
 

  

1100  DDEE  JJUULLHHOO  DDEE  22001155  

SSeexxttaa--ffeeiirraa  

  

 FIAT, GM E VW PERDEM MAIS NO SEMESTRE 

 CAMINHÕES: FORD GANHA ESPAÇO NO 1º SEMESTRE 

 TAXA DE DESEMPREGO CHEGA A 8,1% 

 A MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS EMPRESARIAIS 

 BRICS ENCERRAM CÚPULA COM ALINHAMENTO POLÍTICO 

 PPE MOSTRA QUE É POSSÍVEL FLEXIBILIZAR LEIS TRABALHISTAS, DIZ FIEP 

 MINISTÉRIO DA FAZENDA FOI CONTRA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO 

(PPE) 

 DEMISSÃO NO TRABALHO INFORMAL TENDE A ELEVAR TAXA OFICIAL DE 

DESEMPREGO 

 SETOR PRIVADO FECHOU 708 MIL EMPREGOS FORMAIS EM UM ANO, DIZ IBGE 

 PARA MINISTRO, 244 MIL DEMISSÕES NO ANO 'NÃO É UM DESASTRE' 

 CONFIANÇA DO COMÉRCIO TEM PRIMEIRA ALTA EM OITO MESES, DIZ CNC 

 EMPRESAS PODEM AUMENTAR SUA PRODUÇÃO COM DESPESA MENOR 

 MINÉRIO SOBE 2,3% APÓS DISPARADA ONTEM COM RECUPERAÇÃO DA BOLSA 

CHINESA 

 GOVERNO VAI ANUNCIAR MEDIDAS PARA AJUDAR SETOR AUTOMOTIVO 

 COMO O TERREMOTO FINANCEIRO CHINÊS PODE AFETAR O BRASIL? 

 FMI PREVÊ QUE ECONOMIA BRASILEIRA VAI ENCOLHER 1,5% 

 VALE REGISTRA RECEITA DE QUASE R$ 350 MIL COM A VENDA DE RESÍDUOS 

 APESAR DA CRISE, 55% DAS EMPRESAS DEVEM CONTRATAR NO SEGUNDO 

SEMESTRE 

 EXECUTIVOS MAIS JOVENS TRAZEM NOVO ESTILO DE LIDERANÇA ÀS EMPRESAS 
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 MPT REJEITA REVISÃO DE NORMA SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO 

 GOVERNO PREPARA MEDIDAS PARA AUMENTAR EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS 

 INDÚSTRIAS DE FERROLIGAS JÁ DEMITIRAM EM MINAS 15 MIL 

 COMO TRANSFORMAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM AÇÃO 

 SETORES DA CUT E DA FORÇA SINDICAL CRITICAM PLANO DE PROTEÇÃO DO 

EMPREGO 

 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE SÃO PAULO É 13,7% MENOR DO QUE EM MAIO DE 

2014 

 CPI DIZ QUE VITÓRIA DE MONTADORA CONTRA RECEITA FOI TRATADA COMO 

FUTEBOL 

 ISENÇÃO A CAMINHONEIRO ELEVA PEDÁGIO EM ATÉ 15% PARA DEMAIS 

MOTORISTAS 

 CPI SOBRE FRAUDES FISCAIS CONVOCA MAIS EXECUTIVOS DE GRANDES 

EMPRESAS 

 VALLOUREC DISPENSOU QUASE 200 PESSOAS 

 EFEITO CHINA DERRUBA MINÉRIO E VALE 

 METADE DAS INDÚSTRIAS REDUZIU O NÚMERO DE EMPREGADOS NESTE ANO 
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CÂMBIO 

EM 10/07/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,181 3,182 

Euro 3,547 3,548 
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Fiat, GM e VW perdem mais no semestre 

10/07/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

 
Em meio ao tombo generalizado de 19,7% nas vendas de veículos leves no País durante o 
primeiro semestre de 2015, em comparação com o mesmo intervalo do ano passado, 

Fiat, General Motors e Volkswagen foram as fabricantes que mais perderam 
participação no período.  

 
As três ainda mantêm a liderança de mercado, com 50% dos emplacamentos, mas juntas 
cederam quase sete pontos porcentuais aos concorrentes que estão da quarta posição 

para baixo no ranking nacional.  
De todo o terreno cedido entre um semestre e outro pelos que estão no topo da tabela, 

dos sete pontos perdidos quase seis foram conquistados por Honda (1,87 pp), Ford 
(1,54), Toyota (1,51) e Hyundai (1,02).  
 

Isso porque Honda e Toyota foram as duas únicas fábricas no ranking das dez marcas 
mais vendidas que registraram crescimento dos emplacamentos este ano, enquanto Ford 

e Hyundai observaram quedas bastante inferiores à média geral do mercado.  
 

Nas três primeiras posições do ranking, no primeiro semestre a GM ficou em segundo 
lugar e assim consolidou sua ultrapassagem sobre a Volkswagen iniciada no ano passado.  
 

O resultado é devido especialmente ao bom desempenho do Chevrolet Onix, que de 
janeiro a junho, mesmo sem novidades significativas, consagrou-se como segundo carro 

mais vendido do País.  
 
Mesmo assim, a GM registrou significativa queda de 26,9% nas vendas totais nos 

primeiros seis meses do ano em relação ao mesmo período de 2014, cedendo 1,57 ponto 
porcentual de market share, que desceu para 16%. 

 
Apesar de continuar na liderança do mercado brasileiro, a Fiat foi a marca que mais 
perdeu participação, que baixou quase três pontos porcentuais (2,98) no período, para 

18,6%. O tombo nas vendas de 30,8% também foi o maior entre as dez maiores 
fabricantes instaladas no Brasil.  

 
O mau desempenho pode ser atribuído à ausência de novidades nos segmentos de maior 
volume. Embora o Palio tenha continuado a ser o carro mais vendido do País, o Uno 

desceu para a sexta posição, superado por opções mais modernas e completas.  
 

A Volkswagen padece de mal parecido: seu envelhecido líder, o Gol, do primeiro 
semestre de 2014 para este ano foi apeado da primeira para a quinta posição entre os 
automóveis mais vendidos, enquanto o renovado Fox (em sétimo) e o moderno Up! (em 

12º) não conseguem fazer frente à concorrência crescida.  
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Com isso, a marca seguiu na terceira colocação do ranking, com queda geral das vendas 
de 29,3% e perda de 2,1 pontos porcentuais de participação de mercado, que desceu 
para 15,5% nos primeiros seis meses somados de 2015.  

 
Em sua quase imutável quarta posição no ranking, a Ford está entre as marcas que mais 

ganharam participação no primeiro semestre, com a conquista de 1,54 ponto, para 
10,5%.  
 

O sucesso do novo Ka, lançado no ano passado com boa relação custo-benefício, explica 
boa parte do resultado: o modelo é o quarto mais vendido nos primeiros seis meses do 

ano e em junho foi o hatch compacto 1.0 mais emplacado no varejo. Ainda assim, as 
vendas da Ford recuaram 6% no período. 
 

Apesar de registrar retração de quase 8% nas vendas do primeiro semestre, a Hyundai 
continua a fazer bom papel entre os consumidores brasileiros.  

 
Na primeira metade do ano o hatch HB20 tornou-se o terceiro carro mais vendido, 
representando mais da metade dos emplacamentos da marca coreana no Brasil.  

 
Com isso a fabricante conseguiu roubar da Renault o quinto lugar no ranking das que 

mais vendem, com ganho de um ponto porcentual de market share, que subiu para 7,9% 
no período. 

A Renault seguiu apostando em modelos mais populares e com menos conteúdo no 
Brasil, baseados na marca romena de segunda linha Dacia, e agora começa a sentir o 
peso dessa estratégia em momento de retração econômica, em que consumidores de 

renda menor são os mais prejudicados.  
 

Com isso, a marca francesa ficou estacionada no mercado no primeiro semestre, manteve 
praticamente inalterada sua participação, com 7%, mas perdeu a quinta colocação no 
ranking para a Hyundai.  

 
O desempenho das vendas ficou negativo em 18,7%, quase em linha com o declínio geral 

dos emplacamentos no período. 
 
A Toyota continua se valendo de sua boa reputação entre os consumidores e manteve 

sua sétima colocação no ranking.  
 

Com as boas vendas do Etios e Corolla, a marca japonesa foi das poucas a obter 
crescimento na primeira metade do ano, de 3,1%, e continuou a tomar participação dos 
concorrentes, com avanço de 1,5 ponto, para 6,8%. 

 
Embora tenha mantido inalterada sua oitava posição no ranking semestral, a Honda foi a 

marca entre as dez primeiras que mais cresceu nos primeiros seis meses do ano, com 
expansão de quase 19% em seus emplacamentos e acréscimo de 1,9 ponto porcentual 
em seu market share, que aumentou para 5,7%.  

 
O sucesso instantâneo do HR-V, lançado este ano, e o bom desempenho constante do 

restante da linha com Fit, City e Civic explicam o resultado extremamente positivo em 
comparação com os demais fabricantes. 
 

Sem mudanças na nona posição, a Nissan também se prejudica por concentrar suas 
vendas no segmento de entrada, o que mais sofre com a retração da economia no 

momento.  
Ainda assim, na atual circunstância, a queda de 2,6% nas vendas do semestre pode ser 
considerada uma vitória diante do tombo de dois dígitos do mercado. A marca também 

conseguiu incrementar ligeiramente sua participação em 0,4 ponto, para 2,4%.  



Mesmo com declínio de 21,6%, acima da média do mercado no primeiro semestre, a 
Mitsubishi conseguiu se manter na décima posição do ranking, ficando com market 
share praticamente inalterado de 1,7%.  

 
Isso porque as duas marcas francesas imediatamente abaixo, Citroën e Peugeot, 

anotaram retrações bem maiores, de 46,3% e 43,1%, respectivamente.  
 
Com isso, a PSA, dona das duas, que já teve pouco mais de 5% de participação nas 

vendas brasileiras de veículos, tem agora menos da metade disso, apenas 2,27%, com 
1,26% para a Citroën e 1,01% para a Peugeot.  

 

Caminhões: Ford ganha espaço no 1º semestre 

10/07/2015 - Fonte: Automotive Business 

 
A severa redução das vendas de caminhões no Brasil no primeiro semestre de 2015 
acabou por favorecer as empresas com portfólio mais diversificado e atuação menos 

concentrada nos modelos pesados. Enquanto a demanda total caiu 42,3% de janeiro a 
junho, para apenas 37,2 mil veículos (leia aqui), o emplacamento de pesados diminuiu 

assustadores 61,4%, para 9,1 mil unidades. Quem melhor tirou proveito deste cenário foi 
a Ford, que conseguiu ganhar participação mesmo diante da conjuntura desfavorável. 
 

A companhia foi a terceira montadora que mais vendeu caminhões no País na primeira 
metade do ano, atrás apenas da MAN e da Mercedes-Benz, recuperando a posição perdida 

para a Volvo em 2013. Foram 7,1 mil emplacamentos, volume 15,3% inferior ao do 
mesmo intervalo do ano passado.  
 

A queda mais branda do que a do mercado total garantiu à fabricante 6 pontos de market 
share, que chegou a 19,1%. A performance foi impulsionada pelo fortalecimento da 

presença nos segmentos de semileves e de leves com modelos da linha Cargo e a nova 
Série F.  

 
Depois de encerrar 2014 com a ameaça de perder a liderança para a Mercedes-Benz, a 
MAN Latin America consolidou seu posto e recuperou 1,1 ponto de participação de 

mercado no primeiro semestre deste ano.  
 

A companhia, responsável também pela fabricação de veículos da marca Volkswagen, 
respondeu por 27,4% do total das vendas de caminhões no período. Foram licenciados 
10,2 mil veículos fabricados pela empresa, com queda de 39,7% sobre o registrado há um 

ano. Houve crescimento de 17,5% nas vendas de caminhões da marca MAN, para 361 
unidades no semestre. 

 
O segundo lugar no ranking de vendas de caminhões permaneceu com a Mercedes-
Benz, que manteve participação estável, com leve queda de 0,4 p.p. até junho. Com 9,5 

mil emplacamentos, a empresa teve redução de 43,1% nas vendas.  
 

Os resultados foram negativos em dois dígitos em todos os segmentos, mas a maior 
perda foi registrada nas vendas de pesados, que diminuíram 62,9% para 2,3 mil 
caminhões entre janeiro e junho. 

 
A rigorosa contração do mercado parece ter dado fim ao ciclo de expansão da Volvo, que 

evoluiu para patamar mais elevado de vendas nos últimos anos impulsionada pela linha 
de caminhões VM.  
 

Com os negócios fortemente concentrados nos segmentos de semipesados e pesados, a 
companhia diminuiu seu resultado em 55,6% no primeiro semestre do ano, para 4,3 mil 
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veículos. A queda representou redução de 3,5 p.p. em participação de mercado, que 
chegou a 11,5%. 
 

A também sueca Scania atua nos mesmos segmentos da Volvo, mas sofreu impacto 
ainda maior. As vendas de caminhões da marca caíram 63,4% no semestre, para 2,5 mil 

veículos. O fraco resultado representou perda de 3,9 p.p. de market share e a empresa 
respondeu por 6,7% do total de caminhões vendido no mercado brasileiro. 
 

Logo atrás da Scania aparece a Iveco, na sexta colocação em vendas. Os volumes da 
companhia caíram 44,8%, praticamente na mesma proporção da queda do mercado total. 

Com isso, a fabricante de origem italiana emplacou 2,3 mil caminhões. O volume garantiu 
participação de mercado de 6,3%, estável em relação ao primeiro semestre do ano 
passado. 

 
BAIXOS VOLUMES 

 
Com volume significativamente menor, a sétima colocada no ranking de vendas de 
caminhões foi a Hyundai, que entregou 790 veículos e cresceu na comparação com o ano 

passado. A presença da empresa no mercado brasileiro foi de 2,1% de janeiro a junho, 
com aumento de 1,9 ponto porcentual sobre o registrado há um ano. 

 
A DAF, que começou a fabricar seus modelos pesados no Brasil no fim de 2013, segue 

com a ampliação de seus negócios no mercado local mesmo diante da instabilidade 
econômica.  
 

Foram emplacados 175 caminhões da marca, com alta de 146% sobre a fraca base de 
comparação do primeiro semestre de 2014, quando as vendas da companhia foram de 

apenas 71 unidades. 
 
Logo atrás, com 150 caminhões negociados no primeiro semestre, está a Agrale, que 

anotou redução de 20,6% no volume de vendas. Já a chinesa Sinotruk segue no processo 
de encolhimento de sua operação no mercado nacional, que fica cada vez mais tímida.  

 
A empresa vendeu 51 caminhões no país de janeiro a junho, volume 68,7% abaixo do já 
pequeno volume registrado no mesmo período de 2014. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Taxa de desemprego chega a 8,1% 

10/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
O mercado de trabalho brasileiro voltou a dar mostras de fraqueza, com o índice de 

desemprego subindo para 8,1% no trimestre encerrado em maio, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE. Esse número é o 
maior da série da pesquisa, iniciada em 2012. No mesmo período do ano passado, o 

índice era de 7%. No total, 8,157 milhões de pessoas estão atrás de emprego no Brasil, 
um número também recorde. 
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INFOGRÁFICO: acompanhe a evolução dos indicadores sobre emprego no país  
 
Mas o número de desempregados poderia ser ainda maior caso alguns brasileiros não 

tivessem recorrido a um “plano B”. Muitos têm passado a trabalhar por conta própria ou 
até se convertem em empregadores. Na comparação com o trimestre até maio de 2014, 

essa categoria aumentou 4,4%.  
 
Isso significa 934 mil pessoas a mais nessa condição. Os empregadores, por sua vez, 

cresceram 8,1% no período, um acréscimo de 299 mil pessoas. Por outro lado, em 12 
meses até o trimestre encerrado em maio de 2015, 708 mil pessoas deixaram de ser 

trabalhadores formais no setor privado. 
 
Mesmo assim, a leitura é de que a qualidade do emprego se cai no meio desse processo, 

já que o trabalhador perde o que se chama de rede de proteção, como o FGTS e o 
seguro-desemprego, entre outros benefícios.  

 
“A pesquisa mostra perda da carteira de trabalho, com queda no emprego. E sabemos 
que perder carteira de trabalho é perder estabilidade”, disse Cimar Azeredo, coordenador 

de Trabalho e Rendimento do IBGE.  
 

Na comparação com o trimestre até maio do ano passado, há ao todo 1,269 milhão de 
pessoas a mais na fila do desemprego, uma alta de 18,4% no período, outro recorde.  

 
Isso porque a geração de vagas foi insuficiente para absorver tanta gente que agora 
sentiu necessidade de buscar uma fonte de renda.  

 
“O cenário econômico não está permitindo geração de vagas a ponto de suprir a demanda 

por emprego. Então, o desemprego está subindo”, explicou Azeredo. 
 
De dezembro para cá, na verdade, houve retração nas contratações. A população ocupada 

encolheu, sinal de que o mercado de trabalho está perdendo força num ritmo mais veloz. 
“O aumento da taxa de desocupação teve um processo de aceleração forte”, reconheceu o 

pesquisador. 
 
Dispensas 

As dispensas são a principal razão para o aumento do desemprego, embora a maior 
procura signifique uma pressão adicional. “O que explica essa alta, no momento, são as 

demissões”, avaliou o economista André Gamerman, da Opus Gestora de Recursos.  
 
Segundo ele, o regresso ao mercado de pessoas que antes optavam por não trabalhar é 

um “processo natural” diante da desaceleração da economia. 
 

A queda na renda também aprofunda a situação de dificuldade financeira das famílias. No 
trimestre até maio, o rendimento médio dos trabalhadores recuou 0,4% em relação a 
igual período de 2014, já descontados os efeitos da inflação.  

 
Ou seja, os brasileiros conseguem consumir menos do que há um ano com seus ganhos. 

 
Para os próximos meses, a previsão é de que a deterioração nesse cenário vai continuar. 
“A tendência é piorar”, disse Luciano Nakabashi, professor da Universidade de São Paulo e 

pesquisador da Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade 
e Economia (Fundace/USP).  

 
“O emprego responde depois do PIB, da geração de renda. E esse ano o PIB está em 
queda.”  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/taxa-de-desemprego-chega-a-81-bfwqxndut2efi4caolxy8381x#ancora-1


Construção civil lidera desligamentos 
 
Um dos setores mais castigados pela crise, a construção civil lidera os segmentos do setor 

privado que mais demitiram entre março e maio, na comparação com o mesmo trimestre 
do ano passado: o número de empregados no segmento caiu 8%, ficando em 7,3 

milhões.  
 
Outro setor que viu o número de empregados cair foi o de agricultura, que reduziu o 

número de ocupados em 2,3%, na comparação anual, para 9,4 milhões de trabalhadores. 
Ainda contribuindo para o aumento da desocupação, a administração pública registrou 

queda de 10,4% no número de trabalhadores, passando a 5,3 milhões de pessoas. O 
dado coincide com o ano de ajuste fiscal.  
 

Na contramão da tendência do mercado de trabalho, o setor de comunicação, atividades 
financeiras e administrativas, no qual os salários são acima da média, continua 

empregando. Ocupados cresceram 6,1% na comparação com o trimestre entre março e 
maio do ano passado, alcançando 10,6 milhões de pessoas. 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A mediação nos conflitos empresariais 

10/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

Nos últimos meses, com a promulgação do novo Código de Processo Civil e, mais 
recentemente, com a promulgação da Lei de Mediação (Lei 13.140/2015) os métodos 

consensuais de resolução de conflitos ganharam destaque no ordenamento jurídico 
nacional.  
 

O Novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor no ano que vem, eleva a solução 
consensual à condição de objetivo da atuação jurisdicional (art. 3º, §2º, NCPC) a ser 

buscada não apenas pelo magistrado, mas também pelos advogados, defensores públicos 
e membros do Ministério Público (art. 3º, §3º, NCPC).  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/a-mediacao-nos-conflitos-empresariais-bi6mfbr02mffixv77asmge2dh


Apesar da previsão na legislação processual, a mediação também pode ser extrajudicial, 
conforme já autorizava a lei 9.307/96 e agora reforça o projeto de lei ainda em fase de 
sanção. 

 
Conforme conceito de Carlos Eduardo de Vasconcelos, “mediação é método dialogal de 

solução ou transformação de conflitos interpessoais em que os mediandos escolhem ou 
aceitam terceiro(s) mediador(es), com aptidão para conduzir o processo e facilitar o 
diálogo.” 

 
O mediador é neutro e imparcial e não se confunde com a figura do juiz ou do árbitro, 

pois ele nada julga ou decide, mas tão somente, conduz as partes na construção da 
solução pacificadora. Na lógica da mediação, as partes não estão em posições opostas 
(técnica não adversarial), mas sim, incluídas dentro de uma mesma situação problema, 

que exige esforços conjuntos para minimizar prejuízos ou até mesmo, mitigá-los.  
 

Justamente por isso diz-se que na mediação não se aplica o binômio vencedor x perdedor, 
mas tão somente o vencedor x vencedor, pois a intenção é que ambas as partes saiam 
ganhando com a negociação intermediada. 

 
Não obstante, as notícias veiculadas ressaltarem a importância da mediação para 

solucionar conflitos familiares, a mediação é muito útil e recomendada para resolução de 
disputas envolvendo interesses empresariais.  

 
Tanto é que a maioria das associações e federações empresariais mantêm câmaras 
especializadas para mediação. No Paraná merecem destaque a ARBITAC, mantida pela 

Associação Comercial do Paraná, e a CAM-FIEP, mantida pela FIEP-PR. Ambas as 
instituições têm listagens de mediadores aptos a intermediar disputas empresariais. 

 
Conflitos empresariais, decorrentes de litígios societários, divergências na condução 
empresarial ou no cumprimento de contratos costumam ter resultados desastrosos para 

as empresas se não forem bem geridos.  
 

Dependendo da representatividade financeira ou estratégica do conflito e do seu tempo de 
duração, as perdas podem ultrapassar os valores envolvidos no litígio, especialmente por 
causa da insegurança e instabilidade que criam no ambiente empresarial.  

 
Uma briga entre sócios, por exemplo, pode comprometer os objetivos empresariais e, o 

pior de tudo, os lucros da empresa. Isso sem se falar na insegurança institucional gerada 
pelo tempo de espera de uma decisão definitiva, da necessidade dos provisionamentos 
contábeis, gastos com custas processuais, honorários de advogados e tantas outras 

contingências, que acabam aumentando a conta dos prejuízos acumulados pela 
manutenção da situação de conflito. 

 
A possibilidade de que a solução pacificadora seja negociada pelas próprias partes, 
auxiliadas por seus respectivos advogados e com a intermediação de um mediador, é um 

dos principais atrativos da mediação empresarial, pois permite a construção de uma 
solução customizada, que leva em conta os interesses das partes e as particularidades da 

conjuntura empresarial.  
 
Tal situação esta que não é atingida através de uma decisão judicial ou arbitral. Os custos 

da mediação são relativamente baixos e o tempo de sua duração depende do que for 
acordado entre as partes.  

 
E, ao contrário do que se possa pensar, um conflito empresarial, seja ele interno (dentro 
da empresa) ou externo (entre a empresa e terceiros), se administrado de forma 



construtiva e por profissionais qualificados, pode ser uma oportunidade de resgate da 
relação de confiança fragilizada pelo conflito. 
 

Neste contexto, os gestores das empresas, bem como os advogados atuantes na área de 
direito empresarial, devem primar pela negociação, e quando esta restar frustrada, 

incentivar a mediação.  
 
Este cuidado, inclusive, pode ser tomado já na fase contratual, através da inclusão de 

cláusulas de mediação prévia nas minutas contratuais, preferencialmente já fixando as 
premissas do procedimento ou, alternativamente, elegendo regulamento específico de 

uma Câmara ou instituição habilitada para mediação.  
 
Essa previsão pode existir independentemente da existência ou não da cláusula de 

compromisso arbitral. 
 

Essa postura, no entanto, exige uma alteração na mentalidade, especialmente dos 
advogados, que em geral são treinados para o embate judicial e costumam encarar os 
métodos consensuais como um sinal de fraqueza.  

 
Contudo, o advogado que conhece a atual situação de precariedade do Poder Judiciário, 

gerada pelo excesso de processos, e está atento às necessidades e interesses de seu 
cliente, deve agir com prudência e orientar a utilização da mediação, sempre que ela se 

mostrar cabível e viável.  
 
Não se trata de um desestímulo a atuação judicial e contenciosa do advogado, até 

porque, o Judiciário sempre será um valioso recurso de exercício da cidadania.  
 

No entanto, sempre que possível deve ser oportunizado às próprias partes em conflito, 
exercerem suas respectivas cidadanias, criando elas próprias o caminho para pacificação. 
 

(Inaiá Nogueira Queiroz Botelho, advogada, membro da Comissão de Sociedades de 
Advogados da OAB/PR e autora do anteprojeto para criação da Câmara de Conciliação, 

Mediação e Arbitragem da OAB-PR). 
 

Brics encerram cúpula com alinhamento político 

10/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 
A cúpula dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) foi encerrada ontem em 

Ufa, na Rússia, com uma declaração a favor de um “mundo multipolar”, contra a 
influência dos Estados Unidos, e a formalização da criação de seu novo sistema financeiro, 

mas sem fazer referência ao papel de Moscou na crise ucraniana. 
 
Os líderes, entre elas a presidente Dilma Rousseff, acertaram a criação do Novo Banco de 

Desenvolvimento e do Fundo de Reservas do bloco, com recursos de US$ 200 bilhões.  
 

A ideia é financiar projetos de desenvolvimento e obras de infraestrutura nos países do 
bloco. O início do funcionamento do banco foi considerada pelos cinco líderes como um 

marco no desenvolvimento do bloco.  
 
Caráter político 

A declaração de 77 pontos aprovada pelos líderes respaldou a aspiração de Moscou de 
imprimir ao bloco um caráter político, de coordenação de posições nas instâncias 

internacionais e de combate ao unilateralismo promovido pelos Estados Unidos. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/brics-encerram-cupula-com-alinhamento-politico-6cmy0bmwjdg6j1rp4bb6q13t1


A declaração informou que os Brics rejeitam “as intervenções militares e as sanções 
econômicas unilaterais” e insistem que devem ser descartados “os dois pesos e duas 
medidas” nas relações internacionais. 

 
Sobre a crise da Ucrânia, pela qual a Rússia foi expulsa do G8 e enfrenta sanções 

econômicas, a cúpula indicou que “não há uma solução militar ao conflito”, defendeu 
“diálogo político” e o cumprimento dos acordos de paz de Minsk, mas sem fazer referência 
à anexação da Crimeia pela Rússia. 

 

PPE mostra que é possível flexibilizar leis trabalhistas, diz Fiep 

10/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) elogiou o Programa de Proteção ao 

Emprego (PPE) e afirmou que ele mostra ser possível flexibilizar a legislação trabalhista 
brasileira. 
 

“O formato do programa, dando possibilidade para que empresas e trabalhadores definam 
a adesão a ele, mostra que existe espaço para a revisão do modelo de relações 

trabalhistas que temos no Brasil, que é atrasado e equivocado”, disse, em nota, o 
presidente da Fiep, Edson Campagnolo. 
 

Segundo ele, o modelo do PPE “deve servir também para discussão de todas as questões 
de relações do trabalho, levando em conta a realidade de cada momento e de cada 

empresa”. “É preciso haver mais espaço para que empresas e trabalhadores possam 
definir, juntos e com um diálogo franco, o que é melhor para as duas partes”, afirmou. 
 

Para Campagnolo, com o PPE o governo admitiu pela primeira vez que o país enfrenta 
uma grave crise, e que esse reconhecimento é fundamental para que sejam adotadas 

outras medidas de estímulo à produção. 
 

Ministério da Fazenda foi contra o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) 

10/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 
O Ministério da Fazenda foi contrário ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), 

anunciado na segunda-feira (6) pelo governo para evitar demissões em setores 
considerados estratégicos.  

 
O jornal Estado de S.Paulo apurou que a área técnica do ministério apresentou restrições 

ao programa e à saúde financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), de onde 
sairão os recursos para complementar os salários dos funcionários que aderirem ao plano. 
 

O programa prevê que setores em crise podem reduzir a jornada de trabalho e os salários 
em até 30%, mas metade do corte salarial é bancada pelo FAT. 

 
Fontes que participaram das discussões do PPE disseram que o ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, não concordou com o orçamento estipulado para bancar até 15% dos 

salários dos empregados.  
 

Ele ainda teria restrições à forma como o governo, mais uma vez, vai intervir em relações 
privadas. 
 

A medida também beneficia setores específicos, que serão escolhidos por um comitê 
composto por ministros de Estado, o que vai na contramão da defesa de Levy pelo fim do 

“patrimonialismo”. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/ppe-mostra-que-e-possivel-flexibilizar-leis-trabalhistas-diz-fiep-35ua8589nqlzih1z0ybhw8qdh
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Ao assumir o ministério, Levy condenou a prática muito usada pelo seu antecessor, Guido 
Mantega, de adotar políticas específicas para setores escolhidos.  
 

Levy defendeu a “impessoalidade” nos negócios do Estado nas relações econômicas e na 
provisão de bens públicos, incluindo os sociais. 

 
“Ela que dá confiança ao empreendedor de que vale a pena trabalhar sem depender, em 
tudo, do Estado”, discursou. Críticos do PPE afirmam que a medida foi elaborada, 

especialmente, para atender aos apelos das montadoras. 
 

Sinal ruim 
Na área técnica, o PPE foi considerado um sinal ruim diante da restrição fiscal e da política 
defendida por Levy, de diminuir os subsídios para o setor privado.  

 
O programa estava em estudo desde 2012, tendo como modelo a experiência da 

Alemanha. Levy, que não compareceu ao anúncio do plano, no Palácio do Planalto, tinha 
outras prioridades. 
 

Para fechar as contas do FAT no azul em 2014, o governo precisou injetar R$ 13,8 
bilhões, como compensação à política de desoneração da folha de pagamento, que retirou 

parte da receita do fundo.  
 

A previsão deste ano é que será necessário novo aporte bilionário do Tesouro Nacional, 
em um momento de restrição orçamentária. 
 

O governo estimou que o PPE terá custo de R$ 29,7 milhões neste ano e de R$ 67,9 
milhões em 2016. O cálculo foi feito com base na hipótese de que 50 mil trabalhadores 

vão aderir ao plano até o fim de 2016.  
 
Sem comentar as críticas internas ao programa, o ministro do Planejamento, Nelson 

Barbosa, defendeu a medida como importante para a recuperação da economia e para 
preservar os empregos. 

 
“Do ponto de vista fiscal, considerando todos os efeitos sistêmicos, ajuda no equilíbrio 
fiscal”, disse. Segundo ele, o programa foi considerado com “segurança e cautela” e seu 

custo é menor do que o lay-off (suspensão de contratos de trabalho em que o trabalhador 
recebe o seguro-desemprego).  

 
“Não é nenhuma jabuticaba. Existe em vários países do mundo”, afirmou. O ministro 
ainda ressaltou que o programa tem prazo de validade - nesta primeira etapa, vai até o 

fim de 2016. 
 

Um dos responsáveis pelo desenho do modelo, o economista-chefe do Ministério do 
Planejamento, Manoel Pires, disse que o programa não traz riscos para a sustentabilidade 
financeira do FAT.  

 
Segundo ele, o PPE faz parte da política de “redesenho” dos programas governamentais, 

como foi feito no financiamento estudantil (Fies). 
 
“Vai na direção de promover políticas ativas para o emprego”, disse. O FAT, afirmou, tem 

uma política “passiva”, de pagar os benefícios quando o trabalhador já está 
desempregado. Em momentos de crise, o plano pode contribuir para ajustar o custo da 

produção à queda da demanda. 
 



Demissão no trabalho informal tende a elevar taxa oficial de desemprego 

10/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

De acordo com o IBGE, tanto o número de pessoas com carteira assinada recuou 
no trimestre encerrado em maio deste ano, quanto o contingente de 
trabalhadores que estão fora do regime 

 

 
 

O enfraquecimento da atividade econômica e diminuição do consumo irão atingir até 
mesmo o trabalho informal, o que deve intensificar a taxa de desemprego no País, é o 

que avaliam especialistas. 
 
Ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) referente ao trimestre 
encerrado em maio, e mostrou que a taxa de desocupação atingiu 8,1%. Há um ano 

estava em 7%. 
 
Segundo Cimar Azeredo, Coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, tanto o 

número de pessoas com carteira assinada caiu no período, quanto o contingente de 
pessoas sem carteira. "Isso faz com que reduza o emprego e aumente o volume de 

empregados e empregadores que buscam trabalhar por conta própria", disse. 
 
O vice-presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Júlio Miragaya, explica que 

o trabalho informal não entra na pesquisa do IBGE quando se refere à população 
ocupada, mas entra na taxa de desemprego, quando é demitido e está à procura de 

emprego. "E isso deve intensificar ainda mais o aumento da taxa de desemprego", prevê 
o especialista. 
 

De fato, o representante do IBGE comentou que os dados até maio demonstram que 
cresceu a procura de pessoas por vagas, mas a taxa de ocupação se manteve 

praticamente estável. 
 
De março a maio, existiam 92,104 milhões de pessoas ocupadas. No período 

imediatamente anterior (fevereiro a abril), eram 92,179 milhões, uma variação negativa 
de apenas 0,08%. Comparado a igual trimestre de 2014, quando foram registradas 

91,807 milhões, houve também uma pequena variação, só que positiva, de 0,32%. 

http://www.dci.com.br/economia/demissao-no-trabalho-informal-tende-a-elevar-desemprego-id480590.html
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Oportunidades 
Miragaya afirma que como o mercado de trabalho está atrelado ao desempenho da 
economia, uma estabilidade no aumento da taxa de desemprego no País deve ocorrer 

quando o Produto Interno Bruto (PIB) voltar a crescer, e a queda deve acontecer quando 
a economia tiver um ritmo de avanço mais concreto. 

 
"Estamos em um trimestre que deve ser o fundo do poço para a retração econômica. O 
quarto deve ser um pouco melhor, de modo que fechamos o ano, um pouco no zero a 

zero [estável] para o próximo ano. As expectativas são de que uma retomada no PIB 
ocorra no segundo semestre de 2016", aponta o especialista. 

 
Ao mesmo tempo, o vice-presidente da Cofecon, explica que o aumento do desemprego 
diminuiu o "poder de barganha" dos empregados para elevar seus salários. Com isso, 

reduz a renda real, em seguida a massa salarial, e, portanto, o consumo, que "representa 
60% do PIB". "É o pior dos mundos", analisa. 

 
Conforme a Pnad Contínua referente a maio, o rendimento médio real habitualmente 
recebido em todos os trabalhos (R$ 1.863) ficou estável frente ao trimestre de dezembro 

a fevereiro de 2015 (R$ 1.877) e em relação ao mesmo trimestre do ano passado (R$ 
1.870). A massa de rendimento real (R$ 166,1 bilhões) também não apresentou variação 

significativa em ambas comparações. 
 

"Para reverter essa situação, o ideal é aumentar os investimentos públicos e privados. 
Mas como fazer isso se o governo está limitado pela necessidade de ajustes fiscais", 
questiona o economista. 

 
Na avaliação dele, um modo de elevar o investimento tanto público, quanto privado, é 

reduzir a taxa de juros. "Desta forma, diminuiu os custos das empresas, assim como o 
pagamento da dívida pública.  
 

O problema é que o Banco Central (BC) deve subir mais a taxa básica de juros, a Selic, 
com o propósito de conter a inflação [...] Só que a inflação deve diminuir porque como as 

pessoas estão desempregadas, a demanda não pressiona a oferta. Mas daqui seis meses, 
o governo vai dizer que a inflação caiu por conta dos juros, o que não é verdade", critica. 
 

Por outro lado, para José Pastore, presidente do Conselho de Emprego e Relações do 
Trabalho da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 

(FecomercioSP), dada a "inevitável" necessidade de ajustes fiscais, resta para 
especialistas e empresários aproveitarem a oportunidade para buscar soluções 
inteligentes. "Essas ideias só ganham visibilidade quando os recursos estão escassos", 

entende. 
 

Fernanda Bompan 
 

Setor privado fechou 708 mil empregos formais em um ano, diz IBGE 

10/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 
Considerada uma das conquistas sociais do país nos últimos anos, a formalização do 

mercado de trabalho sofreu um duro revés neste ano. Os empregos com carteira assinada 
estão sendo cortados, e formas mais precárias de trabalho crescem. 

  
No trimestre encerrado em maio, 708 mil pessoas perderam status de trabalhadores 
formais, na comparação com o mesmo período do ano passado, uma redução de 1,9%. 

Os dados são da Pnad Contínua, pesquisa nacional sobre o mercado de trabalho divulgada 
nesta quinta-feira (9) pelo IBGE.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/setor-privado-fechou-708-mil-empregos-formais-em-um-ano-diz-ibge-885tp1ipty0pztpb61qn4381x


Com os cortes, o número de empregos com carteira ficou em 35,964 milhões no trimestre 
encerrado em maio deste ano, segundo os dados do IBGE, que tem abrangência nacional. 
Cimar Azeredo Pereira, coordenador de Emprego e Rendimento do IBGE, diz que esses 

trabalhadores têm uma rede de proteção, como seguro-desemprego e o saldo do FGTS 
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), mas com tempo determinado. 

 
Ele acrescenta que não foram apenas os empregos com carteira de trabalho assinada que 
encolheram. Também encolheu o número de empregos sem carteira assinada. “Foi uma 

redução significativa. No fim, há uma perda de estabilidade desses trabalhadores”, disse o 
coordenador no IBGE.  

 
Destino 
Os trabalhadores que perderam emprego estão abrindo o próprio negócio, seja 

trabalhando sozinho na empreitada (o chamado conta própria) ou com pelo menos um 
funcionário (empregador).  

 
O número de contas próprias cresceu em 934 mil pessoas no trimestre encerrado em 
maio deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 

4,4%  
 

Já o número de empregadores cresceu em 299 mil no trimestre, um aumento de 8,1% na 
comparação ao mesmo período do ano passado, informou o IBGE.  

 
O setor de construção foi o que mais cortou o número de empregados no trimestre 
encerrado em maio. Foram 636 mil vagas a menos na comparação com o mesmo período 

do ano passado, queda de 6,5%.  
 

O setor de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura reduziu em 223 
mil o número de empregados, uma queda de 2,3% em relação ao mesmo período do ano 
passado.  

 
Os cortes também foram grandes na administração pública, defesa e seguridade, com 

perda de 622 mil vagas no trimestre encerrado em maio.  
 
Segundo o coordenador da pesquisa, contudo, os motivos que têm levado esse 

agrupamento a ter cortes tão expressivos ainda estão sendo estudados pelo IBGE.  
 

O agrupamento inclui prefeituras, governos estaduais, federal, câmaras, estatais e outras 
áreas do setor público brasileiro. 
 

Para ministro, 244 mil demissões no ano 'não é um desastre' 

10/07/2015 - Fonte: DCI 
 

O fechamento recorde de 244 mil vagas no Brasil nos primeiros cinco meses deste ano, 
de acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 

não é "um desastre", na avaliação do ministro do Trabalho, Manoel Dias. Ele minimizou o 
fechamento desses postos de trabalho, recorrendo a comparações com o número de 
postos criados pelos governos do PT (2003-2014). 

 
"Nós geramos 23 milhões de empregos. Não são 200 mil, 300 mil (vagas cortadas) que 

significam que estamos vivendo um desastre", disse, ao ser questionado sobre o pior 
resultado desde 2002, quando começa a série histórica do Caged. Segundo dados do 
próprio ministério, o saldo líquido de admissões nos últimos 12 anos, que incluiu os dois 

governos de Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro mandato de Dilma Rousseff, foi positivo 
em 18,4 milhões.  

http://www.dci.com.br/economia/para-ministro,-244-mil-demissoes-no-ano-nao-e-um-desastre-id480616.html


Logo após o anúncio do Programa de Proteção ao Emprego (PPE), que tenta reverter o 
aumento crescente das demissões, Dias disse que a expectativa do governo é que 2015 
feche azul na geração de empregos.  

 
Analistas, porém, estimam que o País perderá entre 650 mil e 1 milhão de postos de 

trabalho no ano. "Se não houver recuperação da capacidade de investimento, isso vai 
afetando. Mas temos perspectiva de recuperação no segundo semestre." 
 

A expectativa se baseia na tese de que, por razões sazonais, o mercado de trabalho no 
Brasil tende a ser mais favorável no segundo semestre. No entanto, para economistas, a 

intensidade da piora verificada nos cinco primeiros meses do ano faz com que seja pouco 
provável que possa ocorrer melhora nos próximos meses, que seja suficiente para 
inverter o quadro atual de queda no emprego.  

 
A avaliação do ministro sobre a realidade em que se encontram os trabalhadores 

empregados não encontra respaldo nos dados de órgãos oficiais. "As pessoas que não 
foram dispensadas estão com um salário bom, acima da inflação, renda familiar 
altíssima", afirmou Dias.  

 
De acordo com o IBGE, um dos fatores para o aumento do índice de desemprego no Brasil 

é a queda do rendimento médio dos trabalhadores, que obriga mais pessoas a voltar ao 
mercado de trabalho para recompor a renda familiar. 

 
Queda 
Sob pressão de parcela do PDT que pede sua saída do comando do Ministério do Trabalho, 

o ministro afirmou que não está preocupado, embora esteja à disposição para deixar o 
cargo, se essa for a decisão do partido.  

 
"Eu não tenho nenhuma preocupação. Se o partido decidir que eu saio ontem, eu saio 
ontem. Se decidir que eu saio amanhã, eu saio amanhã", disse. Ele ponderou, entretanto, 

que nenhuma decisão está tomada e que ainda tem "muito o que fazer" à frente da pasta. 
 

Confiança do comércio tem primeira alta em oito meses, diz CNC 

10/07/2015 - Fonte: DCI 
 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) interrompeu uma sequência de 
oito quedas e subiu 0,6% em relação a maio, informou nesta terça-feira, 7, a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O rompimento da 

sequência negativa, iniciada em setembro de 2014, ocorreu devido à melhora na 
perspectiva para a segunda metade do ano em determinados segmentos do varejo. 

 
Na comparação interanual, contudo, o índice manteve a tendência de queda. O Icec 
recuou 21,1% em relação a junho do ano passado, a 23ª retração seguida neste 

confronto. "Isso demonstra que, apesar da sinalização positiva, a percepção das 
condições atuais, tanto da economia como no setor, ainda seguem a percepção 

desfavorável dos últimos meses", informou a CNC em nota. 
 
Diante do cenário, a intenção de contratação de funcionários recuou 23,3% ante junho do 

ano passado. "A CNC projeta que, pela primeira vez desde 2007, o nível de ocupação no 
comércio varejista deverá registrar retração anual de 0,8%, equivalente ao fechamento 

de 66,4 mil postos de trabalho no setor", diz a instituição em nota. 
 
Influências 

O resultado positivo do Icec na comparação mensal foi influenciado principalmente pela 
segunda alta consecutiva do índice que mede o grau de otimismo do empresário do 

http://www.dci.com.br/comercio/confianca-do-comercio-tem-primeira-alta-em-oito-meses,-diz-cnc-id479731.html


comércio (+3,8% ante maio). Já o subíndice que mede o otimismo dos empresários em 
relação à economia cresceu 7,7% em relação ao mês anterior. 
 

Também colaborou com o resultado positivo mensal o crescimento de 0,6% no índice de 
intenção de investimento dos empresários do comércio em junho ante maio. 

 
Na comparação anual, o resultado negativo foi impactado pela deterioração da avaliação 
dos empresários das condições atuais do comércio, que manteve a tendência de queda 

observada há dez meses, apontou a CNC. Em junho, o recuo neste indicador foi 42,4% 
frente a igual mês do ano passado. 

 
O subíndice que mede a avaliação dos empresários do comércio das condições 
econômicas atuais, por sua vez, segue sendo o item com pior avaliação em todo o Icec 

(26,1 pontos). Em relação a junho de 2014, esse indicador cedeu 59,8%. Ao todo, 93,1% 
dos empresários consultados avaliam que houve piora no cenário econômico nos últimos 

12 meses. 
 
Estoques 

A perspectiva de queda no volume de vendas, associada à elevação nos custos de 
captação de recursos nos últimos meses, fez com que os empresários do setor revisassem 

seus planos de investimentos. Apesar da alta de 0,6% em junho ante maio na intenção de 
investimento dos empresários do comércio, o índice registra queda de 19,7% na 

comparação interanual. 
 
Segundo a CNC, o porcentual de empresários que apontam níveis elevados de estoques 

chegou a 29,0%, o segundo maior resultado da série histórica, iniciada em março de 
2011.  

 
A concentração mais alta de estoques é de empresas voltadas à comercialização de bens 
de consumo duráveis (33,6%), refletindo a queda nas vendas verificadas principalmente 

nos segmentos automotivo, de móveis e de eletrodomésticos, apontou a instituição. 
 

Empresas podem aumentar sua produção com despesa menor 

10/07/2015 - Fonte: DCI 
 

Especialistas apontam formas possíveis de elevar a produtividade ou aumentar o tamanho 
das empresas, sem aumentar muito os custos, em um momento de crise. Uma dica para 
os pequenos e médios negócios é estabelecer parcerias com outras empresas para 

adquirir matérias-primas ou até mesmo para distribuir seus produtos. "Quando as 
empresas não são tão grandes, compras coletivas e consórcios aumentam bastante o 

poder de barganha com os fornecedores.  
 
Essa é uma alternativa possível para elevar a produção ou atividade, evitando aumentar 

muitos os custos", afirma Milena Dalacorte, gerente de Apoio a Empreendedores da 
Endeavor. 

 
A especialista diz que nem todas empresas têm um modelo de negócios escalável. Mas, 
para as que possuem esse perfil e que já ganharam mercado, uma das melhores formas 

de crescer é por meio das franquias.  
 

Nesse modelo, os custos de investimentos são menores do que aumentar a estrutura 
física de uma empresa, por exemplo.  
 

"A Beleza Natural, linha de salão de beleza, depois de muitos anos divulgando os seus 
produtos, começou a dar muito certo e a demanda pelos seus serviços começou a crescer 

http://www.dci.com.br/em-destaque/empresas-podem-aumentar-sua-producao-com-despesa-menor-id479979.html


muito. A forma mais fácil que as fundadoras encontraram para atender toda a demanda, 
portanto, foi expandir por meio de franquias. [...] Uma das vantagens desse modelo é que 
o custo da instalação fica por conta do franqueado", comenta Dalacorte. 

 
"As gestoras estabeleceram um modelo muito bem definido e que fosse replicável para 

poder expandir. O funcionamento do salão se assemelha às linhas de produção das 
indústrias", acrescenta a especialista. 
 

Buscar tecnologia 
O presidente da Templum Consultoria, Igor Grativol Furniel, diz que investimentos em 

tecnologia também proporcionam crescimento em escala, mesmo com o grande aporte 
inicial necessário.  
 

"No caso da nossa consultoria, desenvolvemos uma plataforma [online] para prestar 
serviços de consultoria à distância. Através dela, conseguimos aumentar a produtividade 

do serviço e ganhar escala. Antes disso, cada consultor tinha capacidade de atender entre 
5 e 7 empresas", relata o presidente da Templum. 
 

"É claro que toda a tecnologia implica em algum custo de manutenção, só que este não 
sobe na mesma proporção que sobe o faturamento. Se eu tenho uma cartela de clientes 

de 600 empresas que se eleva para 1.000, terei algum custo com mão de obra, mas a 
grande maioria das despesas com outros serviços já estarão diluídos", completa o 

especialista. 
 
Igor Furniel comenta que, em períodos de dificuldades econômicas, é muito comum que 

os empresários deixem de fazer investimentos importantes em melhoria de qualidade de 
produtos ou serviços, postura que considera equivocada. 

 
"O consumo, apesar de estar menor, continua existindo. Como as pessoas estão com 
mais dificuldades financeiras, a tendência é que elas fiquem mais exigentes, já que o 

dinheiro está sendo suado. Portanto, o empresário mais inteligente vai melhorar o seu 
atendimento, prestação de serviços ou produtos", sugere Igor Furniel.  

 
Uma das formas que a Templum encontrou para tornar mais acessível os seus serviços de 
consultoria foi oferecer aos clientes a possibilidade de pagamento com o Cartão BNDES 

[Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]. 
 

"O empresário precisa aprender a procurar outras alternativas para investir. Da nossa 
parte, prestamos consultoria de certificação de qualidade, que pode ser paga com o 
cartão BNDES em parcelas pequenas, de 48 vezes. [...] Sabemos que muitas empresas 

estão sofrendo com fluxo de caixa, portanto, oferecer essa possibilidade é necessário", 
ressalta o presidente da Templum Consultoria. 

 
Variar clientes 
A gerente de Apoio a Empreendedores da Endeavor indica outras formas de crescer em 

escala. Ela cita o exemplo da Dauper Biscoiteria que atende uma cartela variada de 
clientes, de pequenas a grandes empresas. 

 
"Para as indústrias, é sempre importante evitar a concentração em grandes clientes, pois 
quanto maior a dependência, maior o impacto em momentos de crise. Assim, faz sentido 

pensar em como diluir seus custos com muitos clientes pequenos, ao invés de depender 
de poucos grandes", aconselha Dalacorte. 

 
A especialista conta que a Dauper construiu a sua planta já pensando nas diferentes 
demandas das empresas.  

 



"A Dauper projetou a sua fábrica levando em conta às várias necessidades das 
companhias. Essa também é uma forma de ganhar escalabilidade: adotar modelos de 
produção capazes de se adaptarem a diferentes necessidades", afirma. 

 
"Outras maneiras de ganhar escala são questionar-se sobre como melhorar o uso de 

máquinas e equipamentos, aprimorar o rendimento por unidade de trabalho e aumentar a 
produtividade dos funcionários, podem ser bons caminhos para se pensar numa redução 
de custos e aumento de desempenho.  

 
Isso porque, ao fazer essa análise, possivelmente se identificará tempo e recurso gasto 

com retrabalho, ociosidade e sobreposição de funções, ou seja, indicadores de alto custo", 
acrescenta Dalacorte. 
 

Custos de aquisição 
Além disso, a Endeavor diz que outra estratégia é reduzir custos de aquisição e de 

transporte de insumos, pois aumentando a quantidade comprada e diminuindo a 
frequência das aquisições, o empreendedor pode minimizar as suas despesas. 
 

"É sempre bom pontuar que ter um negócio escalável também implica em 
descentralização da gestão por parte do empreendedor.  

 
É muito importante que ele reflita se está disposto a trocar o foco na execução para 

assumir um papel mais estratégico de gestão, dedicando-se, sobretudo, para o 
desenvolvimento do time e criação de cultura.  
 

A partir dessa análise, fica mais fácil identificar se a escalabilidade é o caminho ideal para 
o crescimento da sua empresa", orienta. 

 
O presidente da Templum comenta que o setor de tecnologia concentra diversos exemplos 
de crescimento em escala.  

 
"A maioria dos aplicativos e softwares são baseados em economia de escala. Há um 

grande investimento inicial, mas depois que ficam prontos, alcançam um grande número 
de clientes, sem que os seus custos cresçam na mesma proporção", finaliza o Igor 
Furniel. 

 
Paula Salati 

 

Minério sobe 2,3% após disparada ontem com recuperação da Bolsa chinesa 

10/07/2015 - Fonte: InfoMoney 

 
O minério de ferro voltou a subir nesta sexta-feira (10) após disparar 10% ontem em 
meio à recuperação da Bolsa chinesa depois de atuação do governo. Nesta sessão, o 

commodity com teor de 62% entregue no porto de Qingdao, na China, subiu 2,3%, a US$ 
50,10.  

 
A arrancada da commodity veio após desabar 10% na última quarta-feira, quando bateu 
US$ 44,59, no menor patamar em seis anos, levando junto ações de mineradoras, como a 

Vale (VALE3; VALE5). Ontem, com a Bovespa fechada, os ADRs (American Depositary 
Receipts) da companhia subiram 1,88%, com a recuperação do minério. 

  
Na quinta-feira, preocupada com a derrocada da bolsa, a agência reguladora de valores 
mobiliários da China tomou medida drástica de proibir que acionistas com participações 

superiores a 5% vendam seus papéis nos próximos meses, numa tentativa de conter uma 
queda nos preços das ações. 

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4152389/minerio-sobe-apos-disparada-ontem-com-recuperacao-bolsa-chinesa


Governo vai anunciar medidas para ajudar setor automotivo 

10/07/2015 - Fonte: CIMM 
 

O governo anunciará nesta quinta-feira (9) medidas para ajudar o setor automotivo a 
reduzir os estoques nos pátios das montadoras, e entre as ações constam melhores 
condições para exportações de veículos, informaram à Reuters duas fontes do governo. 

 
"Serão medidas práticas", disse uma das fontes do governo, informando que as ações 

visam a conter a forte queda na produção de veículos no país. 
 
Responsável por boa parte do PIB industrial do país, o setor automotivo encerrou o 

primeiro semestre com queda de 18,5 por cento na produção, acima do ritmo previsto 
para o ano pela Anfavea, de 17,8 por cento. 

 
Antes do anúncio, ministros da área econômica e representantes dos bancos públicos e do 
setor automotivo vão se reunir no Palácio do Planalto para negociar os termos finais das 

medidas. 
 

Participarão do encontro os ministros Joaquim Levy (Fazenda), Nelson Barbosa 
(Planejamento), Armando Monteiro (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e 
Aloizio Mercadante (Casa Civil). 

 
Do lado dos bancos públicos participam representantes do Banco do Brasil, Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Indústria e Comércio Exterior 
e Caixa Econômica Federal. 
 

Pelo setor automotivo participam o presidente da Anfavea, Luiz Moan, e os vices-
presidentes da entidade. 

 
Uma segunda fonte disse à Reuters que uma parte das medidas vai estar relacionada à 

facilitação das exportações de veículos, em linha com o Plano de Exportação. 
 
No fim do mês passado o governo apresentou um Plano de Exportação sustentado em 

parte pela ampliação em 2,9 bilhões de dólares, ante 2 bilhões de dólares, dos recursos 
do BNDES Exim para pós-embarque este ano. 

 
Também foi anunciado o aumento em 15 bilhões de dólares ao limite para aprovação de 
novas operações do Fundo de Garantia às Exportações (FGE). 

 
Câmbio favorável 

 
Com a demanda interna enfraquecida pelo desaquecimento da economia, governo e 
montadoras vão buscar ajustar os estoques e conter a forte queda na produção com a 

ampliação das exportações em um momento em que o câmbio está mais favorável às 
vendas externas. 

 
Na época em que o governo anunciou o Plano de Exportações, a presidente Dilma 
Rousseff havia dito que o novo patamar de câmbio é um estímulo às exportações e que os 

recursos para ampliar o financiamento às exportações não seriam contingenciados mesmo 
em um momento marcado por forte ajuste fiscal das contas públicas. 

 
 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13220-governo-vai-anunciar-medidas-para-ajudar-setor-automotivo


Como o terremoto financeiro chinês pode afetar o Brasil? 

10/07/2015 - Fonte: CIMM 
 

O terremoto financeiro que está ocorrendo na China poderá ter efeitos significativos no 
Brasil, segundo economistas consultados pela BBC Brasil. 
 

Nesta quarta-feira (8), o pregão chinês fechou em queda de 5,9%, após abrir com perdas 
de 8%. Foi um dia de "pânico" nos mercados chineses. No total, as negociações dos 

papéis de 1,3 mil empresas já foram suspensas. 
 
Segundo especialistas, o mercado brasileiro pode ser afetado por essas turbulências 

principalmente de duas maneiras. 
 

De um lado, a queda da bolsa chinesa contribuiria para aumentar a percepção de risco no 
mercado internacional, já abalada pela crise na Grécia. 
 

"Como resultado, os investidores tendem a fugir dos mercados emergentes ou a cobrar 
um preço maior para colocar dinheiro nesses países", diz Marcel Caparoz, economista da 

RC Consultores. A queda do real frente ao dólar nesta quarta-feira já seria um reflexo 
desse movimento de fuga dos ativos e moedas emergentes. 
 

Em meio ao temor de um colapso no mercado chinês, a moeda americana chegou a R$ 
3,23, maior valor em três meses. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São 

Paulo, também fechou em baixa de 1,07%. 
 
"Além disso, dependendo do modo como a crise afetar a economia chinesa, podemos ter 

um impacto importante sobre o preço das commodities e as exportações brasileiras no 
médio prazo", diz Caparoz. 

 
Ele ressalta que, hoje, o minério de ferro, a soja e seus derivados representam um quarto 

das vendas externas do Brasil - e a China é, de longe, o principal mercado para esses 
produtos. 
 

"Por isso, essas turbulências podem atrapalhar a recuperação da balança comercial 
brasileira em um momento em que o país procura retomar o crescimento", concorda 

André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. 
 
"Na realidade, empresas que produzem minério de ferro (como a Vale) já estão sofrendo 

com uma queda do preço do produto em função do desaquecimento chinês e essa queda 
no mercado chinês certamente não vai ajudar." 

 
Novo 'crash'? 
Para Perfeito, porém, algumas análises sobre as possíveis repercussões da queda da bolsa 

chinesa são exageradas. 
 

O economista da Gradual diz que o mercado já estava monitorando os papéis chineses e 
esperando uma dinâmica de 'estouro da bolha'. 
 

"É claro que essa queda preocupa e deve ser monitorada, mas também não deve ser 
nenhuma tragédia, nenhum 'crash de 1929' chinês", afirma. 

 
Desde o início do ano, as ações das empresas listadas na bolsa de Xangai tiveram alta de 
mais de 140%, apesar da economia do país estar desaquecendo. Muitos chineses 

chegaram a tomar empréstimos para comprar ações nesse período de bonança. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13221-como-o-terremoto-financeiro-chines-pode-afetar-o-brasil


"Houve um descolamento entre o que ocorria na bolsa e os fundamentos da economia 
real, então era natural que alguma hora os papéis começassem a cair", diz Caparoz. 
 

Isso ocorreu em meados de junho, quando os investidores começaram a achar que já 
estava na hora de vender seus papéis e realizar seus lucros. 

 
Para conter a queda das ações, o governo anunciou um pacote de medidas. 
 

A agência que supervisiona as maiores estatais do país, por exemplo, disse tê-las 
aconselhado a não vender ações "para garantir a estabilidade do mercado". 

 
"Mas essas medidas parecem ter aumentado o medo de um colapso na bolsa e os papéis 
caíram mais ainda", diz o analista da RC Consultores. 

 
Robert Peston, editor de economia da BBC, explica que o "terremoto financeiro chinês" 

até agora vinha causando menos alarme no cenário internacional que a crise grega 
porque esse prejuízo de "US$ 3 trilhões está sendo dividido entre cerca de 90 milhões de 
chineses em vez de apenas alguns governos europeus." 

 
"Mas não se pode diminuir a importância política de 90 milhões de chineses se sentindo 

bem menos ricos", diz ele. "Até por isso, o governo chinês está tentando de tudo para 
encontrar uma saída para a crise, embora esteja fracassando em suas tentativas." 

 
Peston dá como exemplo a determinação de que 1,3 mil companhias tenham a 
comercialização de suas ações suspensa. 

 
"A lógica é que isso impediria o preço das ações destas empresas de cair ainda mais, já 

que esses papéis não podem ser comprados ou vendidos. Mas, isso significa que outros 
US$ 26 trilhões em riqueza, ligados a essas ações, estão completamente congelados." 
 

Para Peston, o colapso também prejudica os esforços do governo chinês de fortalecer o 
setor privado no país. 

 
"O setor público é, mais uma vez, o 'todo poderoso' da China", diz ele. "E se a queda dos 
mercados levar a mais uma grande desaceleração no crescimento da segunda maior 

economia do mundo, todos vamos sentir as ondas de choque." 
 

FMI prevê que economia brasileira vai encolher 1,5% 

10/07/2015 - Fonte: CIMM 
 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) voltou nesta quinta-feira (9) a diminuir 
drasticamente as previsões de crescimento da América Latina, que se expandirá apenas 
0,5% em 2015, quatro décimos a menos do que o esperado em abril, assolada pela queda 

dos preços das matérias-primas e pela mudança de modelo na China. 
 

As previsões para 2016 também não são das mais positivas. De acordo com o FMI, a 
região deve ter um crescimento de 1,7% no ano que vem, três décimos a menos do que a 
previsão de abril. 

 
Na atualização de seu relatório "Perspectivas Econômicas Globais", o FMI prevê que o 

Brasil terminará este ano com uma contração de 1,5% e que o México se expandirá 2,4%, 
em ambos casos com grandes revisões para baixo, de cinco e de seis décimos, 
respectivamente, com relação ao que havia sido calculado três meses atrás. 

 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13217-fmi-preve-que-economia-brasileira-vai-encolher-15


No caso do Brasil, o corte nos cálculos ocorre por conta do ajuste fiscal aplicado pelo 
governo para estabilizar suas contas públicas, enquanto que o México foi afetado pelo 
buraco do primeiro trimestre do ano da economia americana. 

 
Para o próximo ano, a instituição dirigida por Christine Lagarde prevê que o Brasil 

crescerá 0,7% e o México 3%, o que representa em ambos casos rebaixamentos de três 
décimos com relação às perspectivas de abril. 
 

Grande parte destas quedas na América Latina são fruto da progressiva redução dos 
preços das matérias-primas, o menor apetite da China por sua transição para um modelo 

mais tombado na demanda interna e o encarecimento do crédito como consequência da 
antecipada alta das taxas de juros nos EUA, apontou o relatório do FMI. 
 

Vale registra receita de quase R$ 350 mil com a venda de resíduos 

10/07/2015 - Fonte: CIMM 
 

A Vale registrou um ganho de quase R$ 350 milhões entre 2011 e 2014 com a venda de 
resíduos e inservíveis em todas as suas operações no Brasil. No ano passado, a receita 

chegou a R$ 83 milhões.  
 
Do total de material descartado, 76% teve destinação sustentável - ou seja, resíduos 

como correias transportadoras de minério de ferro, sucatas metálicas, óleo lubrificante e 
pneus fora de estrada usados foram reciclados.  

 
Incluem-se na lista de inservíveis ativos que não servem mais para o uso, como 
caminhões, tratores, empilhadeiras etc. Já os resíduos podem ser de origem metálica 

(sucata ferrosa, fios e cabos de cobre) ou não metálica como papel, papelão e plástico). 
 

Segundo Márcio Valente, gerente de Destinação Sustentável de Resíduos da Vale, o 
estoque de resíduos vem caindo nos últimos três anos, de 48,6 mil toneladas, em 2012, 

para 35,6 mil toneladas, em 2014, uma queda de aproximadamente 27%. 
 
“ O processo de gestão de resíduos dentro da Vale tem se mostrado uma atividade 

altamente sustentável, pois, além de gerar receita para a empresa, traz benefícios para o 
meio ambiente e para a sociedade, ao alimentar diversas cadeias produtivas" 

 
Em Parauapebas, no Complexo Minerador de Carajás, mais da metade dos lubrificantes e 
óleos hidráulicos utilizados em equipamentos diversos está sendo reprocessado e 

reutilizado pela Vale.  
 

Em 12 meses, mais de 1 milhão de litros de óleos usados serão regenerados - 55% do 
total anual consumido na mina de Carajás, o que representará uma economia de mais de 
R$ 2 milhões e a redução significativa no indicador de geração de resíduos oleosos do 

empreendimento. O restante do produto usado permanece sendo destinado para 
reciclagem fora da unidade. 

 
Outra iniciativa também em Carajás, a área de gestão de resíduos desenvolve um 
trabalho de reaproveitamento do lixo orgânico gerados nos restaurantes das minas e do 

núcleo urbano, onde moram cerca de 5 mil pessoas.  
 

Anualmente, são recolhidos quase 1,5 mil toneladas de lixo orgânico, dos quais 70% é 
transformado em adubo usado no plantio de mudas e jardinagens tanto das áreas 
industriais quanto do próprio núcleo urbano. 

 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13213-vale-registra-receita-de-quase-r-350-mil-com-a-venda-de-residuos


Já o programa de reciclagem de correias transportadoras de minério de ferro, tiras e 
mantas gerou o reaproveitamento de quase 52 mil toneladas do material, feito de 
borracha, entre 2011 e 2014.  

 
O projeto, desenvolvido em parceria com uma empresa de Minas Gerais, permitiu a Vale 

transformar uma despesa anual com incineração e aterro em receita obtida com a venda 
da sucata para a empresa mineira.  
 

O material descartado, que vinha se acumulando em algumas unidades operacionais no 
Brasil, é transformado em forros de caminhões e de caminhonetes, cabos de aço para 

currais, lameiras de aço, cocho para animais e, até mesmo em correias recicladas. 
 

Apesar da crise, 55% das empresas devem contratar no segundo semestre 

10/07/2015 - Fonte: Diário do Comércio 
 
A Michael Page, consultoria especializada em recrutamento e seleção de executivos, 

produziu uma pesquisa sobre expectativas sobre o mercado de trabalho no segundo 
semestre de 2015, na visão de gestores de Recursos Humanos e colaboradores do copo 

executivo das empresas. 
 
O estudo contou com 211 gestores de Recursos Humanos, divididos em gerentes (43%); 

gerentes executivos (31%); diretores (19%) e vice-presidentes (7%). Já os colaboradores 
se dividiram em analistas (28%); coordenadores (26%); gerentes (31%); diretores 

(14%) e vice-presidentes (2%). O objetivo foi identificar as diferenças e as expectativas 
compartilhadas entre esses públicos. 
 

EXECUTIVOS 
 

Analistas—Entre os profissionais em função de analista, 23% afirmam que o que mais 
atrai em uma empresa é oferecer um plano de carreira bem estruturado. Para 17%, por 

sua vez, pacote de benefícios diversificados são diferencias muito importantes.  
 
Para 16%, o mais importante em uma organização é a capacidade de oferecer desafios 

constantes, enquanto outros 16% valorizam a oferta de horários flexíveis. Por fim, 9% 
valorizam empresas que atuam por modelo de job rotation ou gestão de projetos. 

 
Na avaliação de Ricardo Basaglia, diretor executivo do PageGroup, nesta fase da carreira 
questões como flexibilidade de horário e benefícios diversificados tornam-se muito 

importantes. “São profissionais que muitas vezes buscam flexibilidade pelo fato de ainda 
estarem buscando aperfeiçoamento acadêmico”, explica. 

 
Coordenação — Já os profissionais que se encontram nessa fatia entre os entrevistados, 
um plano de carreira bem estruturado ainda é a maior vantagem que as empresas podem 

oferecer (23%).  
 

Para 18%, pacotes de benefícios diversificados é um diferencial importante, enquanto que 
para 15% o mais importante é oferecer desafios constantes. Apenas 12% buscam nessa 
fase da carreira maior flexibilidade no horário de trabalho.  

 
Para 11%, porém, a reputação corporativa da organização é o que mais importa. 

 
“Com o amadurecimento do profissional notamos que a reputação da corporação passa a 
ganhar importância, o que ainda não aparecia entre os anseios dos profissionais em fase 

de analistas”, ressalta Basaglia. 

http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=apesar_da_crise%2C_55_das_empresas_devem_contratar_no_segundo_semestre&id=156402


Gestores — Entre os profissionais de gestão (média e alta gerência), os benefícios  
continuam sendo o mais importante (18%). Para 17% um plano de carreira bem 
estruturado é um grande diferencial, enquanto que a capacidade de oferecer desafios 

constantes é primordial para 16% dos entrevistados. 13% valorizam a reputação da 
companhia, enquanto que outros 13% a flexibilidade no horário de trabalho. 

 
“Em tempos de recessão e ameaça de cortes, os benefícios passam a ter um papel muito 
importante e por isso são extremamente valorizados. Já que não se pode assegurar 

remunerações diferenciadas por meio de bônus agressivos, o profissional passa a 
valorizar instrumentos que tornam o seu dia a dia e impactam diretamente em sua 

qualidade de vida e também na qualidade de vida de sua família”, explica. 
 
EXPECTATIVA POR GÊNERO 

 
Plano de carreira bem estruturado — As expectativas de homens e mulheres sobre as 

empresas não sãomuito diferentes. Para 19% dos homens, o maior diferencial de uma 
empresa é oferecer um plano de carreira bem estruturado, enquanto que para 20% das 
mulheres, esse é a maior vantagem competitiva de uma empresa para atrair e reter 

talentos. 
 

Benefícios — Para 17% este é o item de atratividade mais import a n t e de uma 
companhia, enquanto que para 16% das mulheres os benefícios se configuram na 

ferramenta de retenção mais importante. 
 
Desafios — Para 16% dos homens, a capacidade de oferecer desafios constantes é o que 

mais atrai em uma empresa. Para 15% das mulheres, por sua vez, esse é o maior 
diferencial. 

 
Reputação corporativa — Homens e mulheres praticamente não divergem neste ponto. 
Para 12% deles, a reputação da companhia é essencial e o item mais importante entre os 

atrativos da empresa. Entre as mulheres, esse percentual chega a 11%. 
 

Horários flexíveis — A flexibilidade no horário de trabalho é o atrativo mais importante 
para 12% dos homens. Já entre as mulheres, 16% delas consideram uma agenda flexível 
como diferencial mais importante para as empresas. 

 
MUDAR DE EMPREGO EM MEIO À CRISE? 

 
Essa foi uma das questões levantadas pelo PageGroup neste estudo. Entre os 911 
executivos entrevistados, 76% afirmaram buscar algum tipo de movimentação nos 

próximos 6meses.  
 

Isso, porém, não significa que a mudança será efetivada. Para 36% destes profissionais o 
perfil de gestão da empresa é crucial para a tomada de decisão neste momento, enquanto 
que para 33% o que mais importa é a performance da empresa diante do cenário de 

crise. 
 

Apenas 18% afirmaram mudar de emprego sem levar em conta essas considerações, 
influenciados por um pacote de salários e benefícios mais atraentes.  
 

Entre os que não pretendem se movimentar neste momento, mais da metade (53%) não 
pretendem ficar mais do que 5 anos na mesma companhia.  

 
“O estudo constatou que o receio ao período de instabilidade econômica é o principal 
motivo para a não movimentação de executivos neste segundo semestre”, informa 

Basaglia. 



RETER TALENTOS AINDA É DESAFIO 
 
O estudo do PageGroup procurou avaliar entre os profissionais dispostos a se movimentar 

quais os atrativos que os fariam mudar de ideia. Para 15% destes executivos, a 
possibilidade de novos desafios profissionais seria determinante para permanência na 

empresa, enquanto que outros 15% afirmaram reconsiderar a mudança de emprego 
motivados por salários mais competitivos. 
 

Para 14%, um ambiente de trabalho agradável é diferencial importante, enquanto que 
para 13%, maior flexibilidade nas horas de trabalho. Para 12%, um bom relacionamento 

entre os colegas já é suficiente para se repensar a mudança. 
 
Entre os 211 profissionais de RH, 62% afirmaram que suas empresas não dispõem de 

programas de retenção de talentos. 
 

RH EM AÇÃO 
 
Se o segundo semestre será um período marcado por cautela nas movimentações diante 

da crise, os profissionais de RH elegeram algumas ações como fundamentais para 
estimular a retenção de talentos e aumentar a satisfação dos colaboradores que  

permanecerem nas empresas.  
 

Para 35% dos gestores, a ampliação na grade de programas de treinamento e 
desenvolvimento é o segredo para superar esse período e motivar seus colaboradores. Já 
para 29%, o pulo do gato se dará na estruturação de projetos de mobilidade interna. 

 
A busca de compensações sem custos, por meio de parcerias com outras empresas e 

serviços foi apontada como alternativa motivacional para 24% dos profissionais de RH. 
12% afiram, porém, que estudam premiar profissionais de alta performance. 
 

O QUE ESPERAR DA MINHA EMPRESA? 
 

Do lado dos colaboradores, as expectativas em relação aos empregadores, de certa 
forma, estão alinhadas às ações mencionadas pelos gestores de RH. 42% dos executivos 
esperam participar de mais treinamentos no segundo semestre de 2015, enquanto que 

23% esperam por movimentações internas.  
 

Para 21% a melhor expectativa seria que as companhias valorizassem e cuidassem 
melhor do bem-estar dos seus colaboradores, enquanto que 15% almejam campanhas e 
premiações por performance.  

 
“Ninguém tem grandes expectativas em remuneração para este ano”, conclui  

 

Executivos mais jovens trazem novo estilo de liderança às empresas 

10/07/2015 - Fonte: The Wall Street Journal 

 
Com a geração dos “baby boomers” do pós-guerra se aposentando, mais empresas estão 
escolhendo seus líderes entre a geração X, aqueles nascidos entre 1965 e 1980, ou 

“boomers mais jovens” que agora estão com 50 e poucos anos, uma tendência que pode 
mudar o estilo como são dirigidas. 

  
Entre as empresas que recentemente nomearam diretores-presidentes com idade de 50 
anos ou mais jovens estão o McDonald`s Corp., a Harley-Davidson Inc., Microsoft Corp. e 

21st Century Fox Inc.  
 

http://br.wsj.com/articles/SB10776480432539153684804581098753796696510?tesla=y


Especialistas em administração dizem que esses chefes mais jovens tendem a ter certas 
qualidades em comum, embora os atributos não sejam universais. Como membros da 
primeira geração a usar computadores pessoais desde a infância, eles geralmente são 

mais afeitos à tecnologia.  
 

Eles também gastam mais tempo para cortejar e conservar funcionários mais jovens, 
pensando em como manter produtos e serviços relevantes para esses jovens 
empregados, que devem representar 75% da força de trabalho até 2025.  

 
Os diretores-presidentes da geração X e da faixa dos jovens boomers geralmente 

assumem mais riscos e reagem mais rapidamente a mudanças repentinas nos negócios 
do que os profissionais que substituíram, dizem especialistas em liderança.  
 

“Haverá uma mudança radical em termos de como os chefes irão liderar”, diz Sandra 
Davis, fundadora da MDA Leadership Consulting Inc., uma firma americana de 

planejamento de sucessão. “Eles são bem mais rápidos e ágeis.” 
 
Christopher H. Franklin, que tem 50 anos e se tornou diretor-presidente da Aqua America 

Inc., uma companhia de água em Bryn Mawr, no Estado americano da Pensilvânia, 
acredita que os líderes de sua geração são mais focalizados em talento e tecnologia que 

seus predecessores.  
 

Ele disse que quer lidar mais profundamente com contratação e retenção [de 
funcionários] do que muitos chefes fazem normalmente. Ele consegue isso, em parte, ao 
ter o diretor de recursos humanos subordinado diretamente a ele na Aqua, e não ao 

conselho geral.  
 

“Conquista e retenção de talentos é um componente enorme do que nós [novos diretores-
presidentes] precisamos pensar a respeito”, disse ele em entrevista ao The Wall Street 
Journal. “É onde você tem que criar a cultura.” 

 
A geração anterior de diretores-presidentes também se importava com talento. Mas “a 

lealdade à empresa era motivo de orgulho” e, então, eles colocavam menos ênfase “no 
capital humano como vantagem competitiva de longo prazo”, diz Jeffrey Cohn, que dá 
consultoria sobre sucessão de diretores-presidentes para conselhos de administração.  

 
Administrar talento é um ponto crítico para os novos líderes porque a economia 

contemporânea é altamente dependente de serviços e conhecimento dos funcionários. A 
lealdade corporativa perdeu força numa época em que as pessoas mudam de emprego 
com mais frequência. 

 
As empresas se beneficiam mais, no recrutamento de funcionários, de sua cultura 

organizacional do que de salários elevados ou promoções rápidas, concluiu uma pesquisa 
com 1.092 executivos ao redor do mundo realizada em maio pela Futurestep, unidade da 
empresa de recrutamento Korn/Ferry International.  

 
Franklin, que antes foi diretor-superintendente e diretor operacional na Aqua, sucedeu 

Nick DeBenedictis, de 69 anos, que foi diretor-presidente por 23 anos. O novo chefe quer 
ajudar seus empregados a melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal – uma 
questão familiar para um pai de três filhos pequenos.  

 
No dia em que a Aqua anunciou sua promoção, Franklin deixou o escritório por várias 

horas para que pudesse participar da formatura do ensino médio de seu filho. A Aqua 
encomendou um estudo para “resolver como lidar com essas necessidades de trabalho e 
vida pessoal”, diz ele.  

 



Em parte, essas mudanças estão sendo conduzidas pelas necessidades de uma geração 
ainda mais jovem. A geração do milênio, que se estende desde adolescentes até aqueles 
com 30 e poucos anos, “tem uma expectativa diferente do que procuram nos 

empregadores”, diz Paul Winum, sócio sênior da RHR International LLP, uma consultoria 
sobre liderança. Eles preferem mais flexibilidade sobre onde e quando trabalhar e “seu 

coração quer ser conquistado”, diz Winum. 
 
Nem todos os líderes jovens dizem pertencer a um grupo demográfico de vanguarda e 

vários que foram nomeados recentemente são, tecnicamente, membros mais novos do 
“baby boom”, como é chamada a geração originária da explosão de natalidade do pós-

guerra.  
 
Dennis Muilenburg, de 51 anos, assumiu o cargo de diretor-presidente da Boeing BA este 

mês, no lugar de Jim McNerney, de 65. Muilenburg enfatiza a continuidade na gigante 
aeroespacial, dizendo que “não vê isso como uma mudança de geração”.  

 
Outros abraçam a ideia. “Eu sou o primeiro líder da geração X na Harley”, disse Matt 
Levatich, diretor-presidente da Harley-Davidson, em uma recente entrevista ao WSJ.  

 
A juventude relativa de Levatich, que tem 50 anos, é significativa para uma empresa há 

muito tempo vista como perigosamente dependente dos cada vez mais velhos baby 
boomers. Levatich é cuidadoso em não deixar de prezar os boomers, até hoje os 

principais compradores das motocicletas Harley, muitas com preços entre US$ 20 mil e 
US$ 40 mil. Mas ele passa muito tempo tentando descobrir como atrair jovens adultos e 
mesmo adolescentes para a marca.  

 
A pressão é maior no McDonald`s, que perdeu a preferência de muitos jovens que 

desejam alimentos com ingredientes mais frescos e menos aditivos. Steve Easterbrook, 
que tinha 47 anos quando foi promovido a diretor-presidente, no início de 2015, tomou 
rapidamente várias medidas para lidar com as preocupações enfatizadas pelos jovens 

adultos, incluindo um programa para limitar o uso de antibióticos nos frangos comprados 
pela rede.  

 
Na Microsoft, Satya Nadella, de 47 anos, está há 17 meses na liderança e tem se 
mostrado mais disposto a trabalhar com jovens empresas de tecnologia do que seu 

antecessor, Steve Ballmer.  
 

Nadella se reúne regularmente com executivos de startups no Vale do Silício, e já 
permitiu que as tecnologias da Microsoft trabalhem com as ferramentas de software 
gratuito populares entre desenvolvedores de ponta.  

(Colaborou Shira Ovide.)  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



MPT rejeita revisão de norma sobre segurança no trabalho 

10/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) se manifestou contra possíveis restrições à NR-12, 

norma que regulamenta a segurança no trabalho com máquinas e equipamentos. A norma 
é de 1978 e foi revisada em 2010, com critérios mais rígidos. 
 

Com o crescimento no número de interdições de máquinas e linhas de produção, o setor 
industrial tem pressionado o governo para rever alguns aspectos da regulamentação. O 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) já flexibilizou alguns itens, relativos a pequenas 
empresas e a exportações.  
 

A principal demanda da indústria, no entanto, é para que as novas regras valham apenas 
para os equipamentos novos, fabricados a partir da revisão da NR-12, e não para todo o 

parque fabril brasileiro. 
 
“O Brasil, segundo estatísticas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), é o quarto 

país com mais acidentes e adoecimentos em consequência do trabalho.  
 

É um absurdo que, nesse contexto, haja quem tente afrouxar os mecanismos de garantia 
de segurança.  
 

São vidas em risco, e a prevenção é sempre a melhor estratégia”, afirmou, em nota 
pública, a procuradora do trabalho e coordenadora do Fórum de Proteção ao Meio 

Ambiente do Trabalho do Paraná (FPMAT-PR), Ana Lucia Barranco. 
 
Na mesma nota, o auditor fiscal do MTE José Carlos Scharmach disse que “abrir mão da 

adequação das máquinas antigas seria colocar em risco trabalhadores, discriminando-os 
pelo tipo de máquina que operam”.  

 
Conforme o texto do MPT, entre 2011 e 2013 o Brasil registrou 221.843 acidentes de 
trabalho envolvendo máquinas. Desses, 601 resultaram em mortes e 13.724, em 

amputações. 
 

Custos 
A adaptação de todas as máquinas do país custaria cerca de R$ 100 bilhões, estima a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI).  
 
Um dos pontos levantados por industriais é que a nova NR-12 colocou à margem da lei 

equipamentos que sempre operaram conforme os requisitos da legislação vigente até a 
revisão das normas.  

 
Eles reclamam que mesmo máquinas sem histórico de acidentes de trabalho estariam 
sendo interditadas por não seguirem as novas regras. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/mpt-rejeita-revisao-de-norma-sobre-seguranca-no-trabalho-cppuupn1wwtycnrqq35vqzblx


Governo prepara medidas para aumentar exportação de veículos 

10/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
O governo federal prepara medidas para ampliar a exportação de veículos num momento 

de forte queda da produção do setor automotivo e voltará a negociar com as montadoras 
em 15 dias, disse o presidente da Anfavea, Luiz Moan, após uma reunião com autoridades 
e representantes de bancos públicos no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. 

 
"Entre os assuntos discutidos estão várias medidas adicionais à exportação", disse o 

dirigente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores a jornalistas. 
 
Entre as medidas em análise pelo governo estão o financiamento por bancos públicos ao 

segmento de autopeças e a redução do Imposto de Importação em acordos comerciais 
específicos. O setor também pediu celeridade do governo nas negociações de acordo 

automotivo com Colômbia, Peru e Uruguai. 
 
"Algumas medidas não houve análise profunda e houve pedido para que o grupo técnico 

aprofundasse essa análise", disse Moan. 
 

Participaram do encontro com a Anfavea e montadoras nesta quinta-feira os ministros 
Nelson Barbosa (Planejamento), Armando Monteiro Neto (Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior), Aloizio Mercadante (Casa Civil) e representantes do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal. 

 
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que deveria participar do encontro, não esteve na 
reunião. 

 
Mais cedo, uma fonte do governo que havia antecipado o caráter das medidas à Reuters 

informou que o governo queria rapidez na definição das ações para estimular as 
exportações e conter a queda na produção e que as medidas seriam anunciadas ainda 

nesta quinta-feira. 
 
Responsável por boa parte do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do país, o setor 

automotivo encerrou o primeiro semestre com queda de 18,5 por cento na produção, 
acima do ritmo previsto para o ano pela Anfavea, de 17,8 por cento. 

 
No fim do mês passado, o governo apresentou um Plano de Exportação sustentado em 
parte pela ampliação em 2,9 bilhões de dólares, ante 2 bilhões de dólares, dos recursos 

do BNDES Exim para pós-embarque neste ano.  
 

Também foi anunciado o aumento em 15 bilhões de dólares ao limite para aprovação de 
novas operações do Fundo de Garantia às Exportações (FGE). 
 

Câmbio favorável 
Com a demanda interna enfraquecida pelo desaquecimento da economia, governo e 

montadoras vão buscar ajustar os estoques e conter a forte queda na produção com a 
ampliação das exportações num momento em que o câmbio está mais favorável às 
vendas externas. 

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/governo-prepara-medidas-para-aumentar-exportacao-de-veiculos
http://www.exame.com.br/topicos/joaquim-levy


Na época em que o governo anunciou o Plano de Exportações, a presidente Dilma 
Rousseff havia dito que o novo patamar de câmbio é um estímulo às exportações e que os 
recursos para ampliar o financiamento às exportações não seriam contingenciados mesmo 

num momento marcado por forte ajuste fiscal das contas públicas. 
 

Indústrias de ferroligas já demitiram em Minas 15 mil 

10/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

As demissões provocadas pela grave crise enfrentada pela indústria de ferroligas do 
Estado já atingiram cerca de 15 mil trabalhadores, conforme a Associação Brasileira dos 
Produtores de Ferroligas e de Silício Metálico (Abrafe). Atualmente, cerca de 80% da 

capacidade instalada do setor está ociosa, uma vez que os atuais preços da energia 
inviabilizam a produção.  

 
A extensão da Medida Provisória (MP) 667, que beneficia eletrointensivas do Nordeste, é 
apontada por empresários, entidades e autoridades como alternativa para reverter o 

quadro. 
 

De acordo com o presidente da entidade, Edivaldo Holman, o número leva em 
consideração toda a cadeia de ferroligas, incluindo empregos diretos e indiretos. Os 
postos de trabalho diretos eliminados pelo setor totalizam 5 mil em função da crise 

causada pelo aumento nas tarifas de energia. 
 

A crise que afeta o segmento começou com o fim dos contratos de fornecimento de 
energia elétrica no final do ano passado. E as novas tarifas praticadas pela Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig) impossibilitaram a continuidade das operações de 

diversas indústrias.  
 

"Houve um esforço muito grande desde que os contratos foram encerrados. As empresas 
fizeram manutenção, concederam férias e promoveram cursos. Mas, no final de abril não 

teve mais jeito", diz Holman. 
 
Ele explica que a tarifa tem dois componentes: o de geração e o de transmissão. Somente 

no segundo houve um incremento de 301% para as indústrias. "Quando houve este 
aumento, não deu para segurar, pois a energia responde por cerca de 45% do custo 

operacional", explica o dirigente. 
 
De acordo com o presidente da entidade, ainda não há uma estimativa de quanto será a 

retração no faturamento do setor em 2015. Porém, ele adianta que os efeitos da 
paralisação serão significativos. Para se ter uma ideia, a indústria de ferroligas movimenta 

cerca de R$ 32 bilhões anualmente. 
 
Outra preocupação é quanto ao mercado externo. Com a redução da oferta nacional, 

concorrentes de países como Alemanha, África do Sul e China estão buscando ocupar o 
espaço deixado pelas empresas brasileiras. 

 
As exportações mineiras de ferroligas recuaram 44,4% no primeiro semestre deste ano 
em relação ao mesmo intervalo de 2014. Os embarques somaram 53,145 mil toneladas, 

contra 90,241 mil toneladas nos primeiros seis meses do exercício passado, conforme o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). 

 
Já a movimentação financeira caiu 8,1% na mesma base de comparação. Entre janeiro e 
junho os embarques movimentaram US$ 799,940 milhões, ante US$ 870,925 milhões na 

primeira metade de 2014. 
 

http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=industrias_de_ferroligas_ja_demitiram_em_minas_15_mil&id=156481


A crise enfrentada pelo setor foi discutida ontem na Assembleia Legislativa de Minas. 
Além da Abrafe, deputados e entidades apontaram a extensão da MP 667 para o Estado 
como uma solução de efeito imediato.  

 
A medida estenderá os contratos de energia elétrica entre sete empresas no Nordeste do 

país e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) até 2037. 
 
Holman considera a medida do governo federal bem estruturada e a extensão poderá 

ajudar a retomar a produção das empresas mineiras. Segundo ele "a entidade está 
satisfeita com o alinhamento entre deputados e entidade sobre a necessidade de ampliar 

os efeitos da MP", diz. 
 

Como transformar o planejamento estratégico em ação 

10/07/2015 - Fonte: Época Negócios 
 

 
 
Um dos maiores desafios em grandes empresas é executar, no dia a dia, o planejamento 

estratégico de longo prazo. No papel, os objetivos costumam soar mais claros e simples 
do que na prática. Perceber como cada ação da agenda aproxima – ou afasta – os 

executivos do plano maior é uma tarefa difícil. 
 
Para sistematizar esse trabalho, de forma minuciosa e precisa, o americano Robert 

Kaplan, professor de Harvard, criou, em 1992, em parceria com seu colega David Norton, 
um método para medir e avaliar o desempenho de profissionais dentro das empresas. 

 
Batizado de Balanced Scorecard (BSC), o sistema parte da definição da estratégia ligadas 
aos serviços e infraestrutura de uma companhia. Acompanha sua implantação e, 

finalmente, chega ao monitoramento dos resultados atingidos.  
 

Essa técnica continua sendo usado em corporações ao redor do mundo e, segundo 
Kaplan, ganhou ainda mais relevância no contexto econômico atual.  

 
“A ideia de não depender exclusivamente de medidas financeiras para avaliar o 
desempenho dos negócios tem se tornado mais importante nos dias de hoje”, diz ele a 

NEGÓCIOS.  
 

De acordo com o consultor, monitorar os impactos de questões intangíveis nas 
organizações – como lealdade do cliente, inovação, qualidade, motivação e competências 
dos funcionários, entre outras – é atualmente um dos principais pilares de uma 

companhia sustentável no longo prazo. 
 

Ao longo de mais de duas décadas, Kaplan e Norton fizeram algumas adaptações ao BSC 
para adequá-lo aos desafios contemporêaneos e aos novos campos de atuação dos 
consultores – além de empresas privadas, o sistema agora também é implementado em 

companhias públicas e organizações sem fins lucrativos.  
 

http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2015/07/como-transformar-o-planejamento-estrategico-em-acao.html


O maior aprendizado da dupla de Harvard ao longo desse caminho, foi reconhecer a 
importância do envolvimento da alta liderança na execução de seu método de gestão.  
 

“Os CEOs e diretores são essenciais para a criação de um mapa estratégico para a 
empresa, para a comunicação da estratégia a todos os funcionários e para a adesão deles 

ao novo método”, afirma. 
 
O especialista esteve no Brasil em junho para o HSM Business Summit. No evento, ele 

apresentou um resumo de sua teoria atualizada em seu livro The Execution Premium 
(Harvard Business Review, 2008).  

 
A seguir, as seis etapas para colocar o método BSC em prática. E garantir que o 
planejamento estratégico de uma empresa será revertido em atitudes do dia a dia. 

 
1. Desenvolver a estratégia. Definir para onde vai a companhia nos próximos anos. 

Quais seu propósito e objetivos?  
 
2. Traduzir a estratégia em um mapa estratégico de execução. Em outras palavras, 

cascatear as metas. 
 

3. Alinhar funcionários e todas as unidades da organização na mesma estratégia. 
Mesmo que, para isso, precisem ser trabalhadas as áreas de negócios separadamente. As 

ações individuais devem estar alinhadas ao objetivo comum. 
 
4. Vincular as melhorias operacionais às prioridades estratégicas. O que ocupa a 

agenda dos executivos impacta diretamente no objetivo de longo prazo? É importante 
repetir essa pergunta a todo momento para evitar desvio de rota ou desperdício de 

recursos. 
 
5. Conduzir reuniões de revisão de estratégia para monitorar e guiar a 

implementação da estratégia. Nesses encontros, é possível reconhecer e corrigir os 
desvios de rotas e desperdícios de recursos. 

 
6. Periodicamente, testar e adaptar a estratégia em curso. O aprendizado é 
constante. Em vez de entrar no piloto automático, revise o plano a todo momento. 

 
 

Setores da CUT e da Força Sindical criticam Plano de Proteção do Emprego 

10/07/2015 - Fonte: Época Negócios 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O novo Plano de Proteção do Emprego (PPE), fechado entre o governo, as empresas e 

as maiores centrais sindicais do país é duramente criticado por figuras importantes das 
próprias centrais. Um manifesto da ala de extrema esquerda da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) divulgado nesta quinta-feira (09/07) afirma que o PPE é um "tiro no 

pé" dos trabalhadores. 
 

http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Dilemas/noticia/2015/07/setores-da-cut-e-da-forca-sindical-criticam-plano-de-protecao-do-emprego.html


"Os patrões pagam salários reduzidos com a redução da jornada e quem complementa até 
o máximo R$ 900 é o FAT, cujos recursos são dos próprios trabalhadores!", diz o 
manifesto, assinado pelo sindicalista Júlio Terra, da corrente chamada "CUT Independente 

e de Luta".  
 

Ele faz menção ao arcabouço do PPE, que permitirá a redução de até 30% da jornada e 
dos salários dos trabalhadores pela companhia. O governo, no entanto, vai pagar o 
equivalente a 15% do salário do trabalhador com recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT).  
 

O acordo do PPE valerá por seis meses prorrogáveis por mais seis, no máximo. Além 
disso, a empresa será obrigada a manter o funcionário por mais quatro meses após o 
prazo final de um ano. 

 
"O trabalhador manterá o emprego por no máximo 1 ano, com salário e benefícios 

reduzidos. Depois terão estabilidade de no máximo 4 meses. Se não der certo, isto é, se o 
Plano Levy seguir gerando recessão e desemprego, como a própria CUT analisa, ele vai 
para a rua!", escreveu o sindicalista. 

 
No lado da Força Sindical, as críticas são feitas pelo ex-presidente Paulo Pereira da Silva 

da entidade, o deputado federal Paulinho (SD-SP).  
 

Paulinho tem condenado internamente o apoio dado pela central ao PPE e na Câmara dos 
Deputados já defendeu que o governo deveria arcar com todo o corte de salário que as 
empresas aplicarão.  

 
Na cerimônia de anúncio do PPE, no Palácio do Planalto, os ministros do governo Dilma 

Rousseff estavam acompanhados por lideranças sindicais que representam metalúrgicos e 
químicos da CUT e da Força. 
 

Produção da indústria de São Paulo é 13,7% menor do que em maio de 2014 

10/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
A produção industrial brasileira teve queda em 13 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE 

em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado.  
 
Principal polo industrial do país, São Paulo teve uma retração de 13,7% na produção 

nessa comparação, resultado pior do que a média nacional (-8,8%).  
 

A queda da produção paulista foi puxada, sobretudo, pela indústria de alimentos, veículos, 
máquinas e equipamentos de informática.  
 

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física - Regional do IBGE, divulgada 
nesta sexta-feira (10). 

  
No início do mês, o instituto divulgou que a produção da indústria subiu 0,6% na 
passagem de abril para maio, surpreendendo analistas.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1654061-producao-da-industria-de-sao-paulo-e-137-menor-do-que-em-maio-de-2014.shtml


O retrato mais fiel do setor, porém, está na comparação anual. A produção encolheu 
8,8% frente a maio de 2014, a 15ª taxa negativa consecutiva.  
 

O dado reflete uma confiança mais fraca de empresários e consumidores, efeito dos juros 
maiores, inflação pressionada, emprego em queda.  

 
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a maior queda da produção foi 
registrada no Ceará (-13,9%), afetada sobretudo por artigos de couros e calçados.  

 
Também houve fortes perdas no período no Amazonas (-13,7%) e Rio Grande do Sul (-

13,3%), afetados principalmente por equipamentos de informática e máquinas, 
respectivamente.  
 

A produção também recuou no Paraná (-10,1%), Santa Catarina (-9,9%), Minas Gerais (-
7,2%), Pernambuco (-6,2%), Bahia (-5,5%), Mato Grosso (-4,9%), Goiás (-3,4%) e Rio 

de Janeiro (-2%).  
 
Entre os Estados que apresentaram aumento da produção industrial em maio, na 

comparação com o mesmo mês do ano passado, estão Espírito Santo (14,1%) e Pará 
(2,6%).  

 
Os Estados foram salvos especialmente pela presença da Vale. O minério de ferro e a 

metalurgia puxaram o aumento da produção industrial do Espírito Santo. No caso do Pará, 
só minério.  
 

Na passagem de abril para maio, 9 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE tiveram alta. São 
taxas moderadas e que não recuperam as perdas do ano.  

 
A maior alta de todas foi de Ceará (3,6%) e Amazonas (2,6%), justamente as duas que 
mais caíram na comparação anual. São Paulo avançou apenas 0,5%. 

 

CPI diz que vitória de montadora contra Receita foi tratada como futebol 

10/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 

Goiás venceu Brasília por 5 a 1. O placar se refere ao resultado do julgamento de um 

recurso da empresa MMC Automotores do Brasil LTDA.- Mistsubishi Motors, que tem uma 

fábrica em Catalão (GO), contra uma multa aplicada pela Receita Federal.  

Era dessa forma que pessoas acusadas de manipular julgamentos relativos a autuações 

do Fisco trataram uma causa no valor de R$ 266 milhões, de acordo com parlamentares 

que fazem parte da CPI do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), órgão que 

fica em Brasília e é responsável por analisar os recursos contra decisões da Receita.  

Nesta quinta-feira (9), a CPI ouviu Robert Rittscher, presidente da MMC desde 2010. O 

julgamento em questão ocorreu um ano antes. Ele negou ter conhecimento sobre as 

irregularidades e afirmou ter contratado uma auditoria externa, a 

PriceWaterhousecoopers, para apurar a questão, após uma investigação interna não ter 

apontado problemas.  

"Olharam todos os computadores, emails, principalmente das pessoas relacionadas, 

contratos, toda nossa contabilidade para apurar se tem ou não alguma relação com esse 

processo", afirmou o executivo, que disse esperar os resultados para as próximas 

semanas.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1653705-cpi-diz-que-vitoria-de-montadora-contra-receita-foi-tratada-como-futebol.shtml


A Receita multou a empresa por entender que havia acúmulo de benefícios fiscais, o que é 

proibido. A montadora MMC, empresa brasileira que representa e monta veículos da 

Mistsubishi no país, conseguiu reduzir o valor da autuação para R$ 969 mil.  

Uma das teses utilizadas na defesa foi elaborada pela empresa Marcondes Mautoni, 

consultoria contratada pela MMC desde 2008 e que é investigada pela Polícia Federal por 

causa das irregularidades no Carf. O dono da empresa, Mauro Marcondes, também é 

representante da montadora na Anfavea (associação do setor automotivo) até hoje.  

Posteriormente, a tese vencedora se tornou lei com a aprovação da medida provisória 

512, de 2010, que tratava de incentivos fiscais para a indústria automotiva.  

De acordo com o senador José Pimentel (PT-CE), Marcondes contratou outras pessoas, 

também investigadas, para influenciar no resultado do julgamento. Teria recebido por isso 

R$ 20 milhões.  

Os detalhes do caso foram relatados em matéria da Folha de abril deste ano, que cita um 

e-mail entre José Ricardo Silva e Edison Pereira Rodrigues, sócios em uma mesma 

empresa, apreendido pela Polícia Federal nas investigações.  

"O linguajar deles era futebolístico. José Ricardo dizia 'acho bom não adiarmos. É bom 

apenas recomendar aos atletas atenção e cuidado nas jogadas'", afirmou o senador.  

No depoimento de hoje, o presidente da MMC afirmou ainda que José Ricardo não tinha 

nenhum contrato com a montadora e que não conhecia quem fazia parte da equipe de 

Marcondes.  

Rittscher afirmou que a empresa possui um escritório terceirizado que atua em questões 

relativas ao Carf, mas que também trabalha com Marcondes, que dá sugestões sobre 

estratégias de defesas nesses casos.  

Isenção a caminhoneiro eleva pedágio em até 15% para demais motoristas 

10/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

Para compensar um benefício dado a grandes transportadores de carga, motoristas vão 

pagar um pedágio 15% maior para percorrer mil quilômetros das BR-060/153/262 em 

Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.  

Por causa de uma nova lei -que permitiu que caminhões vazios não paguem pelas rodas 

que não estiverem no chão ao passar pela praça de pedágio, o chamado eixo suspenso-, a 

concessionária da rodovia teve que ser compensada pela perda dessa receita prevista em 

seu contrato.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1653397-isencao-a-caminhoneiro-eleva-pedagio-em-ate-15-para-demais-motoristas.shtml


Os motoristas que passarem pelas 11 praças do trecho vão pagar R$ 47,70. Se o reajuste 

fosse apenas pela inflação, a estimativa é que pagariam R$ 41,30. A cobrança começou 

em 27 de junho.  

Essa é a segunda rodovia federal que foi reajustada com valores acima da inflação para 

compensar a perda de receita provocada pelo benefício do eixo suspenso.  

A primeira, a BR-101/ES, passou a cobrar 10% a mais para compensar a perda. O 

pedágio passou a custar R$ 25,80 em toda a estrada. Seria de R$ 23,50 sem o reajuste a 

mais.  

Outras 19 concessões federais ainda vão passar por reajuste a partir de agosto. Entre 

elas, estão a Dutra (SP-RJ), a Régis Bittencourt (SP-PR) e a Fernão Dias (SP-MG). 

A expectativa é que nessas estradas os reajustes possam ser até superiores devido ao 

grande fluxo de veículos pesados que seriam beneficiados.  

BENEFÍCIO  

A isenção por eixo suspenso foi concedida durante a tramitação de uma lei que mudava o 

período de descanso dos caminhoneiros, no início deste ano.  

A aprovação da lei era um dos compromissos assumidos pelo presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para ter apoio da bancada ruralista à sua eleição.  

A Folha revelou em fevereiro que haveria aumento de pedágio por causa do benefício.  

Em março, o governo Dilma sancionou a lei após uma greve de caminhoneiros. Na 

ocasião, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse que apuraria suspeitas de que 

a paralisação era patrocinada por empresas para pressionar o governo.  

Os caminhões beneficiados são em geral de grandes transportadores de produtos 

agrícolas. Pela lei, a empresa dona da carga, e não o caminhoneiro, tem que pagar o 

pedágio através de um vale.  

Mas na prática é o caminhoneiro quem paga, já que as empresas descontam esse valor do 

pagamento devido ao motorista.  

Em 2014, os pedágios federais arrecadaram R$ 3,7 bilhões. Com as concessões deste 

ano, a projeção é que esse valor de arrecadação suba para mais de R$ 6 bilhões.  

Se os reajustes a mais forem de 10%, valor mínimo até agora, pelo menos R$ 600 

milhões anuais vão pesar no bolso dos motoristas não beneficiados.  

A ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) diz que está dando os reajustes 

baseado nos estudos das empresas.  

Nos próximos aumentos, os preços podem ser revistos se a estimativa de perda não se 

concretizar. 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

CPI sobre fraudes fiscais convoca mais executivos de grandes empresas 

10/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 

A CPI do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) fez novas convocações de 

executivos de grandes empresas e de pessoas envolvidas nas investigações sobre 

denúncias de manipulação de julgamentos relativos a multas da Receita Federal. O 

esquema é alvo de investigação da Operação Zelotes, da Polícia Federal.  

Entre as 9 convocações aprovadas nesta quinta-feira (9) estão os nomes de Antônio 

Maciel Neto, presidente da Caoa Motor do Brasil, Cristiano Kok, presidente do Conselho de 

Administração da Engevix Engenharia, e Jason Zhao, CEO da Huawei do Brasil, e 

Alexandre Paes dos Santos, sócio da empresa Davos Energia.  

Também foram chamados o ex-presidente do Carf Otacílio Cartaxo, ex-secretário da 

Receita, e os ex-conselheiros José Ricardo da Silva e Leonardo Manzan.  

A CPI quer ouvir ainda o ex-presidente da MMC Automotores do Brasil Paulo Arantes 

Ferraz e Marco Marcondes, representante da empresa na Anfavea (associação das 

montadoras) e dono de uma consultoria que prestava serviços à montadora.  

CONVOCADOS  

A assessoria da JR, empresa do ex-conselheiro José Ricardo da Silva, afirmou que, "se for 

convocado, ele comparecerá com muita naturalidade".  

A Caoa afirmou que desconhece o motivo da convocação, já que teve apenas duas multas 

julgadas pelo Carf e, em ambos os casos, as decisões do conselho negaram os pedidos da 

revendedora.  

A Anfavea, associação que reúne os fabricantes de veículos, informou que o presidente da 

entidade, Luiz Moan, foi convocado para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados 

à Operação Zelote e atenderá o pedido da CPI.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1653672-cpi-sobre-fraudes-fiscais-convoca-mais-executivos-de-grandes-empresas.shtml


Já o executivo Mauro Marcondes Machado, vice-presidente da Anfavea, foi convocado 

para depor como representante da Mitsubishi, montadora em que teve cargo de diretor do 

conselho. A reportagem procurou a Mitsubishi, que não quis se pronunciar.  

A Folha tentou falar com a Engevix Engenharia, a Huawei do Brasil, a Davos Energia, o 

ex-presidente do Carf Otacílio Cartaxo e o ex-conselheiro do Carf Leonardo Manzan, mas, 

até a noite desta quarta (9), não obteve resposta.  

Em depoimento dado a esta mesma CPI em junho, Manzan afirmou ter sido incluído entre 

os investigados por causa de uma confusão de nomes.  

"No inquérito temos pelo menos seis Leonardos, fui confundido com vários deles. As 

escutas não identificaram nada contra mim. Não tenho a menor participação em 

absolutamente nenhum dos fatos narrados."  

A Huawei, também em março, respondeu que, "em compromisso com a transparência, 

atua em conformidade com a legislação vigente na condução de suas operações no Brasil, 

sempre de acordo com os mais elevados padrões de ética".  

Em abril, quando o nome do ex-presidente do Carf e ex-secretário da Receita Otacílio 

Cartaxo foi envolvido na Operação Zelotes, ele não respondeu a pedidos de entrevista, 

apesar de procurado por vários dias.  

No final de junho, o presidente da Anfavea (Associação das Montadoras de Veículos), Luiz 

Moan, à época convocado para depor, afirmou que a Anfavea não tem "nenhuma relação 

com o Carf", por isso recebeu com "surpresa" a notícia de sua convocação para falar na 

CPI.  

"Fomos citados em uma reportagem e essa mesma reportagem descaracterizou a 

presença da entidade.  

Com tranquilidade, achamos que essa convocação faz parte de um processo de CPI. 

Iremos falar quando for marcada a data", afirmou.  

FORD  

Na audiência marcada para esta quinta-feira (9), foi dispensada a presença de Steven 

Armstrong, representante da Ford Motor Company Brasil.  

O presidente da CPI, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) propôs a dispensa ao afirmar 

que as pessoas que pretendiam ser contratadas pela empresa para atuar em um 

julgamento no órgão não obtiveram sucesso nessa tentativa de "achacar" a empresa.  

O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou ter feito parte do governo da Bahia na época 

em que a Ford montou uma fábrica no Estado e disse que a empresa foi vítima de uma 

auditoria da Receita com penalidades no valor de R$ 5 bilhões. "O auditor dava a multa 

acima do normal, o advogado ligado ao auditor procurava a Ford e dizia 'se quiserem, vou 

lá no Carf e resolvo'."  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) afirmou concordar em adiar a vinda da empresa 

para ser ouvida, mas não dispensá-la da convocação aprovada no fim de junho. Ela disse 

que vai encaminhar à empresa um conjunto de questionamento para serem respondidos 

por escrito e, dependendo da resposta, poderá chamar o representante da Ford para ser 

ouvido.  

Marcos Madureira, vice-presidente do Banco Santander, que seria ouvido hoje, não 

compareceu à CPI por estar em viagem ao exterior a serviço do banco.  

A CPI ouve neste momento Robert Rittscher, representante da MMC Automotores do 

Brasil LTDA. - Mistsubishi Motors.  

Vallourec dispensou quase 200 pessoas 

10/07/2015 - Fonte: Diário do Comércio 
 

A francesa Vallourec dispensou nesta semana cerca de 200 trabalhadores da usina do 
Barreiro, na capital mineira, conforme o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo 

Horizonte e Contagem, Geraldo Valgas. A entidade e a companhia não conseguiram 
chegar ao acordo em torno das medidas necessárias para ajustar a produção da usina. 

 
Segundo Valgas, a companhia rompeu as negociações que estavam em andamento e 
decidiu demitir os operários. "Tentamos negociar medidas, como compensação de jornada 

e banco de hora", afirma. 

http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=vallourec_dispensou_quase_200_pessoas&id=156479


As negociações foram iniciadas após a empresa informar ao sindicato, no mês passado, 
que avalia eliminar um turno de produção na laminação contínua e na laminação 
automática. As linhas deverão deixar de operar no terceiro turno. Além disso, a entidade 

informou na época que um alto-forno poderá ser abafado no início de 2016. 
 

Conforme ele, as dispensas no complexo siderúrgico se estenderão para outros 
trabalhadores. "As informações que nós temos são que a Vallourec vai eliminar um turno 
e demitir 700 funcionários", afirma. 

 
Valgas diz ainda que já pediu uma reunião ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

"Já está caracterizada demissões em massa", justifica. Além disso, conforme ele, o 
Ministério Público será acionado. 
 

Em nota, a siderúrgica afirma que em decorrência da crise econômica e da queda na 
demanda por tubos, a Vallourec realizou algumas reuniões com o sindicato tentando 

negociar uma compensação da jornada de trabalho, visando minimizar os impactos. 
 
"Ontem, dia 8 de julho, as partes não conseguiram chegar a um entendimento que 

justificasse a continuidade da negociação e foi estabelecido um impasse pelo sindicato, 
que abandonou as negociações", informa o texto.  

 
Conforme a companhia, "não é possível afirmar se acontecerão novas demissões, já que a 

empresa está justamente estudando todas as soluções para garantir a sustentabilidade 
econômica do seu negócio e o bem-estar de seus empregados". 
 

O setor siderúrgico enfrenta uma das suas piores crises nos últimos anos. Para ajustar a 
produção são realizadas demissões, férias coletivas e redução da jornada de trabalho. 

 
Dados do Instituto Aço Brasil (IABr) apontam que consumo aparente recuou 10,9% entre 
janeiro e maio na comparação com o mesmo intervalo de 2014, atingindo 9,9 milhões de 

toneladas. 
 

Em Jeceaba (Campo das Vertentes), por exemplo, informações divulgadas em maio dão 
conta que a VSB Tubos do Brasil, joint venture entre a Vallourec e a japonesa Sumitomo, 
suspendeu o contrato de 1.400 trabalhadores. Os funcionários ficarão cinco meses 

afastados. 
 

Outra empresa que vem adotando medidas para ajustar a produção ao atual cenário é a 
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A (Usiminas). A companhia propôs a redução da 
jornada e dos salários para cerca de 3 mil trabalhadores 

 

Efeito China derruba minério e Vale 

10/07/2015 - Fonte: Diário do Comércio 

 
O minério de ferro caiu ontem a seu menor preço em dez anos. As preocupações com o 

mercado financeiro chinês e com a economia local levaram a um pessimismo 
generalizado, que foi classificado por alguns analistas como "pânico".  
 

O ambiente levou ainda investidores a fecharem posições vendidas em metais não 
ferrosos, o que, ao fim do dia, reverteu queda dessas commodities.  

 
O minério com teor de 62% de ferro fechou negociado em US$ 44,10 por tonelada no 
porto chinês de Tianjin, queda de 11,3%. O preço é o menor desde 2005, quando os 

contratos ainda eram reajustados mensalmente. No ano, a baixa é de 38,1%.  
 

http://www.valor.com.br/empresas/4127450/efeito-china-derruba-minerio-e-vale


A fuga de ativos ligados à China pressionou também a Vale. A maior produtora de minério 
de ferro do mundo e que tem o mercado chinês como seu principal cliente viu seus papéis 
desabarem na BM&FBovespa e chegaram ao pior nível em 12 anos na Nyse, bolsa de 

Nova York.  
 

Carsten Menke, analista do banco suíço Julius Baer, disse que as quedas mais acentuadas 
do minério e das ações ligadas ao produto têm relação com esse "pânico". Para ele, a 
forte queda das ações em Xangai e a falta de sinais concretos de retomada da economia 

chinesa foram as principais causas da desvalorização.  
 

Para Leon Westgate, do Standard Bank, a volatilidade entre as commodities metálicas 
tem tudo para perdurar. O "colapso", em suas palavras, do mercado chinês ainda deve 
pressionar as cotações, mas, a depender da resposta do governo, espera¬se um repique 

acelerado para os metais.  
 

"Até agora, porém, as medidas falharam e exacerbaram as preocupações sobre liquidez", 
diz. "Outras iniciativas vão sendo tomadas, enquanto o pânico toma conta."  
 

Um analista de banco, que não quis se identificar, acredita em uma recuperação do 
minério, repetindo o movimento já visto neste ano. "O mercado físico [de exportação] não 

aguenta esse nível por muito tempo." Em sua visão, a médio prazo a commodity teria de 
se estabilizar entre US$ 50 e US$ 60 para que mineradoras continuem operando sem 

perder dinheiro.  
 
A maioria dos analistas projeta nível entre US$ 45 e US$ 50. Ben McEwen, analista do 

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), ressalta que o aumento da oferta pode 
trazer os preços a US$ 37,50 durante o ano que vem. Os ADRs ¬ recibos de ações 

negociados em Nova York¬ da Vale com lastro em papéis ordinários caíram 5,68% na 
Nyse ontem, para US$ 5,31.  
 

É o menor preço desde novembro de 2004. No caso dos papéis referentes a ativos 
preferenciais de classe A, a baixa foi de 5,68%, para US$ 4,48, pior nível desde maio de 

2003. Na BM&FBovespa, as ações ON recuaram 4,29%, para R$ 17,16, e as PNAs 
perderam 4,02%, para R$ 14,54. As cotações são as menores desde abril. 
 

Metade das indústrias reduziu o número de empregados neste ano 

10/07/2015 - Fonte: CNI 
 

A queda da produção e as dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas atingiram 
os trabalhadores brasileiros. Nos últimos seis meses, 60% das indústrias extrativas e de 

transformação adotaram medidas para reduzir o uso da mão de obra e o número de 
empregados.  
 

No setor de veículos automotores, esse número sobe para 78% e, nas indústrias que 
produzem outros equipamentos de transporte, como aviões, navios, reboques, alcança 

73%. As informações são da Sondagem Especial - Emprego, da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).  
 

O levantamento mostra que metade (50%) das indústrias demitiram nos últimos seis 
meses. O percentual de empresas que reduziu o número de empregados é maior nas 

empresas de médio porte (54%) e menor entre as de grande porte (48%). Nas pequenas, 
o percentual foi de 49%.  
 

O setor com o maior percentual de empresas (73%) que demitiram foi o automotivo. Do 
outro lado, com o menor percentual de indústrias que cortaram o quadro de 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2015/07/1,65980/metade-das-industrias-reduziu-o-numero-de-empregados-neste-ano.html


trabalhadores, está o de bebidas. Nesse setor, 58% das empresas disseram que não 
reduziram o número de empregados. 
 

"Os setores que mais demitiram foram aqueles que produzem bens de maior valor. Esses 
setores são os primeiros a serem  atingidos pelo aumento dos juros e as restrições ao 

crédito", analisa o gerente-executivo da Unidade de Pesquisa e Competitividade da CNI, 
Renato da Fonseca. "As empresas fizeram ajustes à medida que a crise se intensificou", 
completa o economista. 

 
ALTERNATIVAS - "Ao se reduzir a produção, algumas empresas adotam diferentes 

medidas de redução do uso da mão de obra, como alternativa à demissão dos 
trabalhadores", observa a CNI.  
 

Conforme a pesquisa, 42% das  empresas adotaram medidas de redução do uso da mão 
de obra. Entre essas ações, destacam-se a redução do número de turnos, com 38% das 

assinalações, a não renovação de contratos temporários, com 28% das respostas, o uso 
do banco de horas e as férias coletivas não programadas, com 26% das menções.  
 

O levantamento da CNI mostra ainda que o elevado custo das demissões, com 52% das 
respostas, e a preocupação com a retenção de talentos, com 34% das menções, foram os 

principais motivos que evitaram as demissões.  
 

A redução da produção (67%) e as dificuldades financeiras (32%) lideram a lista de 
razões que levaram as empresas a reduzir o número de empregados nos últimos seis 
meses.  

 
MAIS CORTES - De acordo com a pesquisa, as demissões continuarão nos próximos seis 

meses. Entre as empresas entrevistadas, 36% disseram que pretendem reduzir o número 
de empregados. Dessas, 17% planejam utilizar planos de demissão voluntária. "Um terço 
das empresas pretende adotar medidas que reduzam o uso da mão de obra, como 

diminuição de turnos ou adoção de férias coletivas", afirma o estudo.  
 

Entre as medidas mais citadas pelas empresas estão a redução do número de turnos 
(31%), a promoção do uso do banco de horas (31%), a não renovação de contratos por 
prazo determinado (28%) e as férias coletivas não programadas (28%). 

 
A Sondagem Especial Emprego na Indústria foi feita entre 1º e 15 de abril com 2.307 

empresas. Dessas, 928 são pequenas, 835 são médias e 544 são de grande porte. 
 
 


