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 TRABALHADORES DA RANDON, DE CAXIAS, APROVAM NOVA FLEXIBILIZAÇÃO DE 

JORNADA 

 UM TERÇO DA QUEDA DO PIB VIRÁ DAS MONTADORAS 

 COPEL “CAÇA” VENTOS A 3 MIL KM DO PARANÁ 

 AUDI INICIA PRODUÇÃO EM FÁBRICA NO PARANÁ EM SETEMBRO 

 IBAMA AUTORIZA PRIMEIRA TÉRMICA A CARVÃO EM 9 ANOS 

 NOVOS PROJETOS DE LEI 

 TRABALHO INDUSTRIAL RECUA PELO 43.º MÊS CONSECUTIVO 

 INDÚSTRIA CORTA 38% DOS INVESTIMENTOS EM MÁQUINAS 

 ESTUDO MOSTRA TENDÊNCIA DE SALÁRIOS EM MKT E VENDAS 

 LANDINI INAUGURA FÁBRICA DE TRATORES EM CONTAGEM 

 PAÍS ELIMINA 116 MIL EMPREGOS EM MAIO 

 A INDÚSTRIA SUFOCADA 

 SANY ADIA NOVAMENTE INÍCIO DAS OBRAS DA FÁBRICA EM SP 

 XCMG FECHOU A VENDA DE 108 MÁQUINAS NA M&T EXPO 

 CAXIAS FECHOU 653 POSTOS DE TRABALHO EM MAIO 

 MERCADO PIORA PREVISÃO DE RETRAÇÃO DO PIB EM 2015 E INFLAÇÃO 

ENCOSTA EM 9% 

 APOSENTADOS E DEMITIDOS TÊM DIREITO A PLANO DE SAÚDE, SEGUNDO NORMA 

DA ANS 

 LEIAM AS NOTÍCIAS DO INFORMATIVO MPE - CNI 

 MOTOR E GERADOR SÃO ALIMENTADOS PELA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA 

 PIORA DA ECONOMIA NÃO CESSA – E AGORA? 
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 PACOTE FEDERAL TERÁ RETORNO INCERTO A PEQUENA EMPRESA, DIZEM 

ESPECIALISTAS 

 CONCESSÕES FEDERAIS PODEM RENDER R$ 11 BI A PEQUENAS EMPRESAS, DIZ 

ESTUDO 

 NOVA REGRA PARA O INSS PODE LEVAR A CORRIDA À JUSTIÇA 

 CADE APROVA ALIANÇA DA CSN COM SÓCIOS NA NAMISA PARA CONGONHAS 

MINÉRIOS 

 MINÉRIO DE FERRO RUMA À PIOR SEMANA EM DUAS SEMANAS COM RECUPERAÇÃO 

DE FORNECIMENTO 

 MINERAÇÃO USIMINAS QUER RESCINDIR CONTRATO COM PORTO SUDESTE 

 CRISE DAS MONTADORAS RESPONDE POR UM TERÇO DA QUEDA DO PIB 
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Trabalhadores da Randon, de Caxias, aprovam nova flexibilização de jornada 

22/05/2015 - Fonte: Pioneiro 
 

 
 
Os trabalhadores de sete empresas do grupo Randon, de Caxias do Sul, aceitaram 
flexibilizar a jornada de trabalho por mais três meses, de julho a agosto. A votação foi 

feita em todos os turnos na sexta-feira e os índices de aprovação ficaram entre 80% e 
95%. Essas empresas já adotaram a medida entre abril e junho por causa da queda nas 

vendas.  
 

CÂMBIO 

EM 22/06/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,072 3,072 

Euro 3,492 3,493 
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Os funcionários não vão trabalhar por até cinco dias por mês. Metade das horas não 
trabalhadas serão descontadas dos funcionários e outra metade será abonada pela 
empresa.   

 
A medida atinge a Randon Implementos de Caxias do Sul e de São Paulo, a Randon 

Veículos, a Master, a Suspensys, a Castertech e a JOST.  
 
Já a Randon Implementos de Chapecó, em Santa Catarina, que fez a flexibilização 

durante três meses, não foi incluída nessa nova votação.  
 

Empresas do grupo que atuam em áreas menos afetadas pela crise também não terão o 
regime: a Fras-le, a Randon Consórcios, o Banco Randon, e a Suspensys unidade 
Resende. 

 
Outras duas grandes companhias de Caxias, a Marcopolo e a Agrale, também aprovaram 

recentemente ampliar o período de flexibilização por causa da situação econômica. 
 
Confira o resultado da votação de sexta no grupo Randon: 

Castertech - 94,88% de aprovação 
Randon S.A. Implementos e Participações - 86,99% de aprovação 

Randon S.A. - Divisão Holding - 95,08% de aprovação 
Suspensys - 86,94% de aprovação 

JOST Brasil - 80,41% de aprovação 
Master - 83,44% de aprovação 
Randon Veículos - 86,84% de aprovação 

 
 

Um terço da queda do PIB virá das montadoras 

22/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
A crise no setor automotivo deve responder por um terço da retração da economia 

brasileira esperada para 2015. No cenário econômico complicado para este ano, analistas 
estimam uma retração do Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 1,5%. A 
contribuição negativa do setor nessa conta é de 0,5%. 

 
O tombo da indústria automobilística provoca estrago na economia brasileira porque o 

setor responde por 10% da indústria nacional e, consequentemente, por 2,2% do PIB, 
segundo cálculos da Tendências Consultoria.  
 

Para este ano, a consultoria estima uma queda de 24% no setor na produção medida pelo 
IBGE. “A queda está muito forte, e o peso do setor na economia é muito grande. Uma 

retração desse tamanho puxa a indústria para baixo e, consequentemente, o PIB”, afirma 
Rodrigo Baggi, analista da Tendências. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/um-terco-da-queda-do-pib-vira-das-montadoras-b7suawbmcxqxt7p3q4svnsplg


Pelas projeções da Anfavea, associação que representa as montadoras, devem ser 
produzidos este ano 2,585 milhões de veículos, 17,8% menos que em 2014. O volume 
será o mais baixo desde 2007. 

 
O desempenho negativo arrasta os demais setores da cadeia e o efeito mais perverso é 

nos empregos. Na indústria de aços, que vende 22% de sua produção para as 
montadoras, 12 mil postos foram eliminados nos últimos 12 meses. Há também 1,4 mil 
trabalhadores com contratos suspensos (lay off). 

 
Cálculos da PriceWaterhouseCoopers (PwC) indicam que, para cada emprego na 

montadora, há outros 12 gerados na cadeia automotiva. Por essa conta, o setor emprega 
mais de 1,5 milhão de pessoas. Na relação inversa, as 6,3 mil vagas fechadas nas 
montadoras até maio teriam provocado outras 75,6 mil demissões em diversas áreas. Até 

abril, só as revendas de veículos cortaram 12 mil postos e as autopeças, 7,4, mil. 
 

Copel “caça” ventos a 3 mil km do Paraná 

22/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

A inauguração oficial de sete parques eólicos da Copel na última semana marcou a 
consolidação dos primeiros investimentos da companhia no Rio Grande do Norte. 

Considerando apenas a energia já vendida em leilões, a companhia deve chegar a 2019 
no grupo das 10 maiores geradoras de energia eólica do país em capacidade instalada, 
com 663,6 megawatts (MW) de potência e R$ 3,5 bilhões em investimentos. O avanço é 

significativo para projetos iniciados há cerca de três anos, mas há espaço para ir além. 
 

GALERIA: confira imagens dos parques eólicos da Copel no Rio Grande do Norte  
 
Embora cautelosa, a companhia não nega que estuda novos projetos eólicos na região 

onde sopram os melhores ventos do país. “Queremos aumentar nossa participação em 
eólicas, assim como em outras fontes, mas as condições de financiamento mudaram com 

as restrições de crédito do BNDES, principal financiador desses projetos”, avalia Luiz 
Fernando Vianna, presidente da Copel. “Isso exige uma análise maior das oportunidades 

para ver se a taxa de retorno é compatível ao investimento”, acrescenta. 
 
A aposta em eólicas começou em 2013, quando a Copel Renováveis adquiriu os 

complexos eólicos São Bento e Brisa Potiguar das empresas Galvão Energia e Casa dos 
Ventos, respectivamente. Em três anos, o portfólio eólico da Copel cresceu para cinco 

complexos com energia contratada, dois deles – Cutia e Bento Miguel – ainda serão 
construídos.  
 

Por enquanto, sete parques de um total de 28 previstos até 2019 já estão em operação e 
outros oito devem ser inaugurados no segundo semestre. Somados os projetos com 

energia contratada, a energia eólica equivale a 12% da capacidade instalada do parque 
gerador da Copel, que atualmente é de 5,4 mil MW.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/copel-caca-ventos-a-3-mil-km-do-parana-6v34b36mtlr1r3683dojv8k9g
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Momento 
 
Escolhido como o destino dos R$ 3,5 bilhões em investimentos em eólicas com energia já 

contratada, o Rio Grande do Norte é hoje o maior gerador dessa fonte de energia no país. 
Com 813,7 MW de potência instalada em 2015, o estado potiguar passou o vizinho Ceará, 

que tem 497 MW de potência e foi pioneiro no desenvolvimento da fonte eólica.  
 
Com investimentos concentrados a mais de 3 mil quilômetros do Paraná, a Copel está de 

olho em novos projetos e não descarta a possibilidade de investir mais perto de casa, no 
vizinho Rio Grande do Sul, onde também há ventos propícios à geração eólica. Por 

enquanto, não há nada de concreto, mas a empresa está atenta às oportunidades, afirma 
Ricardo Dosso, diretor-presidente da Copel Renováveis.  
 

A entrada em operação dos sete parques no Rio Grande do Norte colocou definitivamente 
a Copel em um setor que avança a passos largos no país. Segundo Elbia Gannoum, 

presidente-executiva da Abeeólica, associação do setor, a fonte eólica equivale a 4,8% da 
matriz elétrica nacional, com a potência instalada de 6,6 GW, atrás apenas da energia das 
hidrelétricas e da biomassa no grupo das fontes renováveis.  

 
Até 2023, a contribuição eólica deve saltar para 11,5% com uma potência instalada de 22 

GW. “Como resultado apenas da energia já contratada, os montantes para o final de 2019 
indicam cerca de 18 GW de eólica em operação na matriz energética brasileira”, afirma 

Elbia. 
 
Melhor do mundo 

 
Com 6,5 gigawatts (GW) de potência eólica instalada, o Brasil possui o melhor índice de 

aproveitamento dos ventos para a geração de energia do mundo. O porcentual, medido 
pelo chamado fator de capacidade, é de 36% – valor 53% maior do que a média mundial. 
 

Na prática, o FC considera a relação entre a potência instalada e a energia gerada em um 
ano. As regiões Nordeste e Sul concentram os melhores fatores de capacidade para 

geração eólica do país. 
 

Audi inicia produção em fábrica no Paraná em setembro 

22/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
A montadora alemã Audi confirmou o início da produção na fábrica em São José dos 

Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a partir de setembro. O anúncio foi feito pelo 
presidente e CEO da Audi do Brasil, Jorg Hofmann, e pelo membro do board da marca 
para compras e produção, Bernd Martens, em São Paulo.  

 
A unidade fabril de São José dos Pinhais – que hoje atende outra marca do grupo, a 

Volkswagen – recebeu investimentos de R$ 500 milhões para voltar a produzir carros da 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/audi-inicia-producao-em-fabrica-no-parana-em-setembro-bjv5idiwadw1xrqcr3lpz4t5g


Audi. A marca premium havia interrompido sua linha no Paraná em 2006, quando mudou 
seu foco global para o mercado chinês e enfrentou uma queda no volume de vendas. 
 

A fabricação será iniciada com a linha A3 Sedan com motor 1.4 TFSI, primeiro veículo da 
marca no mundo no modelo flex. A partir de março de 2016, o utilitário esportivo Q3 

também será incorporado à produção local. 
 
A capacidade produtiva da nova fábrica é de 26 mil veículos por ano – sendo 16 mil de A3 

e 10 mil de Q3. Até o final de 2015 os executivos estimam que sejam produzidas 1.500 
unidades do A3 na fábrica de São José dos Pinhais. 

 
De acordo com Bernd Martens, um dos principais incentivos para retomar a produção no 
país foi a adesão ao InovarAuto, que prevê a dedução de 30% no Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para veículos fabricados no Brasil. 
 

Toda a produção da planta paranaense será voltada ao mercado nacional. “O ano passado 
foi o melhor ano da Audi no Brasil. Dobramos nossas vendas e a marca foi a que mais 
cresceu no mercado automotivo do país. Apesar do ano difícil, este ano já crescemos 27% 

no acumulado até maio”, afirma o CEO da montadora, Jorg Hofmann. A Audi ainda lidera 
as vendas do segmento no acumulado deste ano. 

 
A nova fábrica vai gerar 320 postos de trabalho diretos. Para suprir as vagas, foram 

deslocados trabalhadores da Volkswagen, que seriam demitidos por causa da crise no 
mercado automotivo geral, mas foram incorporados à produção da Audi. A empresa não 
abrirá recrutamento externo por enquanto. 

 
Fornecedores  

 
A cadeia de fornecedores de peças e outros itens para a produção dos veículos será a 
mesma das linhas da Volkswagen. Segundo Martens, as empresas fizeram adaptações e 

treinaram pessoal para suprir a qualidade demandada pelos produtos da Audi.  
 

“Eu tive a chance de visitar alguns fornecedores locais de peças que já estão no nosso 
parque de fornecedores em Curitiba e consegui ver o esforço que eles fizeram para 
adaptar as linhas. Eles fizeram investimentos extras para conseguir produzir os nossos 

produtos. Fiquei satisfeito”, disse. 
 

Até o fim deste ano, a Audi pretende abrir dez novas lojas em todo o Brasil, sendo uma 
em Curitiba. “Investimos em todas as áreas da empresa. É a nova Audi do Brasil”, 
afirmou o presidente e CEO da marca. 

 

Ibama autoriza primeira térmica a carvão em 9 anos 

22/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

emitiu a licença de instalação para a usina térmica Pampa Sul, projeto que pertence à 
empresa Tractebel Energia.  
 

A licença, assinada pela nova presidente do Ibama, Marilene Ramos, autoriza o início de 
construção da usina que será erguida no município de Candiota (RS).  

 
Há nove anos o governo não contratava usinas a carvão mineral, por causa de seus 
impactos ambientais.  

Pampa Sul tem previsão de iniciar operação em janeiro de 2019.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/ibama-autoriza-primeira-termica-a-carvao-em-9-anos-1e95nkcn7zib0pkh56ddivogk


O projeto da empresa é estimado em R$ 1,9 bilhão, com aplicação de R$ 1 bilhão em 
equipamentos nacionais e R$ 900 milhões em importação. A usina tem 340 megawatts 
(MW) de capacidade. 

 
 

Novos Projetos de Lei 

22/05/2015 - Fonte: FIEP 
 

Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados pela Câmara dos Deputados, 
Senado Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 
Novos Projetos de Lei Federal 

Interesse Geral da Indústria 
Regulamentação da Economia 

Direito de Propriedade e Contratos 
Regime Diferenciado de Contratações para realização de licitações 
PL 1758/2015 do deputado Aliel Machado (PCdoB/PR) 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
Permissão para que microcervejarias optem pelo Simples Nacional 

PLP 101/2015 do deputado Covatti Filho (PP/RS) 
Integração Nacional 
Criação da Zona Franca do Entorno do Distrito Federal (ZFE-DF) 

PEC 46/2015 do deputado Rogério Rosso (PSD/DF) 
Criação da Zona Franca de São Luís (MA) 

PLS 319/2015 do senador Roberto Rocha (PSB/MA) 
Reforma do Estado 
Divulgação na internet de relatórios gerenciais do CARF 

PL 1739/2015 do deputado Fausto Pinato (PRB/SP) 
Relações de Consumo 

Aplicação da multa civil nas relações de consumo 
PL 1412/2015 da deputada Maria Helena (PSB/RR) 

Regulação do pedido de informação formulado pelo consumidor 
PL 1597/2015 do deputado Carlos Manato (SD/ES) 
Condições para a comercialização de produtos alimentícios de origem animal congelados 

ou em conserva 
PL 1611/2015 do deputado Júlio Delgado (PSB/MG) 

Questões Institucionais 
Normas gerais de contratação de consórcios de direito público e privado 
PLS 302/2015 do senador Fernando Bezerra Coelho (PSB/PE) 

Disciplinamento do Lobby 
PLS 336/2015 do senador Walter Pinheiro (PT/BA) 

Normas gerais de governança corporativa aplicáveis às sociedades controladas pela União 
PLS 343/2015 do senador Aécio Neves (PSDB/MG) 
Transferência ao Senado Federal da competência de declaração de inconstitucionalidade 

PL 1771/2015 do deputado Carlos Manato (SD/ES) 
Meio Ambiente 

Estabelece regras para a criação e gestão de Reservas Naturais do Patrimônio Particular 
PL 1548/2015 do deputado Sarney Filho (PV/MA) 
Legislação Trabalhista 

Dispensa 
Homologação da rescisão contratual de empregado com mais de três meses de serviço   

PLS 313/2015 do senador Paulo Paim (PT/RS) 
Duração do Trabalho 
Fracionamento do intervalo intrajornada 

PLS 314/2015 do senador Acir Gurgacz (PDT/RO) 
Benefícios 

http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_17.2015%5b62919%5d.pdf


Prorrogação da licença maternidade 
PL 1693/2015 do deputado Aureo (SD/RJ) 
Acréscimo dos dias de férias 

PL 1782/2015 do deputado Diego Andrade (PSD/MG) 
FGTS 

Movimentação da conta vinculada do FGTS para portadores de lúpus 
PLS 322/2015 do senador Romário (PSB/RJ) 
Movimentação da conta vinculada do FGTS 

PLS 337/2015 do senador Donizeti Nogueira (PT/TO) 
Movimentação da conta vinculada do FGTS para portadores de esclerose múltipla ou ELA 

PL 1718/2015 do deputado José Otávio Germano (PP/RS) 
Relações Individuais do Trabalho 
Falta justificada do empregado 

PL 1725/2015 do deputado Victor Mendes (PV/MA) 
Falta justificada e acréscimo dos dias de férias do empregado que doar sangue 

PL 1784/2015 do deputado Diego Andrade (PSD/MG) 
Infraestrutura 
Incentivo ao transporte autônomo de cargas e financiamento especial a caminhoneiros 

PL 1398/2015 do deputado Osmar Terra (PMDB/RS) 
Redução de PIS/PASEP e COFINS sobre saneamento básico 

PL 1619/2015 do deputado Deley (PTB/RJ) 
Sistema Tributário 

Carga Tributária, Criação de Tributos e Vinculação de Receitas 
Instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) 
PLS 315/2015 do senador Paulo Paim (PT/RS) 

Obrigações, Multas e Administração Tributárias 
Alterações no Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis (ITCMD) 

PEC 60/2015 do deputado Paulo Teixeira (PT/SP) 
Supressão da competência do Executivo para enquadramento de empresa atacadista 
como estabelecimento industrial 

PL 1560/2015 do deputado William Woo (PV/SP) 
Possibilidade de opção da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

PL 1762/2015 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT) 
Infraestrutura Social 
Educação 

Atribuição de valores da bolsa mensal do estagiário 
PL 1678/2015 do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) 

Instituição de intercambio para estudantes do ensino técnico profissional nos países do 
Mercosul 
PL 1786/2015 do deputado Roney Nemer (PMDB/DF) 

Interesse Setorial 
Indústria da Construção Civil        

Obrigação de sistemas de captação e aproveitamento de águas pluviais e de energia solar 
nos prédios da Administração Pública             
PLS 317/2015 do senador Dário Berger (PMDB/SC) 

Penalidades pelo descumprimento das normas de promoção da acessibilidade a pessoas 
portadoras de deficiência 

PLS 318/2015 do senador José Medeiros (PPS/MT) 
Obrigatoriedade de previsão de captação de água da chuva em projeto técnico da obra 
PLS 324/2015 do senador Donizeti Nogueira (PT/TO) 

Obrigação de sistemas de captação e armazenamento de água da chuva em edificações 
PL 1750/2015 do deputado Roberto Sales (PRB/RJ) 

Indústria de Bebidas 
Obrigatoriedade de divulgação de informações sobre riscos e restrições de consumo nos 
rótulos de bebidas alcóolicas 

PLS 323/2015 do senador Donizeti Nogueira (PT/TO) 



Restrições à propaganda de bebidas alcóolicas 
PL 1557/2015 do deputado Ricardo Teobaldo (PTB/PE) 
Proibição da venda de bebidas energéticas a criança ou adolescente 

PL 1795/2015 do deputado Alex Manente (PPS/SP) 
Indústria do Fumo 

Padronização das embalagens dos produtos fumígenos derivados, ou não, do tabaco 
PL 1744/2015 do deputado Darcísio Perondi (PMDB/RS) 
Indústria Eletroeletrônica 

Redução de alíquota na aquisição de equipamentos destinados a produção de conteúdos 
audiovisuais 

PL 1792/2015 do deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB/PB) 
Indústria Farmacêutica 
Alterações nas bulas de medicamentos 

PL 1698/2015 do deputado Carlos Manato (SD/ES) 
Novos Projetos de Lei Estadual 

Interesse Setorial 
Institui a obrigatoriedade de reserva mínima de 5% (cinco por cento) de vagas de 
trabalho para mulheres na área da construção civil, em obras públicas e dá outras 

providências 
PL 452/2015 de autoria do deputado Gilberto Ribeiro (PSB) 

Dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores produtores no 
âmbito do Estado do Paraná 

PL 453/2015 de autoria do deputado Márcio Pauliki (PDT) 
 

Trabalho industrial recua pelo 43.º mês consecutivo 

22/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
O desemprego na indústria renovou um recorde de baixa em abril. Com a queda de 5,4% 

na comparação com igual mês de 2014, o emprego industrial atingiu o menor nível de 
pessoal ocupado da série histórica iniciada em 2000, informou nesta sexta-feira (19) o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 43 meses, ou três anos e sete 
meses, de queda nessa base de comparação. 
 

Segundo Fernando Abritta, economista da Coordenação de Indústria do IBGE, o 
desempenho ruim da indústria nos setores automotivo, de insumos para a construção civil 

e de eletroeletrônicos vem puxando o recuo no contingente ocupado. 
 
O ramo “meios de transporte” registrou queda de 10,5% em abril ante abril de 2014 e 

teve a maior contribuição para o recuo do índice.  
 

Em “máquinas e aparelhos eletroeletrônicos e de comunicações”, a queda foi de 12,4% na 
mesma base de comparação e, no ramo “produtos de metal”, segmento que atende à 
demanda da construção civil, de 10,8%. 

 
Para o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), “a crise no mercado 

de trabalho da indústria brasileira mudou de patamar”. “Essa crise do emprego industrial 
é generalizada e ocorre há um bom tempo”, disse a entidade, em relatório divulgado 
nesta sexta. 

 
A pesquisa do IBGE mostrou também que a inflação elevada está corroendo os ganhos 

dos trabalhadores e, com isso, o custo com a folha de pagamentos na indústria registrou, 
em abril, a maior queda real (3,3%) no acumulado em 12 meses desde dezembro de 
2003. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/trabalho-industrial-recua-pelo-43-mes-consecutivo-crr8ekybsrkf35nm456xcmr9w


Após a forte elevação da inflação de 2002, por causa da alta no dólar provocada pela 
perspectiva de o PT vencer as eleições presidenciais daquele ano, 2003 foi o último ano 
em que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou acima da margem de 

tolerância da meta de inflação. 
 

De acordo com Abritta, no acumulado em 12 meses, o custo com a folha de pagamentos 
na indústria vem registrando queda desde janeiro de 2014.  
 

Em abril ante março, com ajuste sazonal, a folha de pagamento real recuou 0,9% e, ante 
abril de 2014, 5,3%. “A folha de pagamento vem caindo com o aumento da inflação e 

menor número de pessoas ocupadas”, disse o coordenador do IBGE. 
 

 
 

Indústria corta 38% dos investimentos em máquinas 

22/05/2015 - Fonte: Usinagem Brasil 
 

A indústria paulista reduziu seus investimentos em 32,7% em 2015, na comparação com 
o ano passado, segundo pesquisa realizada pela Fiesp. A pesquisa apurou queda na 
intenção de investimentos de R$ 163 bilhões para R$ 109,7 bilhões em 2015. Em relação 

ao faturamento das empresas, o investimento total diminui de 6,9% para 4,8%.  
 

O corte nos investimentos se concentra nas aquisições de máquinas, equipamentos e 
instalações, com redução de R$ 41,5 bilhões (38%). Nos investimentos em gestão, o 
corte deve ser de R$ 3,8 bilhões (23,7%). Inovação perde 18% em relação a 2014, 

ficando com R$ 3,8 bilhões a menos. P&D tem redução de 25% (recuo de R$ 4,1 bilhões). 
O número de empresas que declararam que não farão investimentos passou de 19,4% em 

2014 para 44,4% em 2015. 
 
 

Para a indústria, a carga tributária continua a ser o maior obstáculo ao investimento. Esta 
é a razão apontada por 62% dos entrevistados. "O governo precisa esquecer esse negócio 

de aumentar impostos", diz Paulo Skaf, presidente da Fiesp. "Ele precisa reduzir suas 
despesas, se possível reduzir os impostos, aumentando a competitividade dos setores 

http://www.usinagem-brasil.com.br/9923-industria-corta-38-dos-investimentos-em-maquinas/pa-1/


produtivos brasileiros, e reduzir juros. É isso que tem que fazer, justamente o contrário 
do que está fazendo." 
 

"Lamentavelmente, o pior desta situação, deste círculo vicioso de menos demanda, 
menos confiança, menos investimento, é menos emprego. Não há nada que seja pior para 

o país do que o desemprego. O governo, aumentando juros e aumentando impostos, está 
realimentando ou alimentando o desemprego", afirma Skaf.  
 

A pesquisa foi realizada com 1.205 empresas no Estado de São Paulo entre 9 de março e 
15 de maio de 2015, envolvendo toda a indústria de transformação, exceto fabricação de 

coque e produtos derivados do petróleo. Foram ouvidas 501 empresas pequenas, 433 
médias e 271 grandes.  
 

Para permitir a análise nacional, os resultados da Pesquisa Fiesp de Intenção de 
Investimento 2015 foram expandidos segundo a Pesquisa Industrial Anual do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (PIA/IBGE). 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Estudo mostra tendência de salários em MKT e vendas 

22/05/2015 - Fonte: Usinagem Brasil 
 

A Robert Half, empresa especializada no recrutamento de executivos para alta e média 
gerência, realizou estudo sobre salários e tendências em oito áreas de especialização, o 
Salary Guide 2015. Nesta matéria apresentamos as informações referentes às áreas de 

marketing e vendas. 
 

O Salary Guide 2015 é um guia com informações sobre tendências de recrutamento e 
salários. Nele, são informadas as faixas salariais pagas aos profissionais de empresas de 
diferentes portes (P/M e G), divididas de acordo com o faturamento. A linha de corte de 

R$ 500 milhões divide as empresas pequenas e médias das grandes.  
 

As faixas salariais compreendem profissionais de diversos perfis e fatores como 
senioridade no cargo, qualificação, setor de atuação e habilidades comportamentais 
justificam as diferenças de remuneração elevadas para o mesmo cargo.  

 
Além disso, com o objetivo de refletir a realidade do mercado, a Robert Half decidiu não 

considerar salários muito mais altos ou muito mais baixos do que as principais faixas 
apresentadas no Salary Guide, considerados “pontos fora da curva”.  
 

O levantamento foi realizado com base nas contratações intermediadas pela empresa, em 
observações de mercado feitas pelos consultores da Robert Half e em pesquisas 

independentes que a consultoria realiza regularmente junto a diretores de Recursos 
Humanos e diretores Financeiros. 
 

Marketing e Vendas - O estudo aponta que um movimento de profissionalização de 
alguns setores, especialmente os relacionados a serviços, vem impactando a demanda na 

área de vendas das empresas.  
 

Buscando maior rentabilidade ao oferecer valor agregado a serviços especializados e 
também ao pós-venda de produtos, as empresas apostam em um perfil cada vez mais 
sofisticado de seus executivos comerciais.  

 
“Profissionais com perfil consultivo e visão global de negócios são valorizados e tendem a 

conquistar melhor remuneração dentro das organizações”. 
 
Áreas estratégicas como marketing, planejamento, comunicação e inteligência de 

mercado vêm passando por um momento de reestruturação nos últimos semestres.  
 

Ao não atingirem os resultados agressivos esperados para 2014, as estruturas globais das 
empresas tiveram que se readaptar a metas mais realistas, o que impactou diretamente 
nos quadros corporativos de marketing.  

 
Com isso, as organizações optaram por estruturas mais enxutas, ganho de sinergia e 

agrupamento de mais responsabilidades em equipes menores. 
 
Nas duas áreas, há uma preocupação crescente com o perfil comportamental dos 

profissionais - habilidades de comunicação e negociação, perfil empreendedor e “mão na 
massa” continuam sendo muito demandados.  

 
Muitas empresas buscam jovens candidatos com potencial para se formarem dentro da 
empresa, ganhando responsabilidade e com perspectivas de atingir cargos de gestão com 

certa rapidez. 
 

http://www.usinagem-brasil.com.br/9924-estudo-mostra-tendencia-de-salarios-em-mkt-e-vendas/pa-1/


Em contrapartida, os candidatos se tornaram mais exigentes em relação às suas 
projeções de crescimento nas organizações. Ainda que salários e cargos mais altos sejam 
atrativos para os profissionais, as principais motivações para buscar um novo emprego 

são as oportunidades de trabalhar com projetos que permitam o desenvolvimento do 
profissional. 

 
Na visão dos autores do estudo, “o profissional ideal deve trabalhar em seus projetos 
assumindo responsabilidades, com motivação de empreendedor”. 

 
Setores em destaque: Serviços; Bens de Consumo; Farmacêutica; Tecnologia. 

Habilidades mais valorizadas: Inglês; Alto nível de energia; Perfil empreendedor; 
Visão ampla de negócios. 
Cargos mais demandados: Gerente de Vendas; Gerente de Marketing; Executivos de 

Vendas; Key Account. 
 

 

 
 



Landini inaugura fábrica de tratores em Contagem 

22/05/2015 - Fonte: Usinagem Brasil 
 

 
 
A Landini, fabricante de tratores da Itália, integrante do grupo Argo Tractors, inaugurou 

na última quinta-feira (18 de junho) fábrica em Contagem (MG). A unidade já recebeu 
investimento de R$ 10 milhões, um terço do total previstos para os próximos cinco anos, 
e tem previsão de produção de 1 mil unidades/ano nos primeiros anos de operação. 

 
"Apesar do momento econômico que o país enfrenta, estamos confiantes na 

potencialidade do agronegócio brasileiro e suas perspectivas futuras”, disse Tiago 
Bonomo, presidente da Landini Brasil. “A nossa planta está dimensionada para produzir 
até mil unidades ano, nesta primeira fase, chegando a 5.000 unidades em até cinco 

anos". 
 

Em Contagem serão produzidos quatro modelos, o Landpower 150 e 190, de seis 
cilindros, equipado com turbocompressor, que asseguram altos níveis de potência e 
torque , e o Landforce 120 e 130, trator de alta eficiência equipado com transmissão 

16x16 com reversor mecânico sincronizado e superredutor de série, com potência de 96 e 
103 cv e duas velocidades 540 / 1000 rpm. 

 
Os motores serão fornecidos pela FPT Industrial. Os tratores Landforce e Landpower serão 
equipados com os motores FPT NEF 4 e NEF 6, respectivamente 

 

País elimina 116 mil empregos em maio 

22/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Quase 116 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram fechadas no país em maio, 

no pior desempenho do mercado de trabalho formal para o mês desde 1992. Trata-se do 
quarto mês de queda no emprego neste ano por causa da retração da atividade de vários 
setores da economia, como indústria, comércio e construção civil.  

 
Em 2015, o saldo negativo acumulado já é de quase 244 mil empregos formais, segundo 

o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. 
Nos últimos 12 meses, houve redução de 452,8 mil postos de trabalho no país. 
 

O ministro do Trabalho, Manoel Dias, fez a divulgação dos dados em Campo Grande, no 
Mato Grosso do Sul. O estado teve o melhor desempenho na contratação de 

trabalhadores do país, com 534 vagas criadas. O estado com pior saldo no mês foi São 
Paulo, onde 23 mil vagas foram extintas. 

 
A indústria de transformação foi o segmento que mais demitiu, com quase 61 mil vagas 
cortadas no mês passado. Todos os 12 ramos industriais fecharam vagas. Em seguida, o 

setor de serviços foi responsável pela extinção de 32,6 mil vagas.  
 

http://www.usinagem-brasil.com.br/9925-landini-inaugura-fabrica-de-tratores-em-contagem/pa-1/
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Na construção civil, 29,8 mil postos foram encerrados, e, no comércio, 19,3 mil. O único 
segmento que contratou no mês foi o agropecuário, por motivos sazonais. Foram 23,3 mil 
empregos criados no campo. 

 
Na avaliação de José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, a 

piora no mercado de trabalho ainda se manifesta mais profundamente na queda de 
admissões. A tendência é que o resultado do ano seja ruim, com agravamento das 
demissões. 

 
Para Rafael Bacciotti, economista da consultoria Tendências, a menor geração de vagas 

formais está generalizada e revela a propagação da crise para setores que atendem a 
indústria, como serviços, que têm peso importante na composição da força de trabalho. 
 

“Os dados de maio mostram que esse é um processo que deve ser continuado nos 
próximos meses, com a perspectiva de contração de atividade econômica”, disse. 

 
Manoel Dias afirmou que é preciso um ajuste na economia para que haja retomada na 
criação de emprego. Ele espera um segundo semestre melhor.  

 
De acordo com ele, há setores que planejam investir ainda neste ano, o que pode gerar 

vagas.  
 

“O FGTS já desembolsou R$ 20 bilhões, neste primeiro semestre, para o setor da 
habitação e de saneamento básico. Esse recurso vai ajudar a recuperar os empregos na 
construção civil,” 

 
Economista não acredita em reversão do cenário no curto prazo 

 
O fechamento de vagas é hoje uma das maiores preocupações do governo, pois é 
resultado, entre outros fatores, da política de elevação da taxa de juros pelo Banco 

Central e do ajuste fiscal em curso.  
 

Essas medidas têm aumentando os custos das empresas, que acabam cortando postos de 
trabalho. “Nós vivemos agora uma situação difícil”, afirmou o ministro do Trabalho, 
Manoel Dias, ao divulgar os números. 

 
O economista-chefe da Infinity Asset, Carlos Acquisti, diz que não vê, pelo menos no 

curtíssimo prazo, possibilidade de uma reversão significativa do atual panorama 
desfavorável para o emprego.  
 

“De uma forma geral, os números de atividade estão piores do que as projeções, que já 
eram negativas. Com a atividade com a cara que está, o mercado de trabalho deve 

continuar piorando”, destaca Acquisti.  
 
“Acredito que pode haver um respiro e até uma estabilização em algum momento, mas, 

no curtíssimo prazo, a tendência ainda é de deterioração.” 
 

“É importante ressaltar que o mercado de trabalho costuma ser um dos que mais 
demoram a piorar, dado que é oneroso o processo de demissão e recontratação”, lembra.  
 

“De uma forma geral, quando as empresas demitem é porque as expectativas de curto e 
médio prazo estão ruins.” 

 



 
 
 

A indústria sufocada 

22/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

É notório que o Brasil carece de uma política industrial de longo prazo, que garanta um 
crescimento sustentado a este setor tão importante para o desenvolvimento de qualquer 
país. Há tempos, o poder público atende a indústria apenas com medidas pontuais. E que, 

de uma hora para outra, são simplesmente revertidas, jogando na lata do lixo qualquer 
planejamento feito pelo empreendedor. 

 
Nas últimas semanas observamos mais uma prova do completo descaso com que a 
indústria brasileira é tratada. Transferindo a conta de sua incompetência para o setor 

produtivo, o governo pressiona a Câmara dos Deputados para que aprove a revisão de 
todas as desonerações que haviam sido concedidas a 56 segmentos desde 2011.  

 
A justificativa é que, para reequilibrar suas finanças, o governo não pode mais abrir mão 
dos recursos que deixou de arrecadar. Mas, ao mesmo tempo, procura seduzir os 

parlamentares com cargos e outros favores, aumentando ainda mais o rombo nos cofres 
da União. 

 
Muitas indústrias trabalham com margens de lucro que dificilmente chegam a 1,5% do 
faturamento – justamente o adicional que o governo quer tirar das empresas. 

 
Em meio a um oceano de empecilhos que comprometem a competitividade do produto 

brasileiro, as desonerações deram um pouco de fôlego para as empresas, ao permitirem 
mudanças nas regras da contribuição à Previdência.  

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-industria-sufocada-15kon7kp70edaq1s9u4bnim50


Antes cobrada sobre a folha de pagamentos – 20% do total pago em salários –, ela 
passou a ser definida com base na receita bruta. Alguns segmentos passaram a contribuir 
com 2% de seu faturamento, enquanto outros, incluindo 40 atividades industriais, com 

1%. Assim, muitos setores tiveram um importante alívio. 
 

Agora, a proposta do governo mais do que dobra as alíquotas para a contribuição 
previdenciária. Se aprovadas, elas passam para 2,5% e 4,5% da receita das empresas. 
Para se ter uma ideia do tamanho desse absurdo, basta dizer que, hoje, muitas indústrias 

trabalham com margens de lucro que dificilmente chegam a 1,5% do faturamento – 
justamente o adicional que o governo quer tirar das empresas. 

 
Traduzindo em números, um estudo da Fiep mostra que, levando em conta apenas seis 
dos setores que mais empregam no Paraná, responsáveis por 425 mil postos de trabalho, 

as novas regras podem retirar da indústria paranaense mais de R$ 750 milhões ao ano. 
 

Isso em um cenário econômico desolador, com juros elevados, inflação em alta e 
seguidos reajustes de tarifas públicas, que aumentam os custos para as empresas e 
reduzem o consumo, o que vem se refletindo em constantes reduções nas vendas da 

indústria do estado. 
 

Por isso, alterar as desonerações é um ato de extrema irresponsabilidade. O empresário 
certamente não terá como suportar mais essa elevação de custos e a consequência será 

catastrófica para o país: mais inflação, juros mais altos, demissões e aumento da 
informalidade. É estarrecedor que o governo e parte dos parlamentares da base aliada 
não enxerguem o estrago que essa medida vai causar. 

 
Mais estarrecedor ainda é perceber que, com todos os recados da sociedade, nossa classe 

política segue tomando suas decisões ignorando a opinião de quem efetivamente carrega 
este país nas costas: os trabalhadores, sejam empreendedores ou empregados. 
 

Não vemos nenhum esforço do Executivo, Legislativo e Judiciário para cortar na própria 
carne, reduzindo a máquina pública e acabando com regalias, benefícios e gastos 

desnecessários.  
 
Muito menos vemos políticas efetivas de longo prazo, que tracem rotas estratégicas para 

o futuro do Brasil. Enquanto essa lógica não for alterada, dificilmente criaremos condições 
para um país que possa, de fato, ser chamado de desenvolvido. 

 
Edson Campagnolo é presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná e do 
Conselho Deliberativo do Sebrae/PR. 

 

Sany adia novamente início das obras da fábrica em SP 

22/05/2015 - Fonte: Usinagem Brasil 

 
A Sany, fabricante de máquinas para construção e guindastes, adiou pela segunda vez o 

início das obras de sua fábrica no Brasil. O primeiro anúncio de instalação em Jacareí (SP) 
foi feito em 2010 e depois adiado.  
 

Em 2014, um novo anúncio foi realizado, com previsão de estar em funcionamento em 
2015. Durante coletiva de imprensa realizada durante a feira M&T Expo, em São Paulo, Xu 

Ming, CEO da Sany Brasil, disse que os investimentos de R$ 300 milhões estão 
confirmados, mas aguardam a recuperação da economia brasileira e do setor de 
construção civil.  

 

http://www.usinagem-brasil.com.br/9926-sany-adia-novamente-inicio-das-obras-da-fabrica-em-sp/pa-1/


Enquanto isso, segundo Xu Ming, a companhia seguirá investindo na ampliação da rede 
de distribuidores e intensificará o treinamento das equipes de venda e pós-venda. A Sany 
opera há sete anos no Brasil e está provisoriamente em São José dos Campos (SP), em 

área alugada. 
 

O chairman dedicou boa parte da coletiva a tentar desmitificar a ideia de baixa qualidade 
dos produtos chineses, apesar do preço bastante inferior às máquinas concorrentes. "Há 
uma década, o mercado de máquinas para construção estava 90% nas mãos de empresas 

estrangeiras na China.  
 

Atualmente é o inverso. E os clientes chineses também desconfiavam da qualidade dos 
produtos fabricados no país e foi um desafio conquistá-los", disse.  
 

Orgulhoso, o executivo cita estudo publicado em dezembro de 2013 na revista britânica 
"The Economist", que coloca três marcas produzidas na China (Sany, Zoomlion e 

LiuGong), no mesmo patamar de qualidade da Caterpillar, Hitachi, Doosan, Komatsu, 
Kobelco. O estudo foi realizado pelo CLSA, um fundo de investimento asiático. 
 

Ming diz que a empresa cresceu 160 vezes na última década e atribui essa alta taxa ao 
forte investimento em inovação. A companhia mantém dois cursos de pós-graduação, 

possui 6 mil engenheiros e investe 6% do seu faturamento anual em pesquisa e 
desenvolvimento. Antes de se tornar chairman na Sany, o executivo foi professor 

universitário e diplomata no Chile e Argentina. 
 

XCMG fechou a venda de 108 máquinas na M&T Expo 

22/05/2015 - Fonte: Usinagem Brasil 

 

 
 
A XCMG, fabricante de máquinas para construção e mineração, tinha muitos motivos para 

comemorar a sua participação na M&T Expo 2015, realizada no início de junho, em São 
Paulo. A empresa recebeu para 108 pedidos de máquinas durante o evento, quatro deles 
do governo de Cuba. 

 
"Os pedidos que recebemos na feira são realmente um presente para o primeiro 

aniversário da XCMG Brasil”, disse Li Qianjin, gerente-geral da XCMG Brasil.  
 
“Ter obtido o credenciamento da Finame (em novembro de 2014, o que possibilita 

financiamentos com juros menores) dá à XCMG uma vantagem competitiva para expandir 
sua participação no mercado local”. 

 
Em sua décima segunda participação na M&T Expo, a empresa lançou nove produtos, 
incluindo guindastes, carregadores, rolamentos, motoniveladoras, escavadeiras, 

caminhões de mineração, poços horizontais e plataformas de elevação, adaptadas ao 
mercado local “e com financiamento via Finame, o que nenhuma outra empresa chinesa 

ainda tinha conseguido obter”, como informa o comunicado de imprensa divulgado pós-
evento. 

http://www.usinagem-brasil.com.br/9927-xcmg-fechou-a-venda-de-108-maquinas-na-mt-expo/pa-1/


“Depois de 15 anos de dedicação, a XCMG venceu a confiança do governo local e dos 
clientes“, continua o comunicado.  
 

"Não foi fácil estabelecer um sistema operacional internacional, expandir nosso mercado 
para o exterior, estabelecer nossa marca e superar as barreiras culturais e de 

comunicação, mas a XCMG conseguiu no Brasil", disse Wang Yansong, vice-presidente da 
XCMG.  
 

Para a companhia, que instalou fábrica de máquinas em Pouso Alegre (MG), o 
reconhecimento da marca no Brasil veio com a presença em vários projetos de 

infraestrutura, incluindo a participação nas obras de 12 estádios da Copa do Mundo de 
2014 e os 115 pedidos de guindastes para as Olimpíadas do Rio 2016.  
 

Caxias fechou 653 postos de trabalho em maio 

22/05/2015 - Fonte: Pioneiro 
 

 
 
A geração de empregos em Caxias segue em queda, refletindo a situação econômica geral 
da cidade.  

 
Em maio, 653 postos de trabalho foram fechados na comparação com abril. No 

acumulado do ano, já são 1,3 mil vagas a menos e, em 12 meses, o número sobe para 
8,9 mil oportunidades encerradas.  
 

Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego e foram divulgados pelo Observatório 
de Trabalho da Universidade de Caxias do Sul (UCS) na tarde desta sexta-feira. 

 
A indústria de transformação liderou o levantamento das baixas. Foram 864 vagas a 
menos somente em maio e, em todo o ano, já são 2.204 somente neste setor. 

 
O comércio foi quem mais segurou o saldo de desligamentos e admissões no mês 

passado, já que abriu 358 novas vagas.  
 

No ano, porém, o setor apresenta queda de 107 oportunidades. Já serviços fechou maio 
com 173 vagas a menos, mas ainda está com saldo positivo no ano: são 428 
oportunidades de janeiro a maio. 

 
Avaliando proporcionalmente, a queda de empregos em maio na cidade foi menor do que 

no Estado e maior do que no País.  
 
Em todo Brasil, 115.599 vagas foram fechadas no mês passado, o que representa queda 

de 0,28% no índice de empregabilidade.  
 

No Rio Grande do Sul, a queda geral foi de 15.815 postos em maio, uma baixa de 0,59%. 
As 653 vagas encerradas em Caxias representaram uma queda de 0,39%.  

http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2015/06/caxias-fechou-653-postos-de-trabalho-em-maio-4784982.html


Mercado piora previsão de retração do PIB em 2015 e inflação encosta em 9% 

22/05/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

Com mais uma semana ajustes negativos nas planilhas, analistas do setor privado 
passaram a estimar que o Produto Interno Bruto (PIB) de 2015 deve ter retração de 
1,45%.  

 
A projeção é a mediana do Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira 

(22), pelo Banco Central, e está pior do que a taxa de 1,35% calculada na semana 
passada.  
 

Há quatro semanas, a mediana era de -1,24%. Para 2016, a mediana das previsões 
passou de 0,90% para 0,70%. Um mês antes, estava em 1%. 

 
Produção industrial 
 

Para a produção industrial, a estimativa de queda de 3,20% em 2015 foi substituída no 
boletim Focus para baixa de 3,65%. Quatro edições da pesquisa atrás, a mediana das 

previsões para o setor fabril era de uma retração de 2,80%.  
 
Já para 2016, a mediana das estimativas voltou para o patamar de um mês atrás, de 

1,50%, após perspectiva de expansão para a indústria, de 1,60% da semana passada. 
 

Os analistas esperam que a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB encerre 
2015 em 37,90%, mesmo patamar de quatro edições atrás do boletim Focus. Na semana 
passada, a mediana estava em 37,95%.  

 
Para 2016, após manutenção da previsão em 38,50% por seis edições consecutivas, o 

mercado financeiro projeta agora uma relação de 38,20%.  
 

Depois dos resultados surpreendentes do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de maio e do IPCA-15 de junho, ambos acima das estimativas, analistas 
consultados pelo Banco Central para o Relatório de Mercado Focus elevaram mais uma 

vez suas previsões para o índice.  
 

Pela 10ª rodada consecutiva, a estimativa para o indicador deste ano avançou de 8,79% 
da semana anterior para 8,97% agora. Há um mês, essa projeção estava em 8,37%. 
 

As expectativas para a inflação suavizada 12 meses à frente também foram ampliadas e 
passaram de 6,10% para 6,13%. Há quatro semanas, estavam em 6,02%. Para junho, a 

medianas das previsões passou de 0,55% para 0,68%.  
 
Há um mês estava em 0,38%. Já para julho, a estimativa apresentada na Focus 

aumentou de 0,35% para 0,40% de uma semana para outra - ante 0,31% de quatro 
edições atrás. 

 
Para o fim de 2016, foco de atuação do BC neste momento, a mediana das projeções para 
o IPCA se mantém inalterada há cinco semanas consecutivas em 5,50%. Apenas no Top 

5, que é o grupo dos economistas que mais acertam as estimativas, houve refresco nas 
projeções para a inflação. 

 
Para este ano, a mediana das estimativas de 8,90% foi substituída pela de 8,83%. Está 
ainda, entretanto, maior do que a taxa aguardada há um mês, de 8,75%.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/mercado-piora-previsao-de-retracao-do-pib-em-2015-e-inflacao-encosta-em-9-chmqxobw3h2qj34i904rb3gbu


No caso de 2016, houve estabilidade da previsão em 5,21%, menor do que a mediana 
apontada na pesquisa geral, de 5,50%. Quatro edições atrás, estava em 6,00% 
 

Aposentados e demitidos têm direito a plano de saúde, segundo norma da ANS 

22/05/2015 - Fonte: Metro 
 

 
 
A manutenção do plano de saúde empresarial após a saída do emprego é um direito que 

poucas pessoas conhecem.  
 

Uma norma da ANS (Agência Nacional de Saúde), em vigor desde 2012, garante o 
benefício para demitidos sem justa causa e aposentados, que tiverem contribuído no 
pagamento do convênio empresarial. 

 
As regras para permanência no plano levam em consideração o tempo de contribuição do 

consumidor.  
 
“Se a empresa paga 100% do plano, ele não tem direito a manter o plano”, explica Maria 

Inês Dolci, coordenadora institucional da Proteste. 
 

O consumidor precisa avaliar se vale a pena continuar com o plano de saúde empresarial. 
 
Pelas regras, ao decidir continuar com o benefício, ele vai assumir integralmente a 

mensalidade após o desligamento, somando as parcelas que eram pagas por ele e pela 
empresa.  

 
“O consumidor deve fazer as contas. Ele pode estar, por exemplo, passando por um 
tratamento caro e, nesse caso, pode compensar continuar com o plano”, orienta.  

 
Além disso, os custos de planos empresarias costumam ser bem menores do que os 

cobrados em planos individuais. 
 

Os demitidos sem justa causa poderão permanecer no plano por um período equivalente a 
um terço do tempo de contribuição, respeitando o limite mínimo de seis meses e máximo 
de dois anos.  

 
Os aposentados que contribuíram por mais de dez anos podem manter o plano pelo 

tempo que desejarem.  
 
Quando o período for inferior a dez anos, cada ano de contribuição dará direito a um ano 

no plano após a aposentadoria. 
 

http://www.metrojornal.com.br/nacional/brasil/aposentados-e-demitidos-tem-direito-a-plano-de-saude-segundo-norma-da-ans-200394
http://static1.jornalmetro.com.br/wp-content/uploads/2014/12/ans-plano-de-saude-tercio-david-metro-jornal640.jpg


 
 

Leiam as Notícias do Informativo MPE - CNI 

22/05/2015 - Fonte: CNI 
 

 
 
 

Motor e gerador são alimentados pela evaporação da água 

22/05/2015 - Fonte: CIMM 
 
Pesquisadores da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, demonstraram que é 

possível construir motores alimentados pela evaporação da água. 
 

Eles construíram um motor rotativo que impulsiona um carrinho de brinquedo e um 
motor-gerador acionado por um pistão que gera eletricidade suficiente para acender um 
LED, ambos acionados pela umidade gerada pela evaporação de uma pequena quantidade 

de água. 
 

A ideia de Xi Chen e seus colegas é que essa técnica possa ser escalonada para grandes 
dimensões, gerando "energia verde" a partir de grandes geradores flutuantes instalados 
no mar ou em represas. 

 
"A evaporação é uma força fundamental da natureza. Ela está em todos os lugares, e é 

mais potente do que outras forças, como as do vento e das ondas," disse o professor 
Ozgur Sahin, coordenador da equipe. 

http://static1.jornalmetro.com.br/wp-content/uploads/2015/06/planos-de-sa%C3%BAde.jpg
http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2015/06/Informativo-MPE_24_2015_19-06-2015.pdf
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13138-motor-e-gerador-sao-alimentados-pela-evaporacao-da-agua


Empurrado por esporos 
 
Os equipamentos não funcionam diretamente da água se vaporizando na atmosfera, mas 

seguindo um mecanismo baseado no comportamento de esporos bacterianos, que incham 
e se encolhem em resposta a variações na umidade - foram usados esporos de Bacillus 

subtilis. 
 
Para construir o motor flutuante a pistão, os esporos foram colados nos dois lados de uma 

fita plástica flexível, perfeitamente espaçados, mas de forma que os esporos de um lado 
da fita correspondam aos espaços vazios do outro lado. 

 
Quando o ar seca os esporos, eles encolhem, curvando a fita onde estão fixados, fazendo-
a ondular e encurtar. Se um dos dois lados da fita estiver ancorado, ela puxa o que 

estiver preso do outro lado.  
 

Inversamente, quando o ar fica úmido, os esporos incham, fazendo a fita se distender, 
liberando a força e gerando o movimento de pistão. 
 

O resultado é um novo tipo de músculo artificial que é controlado alterando a umidade no 
seu entorno.  

 
Vários deles foram postos lado a lado no interior de um cilindro plástico e de um sistema 

fechado de persianas, no interior dos quais a evaporação varia a umidade do ar, 
movimentando os mecanismos. 
 

Motor a evaporação 
 

O motor rotativo parece mais dinâmico e tem um projeto mais simples, sendo construído 
com pequenos pedaços de fita com esporos apenas na extremidade. 
 

O invólucro é fechado de um lado e aberto do outro, de forma que as fitas com esporos 
fiquem, ora no ar seco, ora no ambiente úmido, o que faz com que o músculo artificial 

contraia em uma parte e se distenda na outra, gerando um mecanismo rotativo contínuo - 
a equipe batizou o motor de "moinho de umidade". 
 

Posto sobre um carrinho em miniatura, o motor move o veículo em baixa velocidade, mas 
de forma praticamente contínua. 

 
Para cima e avante 
 

Nos experimentos, uma superfície de oito centímetros quadrados de água produziu uma 
média de 2 microwatts de energia, embora a equipe relate ter medido picos de até 60 

microwatts. 
 
Fazendo os cálculos, os pesquisadores estimam que uma versão com mais esporos e fitas 

com propriedades mais adequadas - eles usaram poliimida - poderá gerar mais energia 
por área do que uma fazenda eólica de aerogeradores. 

 

Piora da economia não cessa – e agora? 

22/05/2015 – Fonte: G1 

 
O quadro da economia está surpreendente. A piora não cessa. Só nesta sexta-feira (19, 
mas com cara de 13), três dados estruturais do que está se passando no país revelaram 

um cenário muito mais negativo do que economistas e até o governo estão prevendo. 
 

http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/o-quadro-da-economia-so-piora-e-agora.html


- A prévia do PIB calculada pelo Banco Central, o IBC-Br, teve queda de 0,84% – o 
mercado esperava algo mais perto de 0,50% de retração. 
- O IPCA-15 de junho, anunciado pelo IBGE, ficou em alta de 0,99% – a previsão girava 

em torno de 0,7%. 
 

- A criação de vagas formais de trabalho, monitorada pelo Ministério do Trabalho através 
do Caged, apresentou perda de 115 mil postos em maio – a expectativa era de 57 mil 
vagas fechadas. 

 
A perplexidade com os resultados leva ao questionamento legitimo: E agora? Como e 

quando o Brasil vai deixar para trás o momento mais difícil da crise que se abate sobre o 
país? Por tudo que se viu até agora, a virada está fora do alcance da vista.  
 

O foco agora deve estar no ponto de estancamento da deterioração, que também não 
está perto. A correção no mercado de trabalho é o sinal mais evidente disto.  

 
Enquanto o desemprego estiver em rota de piora – como é o caso – os reflexos da perda 
de renda, aumento da inadimplência, tombo no consumo, vão se acumulando com o 

tempo. 
 

A única condutora para a saída desde labirinto é a confiança. A confiança de que há uma 
fenda que leva ao fim da travessia. O fato é que esta também continua caindo no mesmo 

ritmo em que os indicadores vão se agravando.  
 
O consumidor refaz as contas e se pergunta como é que pode os preços ainda subirem 

tanto? A explicação está em onde tudo começou. 
 

A ‘nova matriz econômica’ aspirada pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e sua 
equipe gerou consequências mais graves do que um desbalanço nas contas públicas ou na 
conta de luz, represada forçadamente pelo governo entre 2013 e 2014.  

 
O experimento arriscado e equivocado de Mantega conseguiu chegar mais fundo nas 

estruturas da economia, provocando uma ineficiência tal que os instrumentos de política 
econômica perderam força e correlação com a realidade.  
 

Tanto isso é verdade que o BC passou mais de ano subindo os juros e a inflação só subiu. 
Ele está de novo nesta toada e a inflação continua subindo a ladeira. 

 
Mesmo olhando para um caminho pedregoso, empresas, comércio e serviços não 
conseguem evitar o repasse de seu aumento de custos. A batata veio tão quente que não 

para em colo algum – a não ser dos consumidores.  
 

E assim vão ser os próximos meses. As previsões para o crescimento, desemprego e 
inflação ainda serão revistas – para pior. Essa mudança vai afetar as expectativas e o 
ciclo de pessimismo se realimenta. 

 
Com um olhar adiantado do significado dos acontecimentos, arrisco dizer que a 

profundidade das investigações da Lava Jato será o fato mais marcante desta época, 
modificando a forma de ser se fazer negócios no país, de se relacionar com o dinheiro 
público, fortalecendo o papel das instituições.  

 
Mesmo que isso se some agora à barafunda geral, testando a paciência dos investidores 

com o Brasil.  
 
 

 



Pacote federal terá retorno incerto a pequena empresa, dizem especialistas 

22/05/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O plano do governo federal de investir cerca de R$ 190 bilhões em infra-estrutura foi 
recebido com ceticismo pelo mercado. Muitas das obras previstas, como ferrovias, têm 
poucas chances de sair do papel, segundo especialistas ouvidos pela Folha.  

 
Por isso, eles afirmam que a estimativa de R$ 11,4 bilhões em negócios para as pequenas 

e médias empresas, feita pelo Sebrae, deve ser vista com cuidado.  
 
"O investimento hoje é uma aposta no futuro, porque há baixa visibilidade das condições 

macroeconômicas. Há maior incerteza e percepção de risco", diz Cláudio Frischtak, da 
consultoria internacional Inter.B.  

 
A Trelicon Pré-Moldados é uma empresa de pequeno porte, mas está envolvida como 
fornecedora de construtoras responsáveis por grandes obras no Rio de Janeiro, como o 

novo Maracanã e a expansão do metrô carioca. Ainda assim, José Montoiro, 54, 
presidente da empresa, afirma já sentir dificuldades.  

 
"O que acontece no mercado é que o pessoal está quase se afogando. Nós estamos 
nadando pelas bordas", diz.  

 
Os resultados fracos do primeiro Plano de Investimento em Logística (PIL), lançado em 

2012, são outro alerta. Gabriel Kohlnann, gerente da área de infra-estrutura da 
consultoria Prospectiva, diz que por volta de 30% das obras previstas foram realizadas. 
Para o novo PIL, anunciado no início deste mês, ele espera no máximo 50%.  

 
Segundo o presidente do Sebrae, Luiz Barretto, ainda que o PIL não cumpra todas as suas 

promessas, ele é interessante para as pequenas empresas porque traz perspectivas de 
negócios em um cenário de instabilidade.  

 
"É uma grande oportunidade para melhorar essas empresas, porque ser fornecedor exige 
um grau de qualificação e de inovação", diz.  

 
De acordo com os consultores, as ferrovias são os projetos menos interessantes para as 

pequenas e médias empresas, porque a probabilidade de concretização é baixa. Um 
segundo problema é que é uma obra que envolve alta especialização e demanda materiais 
específicos, como trilhos e dormentes.  

 

Concessões federais podem render R$ 11 bi a pequenas empresas, diz estudo 

22/05/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O Plano de Investimento em Logística (PIL), anunciado pela presidente Dilma Rousseff no 

início do mês, pode representar R$ 11,4 bilhões em negócios para as pequenas e médias 
empresas (PMEs), segundo estudo realizado pelo Sebrae.  
 

A estimativa é calculada com base na participação média das PMEs na cadeia produtiva de 
grandes empresas, que devem abocanhar as concessões de portos, aeroportos, rodovias e 

ferrovias previstas no pacote.  
 
Na primeira fase, as principais oportunidades estão no fornecimento para construtoras 

responsáveis pelas obras. Durante a operação, a demanda é por serviços de manutenção, 
como limpeza, paisagismo e vigilância.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1645457-pacote-federal-tera-retorno-incerto-a-pequena-empresa-dizem-especialistas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1645472-pacote-federal-pode-render-r-114-bi-a-pequenas-empresas-diz-estudo.shtml


Para as pequenas, os aeroportos são uma aposta atraente porque demandam obras 
complexas que envolvem várias empresas, avalia Cláudio Frischtak, da consultoria 
internacional Inter.B.  

 
"São três negócios em um só: é um shopping, é uma operação logística de altíssima 

qualidade e é uma operação imobiliária", afirma.  
 
Há ainda espaço para fornecimento para o varejo dos terminais, como alimentos.  

 
Entrar na cadeia das grandes, contudo, não é fácil. É necessário atender a exigências que 

vão da regularização de documentos à capacidade de atender grandes demandas em 
prazos curtos.  
 

A Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae desenvolvem programas de qualificação 
de fornecedores.  

 
Em parceria com o Consórcio GRU Airport, o Sebrae criou um projeto específico para 
pequenos empreendedores interessados em se tornarem fornecedores do aeroporto de 

Cumbica.  
 

João Calixto, 52, dono da Saudável Alimentos, em Guarulhos, foi um dos selecionados. 
Para conseguir atender ao aumento de demanda, ele recebeu capacitação para lidar com 

inadimplência e até equipamentos. Ele diz que, com o atendimento ao aeroporto, seu 
faturamento cresceu 30% em um ano.  
 

A previsão é que parcerias semelhantes sejam desenvolvidas nos aeroportos de Brasília e 
Viracopos, diz Luiz Barretto, presidente do Sebrae.  

 
ESTRATÉGIA  
 

As construtoras responsáveis por rodovias tendem a buscar fornecedores locais para 
diminuir custos, em razão da localização em geral mais afastada dessas obras. Destaca-se 

a demanda por material de construção, transporte e alimentação de trabalhadores, além 
de equipamentos de segurança.  
 

As rodovias de Paraná/Santa Catarina e Mato Grosso/Goiás são as que têm mais chance 
de sair ainda este ano, diz Gabriel Kohlnann, gerente da consultoria Prospectiva.  

 
A estratégia de José Montoiro, 54, dono da Trelicon Pré-Moldados, é "pegar o serviço 
pequeno que ninguém quer". Seu produto principal é laje, mas ele fornece de postes a 

gavetas para o cemitério do Rio de Janeiro. Os principais clientes da Trelicon são a 
Odebrecht e a OAS.  

 
"Meu maior problema é capital de giro. Quando fecho um contrato de R$ 1 milhão, só de 
aço às vezes é R$ 600 mil", diz Montoiro, que conta ter saído recentemente de uma obra 

da Queiroz Galvão por ser muito grande.  
 

Nova regra para o INSS pode levar a corrida à Justiça 

22/05/2015 – Fonte: Portal Contábil 
 

O novo cálculo apresentado pelo governo para definir o valor das aposentadorias pode 
provocar um aumento no número de processos que correm na Justiça, segundo 
especialista.  

http://www.portalcontabilsc.com.br/v3/?call=conteudo&id=18334&utm_source=spacemail&utm_medium=email&utm_content=null+presidencia%40sindimetal.com.br&utm_campaign=Informe+Portal+Cont%E1bil+SC+22%2F06%2F2015


Na avaliação da advogada previdenciária Marta Gueller, sócia do escritório Gueller, 
Vidutto e Portanova, a alteração nas regras pode resultar num aumento no número de 
processos pedindo a “desaposentação”. 

 
Esse tipo de ação pede que os aposentados que voltaram ao mercado de trabalho possam 

cancelar os benefícios antigos, substituindoos por outros de maior valor  de acordo com 
as novas contribuições feitas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
 

O debate sobre “desaposentadoria” ainda aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Até agora, a Corte teve dois votos favoráveis e dois contrários.  

 
No fim de 2014, a Advocacia Geral da União estimava em mais de 123 mil as ações 
judiciais pedindo a “desaposentação”. O impacto financeiro previsto pelo INSS para os 

processos que tramitam na Justiça pode chegar a R$ 70 bilhões. 
 

“Quando a Corte decidir (sobre a ‘desaposentadoria’), caso seja favorável, a pessoa 
ganhará os benefícios retroativos à data em que entrou na Justiça”, explica Marta. Fora 
desse âmbito da “desaposentação”, no entanto, Marta acha difícil que o Judiciário adote 

medidas retroativas para beneficiar os segurados. 
 

Segundo a advogada, o STF já julgou ação similar sobre as pensões  que passaram pela 
mesma situação da Previdência  e decidiu que seria válida a lei da época do requerimento.  

 
“Mas, sempre que há mudança na legislação, abremse portas para interpretações. Existe 
o princípio da isonomia, que é tratar as pessoas de forma igual. Então, a pessoa tendo o 

mesmo tempo de contribuição e a mesma idade na data da aposentadoria, se obteve o 
benefício antes ou depois da Medida Provisória, teve tratamento desigual”, diz. 

 
Risco jurídico 
 

 Caso a Medida Provisória sofra alterações no Congresso, como já sinalizou o presidente 
do Senado, Renan Calheiros, isso aumentará ainda mais o risco jurídico.  

 
“Caso haja mudanças no Congresso e a presidente Dilma sancione, a regra mudará 
novamente. E aí pode gerar ações alegando insegurança jurídica e instabilidade. E, nesse 

caso, não há manifestação do Supremo a respeito”, diz. 
 

Mudança 
 
No modelo proposto pelo governo, os contribuintes poderão se aposentar com 100% da 

média das contribuições que realizaram ao INSS quando a soma do tempo de contribuição 
e idade chegar a 85, no caso das mulheres, e 95, no caso dos homens.  

 
Se essa pontuação for alcançada até 2016, o fator previdenciário deixa de incidir. A partir 
daí, haverá um escalonamento até 2022. 

 
“Quando se altera a regra dizendo que ela não é mais necessária, quem está lá atrás 

tende a pleitear a mudança”, afirma Solange Vieira, economista e criadora do fator 
previdenciário. 
 

Piora 
 

Na avaliação da economista, a fórmula proposta pelo governo deve piorar o resultado das 
contas públicas do País. “A nova regra prejudica o equilíbrio atuarial, de se olhar para a 
Previdência como uma questão de pagar ao segurado uma poupança acumulada e 

rentabilizada por uma taxa de juros”, diz.  



Para ela, há dois caminhos para tornar o sistema previdenciário do País sustentável: 
estabelecer uma capitalização separada para cada pessoa e, em seguida, fazer o cálculo 
em cima do valor acumulado ou se adotar uma política de idade mínima. 

 

Cade aprova aliança da CSN com sócios na Namisa para Congonhas Minérios 

22/05/2015 – Fonte: Reuters 

 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aliança 

da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) com sócios na Namisa, integrantes do 
Consórcio Asiático, para a reunião de ativos na Congonhas Minérios. 
 

O aval foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. 
 

Com a operação, a Congonhas Minérios reunirá a produtora de minério de ferro Namisa, 
ativos relacionados à mina de ferro Casa de Pedra e de logística, com contribuições de 
ambos os lados. 

 
O Conselho da CSN aprovou o acordo em dezembro do ano passado, após a companhia 

ter buscado há alguns anos a fusão dos ativos, afirmando que a investida traria ganhos de 
escala e de produtividade para a área. 
 

A CSN deterá aproximadamente 85 por cento e as sócias cerca de 15 por cento da 
Congonhas Minérios, segundo documento do Cade. 

 
O órgão antitruste afirmou que a nova configuração da parceria não implica a princípio 
alteração dos efeitos concorrenciais do negócio. 

 

Minério de ferro ruma à pior semana em duas semanas com recuperação de 
fornecimento 

22/05/2015 – Fonte: InfoMoney 

 
O minério de ferro deve sofrer o maior declínio semanal em mais de dois meses conforme 
o fornecimento de baixo custo de grandes produtoras expande em meio a preocupações 

de que a demanda esteja desabando na China, maior consumidor mundial. 
 

O minério com conteúdo de 62% negociado em Qingdao afundou 5,2% até agora essa 
semana, o que o leva à maior queda desde o período até 3 de abril, de acordo com o 
Metal Bulletin Ltd.  

 
Os preços subiram 0,4% para US$61,77 por tonelada métrica na quinta-feira. Os futuros 

da Dalian Commodity Exchange cairam 3,5% nessa semana para 431,5 yuanes por 
tonelada na sexta-feira, maior queda em dois meses. 
 

O minério de ferro teve rali de 31% ante uma baixa de dez anos no início de abril, mas o 
aumento das entregas de produtores e a fraca demanda da China novamente 

pressionarão os preços, disse o Australia & New Zealand Banking Group.  
 
A saída de minério bruto encolherá 2% nesse ano, e a demanda fraca sustentará um 

excesso, de acordo com a China Iron and Steel Association. 
 

“O excesso de fornecimento na indústria de aço na China prejudica os preços”, disse 
Huang Huiwen, analista da Shanghai Cifco Futures Co. “Aumentar o fornecimento das 
grandes produtoras também pode piorar o sentimento”, ela disse. 

 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN0OZ1EE20150619
http://www.infomoney.com.br/bloomberg/mercados/noticia/4112807/minerio-ferro-ruma-pior-semana-duas-semanas-com-recuperacao-fornecimento
http://www.infomoney.com.br/bloomberg/mercados/noticia/4112807/minerio-ferro-ruma-pior-semana-duas-semanas-com-recuperacao-fornecimento


A commodity desabou 47% no ano passado e reportou cinco trimestres de declínios até 
março conforme a expansão de fornecimentos de baixo custo de produtoras como a Vale 
e a Rio tinto superaram a demanda, levando a um excedente. 

 
Demanda 

 
Uma queda em construção na China nesse ano ligada a fraqueza do setor de moradias 
prejudicou a demanda por aço. A produção caiu 1,6% nos primeiros cinco meses, e o 

consumo caiu 5,1%, disse a CISA em seu site no dia 15 de junho. 
 

A produção de aço encolherá para até 807 milhões de toneladas nesse ano, ante 823 
milhões em 2014, disse Li Xinchuang, representante do secretário geral da associação. 
 

Uma aceleração nos custos de material bruto, incluindo o minério de ferro, e o colapso 
dos preços fizeram com que o Índice Bloomberg Intelligence China Steel Profitability fosse 

o mais baixo em quase sete anos. 
 

Mineração Usiminas quer rescindir contrato com porto sudeste 

22/05/2015 – Fonte: Folha da Região 
 
A Mineração Usiminas (Musa) manifestou intenção de rescindir contrato para embarque 

de minério de ferro com o Porto Sudeste, celebrado em 11 de fevereiro de 2011. Segundo 
o Porto Sudeste, o contrato regula, entre outros aspectos, a obrigação da Musa de 

embarcar, por meio do terminal portuário operado pelo Porto Sudeste, uma tonelagem 
mínima de minério de ferro. 
 

O Porto Sudeste do Brasil é um terminal portuário privado na Ilha da Madeira, em Itaguaí, 
no Rio de Janeiro. Em fase final de construção, o porto foi projetado para movimentar e 

exportar minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais para diversos 
mercados internacionais.  

 
Ele é uma sociedade conjunta do operador global de terminais Impala e da Mubadala 
Development Company, que juntos detêm 65%. A MMX Mineração e Metálicos, empresa 

fundada por Eike Batista, possui 35% de participação. 
 

Segundo o Porto Sudeste afirma em fato relevante distribuído nesta sexta-feira, 19, a 
eventual rescisão pela Mineração Usiminas poderá impactar adversamente a tonelagem 
efetivamente embarcada por meio do terminal portuário e o caixa livre para pagamento 

de royalties, conforme definido na escritura de emissão dos Títulos PSVM11, diz a 
empresa, se referindo aos títulos de remuneração variável baseados em royalties de sua 

emissão, negociados na BM&FBovespa. 
 
De acordo com o fato relevante, a controladora DOP orto Sudeste, o Porto Sudeste do 

Brasil, afirma que tomará "todas as medidas cabíveis", inclusive no âmbito arbitral que foi 
fixado para dirimir conflitos relacionados ao contrato, "de forma a assegurar sua plena 

execução e a satisfação de todos os direitos do Porto Sudeste lá entabulados". 
 

Crise das montadoras responde por um terço da queda do PIB 

22/05/2015 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
A crise no setor automotivo deve responder por um terço da retração da economia 

brasileira esperada para 2015. No cenário econômico complicado para este ano, analistas 
estimam uma retração do Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 1,5%. A 

contribuição negativa do setor nessa conta é de 0,5 ponto. 

http://www.folhadaregiao.com.br/Materia.php?id=357271
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-das-montadoras-responde-por-um-terco-da-queda-do-pib-deste-ano,1710306


O tombo da indústria automobilística provoca estrago na economia brasileira porque o 
setor responde por 10% da indústria nacional e, consequentemente, por 2,2% do PIB, 
segundo cálculos da Tendências Consultoria. Para este ano, a consultoria estima uma 

queda de 24% no setor na produção medida pelo IBGE.   
 

“A queda está muito forte, e o peso do setor na economia é muito grande. Uma retração 
desse tamanho puxa a indústria para baixo e, consequentemente, o PIB”, afirma Rodrigo 
Baggi, analista da Tendências.  

 
5% do PIB 

 
A conta pode ser considerada conservadora, pois a Tendências trabalha apenas com 
dados da produção de veículos. Mas a cadeia produtiva engloba segmentos como 

autopeças, siderurgia, químico, plástico e borracha.  
 

Além disso, tem a área de serviços, como revendas e financeiras. Somando as autopeças, 
a participação do setor no PIB sobe para 5%. No industrial, é de 21%. 
 

Pelas projeções da Anfavea, associação que representa as montadoras, devem ser 
produzidos este ano 2,585 milhões de veículos, 17,8% menos que em 2014. O volume 

será o mais baixo desde 2007.  
 

A diferença de um ano para outro representará R$ 13 bilhões a menos em arrecadação de 
impostos, informa Luiz Moan, presidente da entidade.  
 

De janeiro a maio, a queda está em 19,1% em comparação a 2014 (1,092 milhão de 
unidades). Em vendas, o tombo é de 21% (1,106 milhão de unidades). 

 
O desempenho negativo arrasta os demais setores da cadeia e o efeito mais perverso é 
nos empregos.  

 
Na indústria de aços, que vende 22% de sua produção para as montadoras, 12 mil postos 

foram eliminados nos últimos 12 meses. Há também 1,4 mil trabalhadores com contratos 
suspensos (lay off). 
 

“A crise tem uma componente estrutural e conjuntural. O País veio de um crescimento 
pífio no ano passado, e projeção de uma recessão para este ano. Com isso, os setores 

não crescem”, diz o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes. 
 
Fornos desligados 

 
Com a queda das encomendas, a Usiminas, que tem um terço de sua produção voltada às 

montadoras, desligou dois altos-fornos em Cubatão (SP) e Ipatinga (MG).  
 
A medida não era adotada desde 2009. Funcionários da área administrativa terão a 

jornada reduzida em um dia por semana, com corte proporcional de salários. 
 

Cálculos da PriceWaterhouseCoopers (PwC) indicam que, para cada emprego na 
montadora, há outros 12 gerados na cadeia automotiva. Por essa conta, o setor emprega 
mais de 1,5 milhão de pessoas.  

 
Na relação inversa, as 6,3 mil vagas fechadas nas montadoras até maio teriam provocado 

outras 75,6 mil demissões em diversas áreas.  
 
Até abril, só as revendas de veículos cortaram 12 mil postos e as autopeças, 7,4, mil. 

 



Demissão nas férias 
 
No meio das férias, Willians Borges Corrêa, de 40 anos, foi informado por telefone que 

fora demitido da concessionária em que trabalhava havia quatro anos.  
 

“Saímos eu e mais uns quatro. Mas, contando os de outras unidades, foram muitos”, diz. 
Ele mora com os pais, aposentados, e ganhava entre R$ 4,5 mil a R$ 6 mil por mês. 
Pretende continuar na área, mas está desanimado. “No meu ramo, acho que o 

desemprego vai aumentar.” 
 

Alternativas 
 
A Karmann-Ghia, tradicional fabricante de autopeças em São Bernardo do Campo (SP), 

registra 45% de queda nas encomendas na comparação com 2014. Uma nova linha para 
usinagem de peças, que recebeu investimento de US$ 10 milhões no ano passado, ainda 

não iniciou operação. 
 
Antes, 100% da produção era voltada às montadoras. “Neste ano estamos buscando 

novos negócios nos setores eólico, naval e eletrônico”, diz Elvio Sacchi, gerente comercial. 
“Não fosse isso o buraco seria maior.” 

 
No início do ano, a Karmann-Guia demitiu 30% do seu quadro de pessoal e espera manter 

os 285 trabalhadores que sobraram. “Estamos buscando novos projetos para suprir a 
atual ociosidade, de 40%”, diz Sacchi.  
 

A PK Cables, fabricante de chicotes elétricos, também viu as encomendas caírem 45% nos 
últimos 12 meses mas não encontrou alternativas. A unidade do grupo em Itajubá (MG) 

foi fechada em maio e os 500 funcionários foram demitidos. 
 
A unidade de Curitiba (PR) fechará as portas em março e 600 operários serão 

dispensados. A produção será concentrada na filial de Campo Alegre (SC). “Passamos por 
dificuldades em 2008, mas a crise atual é muito mais forte”, diz o responsável pelo setor 

de RH, Celso Silva. 
 
Os fabricantes de pneus venderam 20,8% menos para montadoras nos primeiros cinco 

meses do ano, segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneus (Anip). 
 

A Pirelli tem 1,5 mil trabalhadores em lay-off e Bridgestone e Michelin têm 4,8 mil em 
férias coletivas. 
Setor enfrenta ‘tempestade perfeita’ 

 
A rápida deterioração da economia brasileira provocou uma espécie de “tempestade 

perfeita” para a indústria brasileira, em especial para o setor automotivo. 
 
Desde janeiro, houve uma forte queda na confiança das famílias, o que impactou 

diretamente o desejo do brasileiro em adquirir bens duráveis.  
 

A inflação também subiu mais do que o esperado, obrigando o Banco Central a conduzir 
uma política monetária mais rigorosa, promovendo sucessivos aumentos na taxa de juros.  
 

Essa combinação provocou a queda da renda, aumento do desemprego e tornou o 
financiamento para a compra de veículos escasso e caro. 

 
“O que puxou as vendas de automóveis nos últimos dez anos foi justamente a confiança 
do emprego e o fato de a parcela do automóvel caber no bolso do consumidor”, diz 

Marcelo Cioffi, sócio da consultoria PriceWaterhouseCoopers (PwC). 



O cenário se agravou ainda mais porque houve um aumento dos custos para a indústria. 
Em 2015, a economia brasileira passa por uma correção de preços administrados, como o 
da energia, e o setor automotivo também lida com a volta total do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), o que encareceu o preço dos veículos.  
 

“É inevitável que haja um repasse dos custos por mais que a demanda esteja muito 
reprimida”, afirma Rodrigo Baggi, analista do setor automotivo da Tendências Consultoria 
Integrada. “Há uma soma de fatores prejudicando o setor”, diz. 

 
Na opinião de Cioffi, com o retrocesso no mercado de veículos, o setor automotivo pode 

atrasar em cerca de quatro anos a projeção feita em 2010, de produção de 4,2 milhões de 
automóveis e comerciais leves, antes esperada para 2015. 
 

Ele ressalta que, além de empregos, as montadoras estão enxugando custos fixos não 
produtivos que acabam impactando também em setores diversos, como o aéreo e de 

turismo (com menos viagens e hospedagens) e o de serviços (menos refeições). 
 
Exportação 

 
Nesse momento de fraqueza do mercado interno, o setor externo sempre é apontado 

como uma das saídas para a recuperação da indústria automotiva.  
 

Mas a tarefa também é difícil porque o Brasil ficou para trás. Depois da crise internacional 
de 2008, a indústria automobilística brasileira perdeu mercado entre os países 
desenvolvidos por causa da queda da demanda global. 

 
As exportações também ficaram concentradas na Argentina, país que lida frequentemente 

com crises financeiras intensas.  
 
“As vendas para a Argentina chegaram a responder por 70% a 80%”, afirma Baggi, da 

Tendências. “Em 2014, as exportações de veículos recuaram 40% por causa das 
condições da Argentina.” 

 
O desafio de buscar novos parceiros esbarra no chamado custo Brasil, que tira 
competitividade da indústria e dificulta a competição internacional. 

 
“Apesar de a alta do câmbio ajudar bastante, os veículos de outros países são mais 

baratos que os brasileiros.  
 
A estrutura tributária penaliza a exportação e há problemas de mecanismos de 

financiamento”, afirma Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior e sócio da Barral 
M Jorge Consultores. “São várias dificuldades que não são só do setor automotivo, mas de 

toda a economia”, afirma. 
 


