Other editions (in Portuguese only)

Ano nº Título
1999 01 Impactos da desvalorização cambial - março
02 Perspectivas de investimento para o ano 2000 - dezembro
2000 03 Perspectivas do comércio exterior - março
04 Perspectivas do emprego industrial - junho
05 Mudanças nos tributos cumulativos é a prioridade para os empresários
industriais - dezembro
2001 06 Perspectivas do comércio exterior - março
07 Efeitos do racionamento de energia elétrica - setembro
2002 08 Perspectivas do comércio exterior - março
09 Um ano após a crise energética - junho
10 Perspectivas do comércio exterior - dezembro
2003 11 Reforma tributária proposta está longe da ideal - agosto
2004 12 A indústria e o meio ambiente - maio
13 Mudança na Cofins aumenta a carga e a complexidade - julho
14 Indústria planeja aumentar seus investimentos em 2005 - outubro
2005 15 Real valorizado ameaça as exportações - junho
16 Estratégia tecnológica das empresas industriais - setembro
17 Investimento na indústria brasileira - novembro
2006 18 Tempo para obter licença ambiental preocupa empresários - abril
19 Valorização do real provoca mudança na estrutura de comércio exterior da
indústria - junho
20 Um retrato do financiamento de curto prazo às empresas industriais - agosto
21 Indústria investiu menos que o planejado - novembro
22 Há necessidade de ampliação dos prazos de recolhimento de tributos novembro
2007 23 Concorrência com a China afeta uma em cada quatro indústrias - março
24 Empresas enfrentam dificuldades no licenciamento ambiental - junho
25 Falta de mão de obra qualificada dificulta aumento da competitividade setembro
26 Indústria investe para atender maior demanda interna em 2008 - novembro
2008 27 Valorização do real causa perda de mercado às empresas industriais - agosto
2009 28 Investimento - fevereiro
29 Terceirização - abril
30 Comércio exterior - maio
31 Crédito de curto prazo - setembro
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2016

Mudança climática - dezembro
Substituição tributária - março
Meio ambiente (gestão ambiental) - setembro
A indústria antes e depois da crise - setembro
Especial China - fevereiro
Falta de trabalhador qualificado na indústria (transformação e extrativa) abril
38 Falta de trabalhador qualificado (construção) - abril
39 Exportações industriais - agosto
40 Qualidade do sistema tributário brasileiro - setembro
41 Copa do mundo 2014 (impactos na indústria da construção) - outubro
42 Cenário econômico mundial - novembro
43 Burocracia afeta nove em cada dez empresas (indústria total) - agosto
44 Burocracia e a indústria brasileira (transformação e extrativa) - agosto
45 Burocracia e a indústria brasileira (construção) - agosto
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
49 Financiamento (indústria total) - novembro
50 Financiamento (construção) - novembro
51 Financiamento (transformação e extrativa) - novembro
52 Indústria e energia - setembro
53 Falta de trabalhador qualificado na indústria (extrativa e transformação) outubro
54 Falta de trabalhador qualificado na indústria da construção - outubro
55 Produtividade (indústria da construção) - dezembro
56 Produtividade (transformação e extrativa) - dezembro
57 Copa do mundo 2014 (impactos na indústria da construção) - janeiro
58 Terceirização - julho
59 Financiamento - janeiro
60 Uso de tecnologia na Indústria da Construção - maio
61 Emprego na Indústria - junho
62 China - agosto
63 Tributação - agosto
64 Comércio Exterior - dezembro
65 Indústria e Energia - março
66 Indústria 4.0 - abril

Por tema
Burocracia
43 Burocracia afeta nove em cada dez empresas (indústria total) - agosto
44 Burocracia e a indústria brasileira (transformação e extrativa) - agosto
45 Burocracia e a indústria brasileira (construção) - agosto

Comércio Exterior
01 Impactos da desvalorização cambial - março
03 Perspectivas do comércio exterior - março
08 Perspectivas do comércio exterior - março
10 Perspectivas do comércio exterior - dezembro
15 Real valorizado ameaça as exportações - junho
19 Valorização do real provoca mudança na estrutura de comércio exterior da indústria junho
23 Concorrência com a China afeta uma em cada quatro indústrias - março
27 Valorização do real causa perda de mercado às empresas industriais - agosto
30 Comércio exterior - maio
36 Especial China - fevereiro
39 Exportações industriais - agosto
62 China - agosto
64 Comércio Exterior - dezembro
65 Indústria e Energia - março
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Competitividade
Produtividade (indústria da construção) - dezembro
Produtividade (transformação e extrativa) - dezembro
Produtividade (indústrias extrativas e de transformação) - maio
Indústria 4.0 - abril

Economia
A indústria antes e depois da crise - setembro
Cenário econômico mundial - novembro
Emprego na Indústria - junho
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31
49
50
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59

Financiamento
Um retrato do financiamento de curto prazo às empresas industriais - agosto
Crédito de curto prazo - setembro
Financiamento (indústria total) - novembro
Financiamento (construção) - novembro
Financiamento (transformação e extrativa) - novembro
Financiamento - janeiro
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09
41
52
57
60
65
66

Infraestrutura
Efeitos do racionamento de energia elétrica - setembro
Um ano após a crise energética - junho
Copa do mundo 2014 (impactos na indústria da construção) - outubro
Indústria e energia - setembro
Copa do mundo 2014 (impactos na indústria da construção) - janeiro
Produtividade (indústrias extrativas e de transformação) - maio
Indústria e Energia - março
Indústria 4.0 - abril

16
66

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

02
14
17
21
26
28

Investimento
Perspectivas de investimento para o ano 2000 - dezembro
Indústria planeja aumentar seus investimentos em 2005 - outubro
Investimento na indústria brasileira - novembro
Indústria investiu menos que o planejado - novembro
Indústria investe para atender maior demanda interna em 2008 - novembro
Investimento - fevereiro

12
18
24
32
34

Meio ambiente
A indústria e o meio ambiente - maio
Tempo para obter licença ambiental preocupa empresários - abril
Empresas enfrentam dificuldades no licenciamento ambiental - junho
Mudança climática - dezembro
Meio ambiente (gestão ambiental) - setembro

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

