
 

 

21 DE JANEIRO DE 2019 

Segunda-feira 

 RETORNO ÀS ATIVIDADES 

 CURSO: FUNDAMENTOS DA INDÚSTRIA 4.0 

 NOVOS PROJETOS DE LEI 

 SEM ACESSO A PRESIDENTE, POLÍTICOS E EMPRESÁRIOS RECORREM A MOURÃO 

 PEQUENOS NEGÓCIOS SÃO OS QUE MAIS SOFREM COM HACKERS; SAIBA COMO 

SE PROTEGER 

 SEBRAE-SP E FACEBOOK SE JUNTAM PARA LEVAR PEQUENAS EMPRESAS 

BRASILEIRAS PARA A ERA DIGITAL 

 DÍVIDA DAS EMPRESAS CAI 17,7%, MAS INVESTIMENTO AINDA DEVE 

DEMORAR 

 SETOR DE SERVIÇOS PROPÕE AO GOVERNO RECRIAÇÃO DA CPMF 

 MERCADO PREVÊ INFLAÇÃO DE 4,01% E ALTA DE 2,53% NO PIB PARA ESTE 

ANO 

 O QUE PODE MUDAR NO MERCOSUL NO GOVERNO BOLSONARO? 

 BOLSONARO QUER MENOR PAPEL POLÍTICO PARA MERCOSUL E REDUZIR 

TARIFAS DE IMPORTAÇÃO NO BLOCO 

 DINHEIRO NOVO PARA INVESTIMENTO NO BRASIL TEVE QUEDA AO LONGO DE 

2018 

 GOVERNO IGNORA CENTRAIS SINDICAIS NA FORMULAÇÃO DA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 SAIBA POR QUE VOCÊ DEVERIA TER UM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

 PREVIDÊNCIA TEVE IDADE MÍNIMA NO BRASIL EM 1888; VEJA SUA EVOLUÇÃO 

 'APOSENTADORIA COMO CONHECEMOS HOJE VAI DESAPARECER', DIZ 

ECONOMISTA 

 INCENTIVOS FISCAIS NÃO ACABAM JÁ, DIZ SECRETÁRIO 

 ENTRAR NA BOLSA EXIGE OTIMISMO COM GOVERNO BOLSONARO 
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 EM 'MOMENTO CRÍTICO', GM DO BRASIL PRECISA PAGAR OS INVESTIMENTOS 

DE 2011 

 GHOSN PODE TER TIDO CONDUTA ÉTICA QUESTIONÁVEL, DIZ COPRESIDENTE DE 

COMITÊ DA NISSAN 

 FRANÇA PEDE AO JAPÃO QUE CONSIDERE FUSÃO RENAULT-NISSAN, DIZ 

AGÊNCIA 

 FUTURO DA GM NO BRASIL DEPENDE DE MONTADORA VOLTAR A LUCRAR, DIZ 

PRESIDENTE 

 ALIANÇA GLOBAL ENTRE FORD E VOLKSWAGEN EXISTE HÁ TEMPOS 

 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS AVANÇA 18,8% 

 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ULTRAPASSARÁ A MARCA DE 3 MIL 

MEGAWATTS EM 2019 NO BRASIL 

 ABIMAQ SOLICITA APORTE DE RECURSOS PARA O MODERFROTA 

 ROBÔS JÁ SÃO REALIDADE EM INDÚSTRIA DE DOCES NO NORDESTE DO PAÍS 

 INDÚSTRIA 4.0 PODE AUMENTAR RECEITA DE 41% DAS EMPRESAS NOS 

PRÓXIMOS CINCO ANOS 

 CNH INDUSTRIAL REESTRUTURA OPERAÇÃO EM TODO O MUNDO 

 TESLA ANUNCIA DEMISSÃO DE 3.400 FUNCIONÁRIOS, E AÇÕES CAEM 13% 
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CÂMBIO 

EM 21/01/2019  

 Compra Venda 

Dólar 3,773 3,774 

Euro 4,288 4,290 
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Novos Projetos de Lei 

21/01/2019 – FIEP 
 

Coordenação de Relações Governamentais - nº 01. Ano XV. 17 de janeiro de 2019 
 

Confira nessa edição os Novos Projetos de Lei apresentados no Senado Federal e 
Câmara dos Deputados. 

Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI. 
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Sem acesso a presidente, políticos e empresários recorrem a Mourão 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo  
 

Vice, que assumiu a Presidência com viagem de Bolsonaro, se torna ponte dos 
que buscam o Executivo  
 

Em uma gestão fechada, o vice-presidente Hamilton Mourão tornou-se a principal 
ponte de políticos e empresários ao comando do Poder Executivo. 
 

Sem ainda ter sido escalado para uma função específica, o general virou uma espécie 
de ouvidor do novo governo no momento em que o presidente está debruçado sobre 

questões administrativas, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, dedicado às 
reformas estruturais. 
 

Pelo gabinete do vice-presidente, passaram na primeira quinzena deste mês 
industriais, embaixadores e parlamentares. Nas audiências, segundo relatos de 

presentes, Mourão mais escuta do que opina e se compromete a levar as questões ao 
presidente. 
 

"Eu recebo setores da sociedade e depois encaminho para a área que pode resolver a 
questão. E falo ao presidente assuntos que chegam ao meu conhecimento e ele precisa 

saber", disse Mourão à Folha. 
 
Nesta semana, o vice-presidente terá de interromper o papel de ouvidor. Com a 

viagem de Bolsonaro à Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, ele assume 
nesta segunda-feira (21), pela primeira vez, o comando interino do Palácio do Planalto. 

 
Na noite de domingo (20), o presidente transmitiu o cargo a Mourão em cerimônia na 
Base Aérea de Brasília. É a primeira vez que um general ocupará o posto desde o fim 

da ditadura militar, em 1985. 
 

No passado, marcar uma audiência com o presidente ou manter contato direto com 
ele era a melhor forma de resolver um problema ou ganhar apoio para medidas 

reivindicadas por entidades. 
 
Desde a posse de Bolsonaro, contudo, empresários e políticos têm reclamado a 

assessores presidenciais da postura refratária a reuniões privadas do novo 
mandatário. 

 
Segundo eles, o presidente tem atendido a poucos pedidos. E, quando responde às 
solicitações, ou chama auxiliares presidenciais para acompanhar o encontro ou pede 
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para que o solicitante fale diretamente com o ministro responsável pelo assunto 
tratado. 
 

Diante das dificuldades encontradas, incluindo espaço na agenda dos ministros da 
Economia e da Infraestrutura, eles buscam no vice-presidente um interlocutor 

preferencial, cuja postura considerada mais moderada do que a do presidente tem 
agradado ao mercado financeiro. 

 
O deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), relator da reforma tributária, pediu 
audiências com integrantes do novo governo, incluindo o presidente, para apresentar 

a proposta de simplificação de impostos. 
 

Ele foi atendido primeiro, na semana passada, por Mourão, a quem classificou como 
um "estudioso aplicado" e "bom conselheiro". "Ele fez perguntas, gostou da proposta, 
disse que iria devorá-la e que levaria ao presidente", contou. A expectativa é que 

Bolsonaro o receba só no próximo mês. 
 

No período, Mourão também recebeu o presidente da CNI (Confederação Nacional da 
Indústria), Robson Andrade. Antes do encontro, a entidade tinha tentando uma 
audiência com o presidente, mas foi informada de que seria melhor que procurasse 

Guedes. 
 

A CNI tem restrições à intenção do governo de fazer alterações no Sistema S, como é 
conhecida a rede de entidades mantidas pelas indústrias do país que usam parte da 
contribuição previdenciária que recolhem para financiar cursos de capacitação 

profissional. 
 

Além de receber o dirigente da entidade, Mourão almoçou na quinta-feira (17), em 
São Paulo, com representantes da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo) e deve participar de jantar, na terça-feira (22), com representantes da Abdib 

(Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base). 
 

Nos governos passados, conflitos na equipe econômica eram mediados pelo 
presidente. Não fosse a interferência do ex-presidente Michel Temer, o Rota 2030, 
novo programa de incentivos à indústria automobilística, não teria saído do papel. 

 
"As conversas são feitas de forma geral. É um começo de governo e eu estou me 

acomodando ao espaço que me foi dado", disse Mourão. 
 
No período de transição de governo, a ideia era que ficasse sob o encargo do vice-

presidente subchefias responsáveis pelo monitoramento de políticas públicas, além do 
PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). Bolsonaro, contudo, decidiu mantê-las 

em outras pastas ministeriais. 
 

"Não é uma tarefa prevista na legislação para o vice-presidente. Então, seria uma 
decisão presidencial. Não me senti, de jeito nenhum, desprestigiado", afirmou. 
 

O general afirmou que tem se acomodado ao espaço que lhe foi dado e elogiou as 
posturas no cargo dos vice-presidentes Marco Maciel (de Fernando Henrique Cardoso) 

e José Alencar (de Lula). 
 
"Considero que o Marco Maciel tinha uma postura elegante, discreta. E acho que o 

José Alencar fazia muitas coisas que faço, como receber pessoas e bater papo", disse. 
 

No período da interinidade, que se estenderá até a sexta-feira (25), Mourão evitará 
despachar no gabinete do presidente, no terceiro andar do Palácio do Planalto, e não 
tratará de temas polêmicos, como a reforma previdenciária. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/caso-de-flavio-bolsonaro-nao-tem-nada-a-ver-com-governo-diz-mourao.shtml


Os substitutos do presidente costumam adotar postura reservada para evitar suspeitas 
de que tenham interesse no cargo. Mourão, por exemplo, continuará a usar o gabinete 
de vice. "Eu manterei as ordens em vigor recebidas do presidente, sem sobressaltos." 

 

Pequenos negócios são os que mais sofrem com hackers; saiba como se 
proteger 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo  

 
Medidas simples como treinar funcionários e manter sistemas atualizados 
diminuem riscos  

  
O gerente de tecnologia de informação da Sun Special, Carlos Alberto dos Anjos, na 

empresa, em SP - Eduardo Anizelli/Folhapress  
 

Empresas pequenas, às vezes sem fundo de caixa, são as que mais sofrem ataques 
de hackers. Há uma explicação: é comum que esses negócios negligenciem a 
segurança de seus sistemas porque faturam menos e não se veem como vítimas 

potenciais. 
 

A valorização de moedas digitais, cujas transações são difíceis de serem rastreadas, 
alavancou os ataques cibernéticos, cada vez mais sofisticados. Por isso, investir na 
proteção digital passou a ser essencial para as empresas. 

 
Mais da metade (58%) dos ataques cibernéticos em 2017 tiveram como alvo negócios 

pequenos, segundo relatório de âmbito global publicado pela Verizon Enterprise 
Solutions em 2018. Cerca de 60% deles fecham as portas seis meses após a investida, 
de acordo com a National Cyber Security Alliance. 

 
Os ataques mais comuns são os chamados “phishing” e DDoS, cuja sigla em inglês 

significa “ataque de negação de serviço”. O primeiro “pesca” vítimas para que cliquem 
em links ou baixem arquivos. O segundo tenta saturar a capacidade de processamento 
do servidor, reduzindo ou derrubando a conexão e deixando a empresa fora do ar. 

 
Emails falsos, com links ou arquivos maliciosos usados no phishing, são cada vez mais 

personalizados. É comum o hacker estudar a característica da empresa e da vítima 
antes de agir. As mensagens podem ter nomes de pessoas com cargos de confiança e 

serem redigidas da maneira como elas se expressam.  
 
Segundo Yanis Stoyannis, gerente de consultoria e inovação de cibersegurança da 

Embratel, informações são facilmente obtidas nas redes sociais dos executivos.  
 

  
O sócio-fundador da Aditum Marcelo Silva, em São Paulo - Karime Xavier/Folhapress  
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Se o computador estiver vulnerável, seus arquivos podem ser criptografados, 
tornando-se inacessíveis para a empresa. Para serem devolvidos, os hackers exigem 
pagamento —um sequestro de dados. 

 
Há medidas preventivas que pesam pouco no orçamento e minimizam os riscos do 

golpe.  
 

Uma delas é treinar os funcionários. É preciso ensiná-los, por exemplo, a checar o 
email do remetente, que pode ter pegadinhas como uma letra trocada, e a não 
conectar dispositivos desconhecidos na máquina. 

 
Outra prática para tornar a empresa mais protegida é manter atualizados sistema 

operacional e roteadores, que nem sempre avisam quando estão defasados. 
 
“Empresas pequenas não costumam ter servidor que faça controle de todas as 

atualizações e acabam mais afetadas”, diz o diretor-executivo da empresa de 
segurança digital SmartSEC, Fábio Leto Biolo. 

 
É recomendável, nesses casos, que a empresa contrate um profissional de tecnologia 
para analisar cada computador todos os meses. O arquivo de atualização deve ser 

baixado no site do fabricante, quase sempre de graça. 
 

Já o ataque DDoS inunda o site da empresa com tráfego até que a página não possa 
mais receber visitas. É mais frequente às vésperas de grandes eventos, como a Black 
Friday ou datas comemorativas. Costuma ser usado para extorquir —o sistema volta 

a funcionar mediante pagamento— ou prejudicar a concorrência. 
 

Existem soluções anti-DDoS pagas, que custam a partir de R$ 2.000 —o preço pode 
aumentar de acordo com as necessidades da empresa. 
 

“Versões pagas são mais seguras porque, em caso de prejuízo, é possível acionar 
judicialmente o vendedor”, diz Thiago Lima, engenheiro de sistemas da A10 Networks, 

que fabrica softwares de segurança. 
 
De acordo com Lima, é preciso trabalhar a política de proteção de dados em conjunto 

com a área de negócios da empresa. Se ela só atua no mercado interno, por exemplo, 
vale a programar o firewall para bloquear o acesso a sites chineses, afirma. 

 
A empresa Sun Special, que distribui equipamentos de confecção, trabalhava com o 
tráfego de internet no limite. Quando detectou que muitos funcionários acessavam 

sites não pertinentes ao trabalho, sobrecarregando a conexão, adquiriu um programa 
de cibersegurança para monitorar computadores em tempo real. 

 
“Além de melhorar a segurança, aumentamos a produtividade em 11%”, afirma o 

gerente de tecnologia da informação da Sun Special Carlos Alberto dos Anjos. Antes 
de fazer o investimento, a empresa chegou a parar três dias por causa de vírus. 
 

No Brasil, a maioria das pequenas e médias companhias investem em soluções só após 
serem atacadas, diz Anderson Ramos, diretor da Flipside, que oferece soluções para 

segurança da informação. 
 
Ele diz que, nas pequenas e médias empresas, funcionários costumam ser resistentes 

ao investimento em proteção digital. “Muitas vezes não entendem que é padrão de 
segurança, e não uma ação pessoal que muda a forma como a empresa confia nos 

seus colaboradores”, diz. 
 
Inaugurada em 2018, a Aditum teve investimento inicial de R$ 800 mil. Cerca de 

metade desse valor foi gasto na proteção de seus sistemas, incluindo um certificado 
internacional de segurança. 



“É um investimento necessário. No mercado há empresas quebrando por causa do 
roubo de informação”, diz o sócio-fundador Marcelo Silva. 
 

SEBRAE-SP e FACEBOOK se juntam para levar pequenas empresas brasileiras 

para a era digital 

21/01/2019 – PEGN (publicado em 20-01-2019)  
 

Nos próximos cinco anos, a maioria das vendas de produtos e serviços de pequenas 
empresas serão realizadas via internet e mídias sociais 
 

 
 
Nos próximos cinco anos, a maioria das vendas de produtos e serviços de pequenas 

empresas serão realizadas via internet e mídias sociais. É nisso que acredita 51% dos 
donos de pequenos negócios ouvidos pelo Sebrae em 2018 para a pesquisa 
Transformação Digital nas Micro e Pequenas Empresas, que avaliou como o setor está 

encarando as transformações da era digital.  
 

O estudo aponta ainda o comportamento do empresário com o mundo digital: 90% 
utilizam celular, 82% acessam internet, Facebook e Whatsapp estão entre as mídias 
sociais mais acessadas para divulgação e exposição de produtos e serviços, 

relacionamento com os clientes e vendas. 
 

Ao confirmar o crescimento do grau de informatização dos pequenos negócios, a 
pesquisa mostrou também que há um vasto campo para ampliar a utilização dos 
recursos disponíveis nas plataformas digitais. De olho nesta necessidade, Sebrae-SP 

e Facebook iniciaram conversações para desenvolver projeto focado nos 
microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, a fim de 

atender as demandas relacionadas à utilização de redes sociais para negócios. 
 
No encontro que tiveram no último dia 11 de janeiro, o presidente do Sebrae-SP, Tirso 

Meirelles, ressaltou que “a parceria com o Facebook vai alavancar as possibilidades de 
atendimento e capacitação, num formato inovador, gerando resultados muito 

importantes para os pequenos negócios”.   
 
Leo Bonoli,head de Empreendedorismo do Facebook, afirmou que o Sebrae-SP é um 

parceiro muito importante na estratégia de aproximação da empresa com os pequenos 
negócios. “Tenho certeza que é o primeiro passo de um voo muito mais alto que 

faremos juntos”. 
 
Participaram também do encontro o diretor técnico do Sebrae-SP, Ivan Hussni, e o 

gerente de Empreendedorismo do Facebook, Daniel Paz, além de equipes técnicas de 
atendimento, relacionamento, marketing e comunicação de ambas empresas. 

 

Dívida das empresas cai 17,7%, mas investimento ainda deve demorar 

21/01/2019 – Exame (publicado em 20-01-2019)  
 
Movimento foi puxado pelo desemprenho da Petrobras e Vale 
 

Depois de sobreviverem à recessão que fez a economia encolher 8% em 2015 e 2016, 
as empresas brasileiras chegaram ao fim de 2018 menos endividadas – resultado de 

reestruturações, venda de ativos e renegociação de débitos. De 2015 para cá, as 
dívidas das empresas listadas na Bolsa paulista caíram 17,7%, para R$ 885 bilhões 
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(até setembro passado), segundo dados da consultoria Economática. O movimento foi 
puxado por Petrobrás e Vale. Com a recuperação esperada para 2019, a expectativa 
de analistas é que outras empresas consigam reduzir o endividamento de forma 

significativa este ano. 
 

Com a retomada, mesmo que discreta da economia em 2017 e 2018, as companhias 
não apenas conseguiram reduzir o endividamento total, como ampliaram a capacidade 

de pagar as dívidas que ainda restam. Parte dessas empresas conseguiu alongar suas 
dívidas por meio de renegociações com credores e venda de ativos, reforçando seu 
caixa. Os dados da Economática compilam 267 empresas listadas na Bolsa, que 

somaram faturamento líquido de R$ 1,4 trilhão nos nove primeiros meses de 2018. 
 

Segundo o diretor da agência de risco S&P Global, Diego Ocampo, as companhias hoje 
estão com uma posição financeira “mais sólida”. Com a geração de caixa atual, elas 
levariam, em média, 2,7 anos para pagar suas dívidas, mostra um levantamento da 

agência. Há dois anos, o índice era de 2,99 – ou seja, o risco de calote era maior. 
 

A mudança no perfil de endividamento, no entanto, não deve se converter 
imediatamente numa retomada de investimentos, tanto pela posição mais cautelosa 
das empresas quanto pela capacidade ociosa – herança da recessão prolongada. 

“Embora as empresas estejam em um momento ‘pé no chão’, algum investimento será 
necessário para recuperar a capacidade ociosa. Será um processo gradual”, diz 

Eduardo Seixas, diretor da consultoria Alvarez & Marsal. 
 
Trabalho a fazer 

Apesar da melhora no perfil da dívida, os dados da Economática mostram que, quando 
Petrobrás e Vale são excluídas da conta, os débitos de todas as empresas listadas na 

Bolsa brasileira somavam R$ 550 bilhões em setembro de 2018 – queda de apenas 
2,5% em três anos. Isso, segundo analistas, mostra a necessidade de as companhias 
seguirem atentas ao endividamento, principalmente em meio ao processo de retomada 

de investimentos. 
 

Segundo Einar Rivero, gerente de relacionamento institucional da Economática, as 
dívidas não caíram mais no último ano por causa do efeito do dólar, que subiu 17% 
de janeiro a setembro. Ele ressalta ainda que o tamanho dos débitos não é 

necessariamente um problema para as empresas – desde que sejam bem 
administrados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 

Setor de serviços propõe ao governo recriação da CPMF 

21/01/2019 – PEGN (publicado em 20-01-2019)  

 
Setor de serviços propõe ao governo recriação da CPMF 

Proposta é trocar atual contribuição patronal previdenciária por um imposto do cheque 
direcionado à Previdência 

 

  
Retorno da CPMF já foi aventado diversas vezes nas últimas décadas (Foto: Estadão 
Conteúdo) 
 

Embora o governo negue a intenção de recriar a CPMF, o setor de serviços defende 
que a nova desoneração da folha de pagamentos seja compensada por um tributo que 

https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2019/01/pegn-setor-de-servicos-propoe-ao-governo-recriacao-da-cpmf.html


incida sobre as movimentações financeiras, nos moldes do antigo "imposto do 
cheque". 
 

Uma proposta da Confederação Nacional dos Serviços (CNS) foi entregue ao secretário 
especial da Receita Federal, Marcos Cintra, que já disse que a redução dos encargos 

sobre a folha de salários será a prioridade do órgão. 
 

A entidade propõe que a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) - cuja alíquota chega a até 20% sobre a remuneração dos empregados - seja 
zerada e substituída por uma Contribuição Previdenciária sobre Movimentação 

Financeira. No entanto, o presidente da CNS, Luigi Nese, avalia que a sigla CPMF (que 
também se encaixaria no tributo proposto) seja alterada por um "nome fantasia" 

diferente. 
 
"A batalha de comunicação é mostrar que a proposta traz um benefício para a 

sociedade. O nome da CPMF foi estigmatizado, mas desta vez seria um imposto 
diferente voltado exclusivamente para a Previdência", defende Nese. 

 
"Com a discussão sobre a reforma da Previdência na ordem do dia, esse é o momento 
de descaracterizar pressão sobre a CPMF com um nome melhor", acrescenta. 

 
Alíquotas 

Além de zerar a contribuição patronal de todas as empresas do País, a proposta prevê 
o corte em 2 pontos porcentuais das alíquotas pagas pelos trabalhadores com carteira 
assinada para o INSS. Ou seja, as alíquotas de 11%, 9% e 8% passariam a ser de 

9%, 7% e 6%, respectivamente. 
 

"É importante destacar que a proposta não pretende onerar os salários ou punir o 
trabalhador que precisa sacar o seu dinheiro. Com a redução das alíquotas do INSS, 
50 milhões de trabalhadores não seriam onerados. Uma coisa compensaria a outra", 

explica Nese. 
 

O estudo elaborado pela entidade mostra que a perda de arrecadação com o fim do 
imposto patronal e a redução das alíquotas do INSS seria da ordem de R$ 183,772 
bilhões por ano. 

 
Para repor esses valores, a alíquota estimada para a nova CPMF seria de no mínimo 

0,78% sobre cada movimentação financeira. Em 2007, quando a CPMF deixou de 
existir, a alíquota era de 0,38%."A alíquota é bem pequena porque estamos falando 
de uma base maior em que todos pagariam. A própria Constituição prevê que a 

seguridade social deve ser financiada por toda a sociedade", completa o presidente da 
CNS. 

 

Mercado prevê inflação de 4,01% e alta de 2,53% no PIB para este ano 

21/01/2019 – Exame (publicado em 20-01-2019) 
 
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar caiu de R$3,80 para R$3,75 

no final deste ano 
 

A inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

deve ficar em 4,01% este ano. Essa é a previsão de instituições financeiras consultadas 
pelo Banco Central (BC) todas as semanas sobre os principais indicadores econômicos. 
 

Na semana passada, a projeção para o IPCA estava em 4,02%. A estimativa segue 
abaixo da meta de inflação (4,25%), com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%, 

este ano. 
 

https://exame.abril.com.br/economia/mercado-preve-inflacao-de-401-e-alta-de-253-no-pib-para-este-ano/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/ipca/


Para 2020, a projeção para o IPCA segue em 4%, há 81 semanas seguidas. Para 2021 
e 2022, a estimativa permanece em 3,75%. 
 

A meta de inflação é 4%, em 2020, e 3,75%, em 2021, com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, 

respectivamente). 
 

O BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 
6,5% ao ano, para alcançar a meta da taxa inflacionária. 
 

De acordo com o mercado financeiro, a Selic deve encerrar 2019 em 7% ao ano e 
continuar a subir em 2020, encerrando o período em 8% ao ano, permanecendo nesse 

patamar em 2021 e 2022. 
 
O Comitê de Política Monetária (Copom) aumenta a Selic para conter a demanda 

aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupança. 

 
Quando o Copom diminui a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com 
incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação. 

 
A manutenção da taxa básica de juros indica que o Copom considera as alterações 

anteriores suficientes para chegar à meta de inflação. 
 
Atividade econômica 

O mercado financeiro reduziu a projeção para o crescimento da economia, este ano. 
A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens 

e serviços produzidos no país – foi ajustada de 2,57% para 2,53%. Para o próximo 
ano, a expectativa subiu de 2,50% para 2,60%. Em 2021 e 2022, a projeção segue 
em 2,50%. 

 
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar caiu de R$ 3,80 para R$ 

3,75 no final deste ano. Para 2020, a previsão passou de R$ 3,80 para R$ 3,78. 
 

O que pode mudar no Mercosul no governo Bolsonaro? 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 20-01-2019) 
 

Presidente brasileiro e argentino discutiram propostas para alterar regras do 
bloco  
Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Argentina, Maurício Macri, se reuniram 

na última quarta-feira (16) e afirmaram que o Mercosul será mais “enxuto” e se 
comprometeram com uma revisão da TEC (Tarifa Externa Comum). 

 
Também é uma promessa de campanha de Bolsonaro abrir a economia brasileira para 

ganhar mais. Mas o que realmente deve mudar no Mercosul se a promessa dos 
mandatários for cumprida? 
 

O que significa um Mercosul mais “enxuto”? 
Segundo membros da equipe econômica, é um bloco mais focado nos aspectos 

comerciais e mais despolitizado. A ideia é que o Mercosul desista de se tornar uma 
mini União Europeia, com, por exemplo, uma moeda única, e foque apenas em 
desburocratizar e aprofundar o comércio.  

 
O Brasil vai ter liberdade para negociar acordos de livre comércio sem o 

Mercosul? 
Pode ser. A ideia da gestão Bolsonaro é que isso ocorra, mas sem enfraquecer o 
Mercosul. Já existem técnicos que defendem que poderia ser feito sem o bloco deixar 
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de ser uma união aduaneira para se tornar apenas uma área de livre comércio, mas 
há controvérsias.  
 

O que é uma revisão da TEC do Mercosul?  
A TEC (Tarifa Externa Comum) foi criada em 1994 e se tornou uma colcha de retalhos, 

como uma ampla lista de exceções que permite alíquotas diferentes para alguns 
produtos conforme o país. A ideia é diminuir ao máximo o número de exceções. 

Além disso, reorganizar toda a estrutura para garantir que insumos paguem menos 
impostos que produtos acabados e promover uma redução horizontal de todas as 
tarifas de importação, abrindo a economia do bloco.  

 
O Brasil pode reduzir tarifas de importação sem mexer na TEC? 

Sim. Além da lista de exceções de 100 produtos, o governo brasileiro poderia reduzir 
a qualquer momento as alíquotas de bens de capital e de bens de informática e de 
telecomunicações, já que o Mercosul permite regimes especiais para esses dois 

setores.  
 

O governo Bolsonaro deve focar a abertura da economia em algum setor 
específico? 
O objetivo é fazer uma ampla abertura, mas o governo deve avaliar com especial 

atenção os setores petroquímico, siderurgia, bens de capital e bens de informática e 
telecomunicações. Como esses produtos são insumos para várias cadeias de produção, 

a competição com importados promete reduzir os custos e elevar a competitividade 
da economia. Também pode, no entanto, fechar fábricas nesses setores e provocar 
desemprego. 

 

Bolsonaro quer menor papel político para Mercosul e reduzir tarifas de 
importação no bloco 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 20-01-2019) 
 

Meta é concentrar esforços na negociação de acordos comerciais, 
preservando autonomia dos países  
 

Com o apoio de Argentina, Uruguai e Paraguai, o governo Jair Bolsonaro pretende 
despolitizar o Mercosul e promover ampla redução das tarifas de importação do bloco. 
Na quarta-feira (16), os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Argentina, Mauricio 

Macri, deram pistas do que querem fazer ao falarem em um Mercosul mais enxuto e 
na revisão da TEC (Tarifa Externa Comum, a taxa unificada de importação de produtos 

de fora do bloco) durante encontro em Brasília. 
 
Segundo membros da equipe econômica de Bolsonaro, enxuto significa um Mercosul 

focado em um comércio dentro do bloco mais eficiente, com menos excepcionalidades, 
e menos político. 

 
Não caberá ao Mercosul se envolver em questões que não lhe dizem respeito, como a 
crise no Oriente Médio. A Venezuela segue como preocupação importante de Brasil e 

Argentina, mas está fora do bloco. 
 

Também não ficará no radar do Mercosul avançar em direção a uma moeda comum 
ou qualquer inovação que comprometa a independência dos países. 

 
Nas palavras de assessores do presidente brasileiro, a ideia não é ser uma filial de 
Bruxelas, em referência à cidade-sede da União Europeia. 

 
Os esforços serão concentrados em dar continuidade à negociação de acordos 

comerciais e, ao mesmo tempo, promover uma redução unilateral das tarifas. 
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Conforme apurou a reportagem, a revisão da TEC, incluída no comunicado conjunto 
de Brasil e Argentina, está sendo planejada para ocorrer de duas formas 
concomitantes. 

 
A primeira é uma reorganização geral da estrutura, que tem cerca de 25 anos e 

centenas de exceções. A ideia é promover um corte generalizado de alíquotas para 
elevar a competitividade da economia e retomar a lógica de que insumos devem pagar 

menos tarifas do que produtos acabados. 
 
Para o governo, nenhum país em desenvolvimento conseguiu tomar o elevador rumo 

ao mundo rico sem incrementar o comércio exterior. 
 

Esse tipo de abertura horizontal, que afeta todos os setores, é a preferida do ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
 

O momento para renegociar a TEC no Mercosul é favorável por causa da entrada de 
governos mais liberais no Brasil e na Argentina.  

 
A segunda vertente da abertura é discutir especificamente a redução das tarifas de 
importação de quatro setores: siderurgia, petroquímica, bens de capital e bens de 

informática e telecomunicações. 
 

Esses produtos são insumos importantes das cadeias produtivas e considerados pelo 
governo como fundamentais para reduzir os custos das empresas e elevar a 
competitividade do país. 

 
Na siderurgia e na petroquímica, uma revisão mais ampla terá de ser discutida com 

os demais membros do bloco. 
 
Em bens de capital e bens de informática e telecomunicações, o Brasil poderia fazer 

isso sem a aprovação dos demais países, pois o Mercosul prevê regimes especiais. 
 

Ainda não está definido para quanto as tarifas de importação cairiam nem que período. 
A abertura unilateral do Mercosul já vem em discussão no governo desde a gestão 
Michel Temer (MDB). No fim de 2018, o governo concluiu a negociação no Mercosul 

para reduzir as tarifas de 49 produtos químicos. 
 

Além disso, um estudo feito pela SAE (Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos), 
da Secretaria-Geral da Presidência, sugeria reduzir as tarifas de importação de bens 
de capital e bens de informática e telecomunicações para, no máximo, 4% até 2021. 

 
Também falava em propor ao Mercosul uma redução da TEC com uma “fórmula 

transversal”, que promova não só um corte linear para todos os setores, mas redução 
mais expressiva das tarifas mais altas. 

 
Ainda não se sabe o quanto dessas sugestões serão aproveitadas pelo governo 
Bolsonaro. No entanto, técnicos que atuavam na antiga SAE e defendem essas ideias 

têm hoje cargos de destaque no ministério comandado por Paulo Guedes. 
 

A abertura da economia vai enfrentar resistência da indústria. Sob condição de 
anonimato, representantes dos setores de bens de capital e de bens de informática 
dizem que a redução das tarifas de importação é inevitável, mas que deveria vir 

acompanhada de desonerações para compensar. 
 

Em reunião no início de dezembro com uma coalizão industrial, Guedes afirmou que a 
redução de tarifas seria gradual e acompanhada de medidas de competitividade. 
A promessa voltou a ser repetida em sua posse.  

 
Alguns industriais, contudo, dizem temer a “voracidade” da equipe liberal do ministro. 



No apagar das luzes do governo Temer, foi feita uma tentativa para agilizar a abertura 
comercial. 
 

O antigo Ministério da Fazenda tentou votar a redução, de uma só vez, para 4% das 
tarifas de bens de capital e de bens de telecomunicações e informática na última 

reunião do ano da Camex (Câmara de Comércio Exterior). 
 

Representantes dos dois setores mobilizaram deputados e senadores e chegaram a 
apelar diretamente a Temer. Acabaram barrando a iniciativa. Com um novo governo, 
vai ficar mais complicado resistir. 

 

 
Cronologia da TEC 
  
1991 

Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinam o Tratado de Assunção e formalizam 
sua intenção de criar um mercado comum —o Mercosul— a partir de 1995. O 

documento previa também o estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC) 
  
1994 

Os quatro sócios do Mercosul assinam o protocolo de Ouro Preto e aprovam uma união 
aduaneira imperfeita. Ao mesmo tempo em que criam a TEC, surge também uma lista 

de exceções de cada país com duração de 5 anos. 
 
Brasil e Argentina tiveram direito a colocar 300 itens nessa lista, enquanto Paraguai e 

Uruguai selecionaram 399 cada um. 
 

Na TEC, a tarifa média era 12%, com variações de 0% a 20%. As tarifas de insumos 
variavam de 0 a 12%, de bens de capital de 12% a 16%, de bens de consumo de 18% 
a 20%. Açúcar e automóveis ficaram de fora. No setor automotivo, foram fechados 

acordos bilaterais 
  

2001 
Governo argentino reduziu unilateralmente as tarifas de bens de capital de 14% para 
0% e aumentou as de bens de consumo de 20% para 35%. 

 
A medida incomodou o governo brasileiro e teve repercussões no bloco. Foi criado um 

regime especial de tarifas para bens de capital e consolidada a tarifa mais alta do bloco 
para bens de consumo em 35% —o máximo permitido pela OMC. 
 

A lista de exceções à TEC não acabou na data prevista e foi sucessivamente 
prorrogada. Acabou reduzida a 100 produtos para Brasil e Argentina e 225 para o 

Uruguai, mas elevada para 649 no Paraguai. 
 

A Argentina também passou a adotar uma série de medidas contra o Brasil como 
antidumping, licenciamento não automático e declarações juramentadas não 
automáticas de importação. 

  
A partir de 2015 

Com a troca de governos no Brasil e na Argentina, reduziu a tensão bilateral. Os 
argentinos diminuíram as barreiras ao comércio e engajaram-se junto com os 
brasileiros na negociação de acordos comerciais. Começou ainda uma discussão de 

revisão da TEC. No Brasil, a média tarifária hoje é de 13,4%; 
 

 
 
 

 



Dinheiro novo para investimento no Brasil teve queda ao longo de 2018 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 19-01-2019) 
 

Até novembro, baixa foi de 9%; repatriação de filial brasileira para cobrir 
caixa distorceu total  
 

A percepção de que o governo Jair Bolsonaro começa em meio a um aumento na 
atração de investimentos externos não é confirmada pelos números oficiais. 
 

Os investimentos estrangeiros no Brasil em 2018 cresceram 18,6% de janeiro a 
novembro para um total de US$ 77,8 bilhões, mas essa alta foi turbinada por dinheiro 

trazido de volta por filiais de empresas brasileiras no exterior. 
 

Dados do Banco Central mostram que o investimento externo considerado novo, de 
verdade, perdeu força em 2018: queda de 9%, totalizando US$ 58,4 bilhões. Números 
fechados ainda não foram divulgados. 

 
O indicador que mede todo o volume de recursos vindo de fora, o IDP (Investimento 

Direto no País), recebeu US$ 12,2 bilhões a mais até novembro sobre igual período de 
2017. 
 

O grosso disso, no entanto, veio de recursos trazidos por filiais de companhias 
brasileiras no exterior --boa parte para pagamento de dívidas. 

 
O dinheiro trazido de volta por essas filiais cresceu 72%, totalizando US$ 32 bilhões 
em 2018. Foram US$ 13,4 bilhões a mais que em 2017 —quantia superior ao adicional 

recebido via investimento direto. 
 

"Os números mostram um quadro preocupante: as empresas estrangeiras reduziram 
investimentos no Brasil, e as brasileiras estão se desinternacionalizando", afirma o 
economista-chefe da Mapfre Investimentos, Luís Afonso Fernandes Lima. 

 
Segundo ele, que também é diretor-presidente da Sobeet (Sociedade Brasileira de 

Estudos de Empresas Transnacionais e Globalização), empresas brasileiras com 
endividamento elevado trouxeram recursos de suas filiais lá fora para complementar 
o caixa. 

 
"Esses recursos significam desinvestimento no exterior, e não nova aposta no Brasil", 

diz Lima, que não vê mudança de tendência no curto prazo. 
 
Entre as razões, diz ele, estão o ritmo lento de retomada da economia brasileira, o 

baixo crescimento global e efeitos da mudança de tributação nos Estados Unidos, que 
reduziram impostos nas transferências de recursos de filiais americanas para as 

matrizes. 
 
Eduardo Fleury, do escritório FCR Law, pondera que o segundo semestre ruim era 

esperado em razão das eleições. 
 

Nos dados sobre investimentos estrangeiros do Banco Central, o IED (Investimento 
Estrangeiro Direto), que está incluído no número mais geral (o IDP), mostra mais 

claramente o dinheiro novo vindo para o Brasil. 
 
Esse fluxo, que caiu 9% no ano passado, é considerado por especialistas um indicador 

mais acurado sobre investimento externo porque exclui recursos reinvestidos no país 
por filiais brasileiras que atuam no exterior —justamente o que cresceu em 2018, 

melhorando os dados gerais. 
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O IED também não considera os reinvestimentos feitos por empresas estrangeiras que 
atuam no Brasil, a partir de lucros obtidos por aqui. 
 

Para Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria, a queda de 
9% do investimento externo considerado novo não surpreende, pois 2018 foi marcado 

pelo processo eleitoral, fonte de grandes incertezas. 
 

Além disso, diz ele, o ano foi bem pouco movimentado por novas operações de 
concessões em infraestrutura, que costumam gerar entradas vigorosas de capitais 
externos. 

 
"Por fim, o panorama internacional também se mostrou mais volátil e menos favorável 

para emergentes em 2018, embora nesse caso as perspectivas futuras sigam 
incertas", diz Campos Neto. 
 

Segundo especialistas, o exterior segue desafiador em 2019, com dúvidas com relação 
à economia americana e à guerra comercial travada entre EUA e China. 

 
A avaliação geral, porém, é que, se o Brasil avançar com a agenda de reformas, pode 
se destacar entre os emergentes. 

 
Para Campos Neto, a combinação entre o cenário externo adverso e uma orientação 

econômica que qualifica como "liberal e ortodoxa" do governo Bolsonaro faz com que 
a tendência seja "moderadamente positiva" para investimentos estrangeiros no Brasil 
nos próximos anos. 

 
"Há setores atrativos, como infraestrutura e óleo e gás, que vão requerer capitais 

externos para ampliar os investimentos", diz o economista. 
 
Campos Neto afirma, no entanto, ser provável que uma melhora mais intensa dos 

fluxos de investimentos estrangeiros para o Brasil seja observada a partir de 2020, 
caso o governo consiga ser bem-sucedido em seu primeiro ano e intensifique a agenda 

de concessões e privatizações. 
 

Governo ignora centrais sindicais na formulação da reforma da Previdência 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 20-01-2019) 
 

Representantes dos trabalhadores não descartam convocar greve, mas 
aguardam negociação  
 

Após quase três meses da eleição do presidente Jair Bolsonaro, o governo caminha 

para apresentar uma proposta definitiva de reforma da Previdência sem ter ouvido 
representantes dos trabalhadores. 

 
Enquanto lida com pressões de setores influentes, como militares —que querem ficar 
de fora da reforma e com forte presença no governo— e servidores públicos, categoria 

capaz de forte pressão no Congresso, a equipe que elabora os detalhes finais da 
proposta para endurecer as regras da aposentadoria não abriu as portas para dialogar 

com as centrais sindicais. 
 

A estratégia diverge da adotada pela gestão de Michel Temer, que organizou uma série 
de reuniões com representantes dos trabalhadores.  
 

Também nos governos petistas, os sindicalistas participaram das discussões sobre as 
mudanças no sistema. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva chegou a fazer, em 2007, 

um Fórum da Previdência, que acabou sem propostas de alteração nas regras. 
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Nos primeiros dias deste ano, as centrais enviaram uma carta ao presidente para 
tentar abrir um canal de comunicação, mas continuaram fora da formulação da 
proposta de reforma. 

 
O documento, assinado pelos presidentes de seis centrais, afirma que o grupo está 

aberto ao diálogo e traz críticas às propostas liberais da equipe econômica. 
 

“Esperamos que todas as medidas que atinjam os trabalhadores passem por um amplo 
processo de discussão e negociação”, diz o documento. 
 

De acordo com sindicalistas, a ausência total de diálogo entre governo e trabalhadores 
é algo inédito nas últimas décadas. 

 
“Nós tivemos essa experiência de sermos ouvidos antes da apresentação formal das 
propostas desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Sempre teve esse diálogo 

antes”, afirmou o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves. 
 

A elaboração da proposta de reforma da Previdência esteve no centro das discussões 
do governo de transição e agora chega à reta final. 
 

A ideia da equipe econômica é que Bolsonaro aproveite o tempo da viagem ao Fórum 
Econômico Mundial, na Suíça, nesta semana, para repassar todos os pontos do texto 

e bater o martelo sobre a proposta final de reforma que será enviada no início de 
fevereiro ao Congresso. 
 

O ministro Paulo Guedes (Economia) vai acompanhar Bolsonaro e deve endossar o 
discurso de criar uma agenda de reformas profundas, a começar pela Previdência. 

 
Sob o comando de Guedes, o texto é elaborado pela equipe do secretário especial de 
Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Em 2017, durante seu mandato de deputado, 

Marinho foi relator da reforma trabalhista, proposta duramente criticada pelas centrais 
sindicais. 

 
Presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah defende que a 
reforma da Previdência traga idades mínimas para aposentadoria de 62 anos para 

homens e 57 para mulheres.  
 

O tópico ainda passa por avaliação do novo governo. O texto em tramitação na Câmara 
está em 65 (homens) e 62 anos (mulheres). 
 

“Espero que até o fim do mês aconteça essa reunião com o governo. Formalizamos o 
pedido e até mandamos sugestões em relação à reforma”, afirmou Patah. 

 
O presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), Antonio Neto, afirmou que, 

apesar de ter se mostrado pouco flexível, o governo Temer chamou todas as centrais 
para debater o tema. 
 

“Não obtivemos resposta da carta que enviamos a Bolsonaro. Nem mesmo na 
transição fomos consultados. Estamos abertos a conversar e mostrar as informações 

que os trabalhadores detêm”, afirmou. 
 
A CUT (Central Única dos Trabalhadores), que não participou dos encontros 

promovidos pela equipe de Temer por não reconhecer a legitimidade do governo, 
agora se mostra disposta ao diálogo. 

 
O presidente da entidade, Vagner Freitas, já se posicionou contra as mudanças na 
aposentadoria e critica especialmente a criação de um sistema de capitalização. 
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Lideranças sindicais se reuniram na última semana para formular um plano de ação 
contra as mudanças na aposentadoria, o que pode incluir mobilização de rua e 
convocação de greve geral. 

 
Até o dia 20 de fevereiro, quando as centrais farão uma deliberação final sobre o plano 

de mobilização, sindicatos em todo o país vão se reunir para discutir o tema. 
 

A maior parte das lideranças sindicais, porém, defende que uma greve geral apenas 
seja convocada depois de esgotadas as tentativas de diálogo e negociação com o 
governo. 

 
“Não descartamos a possibilidade de convocar greve. Mas o melhor é esperarmos”, 

disse o presidente da NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), José Calixto 
Ramos. 
 

Artigo: Saiba por que você deveria ter um plano de previdência privada 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 20-01-2019) 

 
Saiba por que você deveria ter um plano de previdência privada 
 

  
 

Há três razões que justificam seu portfólio possuir produtos de previdência privada do 
tipo VGBL ou PGBL. – Fotolia -Michael Viriato  

 
Antigamente desinteressantes, os planos de previdência reconhecidos por suas 
iniciais, VGBL e PGBL, evoluíram e hoje devem ser considerados em seu portfólio de 

investimentos. No passado, a falta de apelo sobre o produto era justificada por dois 
motivos: elevadas taxas e produtos com baixa rentabilidade e pouca especialização. 

 
O crescimento da concorrência no setor de seguradoras e a maior conscientização 
financeira dos investidores impulsionou o movimento de queda das taxas e busca pela 

melhoria dos produtos. 
 

As taxas de carregamento – cobrança de um percentual sobre o valor aportado ou 
resgatado – foram abolidas pelas principais seguradoras. Adicionalmente, as elevadas 
taxas de administração que tornavam os produtos piores que fundos de investimentos 

similares foram reduzidas. 
 

Outro fator que tem revolucionado é o crescente número de gestores especialistas que 
têm replicado suas estratégias nesses produtos. Há cerca de dez anos, apenas 
investidores do segmento private – pessoas com alguns milhões para investir – tinham 

acesso a esses gestores independentes. 
 

O primeiro movimento de popularização veio com corretoras distribuindo os fundos de 
investimentos, destes desconhecidos gestores e, permitindo com que pequenos 
investidores, tivessem acesso. As seguradoras também aderiram à maior 

diversificação de produtos distribuídos, possibilitando ao investidor aplicar em planos 
de previdência com produtos administrados por reconhecidos gestores. 
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Agora que as maiores desvantagens foram mitigadas, os benefícios dos produtos de 
previdência se destacam. Assim, há três razões que justificam seu portfólio possuir 
produtos de previdência privada do tipo VGBL ou PGBL. 

 
Sucessão 

Você provavelmente conhece alguém cuja família enfrentou problemas no recebimento 
ou na divisão dos bens financeiros com a morte de um parente. 

 
Os produtos VGBL e PGBL, por se categorizarem como seguro, não entram em 
inventário e na maior parte do país não estão sujeitos à tributação de transmissão de 

bens por herança. 
 

Assim, a sucessão destes recursos financeiros, para a família se torna mais rápida, 
pois já foi dividida, anteriormente e, está livre das amarras de inventário. Deste modo, 
evita-se o custo com advogados, que pode chegar a 10% do patrimônio, segundo 

tabela sugerida pela OAB. Adicionalmente, economiza-se o Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação (ITCMD) que pode alcançar 8%. Apenas poucos Estados 

brasileiros possuem liminar para recolher esse imposto dos produtos de previdência. 
 
Portanto, além da maior velocidade de recebimento, é possível atingir uma economia 

de até 18%, se considerado os dois custos acima. Para se colocar em perspectiva o 
que apenas essa despesa significa, considere dois investidores que investem em 

produtos referenciados ao CDI atual de 6,4% ao ano.  
 
Um deles usa VGBL e o outro um fundo de investimento (FI) ou o Tesouro Selic (TS). 

O FI e o TS precisariam render 113% ao ano da rentabilidade do VGBL para que ambas 
as famílias tenham o mesmo recurso disponível como herança, caso o parente venha 

a óbito em vinte anos. 
 
Alguns imaginam que, ao ficarem mais velhos ou com problemas graves de saúde, 

deveriam retirar os recursos de VGBLs ou PGBLs, mas é exatamente o contrário. A 
diferença de rentabilidade mencionada acima cresce inversamente com o tempo. Se o 

óbito do parente fosse ocorrer em dez anos, o FI e o TS precisariam render 126% ao 
ano da valorização do VGBL. 
 

Com a elevação da possibilidade de óbito, que vem com a idade ou com enfermidade, 
recomenda-se que uma parcela maior seja revertida para produtos de previdência 

como forma de planejamento sucessório. Ao ponto que se o óbito fosse ocorrer 
amanhã, hoje todos os seus recursos deveriam estar em um VGBL ou PGBL. 
 

Se você tem algum conhecido nestas condições, compartilhe esse artigo como forma 
de orientá-lo. 

 
Menor imposto e taxas 

Há duas vantagens fiscais em produtos de previdência: ausência de come-cotas e 
possibilidade da alíquota de IR cair a 10%. 
 

Os produtos VGBL são similares a fundos de investimento, mas ao contrário dos FI de 
renda fixa ou multimercado, os VGBLs e PGBL não possuem a antecipação de IR 

semestral, chamada de come-cota. 
 
Conforme pode ser visto no gráfico abaixo, até 15 anos, a ausência de come-cotas não 

faz muita diferença, mas no longo prazo ela é significativa. Em trinta anos, assumindo 
que duas aplicações tenham rendimento igual ao CDI atual, a aplicação sem come-

cota resultará em um valor, líquido de IR, 20% maior.  
 
Portanto, mais um percentual para acrescer ao que deixará a seus familiares ou que 

terá em sua aposentadoria. 

https://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2017/09/22/voce-sabe-avaliar-seus-riscos/


  
  

 
O gráfico reflete o resultado líquido de IR, ao longo de semestres, de uma aplicação 

de R$10 mil em um investimento com come-cota como um fundo de investimento de 
renda fixa e outro sem come-cota como um VGBL. Ambos com retorno bruto de IR 

igual ao CDI atual de 6,4% ao ano. Para o VGBL foi utilizada alíquota de IR final de 
10% e para o fundo de investimento de 15%.  
 

Há dois regimes tributários para os produtos de previdência. No caso mais simples, 
chamado de regressivo ou definitivo, a alíquota de IR decai de 35% até 10% em dez 

anos e em caso de transmissão por herança, a alíquota não é superior a 25%. Lembra-
se que investimentos tradicionais como os FI, títulos públicos e ações possuem uma 
alíquota mínima de 15% sobre os rendimentos. Portanto, é possível economizar mais 

5% nos produtos de previdência. 
 

Para aqueles que fazem a declaração completa, o benefício que o PGBL traz é ainda 
maior. Além da vantagem de imposto menor mencionado acima, você adia o 
pagamento de parte do IR sobre seu salário e ainda reduz a alíquota incidente em 

quase metade. No entanto, as vantagens de custos não estão só na parte fiscal. 
 

A maior parte dos produtos de previdência, mesmo os multimercados e de ações, não 
possui taxa de performance. Até o ano passado, não era permitido a estes produtos 
terem esta cobrança. Assim, o gestor pode correr menos risco no produto para dar o 

mesmo resultado que o FI com esta taxa. 
 

Disciplina 
O maior vilão, responsável por indivíduos não conseguirem acumular patrimônio até a 
aposentadoria, é a falta de disciplina. Infelizmente, somos naturalmente 

procrastinadores e imediatistas. 
 

Adiamos a decisão de começar a poupar e preferimos consumir toda a renda mensal 
hoje sem deixar nada para a poupança para a previdência. 
 

Assim como a compra do imóvel é importante para a formação do patrimônio 
financeiro, pois te obriga a pagar um financiamento e não te permite vender, os planos 

de previdência podem ter o mesmo efeito, mas com uma vantagem complementar. 
 
A adesão a um plano de previdência faz com que parte de sua renda seja 

automaticamente destinada a esta reserva, logo, é igualmente disciplinador ao 
financiamento imobiliário. Entretanto, ao contrário do empréstimo financeiro que te 

faz pagar o dobro do valor do imóvel, o investimento de longo prazo em uma 
previdência permite que você tenha o dobro do que colocou. 

 
Apesar de ainda haver espaço para evolução, flexibilizando sua legislação mais 
restritiva, os produtos de previdência progrediram o suficiente nos últimos três anos 

para se tornarem parte de seu portfólio. No entanto, ainda é necessário realizar 



pesquisa para escolha dos melhores produtos e verificar a adequação do perfil de 
investidor ao plano selecionado, antes de realizar qualquer investimento. 
 

Michael Viriato é professor de finanças do Insper e sócio fundador da Casa do 
Investidor. 

 

Previdência teve idade mínima no Brasil em 1888; veja sua evolução 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 20-01-2019) 
 
Limite foi de 60 anos no Império e benefício ainda era menor que o salário 

mínimo em 1945  
 

Em 1888, um decreto imperial condicionou a aposentadoria dos funcionários dos 

Correios ao cumprimento de 30 anos de serviço, além da idade mínima de 60 anos. 
 
A regra da época era, de certa forma, mais rigorosa do que a atual, que permite a 

concessão da aposentadoria sem idade mínima, no caso de quem tem tempo de 
contribuição de 30 e 35 anos, para mulheres e homens, respectivamente. 

 
Apesar de as discussões sobre a necessidade de equilibrar as contas da Previdência 
terem aparecido em legislações publicadas desde o governo militar, a restrição de 

idade para a aposentadoria foi reduzida ao longo do tempo, até deixar de existir. 
 

“Isso demonstra que o Brasil tentou sem sucesso buscar um modelo europeu de bem-
estar social”, diz o presidente do Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários), Roberto 
de Carvalho Santos. 

 
“Também mostra que cálculos sobre a capacidade de pagar benefícios nunca foram 

levados a sério”, afirma. 
 
A impopularidade provocada por tentativas de reformar a Previdência sempre foi a 

pedra no sapato de presidentes que tentaram avançar nesse campo, segundo João 
Marcos Borges, professor de economia da IBE Conveniada FGV. 

 
“Desde a redemocratização não temos um governo que tenha força para dar o remédio 
amargo, mas necessário, pois o efeito colateral é a perda do apoio na eleição 

seguinte”, diz. 
 

 
Em 2017, manifestantes protestam contra reformas da Previdência e das leis 
trabalhistas proopostas por Temer - Adriano Vizoni - 30.jun.2017/Folhapress  
 

Sem apoio político suficiente para fazer reformas firmes, as recentes gestões de Dilma 
Rousseff e Michel Temer buscaram restrições pontuais e revisões para reduzir gastos. 

Mesmo assim, ambos sofreram reveses. Após impor restrições à pensão por morte, a 
petista foi obrigada a aceitar a criação da regra 85/95, que aumenta os gastos com 
aposentadorias integrais. 

 
Temer até aprovou a reforma em comissão da Câmara, mas recuou após ter seu apoio 

enfraquecido por denúncias de corrupção. Teve de se contentar com um pente-fino. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/previdencia-teve-idade-minima-no-brasil-em-1888-veja-sua-evolucao.shtml


Caixas de pensões criadas há quase um século e regimes próprios de previdência já 
adotaram, por exemplo, sistemas de capitalização, no qual o rendimento do dinheiro 
aplicado paga os benefícios. 

 
O modelo, porém, foi prejudicado por erros de gestão e corrupção, afirma Santos, do 

Ieprev. 
 

Mudanças na Previdência ao longo do tempo 
As regras para conseguir um benefício da Previdência já foram bem mais duras para 
os brasileiros; aposentadorias já tiveram idade mínima e benefícios podiam ser 

menores do que o salário mínimo 
 

1888 
Decretada a aposentadoria dos empregados dos Correios, com idade mínima de 60 
anos e tempo de serviço de 30 anos 

Caixas de socorros e fundos de pensões passam a surgir para outras categorias do 
serviço público 

 
1923 
O ponto de partida para a Previdência no Brasil é o decreto 4.682, de 24 de janeiro de 

1923, conhecido como Lei Elói Chaves 
A lei do deputado paulista Elói Chaves criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões para 

empregados das diversas empresas ferroviárias da época 
 
1931 

As regras da Caixa de Aposentadorias e Pensões (Lei Elói Chaves) são estendidas a 
todos os servidores públicos 

 
1933 
Criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, considerado o primeiro 

órgão nacional de previdência social 
 

1945 
Aposentadorias não podem ser inferiores a 70% do salário mínimo 
Pensões por morte não podem ser menores do que 35% do piso salarial 

 
1954 

Getúlio Vargas institui o Regulamento Geral  dos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões; a medida uniformiza regras para concessões de benefícios previdenciários 
para trabalhadores do setor privado 

Veja alguns pontos: 
 — Contribuintes 

 Todo trabalhador empregado passa a ser segurado obrigatório 
 Autônomos, domésticos e rurais têm opção de contribuir ou não 

 — Benefícios 
 Os segurados podem ter auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, 

aposentadoria por velhice, auxílio-maternidade e pensão 

  
 — Cálculo 

 O salário de benefício passa a ser igual à média das últimas 36 remunerações 
 O valor da aposentadoria não pode mais ser inferior ao salário mínimo regional 
 — Incapacidade 

 O auxílio-doença requer 12 recolhimentos mensais e avaliação da perícia 
 O auxílio pago por 24 meses é convertido em aposentadoria por invalidez 

 — Aposentadoria por velhice 
 Concedida a mulheres e homens que completarem 65 anos de idade e 60 

contribuições mensais 

 
 



1960 
Unificadas as regras para institutos de aposentadorias 
  

Veja algumas mudanças: 
— Idade mínima 

Nas aposentadorias por velhice, as exigências passam a ser: 
 60 anos de idade, para mulheres, e 65 anos de idade, para homens 

 60 contribuições mensais (para mulheres e homens) 
— Aposentadoria por tempo de serviço 

 O trabalhador com 30 ou 35 anos de serviço pode se aposentar 

 Com 30 anos de serviço, a renda é de 80% do salário de benefício; com 35 
anos, de 100% 

 Para receber o benefício, é obrigatório ter completado 55 anos de idade 
— Bônus para o aposentado que trabalha 

 O aposentado com 30 anos de serviço que continua no emprego ganha bônus 

de 4% do benefício a cada ano a mais de contribuição, até o limite de 20% 
 — Aposentadoria especial 

 O trabalhador em atividades penosas, insalubres ou perigosas pode se 
aposentar aos 50 anos de idade 

 Para isso, é preciso ter trabalhado por 15, 20 ou 25 anos, conforme o risco da 

atividade desempenhada 
 

1964 
O presidente Castelo Branco cria uma comissão para reformar a Previdência. Entre as 
principais medidas propostas pelo governo militar estão: 

 Incluir o trabalhador rural na Previdência 
 Equilibrar as contas públicas 

 Evitar o colapso dos institutos de previdência 
 Estruturar a administração da Previdência Social 

 

1966 
É criado o INPS (Instituto de Aposentadorias e Pensões no Instituto Nacional de 

Previdência Social), reunindo seis institutos previdenciários 
 
1969 

Empregados de empresas rurais são incluídos em um plano básico de Previdência 
Social e passam a ter aposentadoria por velhice ou invalidez, auxílio-doença e pensão 

 
1971 
Produtores rurais passam a contar com a cobertura básica da Previdência 

A receita passa a ser de recolhimento mínimo de 2% sobre a produção rural 
A aposentadoria rural por velhice (aos 65 anos) é de 50% do salário mínimo 

Só um membro da família pode receber a aposentadoria 
 

1974 
Maiores de 70 anos ou inválidos que não têm remuneração passam a contar com a 
renda mensal vitalícia 

Para ter acesso, é preciso ter realizado 12 contribuições ou ter trabalhado por cinco 
anos, mesmo sem ter feito recolhimentos 

 
1975 
O aposentado que volta a trabalhar ganha o direito ao pecúlio (devolução dos valores 

contribuídos) 
A liberação dos valores, com correção, ocorre após 36 meses de recolhimentos ou 

morte do segurado 
 
1984 

A aposentadoria especial por insalubridade deixa de ter idade mínima de 55 anos 
A aposentadoria por invalidez não é mais automática após dois anos de auxílio-doença 



A carência de 60 contribuições passa a ser exigida para as aposentadorias 
Reformas são discutidas em vários governos 
Reformas para equilibrar a Previdência foram discutidas em quase todos os governos 

após a redemocratização; muitas tentativas não conseguiram avançar, e as mudanças 
que foram realizadas não solucionaram o problema 

 
1986 

O presidente José Sarney cria um grupo de trabalho para discutir a reforma da 
Previdência 
 

1990 
É criado o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), por meio da fusão entre Iapas 

e INPS 
 
1991 

A lei 8.213, de 24 de julho de 1991, instituiu o Plano de Benefícios da Previdência 
Social 

 
Os benefícios não podem ser inferiores ao salário mínimo 
A idade mínima do trabalhador rural é reduzida para 55 anos (mulheres) e 60 anos 

(homens) 
 

Para novos inscritos, a carência da aposentadoria por idade sobe de 60 para 180 
contribuições (15 anos) 
 

1998 
O governo FHC aprova uma emenda constitucional para reformar a Previdência 

O fator previdenciário é criado para desestimular aposentadorias precoces 
A aposentadoria integral no setor público passa a ter limite de idade  
de 48 anos (mulheres) e 53 anos (homens) 

 
2003 

O governo do presidente Lula reforma a Previdência do setor público 
A idade mínima para a aposentadoria integral no funcionalismo passa a ser de 55 anos 
(mulheres) e 60 anos (homens) 

 
2004 

Sobe de cinco para dez anos o prazo para pedir revisão do cálculo do benefício 
 
2013 

O governo Dilma Rousseff cria a aposentadoria da pessoa com deficiência 
O benefício do deficiente reduz em até dez anos o tempo de contribuição exigido 

 
2014 

Medida provisória de Dilma Rousseff impõe as seguintes restrições à pensão por 
morte: 

 A pensão deixa de ser vitalícia para beneficiários com menos de 44 anos 

 O valor da pensão para o cônjuge cai para 50% do benefício original 
 É exigido o mínimo de dois anos de casamento ou união para ter direito à 

concessão  
 O benefício também passa ter carência de 24 contribuições mensais 
  

2015 
O Congresso devolve o valor integral para a pensão por morte 

O tempo mínimo de contribuição cai para um ano e seis meses 
Aprovada a fórmula 85/95 para a concessão de aposentadorias por tempo de 
contribuição integrais 

 



2016 
A gestão Michel Temer faz um pente-fino nos benefícios por incapacidade 
O pente-fino resultou no corte de 730 mil auxílios-doença e aposentadorias por 

invalidez 
 

O que ainda pode acontecer 
A equipe do presidente Jair Bolsonaro estuda diversas mudanças na Previdência 

 
Idade mínima 
A aposentadoria por tempo de contribuição, sem idade mínima, deixará de ser possível 

após o fim do período de transição 
O governo avalia as seguintes idades mínimas: 

 62 ou 63 anos de idade, para mulheres 
 65 anos de idade, para homens 

 

Capitalização 
Os novos contribuintes poderão ser filiados a um sistema de previdência de 

capitalização 
 
Na capitalização, o trabalhador faz uma espécie de poupança para poder receber uma 

aposentadoria 
 

Hoje, o sistema é de repartição simples, no qual os trabalhadores da 
ativa pagam os benefícios dos aposentados 
 

Novo pente-fino 
O governo quer passar um pente-fino nos benefícios do INSS 

Até 3 milhões debenefícios com indícios de irregularidades poderão ser revisados 
 
Regimes unificados 

Aposentadorias de trabalhadores dos setores público e privado podem ser unificadas 
em um único regime 

Fontes: Secretaria de Previdência, MP 664/2014, EC nº 20/1998, leis 3.807/1960, 6.243/1975, 6.179/1974, 8.213/1991, decretos 

35.448/1954, 704/1969, 564/1969, 54.067/1964, 92.654/1986 e 89.312/1984 e lei complementar 11/1971 

 

'Aposentadoria como conhecemos hoje vai desaparecer', diz economista 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo 

  
Para Hélio Zylberstajn, com menos vínculos de emprego, Previdência do 
futuro vai depender de renda básica universal e poupança individual  
 

Os vínculos de emprego são cada vez mais raros e, no futuro, a aposentadoria como 
conhecemos vai acabar, afirma o professor da USP e pesquisador da Fipe Hélio 

Zylberstajn. 
 
Para substituir um sistema hoje dependente de contribuições sobre a folha de salário, 

ele defende uma aposentadoria de três pernas: renda universal para idosos, 
Previdência no modelo atual e sistema de capitalização (no qual quem ganha acima 

de um teto tem uma conta individual). 
 

A proposta da Fipe, coordenada por Zylberstajn, é apoiada por entidades do mercado 
de planos de previdência —Fenaprevi, Abrapp, CNseg e ICSS. “É um avanço enorme, 
um setor empresarial que não tem receio de dizer que gostaria que essa reforma fosse 

feita. É boa para eles? É. Mas é boa para o país.” 
 

No modelo sugerido, o setor privado administraria  as contas individuais. Para impedir 
que má gestão pulverize a poupança do trabalhador, planos que não entreguem bom 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/aposentadoria-como-conhecemos-hojevai-desaparecer-diz-economista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/previdencia/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/fipe-propoe-que-mulher-com-filhos-contribua-por-menos-tempo-para-aposentadoria.shtml


rendimento seriam dissolvidos, e as contas seriam transferidas para os mais 
rentáveis.  
 

“É a melhor forma de garantir que os recursos vão ser alocados da melhor maneira. 
Se deixar com o Estado, aí, sim, pode haver problemas de governança”, afirma ele. 

 
O economista afirma que o ideal seria votar primeiro a reforma do setor público. 

“Assim ficariam no palco, com a iluminação ligada, e teriam que explicar por que 
defendem seus privilégios.” Mas também vê riscos na estratégia de fatiamento da 
reforma. 

 

  
O economista Hélio Zylberstajn em sala da Faculdade de Economia da USP, onde dá 

aulas - Narlene Bergamo/Folhapress  
 

Para os críticos, uma reforma mais radical da Previdência, estrutural, pode 
atrasar mais mudanças urgentes. Vale a pena correr esse risco? 
A reforma estrutural é para o futuro, não teria por que atrasar. Mas, se atrasar mais 

três, seis meses e chegar a uma solução definitiva, vale a pena. E, se mudar tudo 
junto, quem está há pouco tempo no sistema atual já migra para o novo, o que traz 

ganhos mais imediatos. 
 
Outra crítica é que a capitalização tem mais risco. Exemplos citados são o do 

Chile e os de Argentina e Hungria, que recuaram. 
Nesses países, eles transformaram totalmente o sistema de repartição em 

capitalização. Nossa proposta dilui os riscos, porque tem três pilares. Renda básica, 
de risco zero, e sistema de repartição —pequeno e sustentável— repõem a renda de 
75% dos trabalhadores. A capitalização tem o risco de mercado, mas também a 

possibilidade de ganhar valor. 
 

Uma questão importante é o financiamento da transição. Nosso projeto não afeta as 
contas públicas. A arrecadação do INSS é preservada. A parte de capitalização recebe 
dinheiro que hoje vai para o Fundo de Garantia [FGTS]. Outras propostas sugerem 

capitalização só escritural. Uma parte da arrecadação do INSS é remunerada, mas 
continua no Estado. Nós propomos investir no mercado, e gerar investimento e 

crescimento. 
 

O fato de ter o apoio de entidades desse mercado não abre um flanco para 
críticas de que serve aos interesses desses agentes?  
Neste país, sempre que há um setor empresarial querendo propor uma política aparece 

o temor da identificação. As entidades que apoiam o projeto da Fipe concordaram em 
aparecer como financiadoras. É o contrário do que se crítica: é transparência. É um 

avanço enorme, um setor empresarial que não tem receio de dizer que gostaria que 
essa reforma fosse feita. É boa para eles? É. Mas é boa para o país.  
 

Seriam poucos tipos de plano, parecidos, e quem oferecer mais rentabilidade a menor 
custo ganha a competição. Estamos propondo um mercado competitivo, e o Brasil tem 

escala para criá-lo de forma transparente e regulada. 
 
Como impedir que má gestão acabe com a previdência do trabalhador?  

O mercado terá que criar regras. Por exemplo, um rendimento menor que uma faixa 
em torno da média levaria à dissolução do plano e as contas seriam transferidas para 

outro plano mais rentável. É a melhor forma de garantir que os recursos vão ser 
alocados da melhor maneira. Se deixar com o Estado, aí, sim, pode haver problemas 
de governança. 



Tanto a Fipe quanto a equipe de Paulo Tafner propõem uma renda mínima 
para o idoso, mas na sua proposta o valor é mais baixo, pouco mais da metade 
do salário mínimo. Não é pouco para quem não conseguir entrar no mercado 

de trabalho formal?  
É um incentivo para que as pessoas procurem entrar no mercado de trabalho. Alguém 

que ficou 20 anos registrado vai ter a renda mínima mais metade do salário de 
contribuição. Se ela ganhava o salário mínimo, a aposentadoria será 75% do salário 

mínimo. Ela não parte do zero, e ao mesmo tempo você está dizendo “esforce-se para 
conseguir”. 
 

Mas não falamos em salário mínimo, e sim em reais. O salário mínimo desaparece 
como moeda na Previdência. 

 
Um sistema de Previdência está ligado ao mercado de trabalho formal. Mas 
caminhamos para um mundo com menos vínculos.  

É verdade, todas essas políticas estão sedimentadas no vínculo de emprego, e ele está 
desaparecendo. Será preciso repensar toda a regulamentação, todo o direito do 

trabalho. 
 
Daqui a 30 ou 40 anos, a aposentadoria como conhecemos vai desaparecer ou se 

reduzir muito, porque ninguém vai ter emprego. Mas todo mundo precisará ter 
poupança. Provavelmente a aposentadoria do futuro vai ser a renda universal e a 

capitalização, e nossa proposta já encaminha para isso. 
 
A proposta da Fipe menciona um pilar de poupança voluntária, mas estudos 

mostram que os brasileiros têm pouca propensão à poupança.   
Em parte isso acontece por causa do nosso modelo atual, de repartição. Por que vou 

poupar se o Estado vai cuidar da minha aposentadoria? Para incentivar o investimento, 
é preciso reduzir a parte de repartição. Nos Estados Unidos, por exemplo, o 
trabalhador tem um plano fechado, da empresa em que trabalha e faz uma 

aposentadoria privada. A aposentadoria de Previdência é deste tamanhinho. 
 

É uma concepção diferente de papel do Estado, não é?  
As propostas que criam pilar de capitalização vão nesse sentido também, de transferir 
responsabilidade para o indivíduo. Pelo que vem sendo divulgado, eles vão propôr 

uma perna de mercado, mas ela não vai ser dominante. 
 

Temer errou na comunicação. Prevaleceu o discurso de que iriam “matar os 
velhinhos”. Como evitar esse revés?  
A estratégia pode ser ainda mais importante que a comunicação. Quando junta tudo, 

grupos que não querem ter seus privilégios atingidos atacam o projeto dizendo que 
ele prejudica os pobres. Bagunça tudo. 

 
Defende fatiar a reforma? Sim e não. Se fosse possível, o ideal seria votar primeiro 

a nova Previdência, que é só para o futuro, mais fácil de explicar e de passar. Depois, 
a parte dos funcionários públicos. Só eles. Porque aí ficariam no palco, com a 
iluminação ligada, e teriam que explicar por que defendem tanto seus privilégios. Por 

que se aposentam com salário integral? Reajuste igual ao da ativa? 
 

O terceiro passo seria o INSS, e mostrar que o pobre já se aposenta por idade mínima, 
de 65 anos. Nada mais justo que 65 para todo mundo. 
 

O ideal seria fatiar nessa ordem. Mas qual é o governo que conseguiria ganhar três 
batalhas de PEC [proposta de emenda constitucional, que precisa ser aprovada por 

dois terços dos parlamentares] num mesmo ano?  
 
O trade-off é este:  enviar tudo junto, com alto risco de ter que ceder em pontos 

importantes, ou algo mais seguro, mas mais difícil de passar. 



Sua proposta retira parte da Previdência da Constituição. Não é uma faca de 
dois gumes? Não facilita mudanças que agravam as contas públicas?  
 

É um dilema que temos enfrentado desde 1988. A ideia de vincular tudo, para que 
ninguém mexa. Prefiro tratar tudo em legislação complementar ou ordinária, porque 

essa é a função do Congresso. Quer mudar? Faz um grande debate e vota. Qual o 
sentido de congelar tudo na Constituição e depois não conseguir mexer? 

 
Raio-X 
Hélio Zylberstajn, 73, é professor da Faculdade de Economia da USP, especialista em 

mercado de trabalho, pesquisador da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) e coordenador de uma proposta de reforma da Previdência enviada ao 

governo Bolsonaro 

 

Incentivos fiscais não acabam já, diz secretário 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 19-01-2019) 
 

Carlos da Costa afirma que governo está revendo todos os subsídios para 
torná-los mais efetivos  
Embora tenha adotado discurso contrário à concessão de incentivos fiscais, a equipe 

econômica de Jair Bolsonaro trabalha com a ordem de rever os benefícios de  
maneira gradual e sem surpresas para os empresários. 

 
A orientação não é a de encerrá-los, como chegou a decretar a área econômica do ex-
presidente Michel Temer (MDB), que via no vencimento do prazo de validade desses 

programas a única porta de saída possível para cortar a dependência do setor privado 
ao incentivo tributário. 

 
O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério  
da Economia, Carlos da Costa, disse à Folha que fará uma revisão dos incentivos, mas  

que isso não deve ser lido como o fim dos programas. 
 

“Estamos revendo todos os incentivos e subsídios. Não para acabar, é importante isso. 
Vai acabar com todos?  
 

Não. Estamos revendo para redirecioná-los, quando for o caso, para torná-los mais 
efetivos”, afirmou. 

 
A secretaria de Costa está sob o comando do ministro Paulo Guedes, que é contra 
benefícios setoriais e defende que o governo cesse a concessão desses incentivos —

que reduzem o imposto pago por empresas graças a projetos de lei aprovados no  
Congresso Nacional. 

 
Em entrevista concedida à GloboNews pouco antes da eleição de Bolsonaro, Guedes 

afirmou que uma fatia de até R$ 60 bilhões dos recursos previstos para desonerações 
em 2019 poderia ser cortada e redirecionada para reduzir o déficit fiscal, previsto em 
R$ 139 bilhões neste ano. 

 

  
O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade Carlos da Costa 

em seu gabinete, em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress  
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Agora, após assumir o posto, a ideia não deve ser concretizada, pelo menos não tão  
rapidamente. Segundo Costa, o governo vai manter os R$ 376 bilhões que a União 
prevê gastar neste ano com incentivos tributários e outros tipos de benefício. 

 
“Nossa tendência é não rever, porque gostamos de fazer as coisas de maneira 

previsível e gradual. Se houver coisas que saltam aos olhos e que sejam importantes 
para a população, é possível [uma revisão], mas não é provável”, afirmou. 

 
Costa demonstra não querer abrir uma guerra santa contra esses programas, mas 
promete torná-los mais efetivos. 

 
Um deles é a Zona Franca de Manaus, que, na avaliação do secretário, não é eficiente 

e não sobreviveria sem os incentivos do governo. Neste ano, a União prevê despender 
R$ 24,7 bilhões em benefícios tributários na região. 
 

“A Zona Franca é um exemplo, estamos revendo e vamos rever profundamente. Não 
para acabar. Está resolvida e vai até 2073, respeitamos o Congresso Nacional, mas 

vamos tornar esses benefícios mais efetivos”, afirmou. 
 
O programa —que reduz o imposto de empresas que se instalam no Polo Industrial de 

Manaus e também em áreas de livre-comércio em Roraima, Acre, Rondônia e Amapá— 
é alvo de críticas de economistas e de membros da atual equipe econômica. 

 
O principal argumento é que o custo-benefício do programa é baixo, ou seja, são 
gerados poucos empregos a preço alto. “Precisamos entender o que faz sentido na 

Amazônia: cosméticos, fármacos, biodiversidade, defesa. Atividades que estejam de 
acordo com as vocações da iniciativa privada local”, disse, também citando atividades 

como turismo e piscicultura. 
 
Hoje, o principal motor da Zona Franca é a produção industrial, com fábricas de 

motocicletas, televisores e equipamentos de informática. 
 

Costa afirmou que o governo não vai eleger setores prioritários, mas trabalhar com os 
governadores para entender e estimular as vocações locais. 
 

O objetivo é que, no futuro, a economia da região seja sustentável e não dependa da 
ajuda federal. 

 
Prestes a sair do comando da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), 
Appio Tolentino afirma que o argumento de Costa é de quem não conhece a região. O 

superintendente será substituído pelo coronel da reserva Alfredo Menezes. 
 

Para Tolentino, uma mudança de setores atendidos exigiria décadas de adaptação e 
investimentos, sob o risco de abandono pelas empresas que hoje atuam no local. 

 
Em 2018, fabricantes de concentrado de refrigerante sofreram um revés depois que o 
governo decidiu cortar créditos tributários concedidos ao setor. O benefício será 

reduzido gradualmente até 2020. 
 

Na avaliação do superintendente da Suframa, a retirada desse benefício é um 
precedente perigoso que pode levar a mudanças em outras áreas. 
 

“Quando você retira o crédito do concentrado de refrigerante, você abre brecha para 
amanhã retirar o crédito da motocicleta, o crédito de televisores. Isso vai quebrar a 

Zona Franca”, afirmou. 
 
Ele acredita que mudanças mal planejadas na concessão de benefícios à região podem 

fazer com que a população local seja obrigada a buscar subsistência no desmatamento 
ilegal da floresta ou na mineração irregular. 
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O presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, Francisco Mourão 
Júnior, vê com bons olhos a inclusão de mais setores na Zona Franca, mas afirma que 
isso não pode colocar em risco o modelo atual. 

 
“Quanto tempo vai demorar para esses novos projetos se desenvolverem e gerarem 

emprego e renda? É um governo de quatro anos, e o programa tem 50 anos”, diz. 
 

A desburocratização está na agenda de Costa, que promete reduzir a complexidade de 
análise dos PPBs (processos produtivos básicos) nos primeiros cem dias de sua gestão. 
 

A agenda de redução da burocracia, entretanto, deve levar tempo para ser replicada 
no ministério como um todo. O governo anunciou que revogaria uma série de decretos 

e portarias já neste mês para simplificar as regras no país, mas, ao menos na 
secretaria de Costa, isso não será possível. 
 

“Temos uma limitação, o Congresso está fechado, vai demorar até a gente pode fazer 
trabalhos que envolvam alterações e revogações de leis. Tem pouca coisa infralegal a 

ser feita para aumentar a produtividade, o emprego e a competitividade que a gente 
consiga resolver em uma canetada”, disse. 
 

Entrar na Bolsa exige otimismo com governo Bolsonaro 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo  

 
Com o Ibovespa recorde, investidor precisa acreditar que economia vai 
melhorar ainda mais  
 

Após três recordes batidos apenas na semana passada, mesmo aqueles investidores 
mais conservadores agora se questionam sobre entrar na Bolsa na expectativa de 

lucrar com a alta. 
 
A resposta, entrar ou não, depende da confiança sobre o governo Bolsonaro e a 

capacidade de aprovação das reformas prometidas, especialmente a da Previdência. 
A decisão passa também por avaliar turbulências políticas, que tendem a afetar as 

expectativas para a economia. 
 
As projeções mais otimistas do mercado indicam que o Ibovespa, o principal índice 

acionário brasileiro e que reúne as ações mais negociadas, poderia alcançar os 140 
mil pontos ao final deste ano. 

 
A Bolsa fechou na sexta-feira a 96 mil pontos, acumulando alta de quase 10% apenas 
nas primeiras semanas de 2019.  

 
Investir na Bolsa agora significaria lucrar 45% assumindo que o cenário mais otimista 

vai se materializar. 
 
Mas o mercado financeiro sempre antecipa na Bolsa suas expectativas de melhora da 

economia. Isso explica por que a Bolsa acelerou a alta conforme o agora presidente, 
Jair Bolsonaro (PSL), se consolidava nas pesquisas à frente de Fernando Haddad (PT). 

Ao esperar novas altas, especialmente diante de recordes, o investidor assume que 
ainda há espaço para maior crescimento econômico. 

 
Em 2018, a Bolsa subiu 15% e encerrou a 88 mil pontos —no começo do ano, se falava 
em 110 mil pontos, o que teria levado o Ibovespa a se valorizar quase 40%.  

 
Agora investidores apostam suas fichas na reforma da Previdência, considerada chave 

para o reequilíbrio das contas públicas. 
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Pessoas do governo disseram que o presidente receberia a proposta da equipe 
econômica para mudança nas aposentadorias nesse final de semana. O texto seria 
analisado durante a viagem a Davos, na Suíça, onde ele participa do Fórum Econômico 

Mundial. 
 

Alguns pontos que estão em estudo foram divulgados nas últimas semanas, parte 
indicando uma reforma dura, outra sugerindo regras mais brandas a trabalhadores. 

Na régua do mercado financeiro, quanto mais rígida e rápida for a reforma, maior será 
o benefício para a economia. 
 

Ainda não está claro, porém, se o próprio presidente aceitará submeter ao Congresso 
um texto muito duro. Desde a campanha, Bolsonaro vinha repetindo que não 

adiantaria apresentar um projeto bom aos olhos do mercado, mas sem chances de 
aprovação. 
 

O presidente já expressou desejo de manter idades diferentes para aposentadoria de 
homens e mulheres, o que contraria ambições de reformistas mais exigentes  —grupo 

que inclui o ministro da Economia, Paulo Guedes. 
 
Se essas divergências de fato irão se transformar em dificuldade de aprovação de uma 

reforma e se traduzir em turbulência no mercado financeiro, só será possível mensurar 
após o início das atividades do Congresso, em 1º de fevereiro. 

 
Bolsonaro enfrenta também os primeiros ruídos com a própria base. A delegação de 
11 deputados eleitos pelo PSL que está na China a convite do país reclama da falta de 

apoio do governo após críticas de Olavo de Carvalho, um dos gurus de Bolsonaro, em 
redes sociais. Clama por defesa pública e ameaça com a perda de votos para a 

Previdência. 
 
Isso se soma à crise política em torno de Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Senador 

eleito pelo PSL-RJ, ele é citado em investigação de movimentações atípicas de dinheiro 
em seu gabinete como deputado estadual pelo Rio de Janeiro. A investigação, que era 

sobre seu assessor Fabrício Queiroz, foi suspensa temporariamente no Supremo 
Tribunal Federal a pedido de Flávio. 
 

Analistas de mercado começam a incluir essa crise em suas análises diárias, mesmo 
que o noticiário não tenha exercido até o momento qualquer pressão na Bolsa de 

Valores. 
 
“A suspensão da investigação que atinge Flávio Bolsonaro cria ruídos e se mantém 

pedra no sapato presidencial: abre espaço para conflito com discurso de campanha e 
vira munição para a oposição na volta do recesso parlamentar”, escreveu a XP. 

 
Investidores esperavam aprovação da reforma da Previdência ainda sob o governo 

Temer, mas o projeto acabou sepultado após as denúncias reveladas em acordo de 
delação de Joesley Batista, da JBS. 
 

Ele entregou gravação de conversa com o então presidente, em que Temer 
supostamente endossa o pagamento de propina ao ex-deputado Eduardo Cunha na 

cadeia.  
 
O caso levou a Bolsa a ter a maior queda diária em quase nove anos. Mesmo com a 

recuperação do índice, investidores guardam na memória o episódio. Depois dele, 
Temer usou seu capital político para barrar denúncias no Congresso e a até então 

prioritária reforma foi esquecida. 
 
“Da última vez que o mercado comprou antecipadamente [a reforma] aconteceu o 

‘Joesley Day’”, disse Ricardo Peretti, do Santander. Ele atribuiu a isso a reticência do 
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retorno de investidores estrangeiros à Bolsa. A confirmação do Ibovespa em 140 mil 
pontos depende do dinheiro externo. 
 

Em 2018, investidores estrangeiros sacaram R$ 11,5 bilhões, reflexo da turbulência 
global iniciada pela alta das taxas de juros nos Estados Unidos e agravada pela guerra 

comercial entre americanos e chineses. 
 

Os saques fizeram estrangeiros perderem participação de mercado na Bolsa —48,9% 
dos investidores eram de fora do país, percentual que cai para 46,7% neste começo 
de ano. 

 
Já o pequeno investidor local tem participação de 18,6%, acima dos 17,9% de 2018. 

Não há muita dúvida entre analistas que, em caso de avanço das reformas, os 
estrangeiros voltarão. Isso deve ocorrer mesmo que o exterior piore: o Brasil seria um 
refúgio para investimentos. 

 
Todas essas projeções têm um conflito embutido: são feitas por analistas de bancos e 

corretoras, que ganham dinheiro a cada compra e venda de ação. E o otimismo ajuda 
a atrair mais pessoas que, na euforia, ficam mais dispostas a operar em Bolsa. 
 

Em 'momento crítico', GM do Brasil precisa pagar os investimentos de 2011 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 20-01-2019) 

 
Montadora ameaça encerrar operação no Brasil caso não volte a dar lucro  
 

O memorando enviado por Carlos Zarlenga, presidente da General Motors Mercosul, 

aos funcionários da montadora mostra a fragilidade dos negócios neste período de 
retomada tímida no Brasil e crise na Argentina. 

 
Apesar de ser líder no mercado desde 2016, o executivo disse aos empregados que, 
após perdas nos últimos anos, a operação atingiu “um momento crítico que exige 

sacrifícios de todos”. A filial sul-americana tem sido pressionada pela matriz. 
 

A GM iniciou sua renovação de produtos no Brasil há seis anos, quando lançou o 
Chevrolet Onix. A montadora passava por um momento difícil nos EUA, recebendo 
ajuda do governo Obama após estar à beira da falência. 

 
Porém, por não ter recursos para investimentos pesados em novas plataformas —era 

preciso socorrer a matriz naquele momento—, a filial nacional baseou seus produtos 
no antigo Corsa europeu. 
 

Era uma solução em dia com o mercado brasileiro, mas precisava de um grande 
volume de vendas para tornar a operação rentável. Os novos carros concorreriam em 

faixas de entrada do mercado, com menor rentabilidade. 
 
Onix, Prisma, Spin e Cobalt obtiveram boas colocações em vendas, mas as bases de 

comparação tornaram-se rasas a partir de 2014, quando o mercado teve grande 
retração devido à crise. 

 
Faltava à General Motors do Brasil um produto de maior valor agregado que vendesse 

bem apesar da recessão. Esse carro seria um utilitário compacto nacional, que não foi 
lançado. A importação do Tracker mexicano, em baixo volume, não foi suficiente. 
 

Por não vender tanto quanto o esperado antes da crise, a filial teve dificuldades em 
recuperar os investimentos feitos na renovação da linha de produtos. 
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A montadora teve ainda problemas com a ociosidade da fábrica de São José dos 
Campos (interior de São Paulo) e o baixo volume de seu único carro de passeio 
nacional de maior preço, o Cruze.  

 
A General Motors está prestes a renovar globalmente sua linha de produtos com uma 

plataforma unificada, projeto já anunciado pela matriz. A China será o ponto principal: 
é lá que estão nascendo os novos Onix, Prisma e Tracker. 

 
O Brasil ainda deve assumir um papel de protagonismo nesse desenvolvimento, apesar 
de os departamentos de engenharia e design da marca no país terem perdido prestígio. 

Contudo, ainda precisa pagar os investimentos feitos na última renovação de veículos, 
que teve início entre 2011 e 2012. 

 
Caso não apresente bons resultados neste ano, há o risco de o Brasil continuar em 
descompasso com outros mercados de características similares em que a GM atua. 

 

Ghosn pode ter tido conduta ética questionável, diz copresidente de comitê 
da Nissan 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 20-01-2019) 
 

Órgão prepara relatório para melhorar seleção de executivos, após prisão do 
presidente da montadora  
 

O copresidente de um comitê montado pela montadora japonesa Nissan para 
examinar as acusações de má conduta financeira contra o presidente deposto Carlos 
Ghosn disse acreditar que ele tenha tido conduta ética "questionável". 

 
Ghosn tem nas costas três acusações de má conduta financeira e está detido em 

Tóquio desde sua prisão no dia 19 de novembro. Ele nega as acusações, que incluem 
sonegação de seu próprio salário por oito anos e transferência temporária de perdas 
financeiras pessoais para os balanços da Nissan. 

 
"Tendo lido o relatório sobre a investigação interna, minha impressão inicial foi de que 

o diretor da empresa pode ter tido padrões éticos questionáveis", disse o copresidente 
do comitê, Seiichiro Nishioka, neste domingo, depois que o grupo realizou sua primeira 
reunião. 

 
As ligações para os advogados de Ghosn em Tóquio não foram atendidas. 

 
Nishioka, um ex-juiz, acrescentou que também viu problemas na direção da Nissan, 
incluindo o processo de determinação de remuneração para diretores. 

 
O comitê, composto por três diretores externos da Nissan e quatro membros 

terceirizados, espera se reunir três ou quatro vezes antes de fazer recomendações ao 
conselho da Nissan em março sobre como deixar mais rigorosos os processos de 
remuneração de diretores e seleção de presidentes. 

 
Todos os sete membros participaram da primeira reunião em Tóquio, incluindo Jean-

Baptiste Duzan, diretor externo da Nissan na França. 
 

Durante quatro horas, eles discutiram assuntos como, por exemplo, quanto poder 
vinha sendo concentrado nas mãos de Ghosn durante anos, revelou Nishioka, e 
possíveis maneiras de evitar esse problema no futuro. 

 
Nishioka acrescentou que tal concentração de autoridade em um só executivo é algo 

"questionável". 
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França pede ao Japão que considere fusão Renault-Nissan, diz agência 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 20-01-2019) 
 

Segundo a imprensa japonesa, possibilidade tem aval do presidente francês, 
Emmanuel Macron  
 

De visita a Tóquio esta semana, representantes do governo francês pediram ao Japão 
que contemple uma fusão entre a Renault e a Nissan, informou a imprensa japonesa 
neste domingo (20). 

 
O pedido ocorre dois meses após a detenção de Carlos Ghosn, promotor da aliança 

entre esses dois grupos. 
 

O Estado francês é o primeiro acionista da Renault, com 15,01% do capital, enquanto 
a Nissan tem 15% do construtor francês, mas sem direito a voto na assembleia geral. 
E, enquanto a Renault controla 43% do fabricante japonês Nissan, o qual salvou da 

falência há 20 anos, a Nissan conta com 34% da Mitsubishi Motors, última empresa a 
integrar essa aliança que surgiu em 1999. 

 
Durante uma reunião com autoridades japonesas, a delegação francesa pôs sobre a 
mesa um pedido de fusão, informou a agência de notícias Kyodo, neste domingo, 

citando pessoas próximas ao caso. 
 

Essa possibilidade conta com o aval do presidente francês, Emmanuel Macron, ainda 
segundo a Kyodo. 
 

O jornal econômico japonês Nikkei relata que a japonesa Nissan se opõe a dar maior 
influência à França na empresa. 

 
Em visita ao Egito, o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, desmentiu neste 
domingo as versões publicadas pela imprensa japonesa e disse que a perspectiva de 

uma fusão Renault-Nissan "não está sobre a mesa". 
 

"O tema não está sobre a mesa hoje. O que está sobre a mesa hoje é a gestão da 
Renault", afirmou Le Maire, no Cairo. 
 

Ghosn, que está detido em Tóquio desde 19 de novembro, é alvo de três acusações, 
por abuso de confiança e outras infrações financeiras, como por supostamente 

transferir temporariamente perdas pessoais com investimentos para a Nissan e por 
ocultar parte sua renda durante três anos. Ele nega todas as acusações. 
 

Na sexta-feira (18), a Nissan e a Mitsubishi disseram que o executivo teria recebido 
indevidamente US$ 9 milhões de compensação da joint venture entre as montadoras, 

levantando a possibilidade de que seu presidente deposto enfrente uma nova acusação 
de peculato. 
 

As montadoras afirmaram terem descoberto, por uma investigação interna, que a joint 
venture Nissan-Mitsubishi B.V., com sede na Holanda, realizou os pagamentos  sem o 

conhecimento dos outros dois diretores da unidade: Hiroto Saikawa, presidente-
executivo da Nissan, e Osamu Masuko, à frente da Mitsubishi. 

 
De acordo com a equipe jurídica da Mitsubishi, entre abril e novembro de 2018, Ghosn 
recebeu cerca de € 5,8 milhões de euros (US$ 6,61 milhões) em remuneração anual 

por seu papel de diretor administrativo, uma taxa de assinatura de € 1,4 milhão e um 
incentivo não revelado da JV. 
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A unidade destinava-se a financiar despesas para a parceria, incluindo honorários de 
consultoria, atividades promocionais conjuntas, uso do espaço de trabalho e jatos 
corporativos, disse Masuko. 

 
"Desde o momento que a unidade foi estabelecida até quando me disseram sobre os 

pagamentos, eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que a unidade estava 
sendo usada para tais pagamentos", acrescentou Masuko. 

 
A prisão de Ghosn, que liderou a recuperação da Nissan há duas décadas, e a lista de 
acusações contra ele abalaram a indústria automobilística, enquanto turvam as 

perspectivas da aliança tripartida da Nissan com a Mitsubishi e a francesa Renault. 
 

Nos últimos dias, a Renault sofreu muita pressão de seu maior acionista, o governo 
francês, para substituir Ghosn como presidente-executivo e presidente do conselho.  
 

A montadora francesa, no entanto, confirmou na quinta-feira (17) que estava 
considerando uma nova liderança, depois que o ministro das Finanças, Bruno Le 

Maire, convocou publicamente uma reunião do conselho para tratar da sucessão. 
 
O pagamento de Ghosn tem sido assunto muito debatido nas assembleias de 

acionistas da Renault, onde ele perdeu uma votação sobre o assunto há alguns anos. 
 

Futuro da GM no Brasil depende de montadora voltar a lucrar, diz presidente 

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 20-01-2019)  
 

Memorando enviado a funcionários fala que momento exige sacrifícios  
 

A General Motors alertou seus funcionários no Brasil de que novos investimentos locais 

dependem de um doloroso plano para voltar a lucrar no país. 
 
Em uma mensagem divulgada nas fábricas brasileiras, o principal executivo 

da GM para o Brasil e a Argentina, Carlos Zarlenga, disse que após incorrer em fortes 
perdas nos últimos três anos, a operação atingiu “um momento crítico que exige 

sacrifícios de todos”. 
 
O memorando referiu-se a comentários feitos pela presidente-executiva, Mary Barra, 

durante uma apresentação a investidores na semana passada sobre desafios na 
América do Sul. "Não vamos continuar empregando capital para perder dinheiro", disse 

ela, em trecho citado por Zarlenga, presidente da GM Mercosul. 
 
Representantes da GM no Brasil não comentaram imediatamente o memorando, que 

foi noticiado primeiramente pelo jornal O Estado de S.Paulo. 
 

O tom sombrio foi um choque para alguns dos funcionários no Brasil, onde a GM é 
líder de vendas, à frente de Volkswagen e Fiat Chrysler. Em 2018, a montadora foi 
responsável por 389,5 mil de um total de 2,6 milhões de carros vendidos pela indústria 

automotiva. 
 

O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Renato 
Almeida, chamou o comunicado da GM de "absurdo". 

 
A empresa está passando por um bom momento no Brasil, disse ele. "Não existe 
justificativo para eles sugerirem que vão fechar as operações". 

 
Em comunicado, o sindicato disse ainda que "a GM instaura um clima de apreensão 

entre os trabalhadores, afirmando que 2018 foi um ano de prejuízos para as plantas 
da América do Sul e que 2019 será decisivo para o futuro da fábrica. Ressalte-se que 
a GM detém 20% do mercado brasileiro e não está em crise financeira", diz o texto. 
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Sindicato e montadora terão uma reunião na próxima terça-feira (22). 
 

Em abril de 2018, Zarlenga elogiou uma nova família de carros de baixo custo que 
está chegando às concessionárias brasileiras este ano. Ele disse que as reduções de 

custo durante a recessão, incluindo um corte de 35% nos postos de trabalho 
brasileiros, levou a um pequeno lucro na América do Sul em 2017. 

 
Leia a íntegra do comunicado aos funcionários 
Mensagem do presidente da GM Mercosul – Carlos Zarlenga 

 
Nos últimos meses, vocês têm acompanhado o esforço da corporação em reestruturar-

se globalmente. Também no Brasil, vivemos um momento muito crítico.   
 
Esta situação tem gerado muitos rumores entre o nosso pessoal, e nos últimos dias a 

liderança tem recebido muitas perguntas sobre o nosso futuro. 
 

Semana passada, durante o anúncio de resultados de 2018 aos acionistas, nossa 
presidente global Mary Barra falou com a imprensa. Veja o que foi reportado: 
 

The Detroit News – publicado em 11/01/19 
Barra hinted repeatedly that GM is considering exiting South America. Brazil and 

Argentina, 
 
GM's largest South American markets, continue to prove challenging, she said. The 

company is working with "key stakeholders" in the region to take all necessary actions 
to either improve the business "or consider other options." Said Barra: "We are not 

going to keep deploying capital to lose money.” 
 
TRADUÇÃO: 

"'Barra deu sinais de que a GM está considerando sair da América do Sul. O Brasil e a 
Argentina, os maiores mercados sul-americanos da GM, continuam sendo 

desafiadores', disse ela. A empresa está trabalhando com as 'partes interessadas' na 
região para tomar todas as ações necessárias para melhorar o negócio 'ou considerar 
outras opções'. 

 
Disse Barra: 'Não vamos continuar investindo para perder dinheiro'." 

 
A GM no Brasil teve um prejuízo agregado significativo no período de 2016 a 2018, 
que NÃO PODE SE REPETIR. 2019 será um ano decisivo para nossa história. O Comitê 

Executivo do Mercosul está fortemente comprometido para reverter esta situação de 
forma imediata e definitiva. Vivemos um momento crítico que vai exigir importantes 

sacrifícios de TODOS. 
 

O Comitê Executivo do Mercosul desenvolveu um plano de viabilidade que foi 
apresentado para nossa liderança global em Detroit. Esse plano requer apoio do 
governo, concessionários, empregados, sindicatos e fornecedores. Do sucesso deste 

plano dependem os investimentos da GM e o nosso futuro. 
 

Mas o tempo é curto. Obter rapidamente acordos necessários com todas as partes é 
fundamental. Já nos reunimos com os nossos concessionários --que já deram 
importantescontribuições . Também fizemos grande progresso com o governo, que 

claramente quer apoiar a nossa viabilidade; e na semana que vem estarei me reunindo 
com as lideranças sindicais e prefeitos da região. 

 
Sei que posso contar com cada um de vocês, e vocês podem contar conosco! 
Manteremos vocês informados. 

 



Aliança global entre Ford e Volkswagen existe há tempos  

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 19-01-2019)  
 

As duas montadoras desenvolvem estratégias convergentes há pelo menos 
dois anos  

  
O Ford Ranger XLT modelo 2019, apresentado no Salão do Automóvel de Detroit - 

Rebecca Cook/REUTERS  
 
A aliança global entre Ford e Volkswagen, notícia da semana na indústria, não começou 

a ser costurada em junho de 2018, mês em que a parceria foi confirmada. Nada no 
setor automotivo ocorre de uma hora para outra e, olhando para trás, é possível 

reconhecer os sinais de mudança. 
 
Há exatamente um ano, a Ford relançou a picape Ranger nos Estados Unidos, utilitário 

que estava fora daquele mercado desde 2011. Três meses depois, a marca americana 
divulgou que pretendia encerrar as vendas de carros de passeio em seu país-sede. 

 
Em paralelo a esses movimentos, a Volkswagen apresentou utilitários esportivos de 
diversos tamanhos e anunciou um investimento de US$ 50 bilhões (R$ 187,4 bilhões) 

para produzir veículos elétricos. 
 

Ao revelar detalhes da aliança, os presidentes das montadoras confirmaram que os 
primeiros produtos feitos em conjunto serão as picapes Ranger e Amarok. A Ford 
cuidará do desenvolvimento — a marca americana é referência no mercado de 

utilitários. 
 

Haverá também vans comerciais para a Europa, e mais uma vez a responsabilidade 
caberá aos engenheiros dos EUA. 
 

  
Volkswagen Amarok V6 modelo 2018 - Divulgação  

 
A empresa alemã entra com a versatilidade da plataforma modular MQB, que permite 

montar sobre a mesma base tanto um carro compacto como um utilitário esportivo 
grande —e tanto faz que sejam movidos a gasolina ou a eletricidade. A Ford não tem 
nada parecido em suas fábricas. 

 
As novidades começam a chegar ao mercado em 2023. Esse é o período que a Ford 

terá para readequar sua linha de produtos mundo afora. Os carros de passeio que 
deixarão o mercado americano devem ser substituídos por utilitários esportivos 
derivados dos novos jipinhos e jipões que a Volks está lançando. 

 
O passo seguinte da parceria envolverá veículos elétricos, mas pouco se falou do tema 

na apresentação feita pelas marcas em Detroit, na terça (15). Aí será a vez de os 
alemães assumirem o comando das ações. 
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Ao juntar as peças, conclui-se que Ford e Volkswagen desenvolvem estratégias 
convergentes há pelo menos dois anos. É a mesma sensação que temos ao assistir a 
um filme de suspense. Ao ver o desfecho da história e o flashback com as pistas, 

pensamos: "Como não percebi isso antes?". 
 

Neste sábado (19), completam-se dois meses da prisão de Carlos Ghosn em Tóquio. 
O ex-presidente da montadora japonesa Nissan é acusado sob suspeita de má conduta 

financeira. 
 
O futuro da aliança com a Renault segue incerto. A fábrica conjunta das empresas na 

Argentina, onde já é feita a picape Nissan Frontier, pode jamais produzir a Alaskan, 
modelo equivalente da Renault. 

 
Enquanto isso, a Mercedes Classe X, terceira picape a ser montada em Córdoba, está 
atrasada. Antes prevista para julho, só deve estrear no fim do ano. 

 

Faturamento da indústria de autopeças avança 18,8% 

21/01/2019 – CIMM   
 
Dados consolidados até novembro de 2018 apontam que indicadores estão 

próximos da projeção para o ano  
 

O faturamento do setor de autopeças cresceu 18,8% no acumulado de janeiro a 

novembro de 2018, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Sindipeças, 
entidade que reúne as fabricantes do setor. O levantamento representa 60 empresas 
associadas que respondem por 36,2% das vendas totais do setor no Brasil. 

 
O maior índice de crescimento veio das exportações: o faturamento líquido em reais 

avançou 27,9% na mesma base de comparação anual, enquanto as vendas para 
montadoras subiram 19,2%. Já as vendas por meio do mercado de reposição fecharam 
com alta mais tímida entre os demais, de 7,6%.  

 
Em novembro, as vendas para montadoras responderam por 64,6% do total faturado 

pela indústria de autopeças, considerando as 60 empresas associadas que 
compartilharam seus números. O índice está muito próximo da participação prevista 
pelo Sindipeças para o ano, de 64,4%. 

 
Já o mercado de reposição representou 12,5% das vendas no fechamento de 

novembro, um pouco longe da previsão de 17,2% da entidade. Por outro lado, as 
exportações já superaram as expectativas para 2018, ao encerrar novembro com 
participação de 18,7%: o Sindipeças acreditava que 13,2% do faturamento de 2018 

viria das exportações. 
 

Energia solar fotovoltaica ultrapassará a marca de 3 mil megawatts em 2019 

no Brasil 

21/01/2019 – CIMM   

 
Segundo projeções da ABSOLAR, setor solar fotovoltaico investirá este ano 

mais de R$ 5,2 bilhões, gerando mais de 15 mil novos empregos no País 
5 

Em 2018, o Brasil ultrapassou a marca histórica de 2 mil  megawatts (MW) de potência 
operacional da fonte solar fotovoltaica conectados na matriz elétrica nacional. E a 
trajetória de crescimento seguirá em ritmo acelerado em 2019. 

  
Segundo projeções da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), 

o setor solar fotovoltaico ultrapassará a marca de 3 mil MW até o final do ano, atraindo 
ao País mais de R$ 5,2 bilhões em novos investimentos privados, com a instalação de 
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mais de 1 mil  MW adicionais em sistemas de pequeno, médio e grande porte. Com 
isso, o crescimento anual do mercado será de 88,3% frente ao crescimento do ano de 
2018, ajudando a acelerar a economia nacional. 

 

 
 
“O mito de que a energia solar fotovoltaica era cara já caiu por terra. Já é uma das 

fontes renováveis mais competitivas do Brasil, com retornos sobre investimento entre 
3 e 7 anos na geração distribuída. 
 

Com isso, a energia solar fotovoltaica crescerá mais de 80% em 2019 e será uma 
grande locomotiva de prosperidade, contribuindo para o progresso e desenvolvimento 

econômico, social e ambiental do Brasil. Este será mais um ano radiante para o 
mercado solar fotovoltaico brasileiro, repleto de boas oportunidades, novos negócios, 
atração de investimentos e geração de mais empregos”, comenta o presidente do 

conselho de administração da ABSOLAR, Ronaldo Koloszuk.  
 

“O País tem um potencial solar privilegiado e poderá se tornar uma das principais 
lideranças em energia solar fotovoltaica no planeta ao longo dos próximos anos”, 
completa Koloszuk. 

  
No segmento de microgeração e minigeração distribuída solar fotovoltaica, composto 

por sistemas de pequeno e médio porte instalados em residências, comércios, 
indústrias, produtores rurais, prédios públicos e pequenos terrenos, a ABSOLAR 
projeta um crescimento do mercado de mais de 97% frente ao total adicionado em 

2018, com a entrada em operação de 628,5 MW em 2019, totalizando 1.130,4 MW até 
o final do período. 

 
Com este avanço a participação do segmento de geração distribuída no mercado solar 

fotovoltaico brasileiro subirá de 21,9% até 2018 para 34,2% até o final de 2019, 
demonstrando a relevância cada vez maior deste mercado para o setor. 
  

“A geração distribuída está em alta e é imprescindível para o avanço da energia solar 
fotovoltaica no Brasil. Ela será responsável pela movimentação de mais de R$ 3 bilhões 

em todos os estados e municípios do País, trazendo economia e sustentabilidade aos 
consumidores públicos e privados, ao mesmo tempo em que gera milhares de 
empregos locais qualificados para a população”, destaca o CEO da ABSOLAR, Rodrigo 

Sauaia. 
  

Já no segmento de geração centralizada solar fotovoltaica, composto por usinas de 
grande porte, a ABSOLAR projeta a adição de mais de 380 MW, número muito inferior 
às expectativas do mercado.  

 
O pequeno volume é resultado do cancelamento, pelo Ministério de Minas e Energia, 

de dois leilões de energia solar fotovoltaica que seriam realizados em 2016. A situação 
diminuirá a participação do segmento de geração centralizada no mercado solar 



fotovoltaico brasileiro de 78,1% até 2018 para 65,8% até o final de 2019, 
evidenciando o impacto negativo do cancelamento dos leilões de energia de 2016. 
  

“Foi um tropeço horrível e um golpe duro para o setor, que frustrou as expectativas 
do mercado, congelou investimentos internacionais estratégicos ao Brasil e prejudicou 

o desenvolvimento da fonte. O Governo Federal pode reverter este quadro, com 
previsibilidade e continuidade na contratação para evitar estas situações. Por isso, a 

ABSOLAR recomenda ao Ministério de Minas e Energia a contratação de 2.000 MW por 
ano em usinas solares fotovoltaicas de grande porte. A fonte está entre as mais 
baratas e sustentáveis do Brasil e queremos contribuir na expansão renovável e 

competitiva da matriz elétrica nacional nos leilões A-4 e A-6 de 2019, bem como junto 
aos consumidores livres”, explica o CEO da ABSOLAR, Rodrigo Sauaia. 

  
Segundo levantamento da ABSOLAR, o setor solar fotovoltaico possui mais de 20.021 
MW em estoque de projetos não-contratados de usinas solares fotovoltaicas, 

disponíveis e preparados para participar de novos leilões de energia do Governo 
Federal. 

 

ABIMAQ solicita aporte de recursos para o Moderfrota 

21/01/2019 – CIMM (publicado em 20-01-2019) 

 
“Estamos vendo que o saldo que está sobrando do Moderfrota, por volta de R$ 4 

bilhões, não chega até 31 de março de 2019, três meses antes do fim do ciclo agrícola 
do Plano Safra 2018/19, em 30 de junho.  
 

Não vai ter dinheiro para o financiamento nas principais feiras de máquinas do País, 
que começam justamente a partir desse mês”, expõe João Carlos Marchesan, 

presidente da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos, sobre a insuficiência dos valores do programa de financiamento para 
máquinas e implementos agrícolas. 

 
Marchesan sugere que para manutenção dos investimentos, ganhos de produtividade 

e produção no setor agropecuário brasileiro haja aporte de R$ 3 bilhões na linha do 
Moderfrota.  "O segmento agrícola está investindo, renovando seu parque de 
máquinas, e não podemos perder este momento". 

 
Levantamento da ABIMAQ aponta que a linha, fomentada pelo BNDES e com juros de 

7,5% a 9,5% ao ano, já consumiu R$ 4,1 bilhões no período de julho a outubro de 
2018 dos R$ 8,9 bilhões destinados para atual plano safra. Além de menos recursos, 
houve um crescimento de 58% no desembolso. 

 
O pleito solicitando o remanejamento de verbas de outros programas suplementar foi 

encaminhado para Tereza Cristina, ministra da Agricultura, e Onyx Lorenzoni, ministro 
da Casa Civil. “Continuaremos nossos esforços para defender o setor de máquinas e 

implementos agrícolas”. 
 

Robôs já são realidade em indústria de doces no nordeste do país 

21/01/2019 – CIMM (publicado em 20-01-2019) 
 

Análise de dados, automação, internet e robôs: a indústria 4.0 é um compilado de 
tudo isso e está ligada diretamente à coleta e análise de dados, tendo como princípio 
a interoperabilidade, onde o humano e o tecnológico interagem juntos. 

 
De acordo com a Pricewaterhouse Coopers (PwC), 86% das empresas que entraram 

na onda da quarta revolução industrial esperam ter custos menores e receitas maiores 
nos próximos cinco anos e 35% prometem aumentar os ganhos em mais de 20% 
dentro do mesmo período. 
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É o caso da gaúcha Docile que hoje é uma das maiores empresas de guloseimas do 
Brasil e acaba de inserir sensores que monitoram a produção de doces em tempo real, 
na unidade de Vitória de Santo Antão (PE).  

 
A tecnologia foi implantada nos setores de embalagens do seu refresco em pó e das 

balas de goma e permite acesso a informações, em tempo real, sobre tudo o que 
acontece no parque fabril, como o que está sendo produzido ou se houve paradas na 

linha de produção. 
 
“A tecnologia embarcada nesse novo modelo de produção é fundamental para 

assegurarmos nossa presença nos mercados interno e externo”, explica o gerente da 
Docile Nordeste, Eduardo Cima. “Este é primeiro passo em direção à indústria 4.0. 

Temos um longo caminho a percorrer”, destaca. Neste novo cenário, é possível 
monitorar continuamente e de forma segura toda a produção por meio do controle dos 
processos, sendo mais fácil garantir que todos os itens sejam rotulados e entregues 

da forma correta. Eficiência é a palavra de ordem neste cenário. 
 

Além disso, o Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – selecionou 56 
empresas, entre elas a Docile, para participar do projeto “Minha indústria mais 
avançada”.  

 
O objetivo é ajudá-las na adoção de um sistema de gestão voltado para trabalhar 

dentro do conceito de manufatura enxuta, garantindo, com isso, uma linha de 
produção mais segura, eficiente e com melhores índices de qualidade. “Na avaliação 
do Senai, estamos preparados para assumir um desafio como este. A entidade 

disponibilizou um consultor técnico que irá acompanhar o desenvolvimento de todo o 
projeto”, conta. 

 
O gerente explica que os sensores instalados em algumas máquinas da produção 
repassam informações, em tempo real, a um software que tabula os dados e 

disponibiliza a informação na rede. “O resultado deste projeto pode nos mostrar que 
devemos implementar este tipo de controle em todos os equipamentos”, afirma. 

 
Eduardo Cima destaca ainda que os colaboradores são fundamentais dentro dessa 
nova realidade. “Eles estão envolvidos desde o primeiro dia em que o Senai iniciou os 

trabalhos. Sem o comprometimento deles, o sistema não funcionaria”, diz. A equipe 
foi treinada e participou da elaboração do material utilizado para alimentação do 

software. 
 

Indústria 4.0 pode aumentar receita de 41% das empresas nos próximos 
cinco anos 

21/01/2019 – CIMM (publicado em 20-01-2019) 

 
Empresas líderes em diversos segmentos industriais já estão implementando 

mudanças no sentido de tornar os processos mais rápidos e eficientes.  
 
A digitalização, evidenciada pelo uso de recursos de computação em nuvem, 

inteligência artificial e Internet das Coisas (IoT), deve impulsionar o aumento no lucro 
de 41% das empresas brasileiras nos próximos cinco anos, segundo levantamento 

realizado pela PwC.  
 
As empresas líderes em diversos segmentos industriais já estão implementando 

mudanças no sentido de tornar os processos mais rápidos e eficientes. 
Entre as tendências apontadas pelo estudo “Brasil 4.0: As Oito Tecnologias 

Facilitadoras da Indústria 4.0”, feito pela Software.org, estão dados e análises, 
impressão 3D e manufatura aditiva, computação em nuvem, Internet das Coisas 
aplicada à indústria, robótica, simulação/gêmeos digitais, realidade aumentada e 

Inteligência Artificial. 

https://www.industria40.ind.br/noticias/17616-industria-40-pode-aumentar-receita-de-41-das-empresas-nos-proximos-cinco-anos
https://www.industria40.ind.br/noticias/17616-industria-40-pode-aumentar-receita-de-41-das-empresas-nos-proximos-cinco-anos


CNH Industrial reestrutura operação em todo o mundo 

21/01/2019 – CIMM (publicado em 20-01-2019) 
 

Com maior foco nos cinco segmentos em que já opera, companhia quer 
acelerar crescimento do lucro  
 

O Grupo CNH Industrial anunciou a reestruturação de toda a sua organização global a 
fim de acelerar os ganhos e o crescimento de sua lucratividade a partir de maior foco 
nos cinco segmentos de atuação: agricultura, veículos comerciais e especiais, 

construção, powertrain e serviços financeiros.  
 

Por meio de novas funções e líderes de cada segmento, a empresa prevê uma atuação 
mais centrada no cliente, com redução da complexidade das operações e gestão, ao 

mesmo tempo em que quer se tornar uma empresa mais ágil e enxuta, simplificando 
os processos de decisão, com foco também na inovação de mercado, incluindo 
modelos de negócio. 

 
“Nosso setor está experimentando uma aceleração e uma magnitude crescente de 

mudanças alimentadas por megatendências, como digitalização, automação, 
eletrificação e novos serviços. As empresas precisam se adaptar, mudar e revitalizar 
continuamente para responder a esses desafios de negócios e gerar valor a longo 

prazo com sucesso”, disse em nota o CEO da CNH Industrial, Hubertus Mühlhäuser. 
 

Segundo a empresa, os cinco segmentos operacionais serão totalmente responsáveis 
pelo crescimento global e pelo desempenho de seus respectivos negócios. No geral, a 
gestão global será simplificada pelo fortalecimento de seus segmentos de atuação 

apoiados por funções que foram modernizadas. A antiga estrutura regional (presente 
nos continentes) será em grande parte absorvida pela nova estruturação.  

 
Além disso, recursos e fundos foram realocados, permitindo que a empresa acelere 
suas atividades nas áreas de automação, veículos elétricos, digitalização e de novos 

serviços, entre outras. 
 

Para cada segmento, a CNH Industrial apontou um líder global. No de agricultura, que 
inclui as marcas Case IH e New Holland Agriculture, juntamente com a marca regional 
da Steyr (presente só na Europa), será comandado por Derek Neilson, com o cargo de 

presidente para agricultura. Anteriormente ele foi COO da região EMEA (Europa, 
Oriente Médio e África), função que exerceu desde 2015. 

 
Para veículos comerciais e especiais – que inclui caminhões e ônibus Iveco, ônibus 
Heuliez Bus, veículos fora de estrada e mineração da Iveco Astra, da marca de 

combate a incêndios Magirus e da Iveco Veículos de Defesa – terá Gerrit Marx com o 
cargo de presidente para veículos comerciais e especiais. Ele chegou ao grupo 

recentemente tem um sólido histórico no setor automotivo, incluindo no setor de 
veículos comerciais, com passagens pela Daimler Trucks e na Volkswagen em 
diferentes regiões do mundo.  

 
O segmento de construção, que considera as marcas Case COnstruction Equipment e 

New Holland Construction, será liderado por Carl Gustaf Göransson, com o cargo de 
presidente. Ele já era o responsável pelo setor de construção da empresa desde 2016.  

A área de powertrain, que concentra a marca FPT Industrial, continuará a ser liderada 
por Annalisa Stupenengo, agora denominada presidente de powertrain, função que 
assumiu em 2015. 

 
Para serviços financeiros (Banco CNH Industrial), que engloba todos os serviços 

financeiros para os setores de máquinas agrícolas, de construção e veículos comerciais 
do grupo, a companhia determinou que continuará a ser liderado por Oddone Incisa, 
no cargo de presidente, função que exerce desde 2013. 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17617-cnh-industrial-reestrutura-operacao-em-todo-o-mundo


Segundo a CNH Industrial, devido ao foco aprimorado dos cinco segmentos 
operacionais globais e a transferência relacionada de responsabilidade de negócios, o 
número e o tamanho das funções corporativas foram reduzidos e suas áreas de 

responsabilidade simplificadas. Além disso, a reestruturação busca fortalecer o Comitê 
Executivo Global (GEC), anteriormente chamado de conselho executivo do grupo. O 

órgão é responsável pela tomada de decisão operacional do grupo e por supervisionar 
o desempenho operacional dos segmentos de atuação. 

 
A empresa simplificou sua estrutura elencando novas funções e seus líderes globais, 
membros do GEC:  

 
Max Chiara continuará à frente de finanças, sustentabilidade, fusões e aquisições – 

com as mesmas atribuições de suas funções anteriores de CFO, que exerce desde 
2013, e Chief Sustainability Officer, que exerce desde 2016; 
 

Andreas Weishaar chega no grupo para liderar a área que engloba estratégia, digital, 
talentos e tecnologia da informação e comunicação;  

 
O setor de tecnologia continuará sob a responsabilidade de Alan Berger, assumindo 
formalmente o cargo de CTO (Chief Technology Officer) da empresa; Supply chain 

ficará a cargo de Tom Verbaeten, que era o chief manufacturing officer; 
 

Soluções em pós-venda será liderada por Luc Billiet, anteriormente o presidente de 
autopeças e serviços; 
 

Nos mercados considerados de alto crescimento AMEA (Ásia, Oriente Médio e África) 
Stefano Pampalone, que era o Chief Operating Officer (COO) da região composta pela 

Ásia e pelo Pacífico, assumirá a função de diretor geral e será responsável por todas 
as joint ventures e alianças estratégicas da região. 
 

Na América do Sul, Vilmar Fistarol, que era o Chief Operating Officer (COO) para 
América Latina, agora assume o cargo de diretor geral para América do Sul, Central e 

Caribe. 
 

Tesla anuncia demissão de 3.400 funcionários, e ações caem 13%  

21/01/2019 – Folha de S. Paulo (publicado em 18-01-2019) 
 

Em memorando, Elon Musk diz que 2018 foi o ano mais desafiador da empresa  
 

Tesla informou nesta sexta (18) que cortará 3.400 empregos para conter custos, já 
que planeja aumentar a produção de versões mais baratas de seu sedã Model 3. As 

demissões representam 7% da força de trabalho. 
 

Em um memorando, Elon Musk, presidente-executivo da empresa, disse que 2018 foi 
o ano “mais desafiador na história da Tesla”. 

 
Elon Musk, líder e fundador da Tesla - Bobby Yip/Reuters  

 
“Eu quero ter certeza de que você conhece todos os fatos e números e entenda que a 

estrada à frente é muito difícil”, disse Musk. “Não há outro caminho”, acrescentou. 
As ações despencaram e fecharam em queda de 13%. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/tesla-anuncia-demissao-de-3400-funcionarios-e-acoes-caem-13.shtml


A Tesla, que tem lutado para obter rentabilidade a longo prazo e manter uma forte 
pressão sobre as despesas, também disse que espera que o lucro do quarto trimestre 
seja menor do que no trimestre anterior. 

  


