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 35  A indústria antes e depois da crise - setembro 
 42  Cenário econômico mundial - novembro 
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 Infraestrutura 
 07  Efeitos do racionamento de energia elétrica - setembro 
 09  Um ano após a crise energética - junho 
 41  Copa do mundo 2014 (impactos na indústria da construção) - outubro 
 52  Indústria e energia - setembro 
 57  Copa do mundo 2014 (impactos na indústria da construção) - janeiro  
 60  Produtividade (indústrias extrativas e de transformação) - maio 
 65  Indústria e Energia - março 
 66  Indústria 4.0 - abril 
 

 Inovação 
 16  Estratégia tecnológica das empresas industriais - setembro 
 66  Indústria 4.0 - abril 
 

 Investimento 
 02  Perspectivas de investimento para o ano 2000 - dezembro  
 14  Indústria planeja aumentar seus investimentos em 2005 - outubro 
 17  Investimento na indústria brasileira - novembro 
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 Meio ambiente 
 12  A indústria e o meio ambiente - maio 
 18  Tempo para obter licença ambiental preocupa empresários - abril  
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 Relações de trabalho e emprego 
 04  Perspectivas do emprego industrial - junho  
 25  Falta de mão de obra qualificada dificulta aumento da competitividade - setembro 
 29  Terceirização - abril 
 37  Falta de trabalhador qualificado na indústria (transformação e extrativa) - abril 
 38  Falta de trabalhador qualificado (construção) - abril 
 46  Desoneração da folha de pagamentos (indústria total) - novembro 
 47  Desoneração da folha de pagamentos (construção) - novembro  
 48  Desoneração da folha de pagamentos (transformação e extrativa) - novembro 
 53  Falta de trabalhador qualificado na indústria (extrativa e transformação) - outubro 
 54 Falta de trabalhador qualificado na indústria da construção - outubro 
 58  Terceirização - julho 
 61   Emprego na Indústria - junho 
 

 Tributação 
 05  Mudanças nos tributos cumulativos é a prioridade para os empresários industriais 

- dezembro  
 11    Reforma tributária proposta está longe da ideal - agosto 
 13  Mudança na Cofins aumenta a carga e a complexidade - julho 
 22  Há necessidade de ampliação dos prazos de recolhimento de tributos - novembro 
 33  Substituição tributária - março 
 40  Qualidade do sistema tributário brasileiro - setembro 
 46  Desoneração da folha de pagamentos (indústria total) - novembro 
 47  Desoneração da folha de pagamentos (construção) - novembro  
 48  Desoneração da folha de pagamentos (transformação e extrativa) - novembro 
  63  Tributação - agosto 
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