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 POLÍTICA INDUSTRIAL NÃO EVITA RETRAÇÃO 

 EM 25 ANOS, UM NOVO POLO INDUSTRIAL 

 CAMINHO DAS PEDRAS 

 REBAIXAMENTOS DE EMPRESAS DEVEM SUPERAR ELEVAÇÕES EM MAIS DE 5 

VEZES, DIZ FITCH 

 EDITORIAL: A OPOSIÇÃO LETÁRGICA 

 INDÚSTRIA PERDE INTENSIDADE TECNOLÓGICA 

 PRAZO PARA PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE VAI ATÉ 4 DE SETEMBRO 

 PARANÁ DEMITE PELO QUARTO MÊS SEGUIDO 

 EMPRESA QUER CONSTRUIR ELEVADOR ESPACIAL DE 22KM 

 BRASIL FECHA ACORDO PARA ZERAR EMISSÃO DE GASES ESTUFA ATÉ 2100 

 PESQUISA DA CNI MOSTRA PRODUÇÃO E EMPREGO EM QUEDA NO INÍCIO DO 

SEGUNDO SEMESTRE 

 ESTALEIRO ENSEADA VAI REESTRUTURAR DÍVIDA DE R$ 700 MILHÕES 

 PRESSÃO MONITORADA DOS PNEUS 

 BOSCH DESENVOLVE NOVA BOMBA PARA MOTORES FLEX COM INJEÇÃO DIRETA 

 DS CRIA DIVISÃO PERFORMANCE, DE MOTORES ESPORTIVOS ELÉTRICOS 

 TOYOTA JÁ PRODUZIU 8 MILHÕES DE CARROS HÍBRIDOS 

 HYUNDAI ELANTRA RECEBE NOVO PACOTE DE ITENS 

 EMPRESAS FORMAM FRENTE INOVAR-AUTO 

 EMPRESA OFERECE JORNADA DE TRABALHO DE 4 DIAS POR SEMANA PARA 10 MIL 

FUNCIONÁRIOS 

 FUTURO DAS FERROVIAS NO BRASIL: MINÉRIOS E PRODUTOS AGRÍCOLAS VÃO 
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DIVIDIR OS TRILHOS COM CONTÊINERES 

 DONOS DE CARROS ELÉTRICOS DE SÃO PAULO RECEBERÃO DE VOLTA METADE DO 

VALOR DO IPVA 

 CRISE NA INDÚSTRIA SE APROFUNDA E DIFICULTA RETOMADA DA ECONOMIA 

 CNI: ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA SOBE 3,7 PONTOS EM JULHO 

 ATIVIDADE INDUSTRIAL NORTE-AMERICANA DESACELERA EM AGOSTO, MOSTRA 

PMI 

 INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS SOBE 9,57% EM JULHO, MAIOR ALTA EM 2 

ANOS 

 SIDERURGIA VIVE SUA MAIOR CRISE E EXPORTAÇÃO É A SAÍDA, AVALIA IABR 

 HÁ TONELADAS DE OFERTA: ANALISTA PREVÊ QUEDA DO MINÉRIO DE FERRO 

 GIGANTES DA MINERAÇÃO SÃO FORÇADAS A SE DIVERSIFICAR PARA RESISTIR À CRISE 

 OPERÁRIOS ENCERRAM GREVE NA GM EM SÃO JOSÉ APÓS ACORDO QUE ADIA CORTES 

 METALÚRGICOS DA MERCEDES ENTRAM EM GREVE POR TEMPO INDETERMINADO 

 NEM A CRISE GLOBAL DE 2008 ASSUSTOU TANTO A INDÚSTRIA 
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CÂMBIO 

EM 24/08/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,541 3,542 

Euro 4,089 4,091 
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Política industrial não evita retração 

24/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
A dificuldade da indústria em crescer e ganhar “massa tecnológica” em suas linhas de 

produção não é fruto da omissão do Estado. O Brasil tem política industrial pelo menos 
desde os anos 40. Nos últimos anos, ela não foi suficiente para manter o país no trilho 
para brigar com emergentes como Coreia, China e República Tcheca – nações à frente em 

complexidade e competitividade. 
 

A evolução da produção industrial está intimamente ligada às políticas para o setor. Foi a 
mão do Estado que conduziu a formação da indústria de base, entre os anos 50 e 70. O 
governo também apoiou a implantação de montadoras e organizou a indústria 

aeronáutica.  
 

A fórmula da intervenção pesada, no entanto, não garantiu competitividade. Nos últimos 
anos, a política industrial misturou doses elevadas de crédito subsidiado, uma lista de 
ações setoriais consolidadas em documentos como o Plano Brasil Maior e a Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP), e o aprofundamento de exigências de conteúdo local 
em setores regulados, como o de petróleo.  

 
Também houve a desoneração para mais de 50 setores e apoio através da redução de 
impostos para a indústria automotiva, de móveis e linha branca. No período, o Brasil não 

reduziu tarifas de importação e se tornou uma das nações mais ativas em disputas na 
Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 
Foi pouco para compensar a falta de competitividade do país. “A indústria não foi 
competitiva para se apropriar do aumento da demanda dos últimos anos”, diz o 

economista Maurício Canêdo, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (IBRE/FGV).  

 
“Não foi capaz por problemas do próprio setor e também por fatores estruturais.” O 

ambiente tributário complexo, que suga 2,5 mil horas de trabalho por ano de cada 
empresa, a falta de investimento em infraestrutura, a capacitação módica da mão de obra 
e as distorções da intervenção estatal estão entre esses fatores. 

 
Em 15 anos, indústria brasileira perdeu peso na pauta exportadora e no PIB nacional. A 

participação do setor na produção nacional de riquezas caiu de 26,5% em 2000, para 
23,4% em 2014. O que chama a atenção é que a retração foi concentrada na indústria de 
transformação – ela passou de 15,1% do PIB para 10,9% do PIB, enquanto o peso da 

indústria extrativa subiu de 1,4% para 4% do PIB.  
 

Ao mesmo tempo, o peso do setor de serviços passou de 70%. Uma tendência que em 
países desenvolvidos só ocorreu quando a renda per capita já passava dos US$ 20 mil 
dólares, o dobro da brasileira. 
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 “O mercado nacional ficou mais fechado do que o de outros emergentes e os subsídios 
foram aumentados para compensar o custo de se produzir aqui”, comenta o economista 
Luciano Nakabashi, professor da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. “Houve 

pouco empenho para transformar a educação e acabar com gargalos. O país se 
acostumou à pouca competição interna e pouca competitividade externa.” 

 
Políticas 
A agenda das sucessivas políticas industriais carecia de algo simples: metas. O PDP que 

valeu de 2007 a 2010 tinha quatro grandes objetivos, todos muito amplos. Três não 
foram cumpridos. E nada garante que, caso atingidos, a indústria estaria melhor do que 

hoje.  
 
Uma das metas não cumpridas foi a do investimento em relação ao PIB. Esperava-se que 

o índice chegaria a 21% em 2010. Ficou em 18,4%. Um investimento maior, de forma 
genérica, não agrega mais tecnologia no produto final da indústria. 

 
Em uma análise sobre o Plano Brasil Maior, o consultor legislativo César Mattos chegou à 
conclusão de que as metas do programa, além de poucas, não tinham conexão com as 

medidas concretas apresentadas. Não havia indicadores para acompanhar as empresas 
beneficiadas, tornando impossível verificar se o plano foi eficiente. 

 
“Do ponto de vista teórico, é desejável escolher setores para serem alvos de uma 

política”, defende Canêdo, da FGV. “Mas tem que ser com metas, prazo de validade e uma 
porta de saída.” 
 

Fomento à inovação eleva potencial de crescimento 
Se de forma geral a política industrial não mudou a estrutura produtiva brasileira, há 

iniciativas públicas e privadas com o mérito de seguirem a cartilha de boas práticas na 
área de desenvolvimento.  
 

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), por exemplo, tem linhas de crédito para 
inovação que não são supridas pelo mercado – o risco é alto e isso assusta investidores 

privados. A instituição federal também oferece recursos a fundo perdido para pesquisas e 
desde o ano passado reservou verba para se tornar sócia de empresas inovadoras. 
 

O BNDES também tem recursos para áreas inovadoras ou com grande potencial de 
desenvolvimento tecnológico. Entre as ações do banco estão um programa de apoio para 

investimento em design, outro para financiar projetos de engenharia e uma linha para 
produtos farmacêuticos. Junto com a Finep, o banco estruturou o Plano Inova para os 
setores agrícola, energia, saúde e sustentabilidade, entre outros.  

 
“É preciso separar na análise as políticas industrial e de inovação”, diz o economista 

Maurício Canêdo, pesquisador do IBRE/FGV. “O financiamento à inovação parte do 
diagnóstico correto de que o mercado investe menos do que o necessário para o país 
porque os riscos são altos. Essa é uma estratégia válida de desenvolvimento.” 

 
A contradição é que o apoio à inovação vai na direção contrária de políticas que têm o 

objetivo de proteger a indústria. Na última semana, dois bancos públicos anunciaram 
linhas de crédito para socorrer a cadeia automotiva – que foi beneficiada durante anos por 
desonerações.  

 
A verba bilionária é maior do que o total liberado pela Finep no ano passado, de R$ 4,5 

bilhões, para centenas de empresas com projetos inovadores que passaram por editais 
extremamente concorridos. 
 



Outras iniciativas também apresentam soluções promissoras para a indústria. O Senai, 
por exemplo, abriu centros de inovação para tocar projetos industriais e publica editais 
para apoiar projetos.  

 
Na última rodada nove empresas do Paraná se qualificaram. Um dos projetos aprovados 

na primeira fase foi proposto pela Akenge, uma startup incubada na Universidade 
Estadual de Londrina: desenvolver um sistema de captação de energia sem fio para 
alimentar sensores em projetos de automação residencial. 

 
“O sistema transforma energia eletromagnética em energia elétrica para alimentar os 

sensores”, explica Heitor Henrique Freire Arns, um dos três sócios. Se aprovada na 
segunda fase, a startup pode receber até R$ 400 mil em subvenção, um belo empurrão 
para quem está começando.  

 
A Akenge já está colocando no mercado seu primeiro produto, um interruptor sem tecla, 

que pode ser controlado por um aplicativo. A linha de atuação da startup, que associa 
automação e controle a distância, é uma das apostas do Google, que recentemente 
comprou uma empresa na área, a Nest. 

 

 
 
 

Em 25 anos, um novo polo industrial 

24/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
O empresário de Campo Mourão Ater Cristófoli fez política industrial por conta própria. 

Quando ele decidiu investir na produção de equipamentos para a área médica e 
odontológica, no início dos anos 90, não existia mão de obra nem fornecedores para a 
fábrica, que se dedicou à produção de autoclaves, equipamentos que fazem a 

esterilização de materiais em consultórios e clínicas. 
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Para ter fornecedores, o empresário buscou fabricantes de outros produtos na região que 
pudessem se adaptar à sua demanda. Hoje, 20 empresas fornecem para a Cristófoli, a 
maioria porque conseguiu se adaptar às exigências tecnológicas do mercado de saúde. 

Em outra ponta, a companhia investiu na construção da Fundação Educere, um centro 
para capacitação técnica e empreendedora, que com o tempo também se tornou uma 

incubadora de novas empresas. 
 
“Política industrial isolada não resolve. É preciso investir pesado em educação durante 20, 

30 anos para haver desenvolvimento”, diz Cristófoli. “O Brasil tem um grupo pequeno de 
pesquisadores sem integração de pesquisas e laboratórios. O desenvolvimento de um 

produto envolve várias tecnologias e a integração de áreas, algo que no país também 
esbarra na falta de gente.” 
 

A experiência da Educere mostra um pouco do poder transformador da educação. A 
fundação já deu treinamento a mais de 300 pessoas, que tiveram contato com o mundo 

da tecnologia e do empreendedorismo.  
 
Até o momento, nove empresas já graduaram na incubadora – no ano passado, elas 

faturaram juntas R$ 43 milhões e empregaram 186 pessoas. No momento, outras oito 
empresas estão incubadas. 

 
A atividade em torno da Cristófoli e desses novos empreendimentos criou o ambiente para 

que surgisse em Campo Mourão um arranjo produtivo local (APL) na área de tecnologia 
de saúde.  
 

São dez empresas associadas em um modelo de colaboração que permite o adensamento 
da cadeia produtiva – as empresas podem dividir custos de compras, treinamentos e 

projetos que envolvam interesses comuns. O crescimento do setor também foi argumento 
para a instalação de um curso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
ampliando a qualificação técnica. 

 
O desafio para o Brasil é dar escala para que o fenômeno de Campo Mourão e de outros 

municípios com indústria tecnológica. E fazer isso em uma área já dominada por países 
como Alemanha e Japão, com suas cadeias produtivas de alta complexidade. “A outra 
opção é investir em tecnologia de manufatura e concorrer com China e Índia”, explica 

Cristófoli. Nenhuma alternativa é fácil. 
 

Caminho das pedras 

24/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O economista e professor de Harvard Dani Rodrik tem vários trabalhos em que lista os 
aspectos necessários para que políticas industriais ajudem nações emergentes a se 
aproximarem dos países desenvolvidos. Veja algumas de suas recomendações: 
 

 Os incentivos devem ser dados para novos negócios, que desenvolvam produtos que 
não são feitos no país ou que sejam inovadores, gerando uma nova tecnologia. 

 É preciso ter clareza sobre o limite entre sucesso e fracasso. Ações que fracassam 
precisam ser retiradas do ar. O ideal é que todas as políticas tenham validade. 

 É necessário dar suporte para atividades e não setores. Em vez de apoiar o setor 

automotivo, por exemplo, é melhor dar apoio para o mercado de capital de risco. 
 A política deve ser conduzida por departamentos públicos com clara competência 

técnica e com a capacidade de se renovarem ao longo do tempo. 
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Rebaixamentos de empresas devem superar elevações em mais de 5 vezes, diz 
Fitch 

24/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
No segundo semestre de 2015, os rebaixamentos de empresas brasileiras devem superar 

as elevações de rating em mais de cinco vezes, segundo a Fitch Ratings. A expectativa 
confirma a tendência observada no primeiro semestre do ano, quando 19 emissores 
tiveram suas classificações rebaixadas, destaca a agência.  

 
“As empresas brasileiras permanecem vulneráveis: aproximadamente uma em cada 

quatro companhias do País está com o rating em perspectiva negativa”, afirma, em nota, 
o diretor sênior da Fitch, Ricardo Carvalho. 
 

As companhias brasileiras devem reportar volumes de dívida estáveis em 2015, diz a 
agência, que atualizou o relatório “Perspectivas para Empresas Brasileiras”. As 

companhias vêm cortando investimentos e reduzindo atividades de fusões e aquisições, 
em resposta ao crítico cenário econômico, ressalta a Fitch.  
 

A mediana da queima dos fluxos de caixa representou apenas 1% das receitas em 2014. 
Este foi o menor índice registrado pelas companhias do País desde 2010, diz a agência. 

 
De acordo com a Fitch, fluxos de caixa operacionais mais fracos resultarão no aumento 

dos indicadores de alavancagem. A agência estima que os fluxos de caixa operacionais 
das empresas declinarão pelo quinto ano consecutivo, à medida que a inflação alta, as 
taxas de juros elevadas e o aumento das taxas de desemprego reprimam o consumo e a 

atividade econômica. 
 

O escândalo da Operação Lava Jato e as subsequentes investigações das denúncias de 
corrupção no País frearam o apetite dos investidores pela dívida corporativa brasileira. 
 

 “Apenas a Votorantim Cimentos, a Embraer, a Oi e a própria Petrobras emitiram dívida 
no mercado internacional. A Ceagro, a Vale, a Petrobras, a Oi, a Sifco, a JBS, a Sabesp e 

a Marfrig possuem dívidas com vencimento em 2016. Ceagro e Sifco ficaram 
inadimplentes no pagamento de juros referente a essas obrigações.” 
 

A agência salienta ainda que a desvalorização do real perante o dólar desde o começo de 
2015, para R$ 3,40, de R$ 2,62, não fortaleceu significativamente a competitividade dos 

exportadores brasileiros. “Muitas empresas priorizaram o mercado doméstico e enfrentam 
a ameaça das importações e da dependência de medidas de proteção do governo. 
 

” A Fitch estima que o real teria de registrar queda ainda maior frente ao dólar, com a 
moeda americana sendo cotada acima de R$ 3,75, para que mais exportadores se tornem 

globalmente competitivos. 
 
Além disso, o risco cambial é alto para companhias que emitiram dívida no exterior. “A 

maioria dos emissores não utilizou instrumentos derivativos para eliminar totalmente o 
risco cambial, já que a taxa de juros Selic atingiu 14,25%, o que torna o uso de hedge 

caro.  
 
Em geral, o hedge é usado para cobrir 12 meses de custos de produção denominados em 

dólar, bem como 12 meses de serviço da dívida em dólar.” A Fitch afirma acreditar que o 
porcentual da dívida em moeda estrangeira aumentará no mix, à medida que o BNDES 

direcione o crédito a projetos de infraestrutura. 
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“A Marfrig, a USJ e a Gol permanecem como únicas empresas com ratings B+ ou abaixo 
que possuem notas em circulação no mercado, após a inadimplência de inúmeros 
emissores dos setores de construção e de açúcar e etanol”, diz a Fitch.  

 
A estrutura de capital da Marfrig deve melhorar significativamente, com a decisão da 

empresa, anunciada em junho, de vender os negócios da Moy Park à JBS por US$ 1,5 
bilhão, destaca. Dos 39 emissores classificados na categoria de rating BB, 12 estão em 
perspectiva negativa, lembra a agência. 

 

Editorial: A oposição letárgica 

24/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Decifra-me ou te devoro, disse a mitológica esfinge ao afobado passante. A oposição à 

presidente Dilma Rousseff e ao lulopetismo encontra-se prestes a ser devorada: incapaz 
de decifrar os enigmas, comporta-se de maneira errática, sem clareza de objetivos e, 
sobretudo, batendo cabeça em relação a propostas alternativas viáveis – inclusive do 

ponto de vista constitucional – que levem à saída do labirinto político no qual o país se 
encontra perdido. 

 
Esse problema não nasceu hoje. Ao contrário, parece até fazer parte do DNA dos que 
perderam o poder em 2002, quando o PT elegeu Lula presidente pela primeira vez. O 

PSDB e seus aliados perderam a eleição e foram repentinamente transformados em 
oposição. Desde então, no entanto, passaram a se comportar como se tivessem caído do 

caminhão durante a mudança. E assim estão até hoje – nestes dias convulsionados, 
porém altamente propícios para uma prática oposicionista consistente e contundente. 
 

Os tucanos não aprenderam com o adversário que os derrotou nas urnas, montado num 
discurso que, entre outros itens, abusou do “fora FHC” para defender o impeachment (que 

na época, curiosamente, não era sinônimo de golpe) do presidente Fernando Henrique 
Cardoso.  

 
O PT falava aos ouvidos da maioria da opinião pública de então. Mesmo acumulando erro 
atrás de erro, como o de não votar pela promulgação da Constituição de 1988; o de se 

opor ao Plano Real, o mais bem-sucedido programa de estabilização da moeda; ou o de 
ter lutado contra a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o PT, na oposição, 

mostrou uma garra que soube conquistar fatias importantes e influentes da sociedade 
brasileira. 
 

Falta quem venha a público, com coragem, denunciar os erros de Dilma Rousseff de 
forma inequívoca, sem rodeios. Mas, uma vez no governo, o PT de Lula e Dilma 

comportou-se como elefante na cristaleira. Um a um, os fundamentos macroeconômicos 
instituídos no período anterior foram sendo atropelados em nome de uma certa política 
anticíclica que, ao contrário do que fez o resto do mundo, gerou resultados fugazes de 

desenvolvimento.  
 

Passada a euforia, a realidade tomou cara: desajuste fiscal pelo excesso de gastos, juros 
subindo, desemprego em alta e inflação voltando com força. No campo político, o petismo 
acumulou escândalos atrás de escândalos, a começar pelo mensalão, um autêntico golpe 

contra a democracia brasileira, como atestaram ministros do STF que julgaram o caso. 
 

E nada simbolizou mais a letargia da oposição quanto seu comportamento no auge do 
mensalão, quando o próprio Lula cambaleava. À época, o PSDB resolveu poupar o 

governo, esperando que ele “sangrasse” até 2006 e fosse derrotado. O resultado, todos 
vimos: três vitórias consecutivas do petismo na disputa pela Presidência.  
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Ainda hoje, a oposição dá mostras de sua incapacidade para verbalizar e agir de acordo 
com a grande maioria da sociedade revoltada com a corrupção, com a perda de poder 
aquisitivo, com a ameaça do desemprego e com a recessão que vai deixando vítimas pelo 

caminho.  
 

Falta quem venha a público, com coragem, denunciar os erros de Dilma Rousseff de 
forma inequívoca, sem rodeios. Em vez disso, as lideranças de oposição têm se esmerado 
em fazer discursos desconexos que não as qualificam como alternativas a “tudo isso que 

aí está”. 
 

Um elemento importante que pode ajudar a explicar essa indecisão é uma incapacidade 
de fazer o confronto ideológico, diretriz de políticas econômicas que diferenciam a 
“esquerda” da “direita”. Afinal, só no Brasil um partido social-democrata seria considerado 

“de direita”.  
 

A verdade é que o país carece de partidos que defendam valores liberais e conservadores; 
mesmo quem não concorda com tais valores há de reconhecer que um debate político 
sério exige a participação de um espectro político amplo, em vez do leque pela metade, 

do centro à extrema-esquerda, que caracteriza a paisagem partidária nacional. 
 

No vácuo causado pela falta de partidos que batam de frente com o ideário estatizante e 
pela hesitação da oposição formal em cumprir seu papel, surgem nomes como o do 

deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e o do Senado, Renan Calheiros, 
adeptos do velho manual de fisiologismo político decorado e praticado pelo PMDB.  
 

Ao povo, que vai às ruas para protestar contra o petismo, mas também não se sente 
plenamente representado pela oposição, resta a opção de prestigiar outros atores, como o 

juiz Sérgio Moro, eleito símbolo do que a sociedade mais quer: ética e moralidade na 
gestão pública. 
 

Indústria perde intensidade tecnológica 

24/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

A indústria brasileira fez um milagre no pós-guerra. Em três décadas, ergueu setores 
pesados, como siderurgia, papel e cimento, incorporou novos segmentos, como o 

automotivo, e plantou a semente do ambiente onde surgiu a Embraer. Isso agora é 
história. Há mais de uma década a indústria perde espaço em uma competição global na 
qual vence quem incorpora mais tecnologia a seus produtos. 

 
INFOGRÁFICO: confira o ranking de complexidade econômica e a evolução do Brasil  

 
Desde o fim dos anos 90 até o início da atual recessão, as deficiências produtivas do 
Brasil foram amenizadas pelo boom das commodities e pela expansão do consumo 

interno. Esses fatores ajudaram o setor industrial a crescer, mas desde a crise 
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internacional de 2008 o fôlego acabou. Nem mesmo pacotes para o setor automotivo e 
linhas de crédito subsidiadas resolveram. 
 

No mesmo período, a economia brasileira perdeu contato com as nações que estão na 
ponta do desenvolvimento industrial. Sua participação no comércio global se concentrou 

em produtos de baixo valor tecnológico – o país entra nas cadeias globais de produção 
como um fornecedor de matérias-primas. Perdemos complexidade e capacidade de 
crescer no longo prazo. 

 
O termo “complexidade” se refere a uma teoria recente sobre desenvolvimento 

econômico. Formulada pelo pesquisador César Hidalgo, diretor do setor de Macroconexões 
do MIT, em parceria com Ricardo Hausmann, diretor da Kennedy School of Government 
de Harvard, a tese da complexidade parte do princípio de que crescem mais as nações 

que incorporam mais conhecimento em sua produção, característica medida pela 
sofisticação dos produtos que comercializam. 

 
O Brasil vinha bem até o fim dos anos 90. A industrialização promovida dos anos 50 até 
os anos 70 colocou o país entre os 30 mais complexos do mundo. Em 1995, a economia 

brasileira estava na 29ª colocação do ranking de complexidade. Em menos de duas 
décadas, até 2013, o Brasil caiu 22 posições. Está atrás de emergentes como Turquia, 

Rússia e Índia. E a uma distância enorme dos líderes Japão, Suíça e Alemanha. 
 

Estrutura 
A baixa complexidade da economia brasileira é detectada a partir de sua participação no 
comércio internacional. O índice usa esses dados como um sinal das áreas nas quais o 

país é mais competitivo e onde tem as suas aglomerações produtivas – setores da 
economia que demandam capacidades e conhecimentos parecidos.  

 
No caso do Brasil, mais da metade de sua presença no mercado internacional ocorre em 
produtos básicos, como minério de ferro, soja, açúcar e carnes. A indústria de alta 

tecnologia tem participação marginal. 
 

“As economias mais sofisticadas têm redes produtivas mais complexas”, diz o economista 
Paulo Gala, estrategista e diretor do Fator Administração de Recursos e professor da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).  

 
“O ranking mostra que países com concentração produtiva em commodities têm mais 

dificuldade em construir essas redes.” Isso ocorre porque o desenvolvimento econômico 
acontece com o encontro de “peças” de conhecimento que se encaixam ao longo do 
tempo para formarem produtos mais complexos.  

 
São necessárias mais peças para construir um satélite do que para produzir café, por 

exemplo. Indústrias de ponta, como eletrônica, farmacêutica, médica e química tendem a 
ser mais complexas do que atividades agrícolas e mineração.  
 

A abordagem da complexidade é reforçada por pesquisas sobre a estrutura produtiva do 
Brasil. Em um estudo recente, o pesquisador Marcelo Arend, da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), demonstrou que o peso da indústria intensiva em tecnologia (que 
ele define como o paradigma microeletrônico) no total da produção industrial caiu de 
cerca de 5% em 1996 para 2,4% em 2010. No mesmo período, o peso do setor básico 

passou de pouco mais de 20% para 33% do valor adicionado pelo setor industrial. 
 

Essa evolução influenciou a balança comercial. Em 2000, o país chegou a ter 59% da 
pauta exportadora formada por manufaturas – no Paraná, o número chegou a 49% no 
mesmo ano. Em 2014, a participação havia caído para 35,6%, tanto no Brasil quanto no 

Paraná. 



“A capacidade da indústria de agregar valor caiu ao longo do tempo em relação a outros 
emergentes”, resume o economista Jorge Arbache, da Universidade de Brasília (UnB). “Os 
países que conseguiram elevar a competitividade fizeram política de inovar para vender 

para fora. Nós protegemos o mercado sem ganhar em tecnologia.” 
 

País precisa atrair investimentos 
A baixa complexidade da economia brasileira revela que a estrutura produtiva não 
conseguiu se sofisticar no ritmo de outros países. E não é culpa do sucesso na produção 

de commodities agrícolas e minerais, que pode ser um ponto de partida para o 
desenvolvimento industrial. 

 
Um país tem dois caminhos para o desenvolvimento. Um pode ser descrito como 
“orgânico”, em que setores produtivos crescem porque se complementam e geram um 

valor crescente de produção. Nações de alta complexidade têm mais facilidade para seguir 
esse rumo, já que têm mais áreas que se complementam. 

 
O sucesso de países como Coreia e China nas últimas décadas mostra que é preciso 
também importar tecnologias e, em grande medida, criar do zero setores inteiros. É o 

caso da indústria aeronáutica brasileira, resultado de investimentos públicos e privados 
que permitiram a absorção de conhecimento em um “ecossistema” que se tornou o mais 

avançado do país. 
 

Na primeira linha de desenvolvimento, aproveitar o potencial da agricultura e da produção 
petrolífera é o caminho lógico. “Não precisamos ignorar as vantagens que o Brasil tem 
nessas áreas”, afirma o economista Luciano Nakabashi, professor da Universidade de São 

Paulo em Ribeirão Preto.  
 

“Mas é fundamental que haja articulação com o desenvolvimento de uma indústria mais 
sofisticada, que forneça para esses setores.”  
 

A limitação para a articulação entre setores é o conhecimento que já “circula” no país. É 
mais fácil o Brasil desenvolver uma indústria de silos do que um parque farmacêutico de 

ponta, por exemplo.  
 
Entrar em áreas novas, distantes do que já é produzido em um lugar, exige uma 

combinação de bom ambiente de negócios, que atraia investimentos, mão de obra 
capacitada e apoio para empreendedores que correm o risco de inovar. Em todas as áreas 

o Brasil deixa a desejar. 
 
“Erramos muito do ponto de vista macro. O câmbio prejudicou muito a indústria e várias 

políticas de estímulo não deram certo”, diz Paulo Gala, economista do Fator Administração 
de Recursos. A proteção de mercado, crédito subsidiado e leis de conteúdo nacional 

compensaram para alguns setores as deficiências competitivas do país, mas o saldo foi 
negativo.  
 

Além de produzir hoje o mesmo que em 2008, o setor encontra os mesmos obstáculos 
que há anos deixam o Brasil na segunda divisão do Ranking Global de Competitividade, 

do Banco Mundial.  
 
O país está na posição 57, entre 144 nações, com baixos índices para suas instituições 

(posição 94), eficiência de mercados (posição 123) e eficiência do mercado de trabalho 
(109). Onde vamos bem? No tamanho do mercado, o nono maior do mundo.  

 



 
 
 
BMR traz nova tecnologia e parte para a inovação 

A resposta para a indústria recuperar a complexidade perdida está em iniciativas como a 
da BMR Medical, uma empresa com sede em Campina Grande do Sul que insistiu em 

trazer para o Paraná uma fábrica de produtos para a área médica, uma das que mais 
carregam tecnologia no mundo. 
 

A BMR começou a operar em 2005 importando materiais usados em hospitais e clínicas. 
Essa situação incomodava os sócios, que não queriam ser apenas representantes de 

marcas estrangeiras.  
 
Eles compraram um terreno em 2008 com a ideia de erguer uma fábrica. Em 2011, 

adquiriram a tecnologia de um produto chamado Paragon, um infusor usado em 
quimioterapias. Foi um atalho para que a companhia passasse de intermediária a 

produtora. 
 

  
 
A fabricação foi mantida nos Estados Unidos até que a unidade paranaense estivesse 

pronta, no início deste ano, para receber a linha de produção – uma estrutura que exige 
filtros de ar gigantescos e um rígido controle sanitário.  

 
Agora, a BMR está agregando novos produtos à sua linha, como kits para procedimentos 

oncológicos, agulhas para biópsia e um modelo de cateter implantável. O próximo passo 
será inovar. A companhia tem dois projetos, um deles com subvenção aprovada pela 
Finep – um grampeador para tratar hérnias, segmento com apenas três fabricantes no 

mundo.  



“Estamos desenvolvendo uma nova geração de infusores com uma tecnologia disruptiva”, 
conta Rafael Martinelli de Oliveira, diretor presidente da BMR. “Para o desenvolvimento 
dos produtos, temos uma equipe de P&D própria e até estamos tentando repatriar 

pesquisadores brasileiros que estão nos Estados Unidos.” O primeiro chega nesta semana. 
 

Um projeto como o da BMR mostra os obstáculos para o Brasil entrar em novas áreas de 
produção. O sistema tributário, segundo Oliveira, tira competitividade. O investimento de 
R$ 50 milhões só foi possível porque a empresa se enquadrou no programa estadual que 

reduz o ICMS de novos investimentos.  
 

O negócio fica bastante exposto à variação cambial porque importa matéria-prima. 
Também foi preciso investir em educação para as inovações chegarem até os usuários – a 
BMR é parceira em um curso de pós-graduação e pensa em investir em educação a 

distância. Mas o desafio compensa: os planos de expansão da fábrica paranaense estão 
avançados. 

 

Prazo para programa de competitividade vai até 4 de setembro 

24/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O edital do Programa de Apoio à Competitividade das Indústrias do Paraná foi lançado no 
início de agosto e teve o prazo final para a apresentação de projetos prorrogado para 4 de 

setembro, para atender a um número maior de indústrias. A divulgação dos beneficiados 
será no dia 11 de setembro.  

 
O programa vai disponibilizar R$ 800 mil a projetos nas áreas de gestão financeira, 
gestão da produção e eficiência energética, para empresas de todos os portes e 

segmentos industriais. A Fiep vai fomentar 80% do investimento dos projetos e o grupo 
de indústrias participantes será responsável pela contrapartida de 20%.  

 
As propostas devem ser apresentadas por sindicatos ligados à Fiep, representando grupos 

de 20 a 25 indústrias. Mais informações pelo telefone (41) 3271-9844. 
 

Paraná demite pelo quarto mês seguido 

24/08/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

  
 
A economia paranaense fechou postos formais de trabalho pelo quarto mês seguido, 

empurrando o saldo de empregos acumulados no ano para perto de zero. Segundo os 
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta 

sexta-feira (21), houve 12,4 mil demissões no estado em julho, já descontadas as 
contratações. Foi o maior número de cortes em um único mês desde o início do ano. 

 
País dispensou 21 mil pessoas com curso superior 
Pouco mais de 21 mil profissionais com ensino superior perderam o emprego em todo o 

país em julho, já descontadas as admissões, segundo os dados do mercado formal 
compilados pelo Caged. Foi o terceiro mês seguido com dispensa de trabalhadores 
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graduados. Como houve muitas contratações nos primeiros meses do ano, o saldo de 
janeiro a julho continua positivo, embora cada vez menor – agora é de 23 mil vagas. 
 

No Paraná, houve pouco mais de 1,2 mil demissões de trabalhadores dessa faixa de 
instrução em julho. Assim como no país todo, o saldo estadual nos sete primeiros meses 

do ano permanece no azul – as contratações superaram as demissões em 5,5 mil. 
 
No Brasil todo, as empresas fecharam 158 mil vagas, o pior resultado para o mês desde o 

início da série histórica, em 1992.  
 

De cinco grandes setores da economia, apenas a agropecuária gerou empregos com 
carteira assinada no Paraná em julho – 831, conforme o Caged. 
 

A indústria liderou as dispensas no estado, com pouco mais de 7 mil vagas fechadas, 
seguida por comércio (-3,4 mil), construção civil (-1,4 mil) e serviços (-1,3 mil). 

 
No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o saldo de admissões e desligamentos 
ainda é positivo, mas de apenas 1,7 mil vagas – o mais baixo desde 2002, pelo menos. 

No mesmo período do ano passado, a economia paranaense havia gerado 67,5 mil 
empregos com carteira. 

 
Ainda no azul 

O Paraná é um dos seis estados brasileiros que mantêm o saldo do emprego no azul em 
2015. Os demais são Goiás (21,1 mil vagas), Mato Grosso (10,7 mil), Mato Grosso do Sul 
(914), Tocantins (360) e Piauí (4 vagas). Nas outras 21 unidades da federação, as 

demissões superam as contratações. 
 

Empresa quer construir elevador espacial de 22km 

24/08/2015 – Fonte: CIMM 
 

A empresa canadense Thothx Technology obteve nesta semana a patente de um elevador 
de 20 km que pode funcionar como plataforma de lançamento de aviões espaciais. De 
acordo com o documento, a torre teria como objetivos gerar energia eólica e convertê-la 

em eletricidade, funcionar como antena de telecomunicações e, é claro, como ponto 
turístico. 

 
Construção 
Segundo a patente, a torre teria um exterior inflável, reforçada por materiais que 

impeçam a ação do vento, que se torna muito forte com a altura proposta. De acordo com 
a CEO da companhia, Caroline Roberts, a ideia é começar a construir a torre nos próximos 

5 anos.  
 
"Nosso plano é começar com 1,5 km em 5 anos, com o objetivo de testar tecnologias e a 

capacidade de construção". Ela estima que o custo de construção do elevador seja de US$ 
5 bilhões. 

 
"Estamos interessados em falar com os desenvolvedores dos edifícios mais altos do 
mundo, incluindo Mohamed Alabbar", explica Roberts. Allabar é o responsável pela 

construção do Dubai Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo, que tem 830 metros. Se 
virar realidade, a construção será 20 vezes maior do que ele. 

 
Energia 
A empresa explica que a torre seria capaz de gerar 1 gigawatt de energia, o suficiente 

para abstecer cerca de 700 mil casas. A CEO afirma ainda que as telecomunicações 
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estabelecidas na torre podem apresentar 100 vezes menos latência em comparação com 
a comunicação via satélite. 
 

Plataforma espacial 
A Thothx Technology defende ainda que sua plataforma pode reduzir o custo de um vôo 

espacial em mais de 30%, o que pode ajudar a prática a se popularizar. 
 
A ideia de um elevador espacial não é nova: em 1895 um cientista russo propôs a 

hipótese ao observar a Torre Eiffel, em Paris. A ideia não foi levada adiante por conta de 
problemas técnicos ainda na fase conceitual. 

 
A empresa espera ainda encontrar parceiros para tirar a patente do papel. 
 

Brasil fecha acordo para zerar emissão de gases estufa até 2100 

24/08/2015 – Fonte: CIMM 
 

O Brasil aderiu ao pacto anunciado em junho pelo G-7, o grupo das sete maiores 
economias do mundo, de não emitir mais gases do efeito estufa do que é capaz de 

reabsorver, a chamada descarbonização da economia.  
 
O anúncio foi feito ontem (20), durante a visita da chanceler alemã, Angela Merkel, que 

tem liderado a iniciativa dos países desenvolvidos - o Brasil foi o primeiro emergente a se 
engajar na iniciativa. 

 
"É muito importante que cada país faça o que é possível para limitar o aquecimento global 
em 2°C. O Brasil deu um enorme passo ao anunciar a descarbonização da sua economia 

até o fim do século.  
 

O compromisso do Brasil deve encorajar outros países a serem mais audazes", discursou 
Merkel. Em sua fala, a presidente Dilma Rousseff lembrou que já havia se comprometido, 

em junho, a zerar o desmatamento ilegal até 2030 e reflorestar 120 mil quilômetros 
quadrados da Floresta Amazônica.  
 

As metas mais ambiciosas do País pretendem pressionar não os emergentes, mas os 
países desenvolvidos para a Conferência das Partes (COP) de Paris, em dezembro, onde 

chefes de Estado tentarão um acordo para reduzir as emissões e controlar o aquecimento 
global. 
 

"Brasil e Alemanha apoiam fortemente a adoção, em Paris, de um acordo ambicioso, 
duradouro, abrangente e juridicamente vinculante, que reflita o princípio das 

responsabilidades comuns, porém, diferenciadas, e respectivas capacidades, à luz de 
diferentes circunstâncias nacionais", diz a declaração Conjunta Brasil-Alemanha sobre 
Mudança do Clima divulgada ontem.  

 
"É um desafio muito maior para o Brasil, que já tem uma matriz energética e elétrica com 

base fortemente em energias renováveis. Para nós, o esforço é muito maior", explica o 
diretor de Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Adriano 
Santhiago de Oliveira. 

 
Amazônia 

Durante a visita, a chanceler anunciou uma linha de ¤ 582 milhões em financiamento e 
crédito para ações ambientais no Brasil - desses recursos, ¤415 milhões são apenas para 
ações de energia e eficiência energética.  

 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13389-brasil-fecha-acordo-para-zerar-emissao-de-gases-estufa-ate-2100


Outros 100 milhões de euros foram prometidos para o Fundo Amazônia até 2020 (para 
promover políticas de combate ao desmatamento, de proteção da floresta e de economia 
florestal sustentável).  

 

Pesquisa da CNI mostra produção e emprego em queda no início do segundo 
semestre 

24/08/2015 – Fonte: CIMM 
 

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada dia 21, mostra que a 
produção e emprego no setor continuam em queda no início do segundo semestre de 

2015. Segundo a entidade empresarial, o índice de evolução da produção ficou em 44 
pontos em julho. Pelos critérios da confederação, valores abaixo de 50 pontos significam 
que há queda na produção. 

 
O indicador da evolução de número de empregados passou de 40,7 em junho para 40,8 

pontos em julho. De acordo com a CNI, quanto mais baixo foi o indicador em relação ao 
parâmetro de 50 pontos, maior é a evolução do desemprego. 
 

A utilização média da capacidade instalada média (UCI) aumentou 1 ponto percentual e 
atingiu 66% em julho. A CNI informou também o índice de estoques efetivos em relação 

ao planejado caiu de 53,1 para 52,3 pontos. O indicador – acima de 50 pontos – 
demonstra estoques elevados em relação à estimativa planejada de produção. 

 
Em agosto, o índice de expectativa para os próximos seis meses sobre a demanda foi 
46,3 pontos, o de compras de matérias-primas ficou em 44 pontos, e o de número de 

empregados alcançou 42,2 pontos, dados que demonstram que os empresários ouvidos 
pela pesquisa da CNI estão pessimistas em relação à demanda futura. 

 
O levantamento foi realizado entre 3 e 13 de agosto, abrangendo 2.492 indústrias de todo 
o país. As indústrias pesquisadas, pelo tamanho, dividem-se em 1.028 pequenas, 892 

médias e 572 de grande porte. 
 

Estaleiro Enseada vai reestruturar dívida de R$ 700 milhões 

24/08/2015 – Fonte: CIMM 
 

O estaleiro Enseada - que pertence a Odebrecht, UTC, OAS e Kawasaki - vai reestruturar, 
pelo menos, R$ 700 milhões em dívidas com fornecedores. Segundo a Folha apurou, o 
estaleiro deve contratar até o fim do mês uma consultoria de reestruturação de empresas. 

Três consultorias estariam no páreo. 
 

O objetivo é obter ajuda especializada, mas, por enquanto, não está nos planos um 
pedido de recuperação judicial. O estaleiro tem R$ 1,1 bilhão a receber da Sete Brasil, o 
que seria suficiente para cobrir os débitos. 

 
As dívidas bancárias, por enquanto, não serão incluídas na reestruturação. A maior parte 

- R$ 950 milhões - é um empréstimo do Fundo da Marinha Mercante, com 20 anos para 
pagar. As dívidas de curto prazo somam R$ 100 milhões. 
 

Apesar de já ter concluído 82% das obras da unidade de Paraguaçu, na Bahia, o Enseada 
foi obrigado a paralisar boa parte de suas atividades e demitir 8.000 funcionários. Apenas 

os trabalhos na unidade de Inhaúma, no Rio, continuam. 
 
A crise da empresa começou depois que a Sete Brasil parou de pagar aos estaleiros que 

contratou para construir 21 sondas, que seriam alugadas para a Petrobras explorar as 
megarreservas do pré-sal. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13387-pesquisa-da-cni-mostra-producao-e-emprego-em-queda-no-inicio-do-segundo-semestre
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Boa parte dos estaleiros, incluindo o Enseada, e a própria Sete surgiram para aproveitar 
uma política do governo Lula de fomento à indústria naval, que exige mais conteúdo local 
da Petrobras em seus equipamentos. 

 
O projeto bilionário da Sete Brasil começou a fazer água depois do escândalo de 

corrupção na Petrobras revelado pela Operação Lava Jato. Na Sete, altos funcionários 
foram acusados de cobrar propina dos estaleiros para obter os contratos. 
 

Os três sócios nacionais do Enseada - Odebrecht, UTC e OAS - tiveram seus executivos 
presos pelo juiz Sérgio Moro. Marcelo Odebrecht, dono da Odebrecht, continua na cadeia 

em Curitiba. 
 
O escândalo da Lava Jato piorou a situação do estaleiro Enseada, travando o crédito. 

Banco do Brasil e Caixa - que repassam os recursos do Fundo da Marinha Mercante - não 
liberaram a segunda parcela prevista de recursos, cerca de R$ 600 milhões. 

 
Menos sondas 
Para tentar se equilibrar, o Enseada quer reduzir o contrato com a Sete Brasil de 6 para 4 

sondas. Para isso, é preciso diminuir os contratos dos fornecedores. Sócio mais envolvido 
com o Enseada, a Odebrecht também tenta convencer as empresas japonesas, que já 

estão no estaleiro, a participar ainda mais do negócio. 
 

A ideia é que os japoneses comprem a fatia da Sete Brasil nessas sondas, alugando 
diretamente para a Petrobras. A Odebrecht tem interesse especial no negócio, porque, 
além de participar do estaleiro, é operadora e sócia da Sete nas sondas, com uma 

participação minoritária. 
 

Os japoneses, no entanto, querem que a Petrobras dê o aval para a revisão do projeto da 
Sete, o que até agora não aconteceu. Procurado, o Enseada confirma a reestruturação, 
mas não deu detalhes.  

 

Pressão monitorada dos pneus 

24/08/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Uma das recentes novidades no programa Inovar-Auto (2012-2017) foi a adoção de 
pequenos bônus nos ciclos de aferição para as metas de redução de consumo de 

combustível. Trata-se de recursos técnicos que não podiam ser captados em laboratório, 
porém efetivos no uso cotidiano. Quatro itens passaram a valer: 

 

 
• Sistema desliga-religa o motor em paradas 

• Indicador de troca de marcha no painel 
• Controle da aerodinâmica da grade frontal 
• Sistema de monitoração de pressão dos pneus (SMPP).  

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22554/pressao-monitorada-dos-pneus


SMPP é o mais importante não apenas por evitar aumento de consumo de combustível de 
pelo menos 1% a cada 10% de calibragem dos pneus abaixo do recomendado. Deve-se 
notar que mesmo circulando por vias bem pavimentadas, com rodas e pneus novos, é 

normal perder no mínimo 10% de ar por ano. 
 

Mas, dependendo de outras condições, um pneu sem a checagem quinzenal 
recomendada, pode rodar com pressão de 20% a 30% abaixo do normal sem que o 
motorista perceba.  

 
O segundo aspecto está na segurança. Pneus com pressão baixa dificultam o controle do 

veículo em manobras e frenagens emergenciais. Pesquisas no exterior indicam que em 
86% de acidentes analisados pelo menos um pneu estava subinflado. Também 
compromete sua durabilidade e atinge o bolso do motorista. Pneus sem pressão normal 

ficam mais sujeitos a furar. Assim, além do incômodo, pode comprometer a integridade 
dos ocupantes do veículo, se acontecer em locais de risco criminal. 

 
A pressa e o esquecimento são, em geral, citados pelos motoristas por negligenciar a 
calibragem. Recentemente, SMPP tornou-se obrigatório em toda a União Europeia e já o 

era nos EUA, valendo também para motocicletas e veículos pesados. Uma luz no painel 
indica a baixa pressão e, em modelos mais caros, aparece em qual ou quais rodas está o 

problema.  
 

Existem dois tipos de SMPP: direto e indireto. O direto é o mais utilizado e consiste de 
sensor de pressão na válvula de ar de cada pneu, pequeno transmissor de 
radiofrequência, além de microcontrolador e bateria. No painel há o receptor e ícone 

iluminado que aponta a anomalia em qualquer dos pneus sem individualização.  
 

Os mais sofisticados indicam a pressão em cada pneu, inclusive do estepe, e usam 
pequenas etiquetas ou transponders que dispensam bateria. Há vários fornecedores, 
inclusive no mercado de acessórios. 

 
Na Inglaterra, a empresa WheelRight desenvolveu uma máquina para registrar 

automaticamente a pressão dos pneus em questão de segundos. Sem sair do carro (veja 
foto), o motorista recebe a informação na tela do aparelho ou imprime. 
 

SMPP indireto trabalha com os mesmos sensores que medem a rotação de cada roda do 
sistema ESC (em inglês, controle eletrônico de estabilidade), também obrigatório nos EUA 

e Europa.  
 
Se há perda de ar, altera-se o diâmetro dinâmico do conjunto roda e pneu, suficiente para 

acender a lâmpada no quadro de instrumentos. O arranjo é mais simples, porém exige 
que o motorista restabeleça o sistema por meio de um botão ou no computador de bordo, 

após recalibrar os pneus.  
 
Pelas vantagens diretas e indiretas, além de preço acessível, o SMPP deveria também ser 

obrigatório no Brasil. Por enquanto, é apenas equipamento incentivado no Inovar-Auto. 
 

Bosch desenvolve nova bomba para motores flex com injeção direta 

24/08/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

De olho na necessidade das montadoras em entregar melhores níveis de eficiência 
energética por causa do Inovar-Auto, a Bosch apresentará uma nova bomba de 
combustível, a Evolution, para motores flex com injeção direta e que, segundo a empresa, 

é cerca de 10% mais eficiente do que a geração atual, resultando em menor consumo de 
combustível entre 0,2% e 0,5%. O produto será destaque da marca durante a 15ª 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22553/bosch-desenvolve-nova-bomba-para-motores-flex-com-injecao-direta


Conferência Anpei de Inovação Tecnológica, entre os dias 24 e 26 de agosto, em Cabo de 
Santo Agostinho (PE). 
 

Desenvolvida no Brasil, a bomba é especialmente dedicada a motores bicombustíveis com 
injeção direta ou para aqueles equipados com a tecnologia start/stop. Segundo a 

empresa, ainda há aumento de ganhos de eficiência energética quando aplicados sistemas 
de controle de demanda (Decos). 
 

No Brasil, atualmente há apenas cinco modelos flex com injeção direta: BMW Série 3, 
Citroën C4 Lounge THP, Peugeot 408 e 2008 (opcional) e o Volkswagen Up TSI (turbo).  

 
A empresa estima que a nova tecnologia estará disponível já no primeiro trimestre de 
2016, o que sugere a chegada de novos modelos flex com injeção direta no mercado. 

 

DS cria divisão Performance, de motores esportivos elétricos 

24/08/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
A DS, marca premium do Grupo PSA Peugeot Citroën, anuncia a criação de uma nova 
divisão, a DS Performance, dedicada a motores esportivos elétricos para contribuir com 

seu know how em pesquisa e desenvolvimento na Fórmula E, competição entre veículos 
elétricos. A unidade ficará baseada no centro de excelência da PSA localizado em Satory, 

na França, e será dirigida por Yves Matton. 
 

Seu primeiro objetivo será o de fornecer suporte para a equipe DS Virgin Racing durante 
toda a temporada da Fórmula E.  
 

A equipe, que conta com os pilotos Sam Bird e Jean-Eric Vergne, está usando o carro de 
corrida DSV-01, com motor, caixa de transmissão, sistema de arrefecimento e suspensão 

traseira elétrica desenvolvidos pela DS, enquanto o sistema de gestão do motor foi criado 
em conjunto com a Magneti Marelli.  
 

“Mais do que um simples laboratório de P&D, a DS Performance se tornará uma 
verdadeira vitrine do conhecimento tecnológico e do espírito ‘avant-garde’ da marca DS.  

 
Foi um movimento natural para nós chamar Yves Matton e suas equipes, vários campeões 
do mundo do WRC e WTCC, para desenvolver o DSV-01, carro de corrida totalmente 

elétrico”, comentou Yves Bonnefont, CEO da DS Automobiles.  
 

“Estou muito orgulhoso que a DS tenha nos chamado para ter sucesso no novo desafio de 
desenvolver o DSV-01.  
 

Após o trabalho realizado nos últimos meses, o sucesso dos testes iniciais do DSV-01 com 
Sam Bird e Jean-Eric Vergne foi uma grande fonte de satisfação para o meu time e para 

mim. Vamos apoiar a DS Virgin Racing e trabalhar em conjunto para adicionar este 
sucesso nas realizações da marca DS”, declarou Yves Matton, diretor da DS Performance. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22552/ds-cria-divisao-performance-de-motores-esportivos-eletricos


Toyota já produziu 8 milhões de carros híbridos 

24/08/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Toyota ultrapassou a marca dos 8 milhões de veículos híbridos vendidos em todo o 

mundo. O número foi atingido dez meses depois de a montadora ter registrado 7 milhões 
de unidades híbridas entregues. A família Prius representa a maior quantidade, acima de 
5,2 milhões de automóveis negociados, algo em torno de 65% do total de híbridos da 

marca. 
 

A Toyota calcula que desde a chegada do Prius ao mercado (em 1997) até 31 de julho 
deste ano os híbridos da marca evitaram a emissão de 58 milhões de toneladas de gás 
carbônico na atmosfera se comparados com veículos similares movidos a gasolina. 

 
Em agosto de 1997 a Toyota lançou o carro-conceito Coaster Hybrid EV e em dezembro 

do mesmo ano mostrou o Prius, primeiro veículo de passageiros híbrido do mundo a ser 
produzido em escala comercial. 
 

Hoje a empresa tem 30 diferentes modelos de automóveis híbridos e um do tipo plug-in 
em mais de 90 países. No Brasil o Prius foi lançado em janeiro de 2103, mas até o 

momento teve apenas 509 unidades vendidas. O preço elevado (hoje em R$ 114.350) 
impede que suas vendas ganhem volume no País.  

 

Hyundai Elantra recebe novo pacote de itens 

24/08/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 

 

O Hyundai Elantra passa a contar a partir deste mês com uma nova configuração que 
substitui as antigas opções de entrada e topo de linha. Com preço promocional de R$ 

79.990, o carro traz painel Supervision de LED, Wi-Fi, nova central de entretenimento 
Android com TV digital e sistema Mirror Link, que projeta os aplicativos dos celulares no 
painel, via USB, com função touch para aparelhos com sistema Android.  

 
O pacote de itens deixou de fora o teto solar, mas inclui três diferentes modos de direção, 

rebatimento elétrico dos retrovisores e mantém seis airbags, controles de estabilidade e 
tração, freios a disco nas quatro rodas e sistema antitravamento ABS com assistência de 
frenagem.  

 
O sedã tem ainda bancos de couro, ar-condicionado digital com duas zonas distintas de 

temperatura e ionizador, conexão Bluetooth, controlador automático de velocidade e 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22551/toyota-ja-produziu-8-milhoes-de-carros-hibridos
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permite o acesso a várias funções pelos comandos no volante. O Elantra tem motor 2.0 
flex que produz até 178 cv quando abastecido com álcool. O carro é trazido da Coreia do 
Sul e sua garantia é de cinco anos.  

 

Empresas formam Frente Inovar-Auto 

24/08/2015 – Fonte: Automotive Business 

 
Sete dos maiores fornecedores da indústria automotiva e a associação dos fabricantes de 

autopeças, o Sindipeças, se uniram em um grupo autodenominado Frente Inovar-Auto, 
para apoiar a continuidade de uma política industrial direcionada ao setor.  
 

“O objetivo é propor soluções de apoio à evolução tecnológica e ao aumento da eficiência 
energética dos veículos”, explicou Ricardo Abreu, diretor de tecnologia da Mahle, empresa 

que desenvolve e fabrica componentes de motor e uma das apoiadoras da frente. 
Também integram o grupo Bosch, Borg Warner, Continental, Delphi, Honeywell e 
Umicore.  

 
Falando em sua apresentação durante o 12º Fórum de Tecnologia de Motores Diesel, 

promovido esta semana pela SAE Brasil em Curitiba (PR), Abreu defendeu que a liberação 
da motorização diesel para veículos leves no Brasil é uma das soluções para melhorar a 
eficiência energética da frota nacional– hoje essa opção é vetada pela legislação, que só 

permite o uso de motores diesel para carros com tração 4x4 e veículos que transportam 
no mínimo uma tonelada de carga.  

 
“Não se pode falar em programa de eficiência energética sem incluir todas as opções que 
existem”, observou.  

 
No mesmo evento, há dois anos, foi criada com o apoio das mesmas empresas e da SAE 

Brasil a Aliança Pró-Veículos Diesel, a Aprove Diesel, com o objetivo de desmitificar a 
imagem de “combustível poluidor”, divulgar as vantagens e apoiar a liberação do 

combustível para os leves.  
 
Até agora, contudo, o temor de falta de abastecimento suficiente no País e a diferença a 

menor de tributação sobre o diesel são as justificativas usadas pelo governo para manter 
a proibição.  

 
O grupo agora trabalha para convencer os gestores públicos que o preço mais alto da 
motorização seria um limitador natural para evitar a multiplicação de carros diesel, não 

havendo, portanto, pressão sobre o abastecimento ou tributação, que já seria mais alta 
no preço de aquisição do carro.  

 
No entanto, Abreu destacou que a posição da Frente Inovar-Auto “não é incentivar só o 
uso de carros diesel, mas a adoção de diversas tecnologias que possam melhorar a 

eficiência energética dos veículos fabricados e vendidos no Brasil”. Nesse sentido, o 
engenheiro lembrou que atualmente alguns carros diesel mais modernos têm tecnologia 

que os tornam mais eficientes até do que elétricos híbridos com motor a gasolina.  
 
“A introdução do diesel especialmente nos veículos leves maiores poderia ajudar a trazê-

los mais facilmente para as metas de eficiência do Inovar-Auto”, afirmou Abreu, que 
exemplificou com o caso da Europa, onde a maioria dos carros a gasolina está acima da 

meta de emissão de 120 gramas de CO2 por quilômetro, enquanto quase a totalidade dos 
modelos diesel, que gastam menos combustível, estão dentro ou abaixo do limite.  
 

O grupo também tenta antecipar quais seriam as próximas metas de eficiência energética 
propostas para o Brasil após 2017, quando termina o Inovar-Auto. Atualmente o objetivo 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22547/empresas-formam-frente-inovar-auto


médio que os fabricantes de veículos leves devem obrigatoriamente atingir, expresso em 
megajoule por quilômetro, é de 1,82 MJ/km para um carro de 1.121 kg (peso médio da 
frota), com redução de um ponto porcentual no IPI para a montadora que conseguir 

atingir 1,75 MJ/km e dois pontos para quem chegar a 1,68 MJ/km, o que equivale ao 
atual limite europeu de 120 g CO2/km.  

 
Para Abreu, a tendência da legislação é que esse limite seja reduzido para 1,55 MJ/km em 
uma próxima etapa, seguindo de perto o modelo europeu. “O próximo nível já está 

estabelecido, só falta discutir é quando ele será adotado”, avalia. “Também é preciso 
considerar os biocombustíveis como solução para reduzir as emissões de CO2 do poço à 

roda. Etanol e biodiesel devem ser mais usados para isso.” 
 
ADIAMENTO NAS METAS? 

 
Recentemente, o ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, declarou que o 

governo estaria disposto considerar o adiamento de metas impostas à indústria 
automotiva que pudessem aumentar os custos de produção em um momento de forte 
retração do mercado.  

 
Monteiro não se referiu diretamente às metas de eficiência energética ou aos dispêndios 

em pesquisa e desenvolvimento expressas no Inovar-Auto, porém esses são os objetivos 
mais onerosos à indústria no momento, e existem montadoras com maior dificuldade em 

cumprir a legislação. “Se isso de fato acontecer será um retrocesso, além uma punição às 
empresas que investiram para melhorar a eficiência dos veículos que fabricam”, avalia 
Abreu.  

 
No mesmo evento em Curitiba, o representante do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), afirmou que em seu setor não há qualquer 
orientação no sentido de prorrogar os objetivos do Inovar-Auto. “A legislação foi criada 
com metas, prazos e punições.  

 
Se em algum momento houver qualquer tipo de concessão a montadora simplesmente 

não trabalhará para cumprir. Dentro do ministério a ordem não é para flexibilizar. Se 
alguma montadora acredita nisso está apostando errado”, disse Paulo Henrique Beserra, 
coordenador-geral das indústrias do setor automotivo no MDIC. 

 
Com relação ao processo movido contra o Brasil pela União Europeia na Organização 

Mundial do Comércio (OMC), questionando a legalidade do Inovar-Auto de acordo com as 
normas internacionais, Beserra disse que o atual programa poderá até ser modificado em 
função disso, mas a tendência é que sejam estendidas para além de 2017 as metas de 

eficiência energética e de investimento em pesquisa e desenvolvimento. “Ainda não está 
nada definido, mas poderemos incluir veículos diesel nas metas de eficiência”, revelou.  

 
Sobre a adoção de um programa nacional de inspeção veicular, Beserra avalia que o tema 
“é muito complexo, pois exige mudança na legislação com votação de lei no Congresso 

Nacional, onde muitos deputados com quem conversamos são contra, por acreditarem 
que a inspeção pune os mais pobres, que têm carros mais antigos e correm o risco de 

ficar sem o seu bem”.  
 
Já o programa de renovação de frota de caminhões e ônibus “não enfrenta nenhuma 

rejeição”, segundo Beserra. “Temos o plano bem desenhado, mas é difícil implantar nesse 
momento de restrição de verbas, pois passa pela concessão de crédito fiscal ou 

financiamento do BNDES”, disse. 
 



Empresa oferece jornada de trabalho de 4 dias por semana para 10 mil 
funcionários 

24/08/2015 – Fonte: Época Negócios 

 

 
 
Quando, no mundo empresarial, o assunto gira em torno de uma carga de trabalho 

semanal reduzida - menor que do que 5 djas- muito é suposição, promessa ou 
experimentalismo. Mas uma empresa japonesa quer provar que isso pode ser real e 

funcionar. A Fast Retailing, dona de marcas como Uniqlo, Theory e J Brand, irá oferecer a 
partir de outubro uma jornada de trabalho de quatro dias por semana.  
 

O benefício, segundo a Bloomberg, é estendido a todos os 10 mil funcionários de unidades 
da varejista de moda Uniqlo no Japão. Os funcionários que aceitarem poderão ter três 

folgas consecutivas. Em troca, a carga de trabalho nos quatro dias aumenta dez horas no 
total. Eles podem escolher como e quando vão distribuir essas horas ao longo de sua 
semana. Por enquanto, a Fast Retailing afirma que trata-se de um teste. Se o 

experimento der certo, pretende implementar nos escritórios administrativos e sede de 
seus grupos. 

 
O fim de semana de três dias é uma fantasia muitas vezes associada a trabalhadores de 
colarinho branco, que podem dar-se ao luxo de cortar horas. No entanto, segundo a 

Bloomberg, a Fast Retailing está oferecendo o benefício aos seus empregados das lojas 
com a esperança de reter talentos em tempo integral.  

 
Atualmente, muitos deles não conseguem dedicar-se mais tempo à empresa porque 

precisam cuidar de pais idosos, por exemplo. Mas a empresa acha que dando mais tempo 
de folga, eles podem ficar mais felizes - e assim, permanecerem por mais tempo na 
empresa.  

 
A única desvantagem dessa configuração da jornada de trabalho é que, para muitros 

funcionários, ela não trará o benefício de estar de folga no sábado e domingo. Isso ocorre 
porque, para muitos deles, o momento de maior movimento e pico no atendimento é 
justamente nos finais de semana.   

 
A redução promovida pela Uniqlo vem num momento em que algumas das empresas do 

Japão estão começando a repensar a jornada de trabalho tradicionalmente árdua. Cerca 
de 22% dos trabalhadores japoneses trabalham mais de 49 horas por semana.  
 

Nos Estados Unidos, esse número é de 16%, segundo levantamento realizado pelo The 
Guardian.  Como reação ao excesso de trabalho e estresse decorrentes do trabalho direto 

por várias horas, algumas empresas japonesas, como a Itochu, proibiram "noitadas" na 
empresa. 
 

A Uniqlo foi escolhida dentro do grupo para testar o modelo, porque atualmente a 
empresa enfrenta um alto problema de não retenção de talentos, segundo a Bloomberg. 

Isso se aplica tanto aos funcionários de postos mais altos quanto aos menos qualificados - 
o que acaba custando dinheiro à empresa, já que ela coloca todos os funcionários em um 
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treinamento de duas semanas. No ano passado, a empresa também ficou sob holofotes, 
após denúncias de trabalho precário em fábricas de seus fornecedores na China.  
 

Após implantar investigações internas, a varejista também se comprometeu a tomar 
medidas para assegurar "condições de trabalho adequadas" para as pessoas que fazem 

suas roupas. 
 

Futuro das ferrovias no Brasil: minérios e produtos agrícolas vão dividir os 
trilhos com contêineres 

24/08/2015 – Fonte: Época Negócios 

 

 
 

Segundo dados da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), a 
movimentação de cargas por ferrovias aumentou de 452 milhões de toneladas para 463 

milhões de toneladas de carga, de 2013 para 2014. O minério de ferro e o carvão foram 
os produtos que puxaram esse crescimento.  

 
Produtos siderúrgicos, soja, milho, grãos, celulose, carvão mineral e óleo diesel são outros 
exemplos de cargas típicas do sistema ferroviário brasileiro. Mas, para Vicente Abate, 

presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer), a tendência para os 
próximos anos é que o país aumente a porcentagem do transporte de contêineres, que se 

enquadra no segmento da carga geral. 
 
De acordo com a ANTF, no ano passado, a movimentação de contêineres aumentou 

11,4%, passando de 302,1 mil TEUS (contêineres de 20 pés) para 399 mil TEUS. Dessa 
maneira, produtos do segmento carga geral poderão ser transportados também por meio 

dos trilhos.  
 

“Nossa visão do futuro de carga geral é por meio do contêiner. Tem mercado para isso e 
um mundo para poder crescer”, explica. 
 

Atualmente, um dos principais obstáculos são as ferrovias com limitações como túneis 
que inviabilizariam o transporte de contêineres empilhados em vagões double-stack, por 

exemplo. 
 
Mas, com a possibilidade da implantação de novas ferrovias, a futura malha ferroviária 

poderá ser adaptada para atender a essa demanda. Para que isso possa sair do papel, 
também é preciso investir em soluções para garantir a intermodalidade no Brasil. 
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Donos de carros elétricos de São Paulo receberão de volta metade do valor do 
IPVA 

24/08/2015 – Fonte: Época Negócios 

 

 
 

Os paulistanos ganharam um bom motivo para considerar o uso de carros elétricos como 

meio de transporte. Na manhã desta sexta-feira (21/08), o prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad (PT), assinou um decreto que regulamenta a política municipal de 
incentivo ao uso desse tipo de veículo. A nova lei prevê que os proprietários de veículos 

elétricos tenham desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores — o 
IPVA. 

 
As alíquotas do imposto variam de 1,5% a 4% sobre o valor do veículo, dependendo de 
sua categoria. Desse montante, metade vai para o município. Segundo Haddad, a 

prefeitura está abrindo mão de toda sua parcela.  
 

O petitsa diz esperar que "esse gesto simbólico" inspire outras medidas em nível estadual 
e federal e que "todos façam um esforço para a troca da frota, que passará a ser mais 
moderna, menos poluente e mais condizente com questões do meio ambiente, de saúde 

pública e de sustentabilidade”. 
 

No caso do IPVA relativo a 2014, excepcionalmente, os requerimentos deverão ser 
apresentados por formulário preenchido a mão. A partir do exercício de 2015, no próximo 
ano, o sistema estará totalmente automatizado, em formato semelhante ao da nota fiscal 

paulistana, e será disponibilizado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. 
 

Em comunicado, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico definiu a decisão como "um 
importante passo para a popularização desta tecnologia". Island Faria Costa, um dos 

diretores da entidade, diz que a lei pode gerar um "efeito cascata", fazendo com que 
outras prefeituras e os governos estaduais e federal revejam a carga tributária que incide 
sobre os veículos elétricos.  

 
“O custo de aquisição é um dos grandes impeditivos da disseminação desta tecnologia, 

que, por outro lado, é muito mais barata no abastecimento e manutenção”, diz Costa.  
“Além de custar menos no uso, o veículo elétrico contribui com a saúde pública, pois não 
gera poluição sonora e do ar.” 

 
Durante o evento nesta sexta, representantes do setor também apresentaram ao prefeito 

a proposta de liberar os veículos elétricos do rodízio. O prefeito afirmou considerar "uma 
atitude viável". 
 

Hoje, 5% da frota mundial é elétrica. No Brasil, contudo, apenas mil carros eram elétricos 
em 2014, segundo estimativa da ABVE. “O crescimento da demanda é fundamental para 

gerar a escala necessária para termos produção local de carros elétricos”, afirmou Costa. 
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Crise na indústria se aprofunda e dificulta retomada da economia 

24/08/2015 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Queda do investimento e perda de competitividade, somadas à desaceleração da 
economia mundial, fizeram a produção do setor voltar ao nível de 2009; desvalorização 
do câmbio pode ajudar na retomada, mas reformas são essenciais  

 
A indústria brasileira enfrenta uma crise histórica e que parece sem fim. O setor se tornou 

uma das principais amarras do crescimento brasileiro, e o que era ruim piorou: nos seis 
primeiros meses de 2015, a produção industrial recuou 6,3% e voltou ao nível de 2009, 
quando a economia mundial se recuperava da crise financeira internacional.  

 
A produção industrial tem sofrido com uma combinação perversa: o mercado externo dá 

claros sinais de fraqueza e o interno está parado.  
 
As crises política e econômica derrubaram a confiança de consumidores e empresários, o 

que estancou os investimentos.  
 

No setor de máquinas e equipamentos – considerado o coração da indústria – a utilização 
da capacidade instalada está em 65,6%, nível mais baixo desde março de 1999. 
 

“A fraca economia doméstica está fazendo com que a crise da indústria se aprofunde e se 
torne mais severa”, afirma Rogério César de Souza, economista do Instituto de Estudos 

para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). 
 
A crise está no dia a dia das empresas. 

 
O faturamento real médio das companhias caiu 7% no primeiro semestre e a ociosidade 

cresceu nas linhas de produção. Para ajustar a oferta à demanda, as horas trabalhadas 
caíram em média 8,6% de janeiro a junho.  

 
Raio X da produção. Variação do 1º semestre de 2015 em relação ao mesmo período de 
2014 

 

 
FATURAMENTO REAL -7% 
HORAS TRABALHADAS -8,6% 

RENDIMENTO MÉDIO REAL 0,1% 
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA -1,3% 

MASSA SALARIAL REAL -4,5%  
 
 “No caso de máquinas e equipamentos, houve uma queda muito expressiva do nível de 

investimentos, bem como na metalurgia”, afirma José Augusto Fernandes, diretor de 
Políticas e Estratégias da Confederação Nacional da Indústria (CNI). “As empresas ainda 

estão com nível de estoques acima do planejado, o índice de confiança permanece num 
nível muito baixo e em queda. O cenário é de deterioração”, afirma. 
 

Inevitavelmente, a crise chegou onde mais se temia: no mercado de trabalho. O 
empresário Cesar Prata – proprietário Asvac, empresa produtora de bomba para navios e 

plataformas – teve de reduzir a força de trabalho de 50 para 20 funcionários. “O meu 
receio é de não conseguir ultrapassar esse momento”, afirma Prata. “Estou no setor há 43 
anos e nunca vi uma crise tão profunda”, diz. 

 

http://infograficos.estadao.com.br/economia/por-que-o-brasil-parou/industria.php


  
 
O segmento de confecção deve terminar o ano com 65 mil demissões no País, sendo 18 

mil em São Paulo – 150 empresas já fecharam as portas no Estado no primeiro semestre. 
“A população parou de comprar.  
 

A incerteza nacional quanto à produção é tão grande que vale muito mais a pena fechar a 
sua operação industrial e importar tudo da China. Nisso, a marca não morre – o que 

morre é o emprego”, diz Ronald Masijah, presidente do Sindivestuário e dono de uma 
confecção de lingerie. 
 

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) dão a dimensão 
do momento dramático do emprego na indústria. Entre janeiro e julho, foram fechados 

227 mil postos formais no País, o pior resultado para o período desde 2002. 
 
Encolhimento. A indústria brasileira já vinha enfrentando problemas nos últimos anos e 

o quadro passou a se agravar depois da crise internacional.  
 

Com as principais economias em recessão, mercados emergentes, como o brasileiro, 
passaram a ser destino de produtos importados mais baratos.  
 

“Desde a crise mundial, nossa indústria não se encontrou e passou a ter uma oscilação 
muito grande, com grande tendência de piora”, afirma Julio Gomes de Almeida, ex-

secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. 
 

 
 

 

 
 “Desde a crise mundial, nossa indústria não se encontrou e passou a ter 

uma oscilação muito grande, com grande tendência de piora”. (Julio 
Gomes de Almeida- Ex-secretário de política econômica do ministério da 
fazenda). 

 
 

Além do chamado Custo Brasil, que engloba a alta carga tributária e os entraves 
burocráticos para se fazer negócios no País, o câmbio valorizado nos últimos anos 
também contribuiu para onerar o produto brasileiro. 

 
Segundo pesquisa da Fiesp de 2013, o produto nacional é, em média, 34,4% mais caro do 

que um similar importado, o que tira sua competitividade. “Hoje, a indústria paga de 
impostos 2,8 vezes mais do que a participação dela no PIB”, diz José Ricardo Roriz 
Coelho, diretor-titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp 

(Decomtec).  
 



“Quanto ao câmbio, a alta do dólar neste ano ameniza parte dessa desvantagem, mas 
não recupera tudo. O câmbio é um importantíssimo instrumento de competitividade, mas 
não resolve. Temos de melhorar nossa eficiência.” 

 
O resultado desse declínio industrial fica evidente quando se analisa a participação do 

setor no Produto Interno Bruto (PIB). No ano passado, a fatia da indústria de 
transformação na economia foi de apenas 10,9%.  
 

Em 2010, era de 15%. “Em 2014, chegamos ao menor nível da participação da indústria 
no PIB desde 1947. Neste ano, provavelmente vamos cair ainda mais, para no máximo 

10,6%”, diz Roriz. 
 
Retomada. Para representantes da indústria, o ano que vem ainda é uma incógnita. A 

recuperação, afirmam, depende de uma agenda de políticas públicas comprometidas com 
o aumento da produtividade e da competitividade, bem como da expansão para novos 

mercados. 
 
“Se houver um trabalho mais intenso de reformas e mais confiança em relação aos 

resultados fiscais, o País poderá criar uma dinâmica mais adiante, que estará muito 
associada à combinação da desvalorização do câmbio e da redução do custo unitário do 

trabalho, facilitando a capacidade de concorrência, tanto no mercado doméstico como no 
mercado internacional”, afirma Fernandes, da CNI. 

 
Para ele, a retomada passa pela conquista de novos mercados. “Não há dúvidas de que as 
exportações serão a saída para muitos setores. A gente já observa um conjunto de 

empresas tomando decisões e iniciando trabalhos de recuperação de mercado”, afirma. 
 

Como salvar a indústria? 
Nelson Marconi - Coordenador Executivo do Fórum de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) 

 
A participação da indústria de transformação atingiu, no ano passado, 10,9% do Produto 

Interno Bruto (PIB).  
 
A produção industrial declinou 6,6% nos últimos doze meses até junho e, possivelmente, 

pela primeira vez na história, essa participação será inferior a 10% ao final de 2015, o 
que é incompatível com nossa renda per capita. Por que a indústria está nesta situação? 

Como salvá-la? 
 
A história ensinou que exportar manufaturados é fator-chave para o avanço tecnológico e 

o alcance do nível de renda per capita dos países mais ricos.  
 

Essa alternativa poderá ser o carro-chefe de recuperação da indústria e de nossa 
economia; os dados mais recentes da evolução do PIB mostram que os únicos sinais 
animadores vêm desse setor.  

 
A retomada ainda é tímida e centrada nos setores que produzem manufaturados de 

menor conteúdo tecnológico (para os mais complexos, a recuperação da produtividade e 
dos mercados demandará mais tempo e maiores investimentos).  
 

Para sua continuidade, a taxa de câmbio tem de ser mantida em um patamar competitivo, 
equivalente à compensação do diferencial entre os custos (descontada a produtividade) 

no Brasil e em nossos concorrentes. Estimo esse patamar, hoje, em R$ 3,60. Estamos 
muito próximos a ele. 
 



Mas não é só a taxa de câmbio que deve ser reequilibrada. Os demais preços chamados 
macroeconômicos – taxa de juros, salário real, taxa de lucro e taxa de inflação – também 
têm de se situar em um patamar que auxilie a recuperação da rentabilidade da indústria, 

que não dispõe das mesmas vantagens comparativas que o campo ou a mineração.  
 

Feito isso, podemos, posteriormente, reduzir as proteções a alguns setores hoje 
favorecidos. Além disso, eliminar ineficiências do sistema tributário e melhorar a 
infraestrutura também favorecerá a todos, não só a indústria. 

 
Muitos contestam essa alternativa com vários argumentos. O primeiro deles afirma que a 

indústria é ineficiente e não merece esse tratamento. Porém, eficiência requer inovação, e 
inovação requer investimento.  
 

Quem vai investir se a rentabilidade prevista for insuficiente como é hoje? O segundo 
argumento é baseado no deslocamento da produção manufatureira para a China, e a 

impossibilidade de competir com eles.  
 
Concorrer com os asiáticos, atualmente, significa incorporar valor não apenas produzindo 

bens industriais, pois nesse quesito eles se tornaram especialistas, mas agregando 
serviços modernos à produção e distribuição desses bens – sistemas informatizados, 

comunicação, design, logística, marketing, consultorias de negócios são alguns exemplos.  
 

Logo, as produções manufatureira e de serviços modernos podem se estimular 
mutuamente, o que nos facilitará competir. Assim fazem os países ricos. O terceiro 
argumento afirma que deveríamos ingressar nas cadeias globais nos estágios em que 

possuímos vantagens comparativas.  
 

Mas tais vantagens não são estáticas e podem ser modificadas ao longo do tempo; a 
retomada dos investimentos pode nos tornar competitivos nas etapas da cadeia que 
geram maior valor. 

 
Por fim, é importante ressaltar que políticas educacionais, setoriais e de inovação são 

fundamentais para estimular os setores em que desejamos ser competitivos, mas nunca 
podem compensar os desequilíbrios macroeconômicos.  
 

Corrigir esses desequilíbrios e reduzir outros custos que afetam a todos, como tributos e 
logística, é o ponto de partida para a retomada da indústria e de nosso crescimento 

sustentado. 
 

CNI: índice de produção da indústria sobe 3,7 pontos em julho 

24/08/2015 – Fonte: Época Negócios 
 

  

 
A indústria brasileira apresentou um aumento no índice de produção em julho ante junho 

mas, mesmo assim, permanece em queda. De acordo com a Confederação Nacional da 

http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/08/cni-indice-de-producao-da-industria-sobe-37-pontos-em-julho.html


Indústria (CNI), o índice de produção marcou 44 pontos no mês passado, um aumento de 
3,7 pontos em relação à junho. 
 

Segundo a CNI, pela metodologia de pesquisa, o resultado ainda demonstra a 
manutenção da queda da produção industrial já que está abaixo dos 50 pontos. Pela 

metodologia da pesquisa, os indicadores abaixo de 50 significam queda da produção. 
 
A utilização da capacidade instalada subiu para 66% em julho, ante 65% em junho. De 

acordo com a CNI, o indicador permanece abaixo dos registrados no mesmo mês em anos 
anteriores. 

 
Os estoques apresentaram queda. Em julho, o indicador retrocedeu para 50,7 pontos ante 
52,1 em junho, ficando próximo à estabilidade. Os estoques estão acima do nível 

desejado, com o indicador que mede o estoque efetivo planejado em 53,1 pontos. 
 

A CNI reconheceu que se aproxima um período de atividade mais favorável, mas relatou 
que as perspectivas das empresas sobre demanda e compras de matérias-primas seguem 
inalteradas em agosto, mostrando pessimismo.  

 
Segundo a entidade, a expectativa de evolução do número de empregados evoluiu mas 

permanece pessimista. O indicador subiu para 4,2 pontos em julho, um aumento de 1,1 
ponto ante junho. 

 
O índice de quantidade exportada permanece estável sobre a linha divisória de 50 pontos, 
o que implica na expectativa de estabilidade do volume exportado. 

 
A CNI ressaltou que a situação financeira das empresas se deteriorou no segundo 

trimestre, e atribuiu o cenário à baixa atividade econômica, aliada às políticas fiscal e 
monetária contracionistas.  
 

O indicador de situação financeira ficou em 39,3 pontos e o do lucro operacional em 33,4 
pontos. Ambos estão abaixo de 50 pontos e refletem insatisfação, de acordo com a 

metodologia usada pela CNI. 
 
 

Atividade industrial norte-americana desacelera em agosto, mostra PMI 

24/08/2015 – Fonte: Época Negócios 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

O crescimento do setor manufatureiro dos Estados Unidos desacelerou ao seu ritmo mais 
fraco em quase dois anos em agosto, de acordo com um relatório da indústria divulgado 

nesta sexta-feira (21). 
 
A firma de dados financeiros Markit disse que seu Índice Gerente de Compras da Indústria 

norte-americana preliminar (PMI, na sigla em inglês) caiu para 52,9 em agosto, seu nível 
mais baixo desde outubro de 2013, ante uma leitura final de julho de 53,8. Economistas 

http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/08/atividade-industrial-norte-americana-desacelera-em-agosto-mostra-pmi.html


consultados pela Reuters estimavam que o dado de agosto estaria em 54,0. Uma leitura 
acima de 50 indica expansão no setor. 
 

A criação de empregos também desacelerou em agosto, com o índice a 52,2, o mais fraco 
desde julho de 2014, e abaixo da leitura final de julho de 53,8. 

 
"A pesquisa de agosto ressalta uma falta de ímpeto do crescimento e as contínuas 
pressões dos preços baixos no setor industrial dos Estados Unidos, o que adiciona algum 

combustível ao argumento 'dovish' enquanto as autoridades pesam um aperto da política 
em setembro", disse o economista sênior da Markit, Tim Moore. 

 
O componente de produção do índice caiu para 53,7, seu nível mais baixo desde janeiro 
de 2014, ante uma leitura final em julho de 55,3. 

 

Inadimplência das empresas sobe 9,57% em julho, maior alta em 2 anos 

24/08/2015 – Fonte: EM.com  

 
O atual cenário econômico de baixo crescimento, recuo na produção industrial, além de 

inflação e juros altos, pesou para o aumento da inadimplência das empresas em julho 
deste ano.  
 

De acordo com dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) divulgados nesta segunda-feira, o número de 

empresas com contas atrasadas por mais de 90 dias aumentou 9,57% no mês passado 
em relação a julho de 2014. Trata-se da maior alta do indicador desde julho de 2013, 
quando o resultado foi um avanço de 11,28%. 

 
Na comparação interanual, também houve aumento da quantidade de dívidas de 

empresas em atraso, de 9,83%. Já na passagem de junho para julho, a inadimplência 
entre as empresas cresceu 1,78%. Também na comparação mensal, o número de 

empresas com dívidas vencidas em um prazo menor que 90 dias aumentou 11,83%. 
 
Na avaliação dos economistas do SPC Brasil, o dado expressa o aumento da dificuldade de 

empresários para o pagamento de pendências. "O resultado reflete o cenário econômico 
adverso de menor dinamismo da economia e maior restrição ao crédito, fatores que 

afetam a capacidade de pagamento tanto das famílias como das empresas", explica a 
economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 
 

Segundo ela, a inadimplência dos empresários está relacionada à "atual conjuntura 
econômica de baixo crescimento, quedas da produção industrial, além de inflação e juros 

em patamares elevados". 
 
A CNDL destaca ainda que as sucessivas altas da inadimplência no segundo trimestre de 

2015 coincidem com a piora dos indicadores macroeconômicos, como inflação, renda e 
emprego, que, avalia, estariam afetando a capacidade de pagamento das famílias. 

 

Siderurgia vive sua maior crise e exportação é a saída, avalia IABr 

24/08/2015 – Fonte: EM.com  

 
Diante da maior crise de sua história, a indústria siderúrgica brasileira precisa de soluções 
de curto prazo e a única porta de saída visível são as exportações, na visão de Marco Polo 

de Mello Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil (IABr), que congrega as 
companhias do setor. 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/24/internas_economia,681288/inadimplencia-das-empresas-sobe-9-57-em-julho-maior-alta-em-2-anos.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/23/internas_economia,681119/siderurgia-vive-sua-maior-crise-e-exportacao-e-a-saida-avalia-iabr.shtml


Para que a saída dê certo, porém, a recente desvalorização da taxa de câmbio não é 
suficiente. A entidade cobra outras medidas, como a recomposição da alíquota de 3% do 
Reintegra, e tem buscado líderes do PMDB para sensibilizar o partido para a agenda do 

comércio exterior. 
 

Com a redução da alíquota do Reintegra de 3% para 1%, a indústria siderúrgica perdeu 
US$ 160 milhões ao ano, informou Lopes. "Não faz o menor sentido, na hora em que o 
governo lança o Plano Nacional de Exportações, que se retire o instrumento que poderia 

incentivar as exportações, que é o Reintegra.  
 

O Reintegra não deveria ser de 3%, deveria ser de 7% ou 8%. Na China, é 17%. Nesse 
momento, o Brasil reduz de 3% para 1%", disse Lopes após participar de debate no 
Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex 2015), ocorrido quinta-feira, 20, no Rio. 

 
Segundo Lopes, o IABr tem mantido contato com líderes do PMDB, visando a incluir o 

comércio exterior como pauta política do partido, na esperança de tentar influenciar por 
mudanças no Reintegra.  
 

"Do lado do Executivo, não há nenhuma receptividade por parte da Fazenda de mexer em 
qualquer coisa que interfira no ajuste fiscal, mas o PMDB, que tem tido um papel 

importante nas discussões de agenda, entendendo que a saída é o mercado internacional, 
pode colocar na sua pauta política o Reintegra como um fator importante", disse Lopes. 

 
O IABr já se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-
RJ), com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), com o vice-presidente 

Michel Temer e com o governador e o prefeito do Rio, Luiz Fernando Pezão e Eduardo 
Paes, respectivamente. "A recepção tem sido excelente", comentou Lopes. 

 
O executivo reconheceu a importância do ajuste fiscal, mas destacou que ele precisa focar 
nas prioridades. "O ajuste fiscal deveria ter também uma vertente de redução das 

despesas do governo. Tudo é uma questão de medição de prioridade", afirmou Lopes. "Se 
você retira da indústria a capacidade de produzir, nunca vai fechar o ajuste porque a 

receita cai", completou. 
 
Sobre a cotação do dólar, Lopes ressaltou que a desvalorização melhora o quadro para as 

exportações, mas é preciso olhar para as cotações das moedas de outros países com os 
quais o Brasil compete.  

 
Segundo uma comparação feita pelo IABr com base no Índice BigMac, calculado pela 
revista britânica "The Economist", a indústria siderúrgica brasileira já fica competitiva em 

relação aos EUA com o câmbio na casa de R$ 2,60, mas, perante a China, o câmbio 
necessário fica na casa de R$ 4,50. 

 
"A relação não é dólar-real. É real em relação a seus concorrentes e eles ganharam mais 
competitividade. Melhorou? Melhorou. É suficiente? Não é suficiente", concluiu Lopes. 

 
A comparação com a China sinaliza que as importações vindas do país asiático seguem 

como ameaça. A participação de mercado do aço chinês no Brasil passou de 1%, em 
2000, para 52%, no ano passado. O IABr defende a adoção de salvaguardas comerciais 
contra a China, mas Lopes reconhece que tais medidas são inviáveis politicamente. 

 
Na visão do executivo, as exportações têm que ser a saída da indústria porque não há 

sinal de recuperação da demanda externa. As indústrias da construção, automotiva e de 
máquinas e equipamentos estão em crise e, juntas, respondem por 80% do consumo 
nacional de aço. Segundo Lopes, a indústria siderúrgica está com 20 unidades paradas, 

opera com baixa utilização de capacidade e já demitiu 12 mil trabalhadores este ano 



Há toneladas de oferta: analista prevê queda do minério de ferro 

24/08/2015 – Fonte: Uol.com  
 

Os preços do minério de ferro correm o risco de voltarem a cair porque a oferta mundial 
continua aumentando e a desaceleração da China restringe a demanda do maior usuário, 
segundo Erik Norland do CME Group Inc. 

 
Uma recuperação para mais de US$ 50 por tonelada ocorrida neste mês provavelmente 

seja temporária e há potencial para uma queda para abaixo de US$ 50 caso a economia 
da China se deteriore, disse Norland, economista sênior da maior bolsa de futuros do 
mundo. 

 
Os preços do minério de ferro foram empurrados em ambas as direções neste ano, 

despencando para seu nível mais baixo em pelo menos seis anos no começo de julho 
antes de voltarem para um mercado altista com um rali.  
 

As maiores companhias mineradoras do mundo, dentre elas a Rio Tinto Group da 
Austrália e a Vale SA do Brasil, estão tentando aumentar a produção para impulsionar as 

vendas e cortar custos, apesar de o crescimento da demanda na China estar estancado. 
Os preços poderiam recuar 30 por cento nos próximos 18 meses, segundo o Goldman 
Sachs Group Inc. 

 
“Há toneladas de oferta, estoques enormes e especialmente uma demanda em 

desaceleração, sobretudo, na China”, disse Norland em uma entrevista em Cingapura na 
terça-feira, sem dar uma previsão específica de preços. “Há potencial para que talvez o 
minério de ferro, depois de se consolidar durante um período, baixe”. 

 
O minério com 62 por cento de conteúdo enviado para Qingdao caiu 0,9 por cento, para 

US$ 56,41 por tonelada seca na quarta-feira, segundo a Metal Bulletin Ltd. Embora os 
preços tenham aumentado 28 por cento desde que tocaram seu menor valor com US$ 

44,59 em 8 de julho, um recorde em dados que remontam a maio de 2009, eles ainda 
estão 21 por cento mais baixos neste ano. 
 

A produção de aço da China, a maior produtora do mundo, diminuiu 1,8 por cento, para 
476 milhões de toneladas nos primeiros sete meses de 2015 em relação ao mesmo 

período do ano anterior, segundo dados do governo. O país desvalorizou o yuan na 
semana passada, medida que, segundo o Goldman, forneceu mais uma prova do 
desaquecimento. 

 
“A economia da China está de fato desacelerando mais” disse Norland, cuja análise não 

necessariamente reflete as opiniões da CME Group. “Há motivos para estar preocupado”. 
 

Gigantes da mineração são forçadas a se diversificar para resistir à crise 

24/08/2015 – Fonte: Valor Econômico 
 
Em um sinal de desespero diante da forte queda nos preços das commodities, as maiores 

mineradoras do mundo estão entrando em operações que apresentam pequenas margens 
de retorno e são tradicionalmente dominadas pelos intermediários do setor, numa 

tentativa de encontrar novas fontes de receita. 
 
A anglo-australiana Rio Tinto PLC está, pela primeira vez, refinando o minério de cobre de 

outras empresas. Já a Vale SA, a maior produtora de minério de ferro do mundo, está 
misturando minerais para oferecer suprimentos por encomenda para compradores. A 

http://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2015/08/19/ha-toneladas-de-oferta-analista-preve-queda-do-minerio-de-ferro.htm
http://www.valor.com.br/impresso/wall-street-journal-americas/gigantes-da-mineracao-sao-forcadas-se-diversificar-para-resist


Murray Energy Corp., produtora de carvão dos Estados Unidos, abriu sua própria unidade 
de negociação em junho. 
 

As mineradoras estão procurando aliviar a pressão financeira causada pela queda nos 
preços das matérias-primas. Com os metais industriais e o carvão registrando mínimas 

vistas pela última vez durante a crise financeira, a cotação das ações de muitas 
mineradoras despencou mais de 50% nos últimos 12 meses.  
 

Um excesso de oferta global e fraca demanda provocaram uma liquidação nos mercados 
futuros e de ações do setor. 

 
Só a Anglo American PLC registrou um prejuízo de US$ 6 bilhões no ano fiscal encerrado 
em 30 de junho, ante um lucro de US$ 100 milhões no período anterior. "Todo mundo 

está tentando encontrar formas de apertar o máximo que puderem", diz Rick de los 
Reyes, que ajuda a administrar US$ 1,5 bilhão investidos em metais e mineração na T. 

Rowe Price. "Todo mundo está lutando para sobreviver." 
 
A busca por novas fontes de receitas, sejam grandes ou pequenas, mostra como os 

produtores estão lidando com a implosão das commodities depois de uma alta duradoura 
impulsionada pelo crescimento rápido da China.  

 
É também um reconhecimento tácito de que os preços das matérias- primas devem 

permanecer baixos por um longo período, um desafio para essas empresas, que 
acumularam enormes dívidas para comprar minas quando os preços estavam elevados. 
 

O minério de ferro caiu 22% este ano e o cobre, 19%. O níquel despencou 31%, 
enquanto o carvão recuou pelo menos 10%, dependendo do tipo. 

 
No primeiro trimestre, caminhões carregados com toneladas de rochas azuladas que 
contêm cobre começaram a cruzar o Estado americano de Utah até a fundição da Rio 

Tinto, que possui uma chaminé quase tão alta quanto o Empire State Building na margem 
sul do Grande Lago Salgado do Estado.  

 
Mas, ao contrário do que acontecia no passado, o minério de cobre vem de outros 
produtores, que estão pagando uma taxa para a Rio Tinto fundir as pedras e extrair sílica, 

ferro e enxofre do cobre. 
 

"É vital que continuemos com o foco na redução de custos, em elevar nossa produtividade 
e garantir a geração máxima de valor em nossas operações", diz Jean Sébastien Jacques, 
diretorpresidente da divisão de cobre e carvão da Rio Tinto. 

 
Durante anos, as mineradoras deixaram a refinação, mistura e negociação de minérios 

para as operadoras multinacionais de commodities, como a Glencore PLC e a Trafigura 
Beheer BV. Agora, as mineradoras estão invadindo o espaço das empresas de negociação. 
A Glencore e a Trafigura não quiseram comentar. 

 
A estratégia é cheia de riscos e o potencial de lucro é limitado, dizem alguns analistas e 

investidores. Essas atividades de distribuição e vendas exigem capital intensivo, as 
margens são muito pequenas e operações malsucedidas podem resultar em perdas 
expressivas, dizem eles. 

 
"Provavelmente, as chances de que isso funcione bem não são as melhores ou eles já 

estariam nesse segmento desde o início", diz Michael Ball, gerente de portfólio da 
Weatherstone Capital Management, que administra US$ 675 milhões. Os esforços são 
uma prova "que as companhias acreditam que elas têm um problema de longo prazo nas 

mãos". 



A Weatherstone encerrou sua única aposta no setor de mineração há nove meses e está 
evitando novas incursões devido a sinais de pouca demanda por metais em uma fraca 
economia global. 

 
Lucas Pipes, analista do setor de metais e mineração do banco de investimento FBR & 

Co., diz que é prudente que as mineradoras expandam o leque de suas operações, mas os 
ganhos com essas atividades para a maioria serão ínfimos. 
 

"Isso é comum para [o cálculo] do lucro líquido: você briga por centavos", diz Pipes.Em 
2014, na Malásia, a Vale abriu um terminal de mistura de minério orçado em US$ 1,4 

bilhão para atender melhor os clientes asiáticos.  
 
Os compradores da Vale se mostram dispostos a pagar mais por esse minério misturado, 

até US$ 3 por tonelada acima do preço de referência, que recentemente estava em US$ 
55,90 por tonelada, dizem executivos da empresa. 

 
A decisão da Anglo American de negociar seus próprios metais do grupo da platina, como 
o paládio e o ródio, além da própria platina, elevou o lucro da divisão em 2%, diz Andrew 

Hinkly, diretor de marketing da subsidiária. A Anglo American encerrou um acordo de 20 
anos para vender esses metais através da Johnson Matthey PLC, empresa de produtos 

químicos especiais, em 2012. 
 

Para Tim Gramatovich, diretor de investimento da Peritus Asset Management, que 
administra cerca de US$ 1 bilhão, a mudança de estratégia não altera muito o cenário. 
Isso "fornece alguma estabilidade para o que estão fazendo [...] mas a única coisa que 

vai trazer essas empresas de volta é a oferta e a demanda". 
 

Algumas mineradoras afirmam que sobraram poucas opções. Nos EUA, várias produtoras 
de carvão entraram em recuperação judicial recentemente e os rivais mais sadios estão 
explorando operações de negociação numa tentativa de manter o carvão competitivo 

apesar da inundação de gás natural. 
 

A Murray Energy Corp., do Estado de Ohio, abriu uma unidade própria de negociação, a 
Javelin Global Commodities, lançando contratos com preços e volumes flexíveis. É uma 
novidade para uma empresa à moda antiga, cujo diretor-presidente chamava seus 

contratos de fornecimento de "casamentos".  
 

Na semana passada, a Murray comprou suas primeiras minas fora dos EUA do Goldman 
Sachs Group Inc., de olho na mistura de carvão colombiano e carvão americano para 
clientes internacionais. 

 
"Os produtores não têm como [...] dizer que não podem fazer acordos como esse", diz 

Peter Bradley, diretor-presidente da Javelin. "De outra forma, o setor vai sumir. 
 

Operários encerram greve na GM em São José após acordo que adia cortes 

24/08/2015 – Fonte: G1 
 
Os trabalhadores da General Motors (GM) em São José dos Campos aprovaram nesta 

segunda-feira (24) o acordo que adia as 798 demissões na unidade e encerraram uma 
greve que já durava duas semanas. O acordo, feito após audiência na Justiça do Trabalho 

na última sexta (21), foi aprovado pela categoria em assembleia nesta manhã. 
 
Com a aprovação do acordo, a fábrica volta a operar nesta segunda-feira, mas 798 

funcionários que seriam demitidos terão os contratos suspensos por cinco meses. Após 
esse período, o grupo poderá ser demitido. 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2015/08/operarios-encerram-greve-na-gm-em-sao-jose-apos-acordo-que-adia-cortes.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/sao-jose-dos-campos


A proposta ainda prevê pagamento adicional de quatro salários nominais a cada um dos 
funcionários ao final do período em layoff. Além disso, a GM também aceitou promover a 
antecipação da aposentadoria dos empregados e dar início a um novo Programa de 

Desligamento Voluntário (PDV). 
 

A montadora informou que não irá haver retaliações aos trabalhadores grevistas e aceitou 
pagar 50% dos dias parados. O restante, será compensado pelos funcionários seis, dos 12 
dias de greve.Durante o layoff, ficam garantidos aos trabalhadores o 13º salário e 

Participação nos Lucros e Resultados. 
 

A General Motors tem cerca de 5 mil funcionários em São José e produz os modelos 
Trailblazer e S10. A fábrica chegou a ter oito mil funcionários, mas nos últimos três anos 
vêm reduzindo seu quadro alegandoa cidade. 

 
Crise 

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgados na sexta-feira (21), São José  foi a 30ª cidade do país que mais demitiu no 
primeiro semestre com fechamento de 4.744 vagas de janeiro a junho. O setor que mais 

fechou vagas foi a de serviços (1.968), seguido do comércio (1.392 ). 
 

Metalúrgicos da Mercedes entram em greve por tempo indeterminado 

24/08/2015 – Fonte: O Estado de S.Paulo 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Os funcionários da produção da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo 

decretaram greve na manhã desta segunda-feira, 24, por tempo indeterminado. A 
paralisação foi aprovada por unanimidade em assembleia realizada na porta da fábrica. 

 
Os 7 mil trabalhadores que estavam em licença remunerada deveriam retornar ao 
trabalho hoje, mas, na sexta-feira, o sindicato começou a enviar telegramas para parte 

dos trabalhadores informando a demissão.  
 

No comunicado enviado, a empresa informou que o período de licença, iniciado no dia 7 
para todo o pessoal da produção, será prorrogado para o grupo de demitidos, e que a 
efetivação da dispensa ocorrerá no dia 1.º de setembro."A luta pelo nosso emprego vai 

ser longa. Quando a empresa toma uma decisão como essa, ela pensou e repensou nas 
consequências. A gente sabe que não vai ser uma mobilização de um dia, dois dias, três 

dias que vai resolver o problema.  
 
Vai ser preciso muita luta e disposição", afirmou Sergio Nobre, secretário-geral da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT). "Nós não podemos, num dia como hoje, entrar para a 
fábrica como se não tivesse acontecido nada", disse. 

 
A Mercedes não divulgou o número de demitidos, mas informou ter um excedente de 2 
mil trabalhadores na fábrica que produz caminhões, ônibus e componentes, o equivalente 

a 20% de seu quadro total, de 10 mil pessoas. O sindicato também não soube precisar o 
número de demitidos.  

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2015/08/sao-jose-dos-campos-e-30-cidade-do-pais-que-mais-demitiu-em-2015.html
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2015/08/sao-jose-dos-campos-e-30-cidade-do-pais-que-mais-demitiu-em-2015.html
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,apos-demissoes--metalurgicos-da-mercedes-benz-entram-em-greve-por-tempo-indeterminado-,1749523
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercedes-comunica-demissoes-por-carta-em-sao-bernardo-do-campo,1748593


"A Mercedes toma essa decisão, mas ela não afeta só os 2 mil trabalhadores dela. O 
Dieese já tem números que mostram que, a cada um demitido na montadora, pelo menos 
mais quatro na cadeia de produção perdem o emprego", disse Nobre. 

 
Na semana passada, a empresa e o sindicato tentaram um acordo para evitar as 

demissões, mas não houve consenso entre as partes. O sindicato aceitava discutir a 
adoção do Programa de Proteção ao Emprego (PPE), que prevê redução de jornada e 
salários em até 30%. 

 
A empresa, que opera com 60% de sua capacidade, insistiu na necessidade de adotar o 

PPE em conjunto com medidas de redução do reajuste salarial em 2016 e suspensão de 
promoções salariais. 
 

Nem a crise global de 2008 assustou tanto a indústria 

24/08/2015 – Fonte: O Estado de S.Paulo 
 

Os indicadores industriais divulgados nos últimos dias coincidem na avaliação de que o 
setor continua em declínio acentuado e a situação já é pior do que a verificada nos meses 

que se seguiram à crise global decorrente do estouro do mercado de hipotecas norte-
americano. Em janeiro de 2009, o Índice de Confiança da Indústria (ICI), calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), apontou para 74,1 pontos - bem abaixo da linha de 100 

pontos que separa os campos positivo e negativo - e neste mês chegou a 67,4 pontos, em 
queda quase contínua desde o fim de 2012. 

 
O ICI é estimado pela Sondagem da Indústria de Transformação do Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre) da FGV, realizada com 780 empresas entre os dias 3 e 17 do mês. Trata-

se apenas da prévia do indicador a ser divulgado na próxima semana, mas basta para 
afastar dúvidas. 

 
Na última quarta-feira, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) 

notou que “a comparação com 2009 é inevitável”. Naquele ano, “arrastada pela onda da 
crise global”, a atividade industrial despencou e o emprego caiu 4,8% num semestre. É 
ainda pior a situação atual, segundo o Iedi, pois o emprego industrial no semestre caiu 

consecutivamente no triênio: 1,4% em 2012; 1,1% em 2013; e 3,2% em 2014. Neste 
ano, caiu 5,2% em relação a igual período do ano passado. 

 
Demanda fraca e margem de lucro comprimida foram citados pelo economista Aloisio 
Campelo, da FGV, entre os fatores que empurraram para baixo o ICI, com queda de 2,5% 

em relação a julho. A desvalorização do real não compensou os aspectos negativos. A 
retirada de incentivos será um fator ruim a mais para a indústria, independentemente das 

conveniências fiscais. 
 
As expectativas são piores do que a situação atual das indústrias, segundo a sondagem 

da FGV. Em relação a agosto de 2014, o Índice de Expectativas caiu 19,8%, chegando a 
66 pontos, com ajuste sazonal.  

 
O Índice de Situação Atual é ligeiramente melhor (68,8 pontos), o que pode ser explicado 
pelo pequeno aumento do Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci), de 77,9% 

em junho para 78% em julho e 78,3% neste mês. Mas o indicador ainda é muito menor 
que a média dos últimos 60 meses, de 83,4%. 

 
 
Afinal, como notou a economista Silvia Matos, da FGV, em entrevista ao Estado, a 

indústria está muito estocada e a piora do mercado de trabalho afeta toda a economia. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nem-a-crise-global-de-2008-assustou-tanto-a-industria,1749130

