teve retração de 13%, para US$ 17,12 bilhões.  
 

Com os resultados adversos, a projeção de Ebitda no ano foi cortada para intervalo entre 
US$ 6 bilhões e US$ 7 bilhões. 

 

Mais de 10 mil trabalhadores estão parados em fábricas de veículos 

08/05/2015 - Fonte: G1 

 
Em um cenário de queda de 25% nas vendas e de 21,7% na fabricação em abril, na 
comparação com o ano passado, a indústria automotiva busca soluções para adequar a 

produção à demanda em baixa. 
 

Atualmente, são mais de 10 mil trabalhadores parados, em férias coletivas, licença 
remunerada ou cujos contratos foram suspensos temporariamente (layoff). Além disso, 
montadoras têm aberto planos de demissão voluntária (PDVs). 

 
Em abril, a indústria automobilística empregava 139,6 mil pessoas, de acordo com a 

associação das montadoras, a Anfavea. O montante inclui os que atuam em fábricas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias e é 9,5% inferior ao do mesmo mês em 2014. 
 

Na comparação com os últimos anos, esse patamar é superior somente ao de 2010. 
Desse total, 122,2 mil pessoas estavam na produção de carros, caminhões e ônibus em 

abril passado, um volume 8,2% menor que o de 1 ano atrás. 
 
Volkswagen 

 
A marca com maior número de trabalhadores ociosos é a Volkswagen. Na planta de São 

Bernardo do Campo (SP), 8 mil têm férias coletivas por 10 dias, desde a última segunda-
feira (4). 
 

http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/05/mais-de-10-mil-trabalhadores-estao-parados-em-fabricas-de-veiculos.html


Os números são do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A marca não confirma a 
quantidade, mas diz que a produção ficará parada até o dia 14. Na planta, são feitos os 
modelos Gol e Saveiro. 

 

TRABALHADORES PARADOS 

Volkswagen 8.370 

General 
Motors 

2.115 

Mercedes-
Benz 

750 

Ford não informado 

Fiat 

2.000 (a partir de 
11/5) 

 

Em Taubaté (SP), há outros 370 funcionários em layoff, segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos local. Destes, 250 estão parados desde 17 de março. A suspensão de 

contrato, para eles, vale até 17 de agosto. 
 
Os 120 restantes tiveram os contratos suspensos em 27 de abril, por até 5 meses. Nessa 

fábrica a Volkswagen produz os modelos Up, Gol e Voyage. 
 

General Motors 
 
A General Motors, dona da Chevrolet, adota medidas de adequação da produção em duas 

fábricas. 
 

Em São José dos Campos (SP), são 473 trabalhadores com os contratos suspensos desde 
março. Eles ficarão parados até 8 de agosto. Na mesma planta, outros 325 trabalhadores 
terão os contratos suspensos até 7 de agosto. 

 
A montadora também está com um PDV aberto, mas não há informações sobre as 

condições e o número de adesões. Em São José são montados os veículos S10 e 
Trailblazer. 
 

Na fábrica de São Caetano do Sul (SP), desde a última terça-feira (5), 467 funcionários da 
marca estão em "licença remunerada por tempo indeterminado", informa a GM. 

 
Além disso, 850 trabalhadores estão parados desde 10 de novembro. O layoff, neste caso, 
acaba no próximo sábado (9). Lá, são feitos os modelos Classic, Cobalt, Cruze, Montana e 

Spin. 
 

Mercedes-Benz 
 

Na fábrica de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, há 750 
trabalhadores com contratos suspensos até 15 de junho. 
 

E também há um plano de demissões voluntárias, aberto até 15 de maio. A marca não 
informa previsão ou número parcial de funcionários que aderiram. 

 
Em janeiro, a empresa demitiu 160 colaboradores. No final de abril, foi anunciado um 
corte de mais 500 vagas, mas um acordo com o sindicato adiou a decisão com mais lay-

offs e um novo PDV. 
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Segundo a Mercedes-Benz, no local há um excedente de 1.200 trabalhadores, além dos 
750 que estão com os contratos suspensos. A necessidade de mais cortes será reavaliada 
neste mês. 

 

 
Ford 

 
A partir da próxima segunda-feira (11), a Ford implantará layoff na fábrica de São 
Bernardo do Campo. Lá, são feitos caminhões e o New Fiesta hatch. A montadora não 

divulgou o número de funcionários envolvidos no plano. Todos os demais trabalhadores 
das linhas de produção entrarão em férias coletivas até 22 de maio. 

 
Fiat 
 

Na planta da Fiat, em Betim (MG), 2 mil trabalhadores entram em férias coletivas a partir 
da próxima segunda-feira (11). A medida vale por 20 dias e representa cerca de 10% do 

total de funcionários da unidade. 
 



Suzuki 
 
A fabricante japonesa está pronta para fechar sua fábrica localizada em Itumbiara, no sul 

de Goiás. 
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, toda a linha de produção será 

transferida para a fábrica da Mitsubishi, marca da qual é coligada, em Catalão (GO). 
 
Ainda segundo o sindicato, dos 100 funcionários, 60 serão demitidos e o restante pode se 

mudar, caso queira, para Catalão, onde continuariam trabalhando. Os desligamentos 
serão feitos no início de junho. 

 

 
 
Hyundai 

 
Responsável por produzir os modelos Tucson, ix35, HD e HR, a CAOA Montadora informou 
que concedeu férias coletivas de 10 dias, a partir de 22 de abril, para 1.600 colaboradores 

da fábrica situada em Anápolis (GO). 
 

Mahindra 
 
A empresa indiana, que produzia picapes e SUVs em parceria com a Bramont na Zona 

Franca de Manaus, também anunciou que vai encerrar a operação. O grupo chegou a 
vender 250 unidades ao mês, mas não vê mais sentido em continuar no Brasil. 

 
Contracorrente 

 
Seja por conta de novos modelos ou porque se anteciparam à crise, algumas montadoras 
ainda não precisaram tomar medidas neste ano, como a Nissan, que produz veículos em 

parceria com a Renault em São José dos Pinhais (PR) e abriu em 2014 uma unidade 
própria em Resende (RJ).  

 
A fábrica tem capacidade para 200 mil veículos ao ano, mas produziu apenas 30 mil no 
ano passado. 

 
A FCA, que integra Fiat, Chrysler e Jeep, inaugurou em abril um novo polo automotivo em 

Goiana (PE), com capacidade para 250 mil unidades ao ano e expectativa de criação de 9 
mil vagas diretas e indiretas até o final de 2015. Por enquanto, a unidade produz apenas 
o Jeep Renegade. 

 
A Honda, que lançou em março o SUV compacto HR-V, também não reduziu a produção 

em Sumaré (SP). A empresa ainda planeja dobrar a capacidade anual no Brasil com outra 
unidade em Itirapina (SP). 
 

 



Inflação oficial fica em 0,71% em abril, a menor taxa do ano, mostra IBGE 

08/05/2015 - Fonte: G1 
 

A inflação oficial do país, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
perdeu força e ficou em 0,71% em abril – a menor taxa entre os meses de 2015. Entre 
meses de abril, no entanto, a taxa é a maior desde 2011, quando ficou em 0,77%. 

 
INFLAÇÃO OFICIAL 

 
Taxa mensal, em % 
0,460,40,010,250,570,420,510,781,241,221,320,71em 

%mai/14jun/14jul/14ago/14set/14out/14nov/14dez/14jan/15fev/15mar/15abr/15-
0,2500,250,50,7511,251,5 

Fonte: IBGE 
 
Segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o IPCA acumula alta de 4,56% nos primeiros quatro meses do ano – a 
maior taxa para um primeiro quadrimestre desde 2003, quando foi de 6,15%. O IPCA é 

considerado a inflação oficial do país por ser o índice usado para as metas de inflação do 
governo. 
 

Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 8,13% – a maior desde dezembro de 2003, quando 
foi de 9,3%, e 1,63 ponto percentual acima do teto da meta do governo para este ano, de 

6,5%. 
 
"O que chama atenção é que, desde o início do ano, a taxa superou 1%. Então, fez um 

barrigão, e em abril, os preços continuaram a crescer, mas menos acelerado do que nos 
meses anteriores”, disse Eulina Nunes dos Santos, Coordenadora de Índice de Preços do 

IBGE. 
 

“Em janeiro, março e abril, o que explica esses resultados é uma concentração de preços 
monitorados, lembra que foi basicamente os ônibus urbanos, em 2014, nem todos os 
estados aumentaram as tarifas dos ônibus", explicou Eulina. 

 
"Então, já no início do ano, teve uma avalanche de tarifas, isso aliado em janeiro a 

reajustes de tarifa de energia elétrica, mais a introdução do sistema de bandeiras 
tarifárias. E também, se não me engano, em fevereiro, a gente teve a pressão dos 
combustíveis, a gasolina que pressionou a taxa”. “Os monitorados estão muito acima do 

IPCA, 9,31% no ano e em doze meses, 13,39%”, ressaltou Eulina. 
 

A especialista do IBGE acrescentou que a inflação do mês de abril também teve influência 
pela alta do dólar. “Sempre tem a ver com dólar, porque os princípios ativos usados na 
indústria química têm a ver com dólar”, disse. 

 
Conta de luz 

 
Segundo o IBGE, a maior influência para a desaceleração do IPCA em abril veio dos 
preços da energia elétrica. O item subiu 1,31% no mês, depois de uma forte alta de 

22,08% em março, quando refletiu as revisões nos preços das tarifas de todas as regiões 
pesquisadas. 

 
"Com os aumentos ocorridos, o consumidor está pagando neste ano, em média, 38,12% a 
mais pelo uso da energia, enquanto nos últimos doze meses as contas estão 59,93% mais 

caras", explica o IBGE. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/inflacao-oficial-fica-em-071-em-abril-mostra-ibge.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/


“Praticamente o resultado desse ano se deve à energia elétrica", afirmou Eulina. "A 
energia responde por um quarto do IPCA do ano (...) em doze meses, subiu 59,93%. Isso 
significa 19,34% do IPCA de doze meses”. 

 
Alimentos e bebidas 

 
No grupo de alimentos e bebidas, a inflação também perdeu força, passando de 1,17% 
em março para 0,97% no mês passado. Ainda assim, foi o grupo com maior peso sobre o 

indicador. O IBGE destaca as altas de 17,9% no preço do tomate, de 7,05% na cebola, e 
de 6,55% no feijão mulatinho. 

 
De acordo com Eulina Nunes, o tomate “liderou a alta dos alimentos”. “Vem atribuindo a 
seca, por ser um produto muito sensível, explicou. 

 
Assista no vídeo acima: Eulina Nunes fala sobre a alta dos alimentos 

 
Na outra ponta, as quedas mais relevantes de preços entre os alimentos foram vistas na 
batata inglesa (-10,02%), mandioca (-8,38%) e farinha de mandioca (-2,78%). 

 
Remédios 

Entre os grupos de produtos pesquisados pelo IBGE, o de saúde e cuidados pessoais teve 
a maior alta em abril, de 1,32%. Essa elevação foi puxada pelos preços dos remédios, 

que subiram, 3,27%, resultado dos reajustes determinados pelo governo e que entraram 
em vigor em 31 de março. 
 

“A principal contribuição para o resultado de 0,71% em abril, o principal impacto, ficou 
com os remédios, que são reajustados anualmente nesse período. Então, a partir de 31 

de março foi autorizado aumento no preço dos remédios. Então, pode ser que em maio 
tenha algum resíduo do item remédios”, explicou Eulina. 
 

Serviços 
Segundo Eulina, os serviços têm pressionado a inflação nos últimos anos. Mas nesses 

quatro primeiros meses, em especial, o índice dos serviços está abaixo do IPCA geral. 
Isso acontece porque o IPCA geral foi muito pressionado pelos itens monitorados, que nos 
anos anteriores, trouxeram alívio para a inflação. 

 
"Os serviços continuam pressionado, mas em tempos atrás, eles estavam praticamente 

sozinhos”, diz a coordenadora. 
 
Outros destaques 

Entre outros destaques que impactaram a inflação em abril, a liderança foi das passagens 
aéreas, com 10,21%.  

 
De acordo com a coordenadora, isso ocorreu por influência dos feriados no mês. “A 
passagem aérea é muito instável, sobe e desce conforme tem feriado, dependendo muito 

fortemente da procura e do que as empresas disponibiliza”. 
 

 

A EXPECTATIVA DA EMPRESA É QUE, APÓS DEZ MESES, A PRODUÇÃO ATINJA A 
PLENA CAPACIDADE DA 1ª FASE 

08/05/2015 - Fonte: Portos e Navios 
 

A Vale Pecém, indústria da mineradora brasileira Vale que será fornecedora de matéria-
prima para a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), localizada no Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (Cipp), já tem data programada para o início de suas atividades. 

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/29712-a-expectativa-da-empresa-e-que-apos-dez-meses-a-producao-atinja-a-plena-capacidade-da-1-fase
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/29712-a-expectativa-da-empresa-e-que-apos-dez-meses-a-producao-atinja-a-plena-capacidade-da-1-fase


As operações do pátio de minério estão previstas para começarem em setembro deste 
ano, segundo informou a empresa, no documento em que apresenta seus balanços 
patrimoniais dos últimos dois anos. 

 
O empreendimento está sendo instalado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 

do Pecém. 
 
"Espera-se que, após 10 meses, a produção atinja a plena capacidade da primeira fase", 

acrescentou a empresa. O fornecimento de minério de ferro para a CSP será, até o 
presente momento, para atender as necessidades da primeira fase da siderúrgica, que 

terá capacidade de produção de três milhões de toneladas de placas de aço anuais. 
 
Capacidade 

 
Conforme a Vale Pecém, não há estimativas para futuras expansões de suas atividades. A 

segunda etapa da CSP prevê a ampliação da capacidade de produção para até seis 
milhões de toneladas de placas, mas ainda não há data programada para o início da 
construção desta nova fase. 

 
A Vale Pecém será fornecedora exclusiva da CSP, que é uma joint venture na qual da Vale 

S.A. Possui 50% de participação, ficando o restante dos ativos com as sul-coreanas 
Dongkuk (30%) e Posco (20%). Com esta organização, a Vale deverá proporcionar à CSP 

a utilização do minério com valores baixos de consumo de combustível e produtividade 
elevada. 
 

O pátio em implantação será usado para recebimento, estoque, movimentação, 
blendagem (preparação do minério para uso pela CSP) e comercialização de minério de 

ferro e pelotas.  
 
A Vale Pecém envolverá, ao final, investimentos de US$ 96,7 milhões em sua instalação. 

A implantação do empreendimento deverá gerar 172 empregos diretos, principalmente 
nas áreas de engenharia, administração, programação e tecnologia. 

 
Balanço 
 

No balanço apresentado, a companhia apresentou prejuízo operacional de R$ 3,1 milhões 
no fim de 2014, referente a despesas administrativas e impostos e taxas. Como ainda não 

está em operação comercial, não há receitas significativas. 
 
Incentivos 

 
Além dos benefícios garantidos pela sua inclusão em uma ZPE, a Vale Pecém também 

contará com adiamento de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) 
de 30 anos nas operações para a Companhia Siderúrgica do Pecém. 
 

O empreendimento foi o segundo a ser confirmado pela ZPE do Pecém, que é a primeira 
zona do tipo em operação no Brasil, e atualmente a única. 

 
A ZPE conta também, além da Vale Pecém e da CSP, com a White Martins Pecém Gases 
Industriais Ltda., que será planta de produção de gases atmosféricos para suprir a 

demanda de oxigênio, nitrogênio e argônio da unidade industrial da CSP.  
 

A empresa está em instalação no Pecém desde o ano passado, em um investimento 
orçado em R$ 356,87 milhões. 
 



Disputa com chineses e russos faz prejuízo da ArcelorMittal triplicar 

08/05/2015 - Fonte: Valor Econômico 
 

A siderúrgica ArcelorMittal registrou aumento significativo do prejuízo no primeiro 
trimestre deste ano, de 255%, alcançando US$ 728 milhões. O comparativo é com igual 
período de 2014. A receita apresentou recuo de 13% no intervalo, para US$ 17,12 

bilhões. 
 

O prejuízo da companhia com sede em Luxemburgo foi praticamente o dobro do esperado 
pelos analistas, que estimavam perdas de US$ 380 milhões de janeiro a março. Segundo 
a ArcelorMittal, os pedidos dos clientes americanos foram mais fracos, principalmente 

devido à concorrência dos fornecedores de aço chineses e russos. 
 

“Enfrentamos uma série de ventos contrários no primeiro trimestre, incluindo uma queda 
nos preços do minério de ferro, um dólar mais forte e um súbito aumento das 
importações nos Estados Unidos”, afirmou Lakshmi Mittal, presidente executivo da 

ArcelorMittal. 
 

Com os resultados adversos, a empresa reduziu sua projeção de seus lucros antes de 
juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) para um intervalo 
entre US$ 6 bilhões e US$ 7 bilhões. No primeiro trimestre, a companhia contabilizou 

Ebitda de US$ 1,4 bilhão, queda de 22,2% na comparação anual. 
 

A operação brasileira apresentou aumento de 19,1% na produção de aço bruto no 
primeiro trimestre, para 2,87 milhões de toneladas, em relação ao mesmo período do ano 
passado. As vendas, entretanto, recuaram 10% no intervalo, para US$ 2,1 bilhões, devido 

à queda nos preços dos aços longo e plano, além da desvalorização do real frente ao 
dólar. 

 

ArcelorMittal reduz expectativa de ganhos para demanda de aço nos EUA 

08/05/2015 - Fonte: R7 

 
A ArcelorMittal, o maior produtor mundial de aço, reduziu na quinta-feira sua previsão de 
lucro para 2015 devido a uma visão mais pessimista do mercado de aço dos Estados 

Unidos e pelo do impacto da queda dos preços do minério de ferro em seu negócio de 
mineração. 

 
A empresa informou que espera que seus ganhos (Ebitda) em 2015 fiquem entre 6 

bilhões e 7 bilhões de dólares. A companhia tinha definido um intervalo de 6,5 bilhões a 7 
bilhões de dólares anteriormente. 
 

No primeiro trimestre, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização) caiu 21 por cento, para 1,38 bilhão de dólares, ante 1,43 bilhão esperados 

pelo mercado. 
 
Anteriormente, a companhia reduziu suas estimativas para consumo global de aço em 

2015, dizendo que o consumo agora cresceria entre 0,5 e 1,5 por cento em 2015, ante 
previsão inicial de 1,5 a 2 por cento. A companhia vê queda de 2 a 3 por cento no 

consumo aparente de aço nos EUA. A previsão anterior estimava um recuo de até 1 por 
cento. 
 

 
 

http://www.valor.com.br/empresas/4039564/disputa-com-chineses-e-russos-faz-prejuizo-da-arcelormittal-triplicar
http://noticias.r7.com/brasil/arcelormittal-reduz-expectativa-de-ganhos-para-demanda-de-aco-nos-eua-07052015


Rio Tinto se mostra inabalável sobre planos de expansão em minério de ferro 

08/05/2015 - Fonte: Valor Econômico 
 

A Rio Tinto vai continuar com planos para produzir minério de ferro a todo vapor apesar 
da forte queda nos preços, aumentando a pressão sobre rivais grandes e pequenas, que 
enfrentam dificuldades para lidar com as consequências do excesso de oferta. 

 
Enquanto rivais como a BHP Billiton e a Vale amenizaram seus planos de produção no 

médio prazo, a Rio Tinto disse nesta quinta-feira que focará em cortar custos para 
permanecer a produtora mais lucrativa do mundo, mantendo sua projeção de que a 
demanda de aço na China crescerá na direção de 1 bilhão de toneladas ao ano. 

 
"Com o minério de ferro atualmente sendo negociado por volta de 60 dólares por tonelada 

entregue na China, temos mais a fazer para assegurar que mantenhamos a margem entre 
nós e outros produtores", disse o presidente-executivo, Sam Walsh, na assembleia anual 
da mineradora global. 

 
A Rio Tinto, segunda maior produtora de minério de ferro do mundo, e rivais como a Vale 

e a BHP aumentaram a produção ao mesmo tempo em que o crescimento da demanda 
desacelera na maior consumidora, a China, levando a uma queda de 55 por cento nos 
preços desde o início do ano passado que tem ameaçado a sobrevivência de produtoras 

menores. 
 

A Rio Tinto pode continuar a produzir lucrativamente com preços do minério de ferro por 
volta de 30 dólares por tonelada, mas um número crescente de rivais está sofrendo. 
Empresas menores como a Atlas Iron e a BCI Iron estão mais expostas a riscos se os 

preços do minério de ferro permanecerem perto dos níveis atuais por muito tempo. 
 

Mudança no cálculo do PIB reduz participação da indústria na economia 

08/05/2015 - Fonte: Valor Econômico 
 

A participação da indústria de transformação na economia brasileira é menor do que se 
imaginava. A mudança no cálculo do PIB (Produto Interno Bruto, soma de todas as 
riquezas produzidas no País) promovida pelo IBGE deu ao setor industrial uma fatia de 

apenas 10,9% da economia nacional.  
 

Sem as alterações de metodologia das contas nacionais, a participação estaria em 12,7%. 
 

O cálculo faz parte de um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) que confirma a forte deterioração do setor nos últimos anos. “A queda 
da indústria traz consequências graves para todo o País.  

 
O setor é um estimulador do crescimento e um multiplicador da renda”, afirma José 

Ricardo Roriz Coelho, diretor do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp.  
 
A perda de participação da indústria na economia escancarou um descompasso 

econômico. O setor tem uma baixa representatividade num cenário no qual o PIB per 
capita brasileiro ainda é mediano.  

 
Ou seja, o País ganhou uma característica de economia madura antes da hora. 
Normalmente, ao se desenvolverem, os países enfrentam processos de 

desindustrialização, mas com um nível de renda mais elevado.  
 

 

http://www.infomoney.com.br/vale/noticia/4026318/rio-tinto-mostra-inabalavel-sobre-planos-expansao-minerio-ferro
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mudanca-no-calculo-do-pib-reduz-participacao-da-industria-na-economia,1679805


Ranking  
 
O levantamento da Fiesp também analisou o tamanho do setor industrial em 20 países, 

além do Brasil, com renda per capita de mesmo nível. Com base nos dados disponíveis de 
2013, o resultado mostrou que a fatia da indústria brasileira é uma das menores do 

mundo. 
 
Há dois anos, a fatia da indústria de transformação era de 11,5% do PIB, mesmo nível 

observado no Chile e superior apenas à da Grécia (8,5%). Os países com maior 
participação do setor industrial foram Tailândia (32,9%), China (31,8%) e Coreia do Sul 

(31,1%) (ver quadro).  
 
“Até a crise de 2009, a indústria brasileira conseguia manter uma certa participação no 

PIB porque as exportações de manufaturados estavam num nível razoável. Depois da 
crise, a indústria não se recuperou mais e começou a cair vertiginosamente”, diz Nelson 

Marconi, coordenador executivo do Fórum de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(FGV).  
 

O desempenho ruim do setor ficou mais evidente depois da crise internacional porque a 
demanda por produtos manufaturados brasileiros diminuiu nos principais mercados de 

exportação, como Europa e Estados Unidos, afetados diretamente pela turbulência 
internacional.  

 
Na época, o câmbio também se valorizou e elevou a perda de competitividade do setor. 
“A taxa de câmbio se valorizou até 2012.  

 
A balança comercial do setor de manufaturados piorou muito nesse período, o que afetou 

muito a indústria. As medidas que o governo adotou para estimular a indústria foram na 
verdade atendidas em boa parte pelos importados”, afirma Marconi.  
 

No dia a dia das empresas, a perda de participação da indústria se traduziu em ajustes. A 
Fiamm, empresa de autopeças que produz e importa buzinas, chegou a ter três turnos de 

funcionários – no auge de vendas para o setor automotivo.  
 
Hoje, tem apenas um. “Em 2013, tivemos um pico de volume, mas já havia uma 

influência de importados. Este ano o volume está uma tragédia”, afirma Josué Leite de 
Paula, diretor¬geral da empresa Por ora, a projeção da Fiesp é que a indústria de 

transformação continue perdendo participação em 2015. A entidade estima que o setor 
deverá responder por 10,6% do PIB.  
 

O setor lida com uma combinação perversa: aumento no custo de energia, juros elevados 
e crédito mais restrito, além do desaquecimento geral da economia, que reduz a demanda 

por produtos industriais. “Nesses primeiros quatro meses de 2015, a situação está crítica. 
 
O volume está muito abaixo do ano anterior, que já foi menor do que o de 2013. Se 

comparar 2015 com 2013, há uma queda de quase 30% nos volumes pedidos”, afirma 
Edson Furlanetto, presidente da fabricante de autopeças Kostal. 

 

Carcon/LMC rebaixa projeção de vendas 

08/05/2015 - Fonte: Valor Econômico 
 

Após o novo e pronunciado tombo nas vendas de veículos no Brasil em abril, a projeção 
mensal das consultorias Carcon e LMC trouxe à tona números ainda mais negativos para o 
setor este ano. O estudo elaborado especialmente para Automotive Business projeta 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21939/carconlmc-rebaixa-projecao-de-vendas


agora queda de 15,7% para o mercado de automóveis e comerciais leves em 2015, que 
deve fechar com 2,8 milhões de carros vendidos.  
 

O porcentual de retração é mais que o dobro do recuo de 7,1% que era estimado até o 
fim de março passado, quando se esperava emplacamento total de 3 milhões de 

unidades.  
 
“Levando em consideração a atual situação do Brasil, com retração da economia, aumento 

de juros e crédito restritivo, atualizamos nossas projeções no curto e longo prazos”, 
justifica a consultoria.  

 
A Carcon/LMC também joga para baixo o próximo ano: o estudo agora prevê leve alta em 
2016, de 0,9%, para 2,83 milhões de unidades emplacadas, enquanto um mês antes a 

expectativa era de expansão de 4,4% e 3,23 milhões de veículos leves.  
 

“O mercado deverá mostrar sinais de recuperação em 2017, com aumento de vendas de 
cerca de 1,7% em relação a 2016”, diz o estudo, que prevê ainda crescimento gradual 
nos anos seguintes: +2,4% em 2017 e +3,7% em 2018, quando só então o mercado 

voltaria a ultrapassar a casa dos 3 milhões/ano. 
 

Como consequência da redução do mercado interno e da falta de perspectivas de se 
elevar as exportações no curto prazo, a Carcon/LMC também revisou para baixo as 

projeções de produção.  
 
A estimativa agora é de queda de 9,5%, com 2,71 milhões de veículos leves produzidos 

no Brasil em 2015. A consultoria avalia que os lançamentos de novos modelos nacionais 
não têm força suficiente para sustentar o aumento do ritmo das fábricas.  

 
Com isso, também segue em elevação a capacidade ociosa, que já esbarra em 50%. “Os 
investimentos injetados na indústria foram feitos com base em expectativas de 

crescimento que não se confirmaram”, afirma o estudo. 
 

A Carcon/LMC projeta retomada gradual da produção e redução da capacidade ociosa a 
partir de 2016, com crescimento de 3% e 2,8 milhões de veículos leves produzidos. A 
barreira de 3 milhões de unidades/ano só seria ultrapassada a partir de 2018.  

 
CAMINHÕES 

 
As projeções de vendas e produção de caminhões também foram rebaixadas, mas em 
nível mais brando, tendo em vista que o segmento já vinha sendo mais afetado pela 

economia em retração e falta de financiamento desde o princípio do ano.  
 

O levantamento indica agora queda de 34% nas vendas de caminhões este ano, para 90 
mil unidades (um mês atrás a projeção era de -31% e 94 mil). Os segmentos mais 
afetados devem ser os de semipesados e pesados, diz o estudo.  

 
“Pesquisa realizada pela Carcon junto aos tomadores de decisão de compra de caminhões 

mostra que a redução do volume de carga, a situação econômica do País e a falta de 
financiamento são os principais fatores que têm levado esses clientes a postergar a 
aquisição de caminhões”, explica a consultoria. 

 
A Carcon enxerga saturação do mercado brasileiro de caminhões e não prevê a volta de 

níveis de vendas anuais acima de 140 mil ou 150 mil unidades, como se viu em anos 
anteriores a 2014. Patamar acima de 100 mil veículos/ano só voltaria a acontecer a partir 
de 2017, chegando a 106 mil em 2018. 



A Carcon também reduziu em 5 mil unidades o volume esperado de produção de 
caminhões em 2015, para 105 mil, em recuo de 27% sobre 2014. A expectativa é de 
retomada gradual nos anos seguintes, chegando a 126 mil unidades produzidas em 2018. 

 

Brasil tem que se integrar à "nova revolução industrial", diz ex-ministro 

08/05/2015 - Fonte: Agência Brasil 

 
O ajuste fiscal que vem sendo promovido pelas autoridades econômicas do governo 

federal “vai na direção correta”, mas, para que o Brasil possa retomar o desenvolvimento, 
terá de se integrar à “nova revolução industrial”, disse hoje (7) à Agência Brasil o ex-
ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso, presidente do Fórum Nacional. 

 
Promovido pelo Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae), o evento chega à 27ª edição a 

partir de segunda-feira (11), tendo como tema central a estratégia para o 
desenvolvimento do Brasil, a partir do aproveitamento de grandes oportunidades 
econômicas, sociais e culturais.  

 
Com a presença de autoridades e especialistas de diversas áreas, o fórum se estenderá 

até o dia 14, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), no Rio de Janeiro. 
 

Reis Velloso destacou que é urgente fazer o ajuste fiscal, principalmente em relação às 
depesas. "Já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. A carga de impostos 

do Brasil já é maior do que a dos Estados Unidos”, argumentou, ao ressaltar que a 
contenção de despesas deve ser enfatizada no ajuste fiscal, “porque é realmente muito 
importante”. 

 
Em relação às despesas, o ex-ministo sugeriu diminuição no número de ministérios. 

Segundo Velloso, se o país conseguir se integrar à "nova revolução industrial", poderá 
aproveitar as grandes oportunidades que existem em tecnologias, em recursos naturais, 

por exemplo. Com isso, ele acredita que o país poderá alcançar taxas consideradas de 
alto crescimento, em torno de 5% ou 6% ao ano. 
 

A "nova revolução industrial" é a maior desde 1790, quando foi criado o sistema de 
fábricas. A proposta do Fórum Nacional se baseia em estudo do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, Estados Unidos, que destaca a existência de três forças propulsoras por 
trás da "nova revolução industrial".  
 

A primeira força, disse Velloso, aponta novos caminhos em termos de avanços industriais, 
de modo que hoje já é possível criar máquinas inteligentes, como robôs capazes de tomar 

decisões. 
 
A segunda força está relacionada à universalização da digitalização “de praticamente 

tudo”, enquanto a terceira força se refere às inovações como a nanoeletrônica, que é a 
eletrônica do futuro e tende a ser uma das tecnologias do século 21.  

 
Essas forças se relacionam umas com as outras e atuam entre si, e segundo o ex-
ministro, “deixa de existir aquela rigidez da separação entre indústria e serviço”. 

 
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Luciano Coutinho, abrirá o 27º Fórum Nacional, abordando a estratégia de transformação 
do Brasil em país desenvolvido. A sessão terá como convidados especiais os ministros da 
Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-05/brasil-tem-que-se-integrar-nova-revolucao-industrial-indica-forum-nacional


Os painéis de debates serão iniciados na terça-feira (12) pela manhã, com participações 
do ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e do 
presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Jessé de Souza. 

 

Protesto contra terceirização movimenta centro do Rio 

08/05/2015 - Fonte: Agência Brasil 

 
Cerca de 150 manifestantes, carregando vuvuzelas e apitos, protestaram no início da 

tarde de hoje (7), no centro do Rio de Janeiro. O movimento foi acompanhado por 
agentes de trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfico da prefeitura. 
 

Segundo organizadores do ato, os manifestantes protestavam pela valorização do piso 
salarial para os empregados em edifícios e contra o Projeto de Lei 4.330, que 

regulamenta a terceirização, e as medidas provisórias (MP) 664 e 665. 
 
A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem (6) a MP 665, que estabelece novas 

regras de acesso ao seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial. A MP 664, que 
ainda será votada, traz mudanças na concessão de pensão por morte e auxílio-doença. 

 
“A proposta do barulho é para que os síndicos e administradores de condomínio escutem 
nosso apelo por um salário digno, superior ao piso estadual. Um reajuste para quem 

ganha acima da inflação”, afirmou um dos manifestantes, ao usar o microfone do carro de 
som. 

 
O movimento foi promovido pelo Sindicato dos Empregados de Edifícios no Município do 
Rio de Janeiro e contou com o apoio da Federação Nacional dos Trabalhadores em 

Edifícios e Condomínios (Fenatec) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Edifícios e Condomínios (Conatec). Ambas as entidades são filiadas à Força Sindical, com 

sede em São Paulo. 
 

De acordo com os coordenadores, para amanhã (8) está programada outra manifestação, 
das 10h às 16h, no mesmo local, nas esquinas das Avenidas Almirante Barroso e Rio 
Branco, próximo à Estação Carioca do metrô. 

 

Volvo encerra segundo turno de produção no complexo industrial de Curitiba 

08/05/2015 - Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
Medida, que visa a ajustar a produção à baixa demanda do mercado, provocará excedente 

de 600 trabalhadores no complexo, que tem cerca de 4,2 mil funcionários; GM paralisa 
atividades do segundo turno, por tempo indeterminado, em São José dos Campos 
 

A Volvo anunciou nesta quinta-feira que vai encerrar o segundo turno no complexo 
industrial de Curitiba (PR) para ajustar a produção à baixa demanda do mercado. 

Segundo a montadora, a previsão é de que a medida seja tomada a partir de segunda-
feira.  
 

A empresa informou que o encerramento provocará um excedente de 600 trabalhadores 
no complexo, que possui cerca de 4,2 mil funcionários. O anúncio do fim do segundo 

turno ocorre dois dias após 1,5 mil operários da unidade voltarem de afastamento em 
razão do banco de horas. 
 

"As medidas precisam ser tomadas para amenizar os efeitos da crise que afeta o setor de 
transportes no Brasil, provocada pela deterioração dos índices econômicos e pelo baixo 

crescimento da economia", justificou a Volvo em nota à imprensa. De janeiro a abril deste 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-05/protesto-contra-projeto-de-terceirizacao-movimenta-centro-do-rio
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,volvo-encerra-segundo-turno-de-producao-no-complexo-industrial-de-curitiba,1683350


ano, as vendas de caminhões acumulam queda de 39,3% em relação a igual período do 
ano passado, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). 

 
Alegando "esforço para evitar a demissão" dos 600 trabalhadores que se tornarão 

excedentes, a Volvo propôs ao Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba manutenção 
do nível de empregos até dezembro deste ano, sem desligamentos por causa de quedas 
de volume e com utilização de banco de horas emergencial ou de sistema equivalente.  

 
Ofereceu também reajuste na data-base, em setembro, com reposição integral da inflação 

para salários de até R$ 7 mil e redução da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 
para R$ 15 mil em 2015. 
 

Em audiência na noite de quarta-feira e manhã de hoje, a maioria dos trabalhadores 
rejeitou a proposta da empresa, de acordo com o sindicato. Eles consideram que a 

medida apenas mantém o nível médio de emprego e flexibiliza a política salarial. 
 
"Precisamos manter o foco na luta pela manutenção dos empregos, mas, ao mesmo 

tempo, não podemos aceitar qualquer tentativa de redução de direitos conquistados com 
anos de luta", disse o presidente do SMC, Sérgio Butka, em nota postada no site do 

sindicato. 
 

Com a rejeição da proposta pelos trabalhadores, uma nova rodada de negociação deve 
ser realizada entre sindicato e direção da Volvo para tratar do tema nos próximos dias. No 
Complexo Industrial em Curitiba, a Volvo possui cinco fábricas, onde produz caminhões, 

ônibus, motores, cabines de caminhões e caixas de câmbio. Na unidade, cerca de 1,5 mil 
metalúrgicos estiveram em bancos de horas de 24 de abril a 5 de maio para adequar 

produção à baixa demanda do mercado. 
 
GM. Também com o objetivo de adequar a produção à baixa demanda do mercado, a 

General Motors (GM) informou que paralisou a partir desta quinta-feira (7), por tempo 
indeterminado, as atividades do segundo turno da fábrica de veículos utilitários do 

complexo industrial de São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP). 
 
Com a paralisação do segundo turno pela GM, a atividade de montagem de veículos está 

suspensa. Segundo a empresa, apenas as áreas de funilaria e pintura continuarão 
funcionando em São José, onde a montadora produz os modelos S-10 e Trailblazer. A 

companhia não deu mais detalhes.  
 
Na unidade, a montadora possui 798 metalúrgicos em lay-off até 7 de agosto, sendo 473 

desde março e 325 a partir de amanhã. A GM também tem 467 empregados em licença 
remunerada desde ontem, por tempo indeterminado, e 819 em lay-off desde novembro 

até julho em São Caetano do Sul (SP). 
 
A notícia da paralisação do segundo turno em São José pegou o Sindicato dos 

Metalúrgicos da região de surpresa. Por meio de sua assessoria, a entidade afirmou que a 
empresa não comunicou oficialmente a decisão previamente.  

 
O sindicato afirmou que chegou se reunir com a montadora há alguns dias e questionou 
sobre a possibilidade, mas a empresa teria negado qualquer paralisação. O sindicato 

afirmou que, até o momento, não soube de demissões. 
 

Outros cortes. Nesta quarta-feira, outras três montadoras também anunciaram medidas 
de corte de produção. A Fiat vai dar férias coletivas a 2 mil trabalhadores da fábrica de 
Betim (MG) por 20 dias a partir da próxima segunda-feira, 11. A Ford vai pôr em lay-off 



(suspensão temporária dos contratos de trabalho) de 250 funcionários e a Volkswagen de 
230, ambas nas unidades de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. 
 

Alta do ICMS faz inflação da Grande Curitiba atingir o dobro do índice nacional 

08/05/2015 - Fonte: Agência Brasil 
  

Puxada pelo aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a 
inflação de Curitiba fechou abril em 1,46%, o dobro da média nacional e bem acima das 

demais regiões pesquisadas, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (8).  
 

Nos quatro primeiros meses do ano, o IPCA da Grande Curitiba acumula alta de 5,59%, a 
maior entre todas as regiões. Já nos últimos 12 meses, a inflação da capital ficou em 

9,28%, o segundo maior índice, atrás apenas do Rio de Janeiro (9,53%). Em todas as 
bases de comparação, o índice oficial de preços de Curitiba superou a média nacional. 

 
Diferente de março, quando o reajuste extraordinário da tarifa de energia elétrica fez a 
inflação da Grande Curitiba chegar a 1,69%, em abril, a grande pressão veio do aumento 

do ICMS, que incide sobre milhares de produtos no estado e provocou uma alta 
generalizada dos preços. A alta do imposto entrou em vigor no dia 1º de abril. 

 
Pressões 
De acordo com os dados do IBGE, o maior impacto na inflação da Grande Curitiba veio do 

grupo Alimentos, que subiu 2,34% em abril, bem acima da média nacional (0,97%). Em 
12 meses, essa categoria acumula alta de 9,25%.  

 
Além disso, o reajuste dos remédios (7,87%) também pressionou o resultado do grupo de 
Saúde e Cuidados Pessoais, que teve aumento de 3,14% em abril. Ainda impactado pela 

alta da tarifa de energia, o grupo de Habitação subiu 2,51% no mês, com alta de 21,88% 
em 12 meses.  

 
Brasil 
Com alívio nos custos da energia elétrica, a inflação oficial brasileira ficou pela primeira 

vez no ano abaixo de 1% em abril na comparação mensal, mas ainda assim em 12 meses 
atingiu o nível mais alto em mais de 11 anos. O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou a alta a 0,71% em abril ante 1,32% em março, 
informou o IBGE. 

 
Esta é a taxa mais baixa desde novembro, quando o índice avançou 0,51%. Entretanto, 
no acumulado em 12 meses o IPCA chegou a 8,17%, ante 8,13% em março. 

 
Trata-se da maior alta acumulada desde dezembro de 2003, quando o IPCA atingiu 

9,30%, permanecendo assim bem acima do teto da meta do governo, de 4,5%, com 
margem de 2 pontos percentuais para mais ou menos. 
 

Segundo o IBGE, o principal responsável pelo resultado de abril do IPCA foi o custo da 
energia elétrica, que desacelerou a alta a 1,31% ante 22,08% no mês anterior, quando 

refletiu a revisão das tarifas em todas as regiões pesquisadas. 
 
Os custos da energia vêm sendo o maior destaque no início do ano, em meio ao uso da 

bandeira tarifária, repassando ao consumidor os custos mais altos de geração devido à 
falta de chuvas, e à entrada em vigor de revisões tarifárias extraordinárias. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/alta-do-icms-faz-inflacao-da-grande-curitiba-atingir-o-dobro-do-indice-nacional-6cohoc9bui0uijyjrrv25wdqs


O grupo com maior impacto foi Alimentação e Bebidas, com 0,24 ponto percentual após 
alta de 0,97%, mas o que registrou maior variação no mês foi Saúde e Cuidados Pessoais, 
com avanço de 1,32%. 

 

TERCEIRIZAÇÃO- Faça valer a sua opinião 

08/05/2015 - Fonte: Agência Brasil 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 4330/04, que regulamenta a contratação de serviço 

terceirizado no Brasil, encontra-se agora em tramitação no Senado Federal. Seguindo o que determina a Resolução 26/2013, 

o Senado disponibilizou, em seu site uma  

consulta pública sobre a proposta. Apesar de não ter caráter deliberativo, essa consulta apresenta aos senadores um 

panorama sobre as opiniões favoráveis e contrárias aos projetos que tramitam na Casa. 

Participe Você Também 

Para auxiliar e incentivar a participação do maior número possível de pessoas nesta ação, faça o download dos posts abaixo 

e compartilhe em suas redes sociais. Não se esqueça de publicar no texto do post o link para a participação: 

http://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaotexto?id=164641 

A aprovação dessa medida será benéfica para a economia brasileira,  

pois trará mais segurança para empresas e trabalhadores envolvidos na terceirização. 

Mais Informações 

Para mais informações sobre o projeto, leia aqui: 

http://www.agenciafiep.com.br/noticia/aprovacao-de-emenda-mantem-essencia-d… 

http://www.agenciafiep.com.br/artigo/em-defesa-do-trabalho/ 

 

http://www.fiepr.org.br/terceirizacao-qual-a-sua-opiniao-1-97-281533.shtml?utm_campaign=terceirizacao&utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_term=clique%20para%20fazer%20o%20download&utm_content=emkt_ind_sind
http://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaotexto?id=164641
http://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaotexto?id=164641
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/aprovacao-de-emenda-mantem-essencia-de-projeto-da-terceirizacao/
http://www.agenciafiep.com.br/artigo/em-defesa-do-trabalho/

