
 

 

22 DE FEVEREIRO DE 2019 

Sexta-feira 

 NOVOS PROJETOS DE LEI Nº 04/2019 

 INDICADORES DE PRODUÇÃO E EMPREGO MOSTRAM RECUPERAÇÃO DA 

ATIVIDADE INDUSTRIAL, INFORMA CNI 

 SONDAGEM INDUSTRIAL 

 EMPRESAS DEVEM TRANSFORMAR GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO 

TRABALHO PARA ATENDER ESOCIAL 

 NORMA DA CVM SOBRE INCERTEZA NO CÁLCULO DE IMPOSTO PODE AUMENTAR 

CONFLITOS 

 NOVA REFORMA DA PREVIDÊNCIA É POSITIVA E CORRIGE DISTORÇÕES DO 

SISTEMA, AVALIA CNI 

 TRANSIÇÃO TORNA APOSENTADORIA PELO TETO DO INSS QUASE INACESSÍVEL 

 CÂMARA VÊ REFORMA DURA E DEVE ABRANDAR O TEXTO 

 TEXTO ACABA COM DEPÓSITOS DO FGTS E MULTA PARA APOSENTADO QUE 

TRABALHA 

 TRANSIÇÃO CRIA ABISMO PARA QUEM ESTÁ PERTO DE SE APOSENTAR POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 ENTENDA OS PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA DO GOVERNO PARA A NOVA 

PREVIDÊNCIA 

 PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA DEVE GERAR QUESTIONAMENTOS 

JURÍDICOS 

 REFORMA ACABA COM CÁLCULO 86/96 QUE DÁ APOSENTADORIA INTEGRAL 

 GOVERNADORES DO NORDESTE RESISTEM A MUDANÇAS PARA TRABALHADORES 

RURAIS E BPC 

 AINDA QUE SEJA NECESSÁRIA, REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO É SUFICIENTE, 

AVALIAM DELFIM NETTO E MARCOS LISBOA 

 CAPITALIZAÇÃO PRECISARÁ DE NOVA LEI APÓS REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
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 MODELO DE CAPITALIZAÇÃO SÓ SERÁ DISCUTIDO COM AUTORIZAÇÃO PEDIDA 

NA PEC 

 20 MILHÕES DE TRABALHADORES PODEM TER REDUÇÃO DE ALÍQUOTA, DIZ 

GOVERNO 

 ARMÍNIO DIZ QUE REFORMA É BOA, MAS QUE O IDEAL SERIA ALCANÇAR 

ECONOMIA MAIOR 

 CENTRAIS SINDICAIS DIZEM QUE REFORMA PREJUDICA MAIS POBRES 

 REFORMA TIRA DA CONSTITUIÇÃO REGRAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 DESEMPREGO É O MAIOR DOS ÚLTIMOS SETE ANOS EM 13 CAPITAIS 

BRASILEIRAS EM 2018 

 GOVERNO DE SP QUER INTERMEDIAR VENDA DA FORD EM SÃO BERNARDO 

 EMPREGADO ESPERA QUE FORD VOLTE ATRÁS 

 'PODEREMOS OCUPAR A FÁBRICA', DIZ SINDICALISTA 

 JUROS CONTROLADOS IMPULSIONARÃO A OFERTA DE RENDA FIXA AO LONGO DE 

2019 

 RANGE ROVER SPORT TERÁ NOVO MOTOR DE 400 CV 

 VENDA DE PNEUS DE PASSEIO REGRIDE 3,4% EM 2018 

 AUDI MUDA ESTRATÉGIA DE MARKETING PARA SE APROXIMAR DE CLIENTES 

MAIS JOVENS 

 SCANIA VÊ ALTA DE 10% A 20% EM 2019 

 SCANIA PROJETA MERCADO DE CAMINHÕES ATÉ 20% MAIOR EM 2019 

 SCANIA TRANSFORMA FÁBRICA DO ABC COM MANUFATURA 4.0 

 FRAS-LE CHEGA AOS 65 ANOS EM AMPLA EXPANSÃO INTERNACIONAL 

 SIDERÚRGICAS VOLTAM A LUCRAR E PODEM REGISTRAR MAIS UM ANO DE 

CRESCIMENTO 

 CSN QUER CAPTAR R$ 5 BILHÕES ATÉ O FIM DO ANO 
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CÂMBIO 

EM 22/02/2019  

 Compra Venda 

Dólar 3,764 3,764 

Euro 4,271 4,272 
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Novos Projetos de Lei nº 04/2019 

22/02/2019 – Fonte: FIEP 
 

Coordenação de Relações Governamentais - nº 04. Ano XV. 21 de fevereiro de 2019 
 

Confira nessa edição os Novos Projetos de Lei apresentados na Assembleia Legislativa 
do Estado do Paraná. 
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Indicadores de produção e emprego mostram recuperação da atividade 
industrial, informa CNI 

22/02/2019 – Fonte: CNI  
 

Pesquisa mostra que os empresários continuam otimistas e esperam o aumento da 
demanda, das contratações, da compra de matérias-primas e das exportações nos 

próximos seis meses  
 

Os dados da Sondagem Industrial de 

janeiro confirmam a recuperação da 
indústria brasileira. O indicador de 

evolução da produção foi de 49,3 pontos 
e o de número de empregados ficou 
estável em 49,7 pontos.  

 
Os dois indicadores estão muito 

próximos da linha divisória dos 50 pontos 
e mostram a melhora na atividade, 
informa a pesquisa divulgada nesta 

sexta-feira (22), pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Os 

indicadores da pesquisa variam de zero a 
cem pontos. Quando estão abaixo dos 50 
pontos mostram queda na produção e no 

emprego.  
 

De acordo com a CNI, com o fim das encomendas de Natal, a queda da produção em 
janeiro é normal. Entretanto, o índice de evolução da produção foi o maior para o mês 
de janeiro desde o início da série mensal, em 2010. O indicador de número de 

empregados também é o maior para o mês de janeiro desde 2011, quando começou 
a série mensal. Também é a primeira vez que o indicador fica estável no mês. 

  
Outro sinal positivo foi a utilização da capacidade instalada que alcançou 66% em 
janeiro. “O percentual supera o registrado no mesmo mês de 2018 e é o maior para o 

mês de janeiro nos últimos quatro anos”, diz a pesquisa. Os estoques também ficaram 
muito próximos do planejando pelos industriais.  

 
Com a melhora do cenário, os empresários estão ainda mais otimistas. Os indicadores 

de expectativas de demanda, de número de empregados e de compras de matérias-
primas subiram pelo quarto mês consecutivo e se mantêm acima da linha divisória dos 
50 pontos.  

 
Isso mostra que os industriais esperam o crescimento da demanda, do emprego e da 

compra de matérias-primas nos próximos seis meses. O indicador de expectativa de 
quantidade exportada caiu para 54,3 pontos, mas continua acima dos 50 pontos, 
mostrando que há perspectivas de aumento das vendas externas.  

 
PERSPECTIVA DE INVESTIMENTOS - O índice de intenção de investimento também 

cresceu e alcançou 56,6 pontos. Foi o quinto mês consecutivo de alta do indicador, 
que é o maior desde abril de 2014, quando ficou em 57,7 pontos. O indicador varia de 
zero a cem pontos e quanto maior o índice, maior é a disposição dos empresários para 

investir.  
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“Esperamos que as expectativas otimistas se concretizem e que o ritmo de 
recuperação da atividade industrial se mantenha ou mesmo acelere nos próximos 
meses. Para isso, é importante que seja aprovada uma reforma da Previdência 

robusta, capaz de realmente reverter a trajetória explosiva do déficit público”, afirma 
o economista da CNI Marcelo Azevedo.  

 
Esta edição da Sondagem Industrial foi feita entre 1º e 13 de fevereiro com 1.938 

empresas. Dessas, 817 são pequenas, 679 são médias e 442 são de grande porte.  
 
SAIBA MAIS - Acesse a página de Estatísticas da CNI e veja os detalhes da Sondagem 

Industrial. 
 

Sondagem Industrial 

22/02/2019 – Fonte: CNI (publicado em 21-02-2019) 
 

Atividade em recuperação e otimismo em alta 
 

Os resultados da Sondagem Industrial de janeiro de 2019 mostram continuidade do 

processo de recuperação moderada da indústria. Adicionalmente, o otimismo do 
empresário permanece elevado: os índices de expectativa de número de empregados, 
de demanda e de compras de matérias-primas continuaram em trajetória de alta. 

 
Janeiro/2019 

 

 
 

Empresas devem transformar gestão de segurança e saúde no trabalho para 

atender eSocial 

22/02/2019 – Fonte: CNI (publicado em 21-02-2019) 
 

Em evento com gestores empresariais, especialistas do SESI destacam importância de 
mudar processos e adotar plataforma de segurança e saúde que converse com 
sistemas de gestão de pessoas  

 

 
Emmanuel Lacerda: o SESI apoia empresas na gestão do eSocial e na gestão 

estratégica de segurança e saúde no trabalho  
 
A gestão fragmentada de dados trabalhistas, previdenciários e fiscais de empresas 

está com os dias contados. Com a obrigatoriedade de envio ao eSocial  de informações 
de segurança e saúde no trabalho a partir de julho deste ano, os dados das áreas de 

recursos humanos, segurança e saúde no trabalho e fiscais precisam conversar uns 
com os outros para não haver inconsistências que podem gerar multas e autuações. 
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Para debater como fazer essa integração de dados, o Serviço Social da Indústria (SESI) 
realizou nesta quarta-feira (20), em São Paulo, o encontro eSocial: Integrações entre 
o SESI Viva+ e sistemas de folha para gestores industriais. “Mesmo que o desenho 

dos sistemas de gestão esteja alinhado ao eSocial, é preciso atenção à correlação das 
informações enviadas entre as diversas áreas responsáveis pelo envio de dados ao 

governo”, disse o especialista do SESI, Cláudio Patrus. 
 

Para apoiar as empresas nessa mudança de cenário, foi criada a plataforma SESI 
Viva+, de inteligência em segurança e saúde no trabalho. Segundo o gerente-
executivo de Saúde e Segurança na Indústria do SESI, Emmanuel Lacerda, além de 

compatibilizar os dados para envio do eSocial, o sistema permite que empresas 
tenham informações organizadas em um único ambiente para facilitar a tomada de 

decisão. 
 
“O SESI, que já ajudava empresas no atendimento às questões legais, passa a apoiar 

na gestão do eSocial e na gestão estratégica de segurança e saúde no trabalho”, 
afirmou. 

 

 
 

Plataforma de inteligência do SESI possui ISO 27001, certificação que comprova que 
sistema atende a todos os requisitos de segurança de informação  

 
Envio de informações – Para garantir a segurança na coerência dos dados enviados 
ao governo, o SESI Viva+ conta com um sistema eletrônico que trava o envio de 

informações inconsistentes e alerta os gestores sobre o que precisa ser corrigido. “Esse 
é o grande diferencial da plataforma em relação a outras”, comentou Patrus. 

 
“Na verdade, as empresas passam a contar com a expertise de 72 anos de experiência 
do SESI em gestão de segurança e saúde no trabalho, que oferece muito além de uma 

plataforma de gestão de dados, mas de inteligência em segurança e saúde no trabalho 
que cruza informações e faz as intervenções necessárias”, explicou. 

 
Entre outras inovações trazidas pelo SESI Viva+, está o aplicativo que pode ser usado 
por gestores e trabalhadores. Enquanto gestores veem informações gerais sobre 

questões de SST, os trabalhadores conseguem monitorar seus próprios indicadores de 
saúde. “A plataforma tem ISO 27001, certificação que comprova o atendimento a 

todos os requisitos de segurança de informação dos usuários”, ressaltou Patrus. 
 
Marcos Taquetto, gerente de Contas da Age Technology, que ajudou no 

desenvolvimento do SESI Viva+, ressaltou que a plataforma possui capacidade de 
atualização ágil caso sejam modificadas ou exigidas novas informações para o eSocial.  

 
“Hoje temos 36 normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Já são 
muitas informações e esse processo tende a ser mais rígido”, disse. “Estamos saindo 

de uma plataforma de fiscalização física, que abrange de 3 a 4% do mercado, para 
uma fiscalização 100% online.” 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi
https://www.sesivivamais.com.br/main/conheca/
https://www.sesivivamais.com.br/main/conheca/


Taquetto garantiu que a plataforma interage tanto com o ambiente online do governo 
quanto com outras tecnologias usadas na gestão de recursos humanos para integrar 
dados e informações. 

 

Norma da CVM sobre incerteza no cálculo de imposto pode aumentar conflitos 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Empresas de capital aberto devem explicitar incerteza sobre tratamento 
tributário no lucro  
 

Uma deliberação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pode fazer o número de 

litígios entre empresas e a Receita Federal aumentar, segundo advogados. 
 

A regra determina que as empresas de capital aberto evidenciem, nas demonstrações 
contábeis, se há incerteza acerca do tratamento tributário sobre o lucro que pode ser 
interpretado de forma distinta pela Receita Federal. 

 

  
Flutuações dos índices de mercado no pregão da Bolsa - Diego Padgurschi -

9.mai.16/Folhapress  
 
“Não se sabe, de antemão, qual é a interpretação que o fisco tem sobre todos os temas 

—muitas questões só aparecem quando há julgamento no Carf (Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais)”, diz a tributarista Ana Utumi. 

 
A regra não é uma particularidade do Brasil, mas, sim, orientação do conselho 
internacional de padrões de contabilidade (Iasb, na sigla em inglês), segundo a CVM. 

Aplicá-la no país, no entanto, pode ser mais complexo que em outras nações devido 
ao número de interpretações sobre como devem ser os cálculos dos impostos, de 

acordo com Hermano Notaroberto Barbosa, do BMA. 
 
“A forma de aplicação pelo fisco é feita sem uniformidade, às vezes até mesmo mesmo 

quando há jurisprudência.” 
 

A ideia é proteger os acionistas de um desembolso inesperado, diz Ricardo Becker, do 
escritório Pinheiro Neto. 
 

“Por outro lado, a demonstração explicitamente apontará quais foram as escolhas 
tributárias—em um país com muitas questões dúbias, tende-se a criar um problema.” 

A administração da companhia, necessariamente, precisa levar a efeito um bom 
julgamento sobre as incertezas que permeiam o atuar da companhia, afirma a CVM 
em nota. 

 

Nova reforma da Previdência é positiva e corrige distorções do sistema, 
avalia CNI 

22/02/2019 – Fonte: CNI (publicado em 20-02-2019) 
 

Indústria apoia proposta do governo e destaca que as mudanças são urgentes e 
imprescindíveis para garantir o pagamento futuro dos benefícios, estimular a retomada 

dos investimentos e fomentar o crescimento econômico do país  
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2019/02/norma-da-cvm-sobre-incerteza-no-calculo-de-imposto-pode-aumentar-conflitos.shtml
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A proposta de reforma da Previdência, apresentada pelo governo federal ao Congresso 
Nacional, nesta quarta-feira (20/02), é muito positiva, por conter medidas que podem 

corrigir as principais distorções nas regras atuais de concessão de aposentadorias e 
pensões.  
 

A avaliação é da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Para a entidade, as 
mudanças são essenciais para incentivar o retorno dos investimentos, do crescimento 

sustentado e da necessária modernização do país.  
 
“A nova proposta de reforma Previdência é bastante abrangente, incluindo servidores 

públicos federais, estaduais e municipais, trabalhadores da iniciativa privada e 
políticos”, afirma o diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Fernandes.  

 
“Uma de suas virtudes é exatamente estabelecer que todos os setores da sociedade 
deverão dar sua contribuição para a solução da questão previdenciária no Brasil”, 

acrescenta. 
 

Para a CNI, as mudanças na Previdência são urgentes e imprescindíveis para assegurar 
o pagamento futuro de milhões de aposentados e beneficiários do sistema, uma vez 

que o modelo atual se tornou insustentável diante das mudanças demográficas nas 
últimas décadas.  
 

A entidade lembra que a faixa dos brasileiros com idade superior a 65 anos triplicou 
nos últimos 50 anos e que a expectativa de vida aumentou substancialmente, com a 

melhoria das condições de vida da população, enquanto as regras de concessão dos 
benefícios permaneceram sem a necessária atualização.  
 

“Sem realizar uma reforma profunda na Previdência, o país não terá recursos para 
pagar os benefícios, não apenas no plano federal, mas também por parte dos governos 

estaduais e municipais, que enfrentam dificuldades extremas de pagar seus servidores 
ativos e inativos”, afirma José Augusto Fernandes.  
 

O diretor da CNI destaca que, sem equacionar adequadamente o déficit previdenciário, 
toda a sociedade terá que arcar com os custos de elevação da carga tributária e com 

a falta de recursos para outras áreas onde a atuação do setor público também é 
fundamental, como saúde, educação, segurança e infraestrutura.  
 

“O resultado será prejuízo para os trabalhadores, para os consumidores e para a 
competitividade do país”, alerta. 

 

Transição torna aposentadoria pelo teto do INSS quase inacessível 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. paulo (publicado em 20-02-2019) 

 
Teto do INSS este ano é de R$ 5.839,45; fator previdenciário é usado no 

cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição  
 

A reforma da Previdência praticamente acaba, no período de transição para as novas 
regras, com a aposentadoria pelo teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), 

que neste ano é de R$ 5.839,45. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/transicao-torna-aposentadoria-pelo-teto-do-inss-quase-inacessivel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/entenda-os-principais-pontos-da-proposta-do-governo-para-a-nova-previdencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/transicao-cria-abismo-para-quem-esta-perto-de-se-aposentar-por-tempo-de-contribuicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/transicao-cria-abismo-para-quem-esta-perto-de-se-aposentar-por-tempo-de-contribuicao.shtml


Quem sempre teve salários maiores do que o limite determinado anualmente pelo 
governo não chega a uma média salarial no teto. O novo cálculo proposto pela gestão 
Jair Bolsonaro (PSL) deixa esse valor ainda mais distante dos trabalhadores. 

 
Atualmente, o segurado com salários mais altos depende do fator previdenciário maior 

do que 1 para receber o teto da Previdência. 
 

O fator é um índice usado no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição —
ele costuma reduzir as aposentadorias, mas também pode elevar o valor do benefício 
de quem tem mais tempo de contribuição. 

 
O novo método de cálculo previsto pela reforma apresentada na quarta-feira (20) 

limita, para quem se aposentar na regra de transição, o percentual da média salarial 
a 100%. Sem aumento na média, o segurado não chega ao teto da Previdência. 
 

Na nova regra geral, aquela em que homens e mulheres se aposentam somente aos 
65 ou 62 anos, respectivamente, os trabalhadores poderão chegar ao valor máximo. 

 
O mecanismo será similar ao do fator previdenciário, pois os segurados precisarão 
contribuir por mais tempo. Nesse caso, ele terá de seguir na ativa por mais de 40 

anos. Com esse tempo de contribuição, o trabalhador terá 100% da média. 
 

Para esses, porém, a reforma não estabelece limitação e o segurado poderá receber, 
por exemplo, 108% da média salarial aos 44 anos de contribuição.  
 

O consultor atuarial Newton Conde explica que a nova média salarial também 
contribuirá para distanciar o segurado ainda mais de receber uma aposentadoria igual 

ao teto do INSS. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) prevê usar todos os 
salários desde julho de 1994 no cálculo da média. 
 

“O impacto vai depender da composição dos salários do trabalhador. Quanto menores 
os valores no início da carreira, mais a média vai cair. Quem não teve muita oscilação 

vai sentir menos”, diz. 
 
Conde calcula, por exemplo, que a média salarial de um segurado que sempre recebeu 

pelo teto é, neste mês, R$ 5.441, considerando o descarte dos valores 20% menores. 
Ao usar 100% dos salários, o valor cai para R$ 5.214, uma redução de 4%. 

 
Essa defasagem da média salarial existe porque o governo recompôs, em 1998 e em 
2003, o valor do teto do INSS, deixando menores as contribuições que vinham sendo 

pagas pelo teto anteriormente. Na comparação com o fator previdenciário, o bônus do 
novo cálculo é menos vantajoso. 

 
As aposentadorias de novos segurados e daqueles que não entrarem em uma das três 

regras de transição deverão sair com essa conta.  
 
Os segurados que, na data de entrada em vigor da reforma, estiverem a dois anos do 

tempo mínimo de contribuição atual (35 anos, para homens, e 30, para mulheres) 
ainda terão o benefício calculado com o fator previdenciário, após cumprir um pedágio, 

que é um tempo extra de trabalho. 
 
Newton Conde calcula que um segurado que começou a trabalhar aos 16 anos terá 40 

anos de contribuição aos 56 anos.  
 

Se ele decidir seguir na ativa até os 65 anos, teria um benefício, na regra do fator 
previdenciário, equivalente a 146% da média salarial. Pela nova regra, esse percentual 
é de 118%.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/alivio-nas-regras-propostas-vao-demandar-recalibragem-dizem-tecnicos-do-governo.shtml
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Câmara vê reforma dura e deve abrandar o texto 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 
 

Mudança em benefícios para baixa renda enfrentarão resistência  
 

A Câmara abrandará a proposta de reforma da Previdência enviada pela gestão Jair 

Bolsonaro e deve esperar definição sobre a aposentadoria militar para votá-la em 
plenário. 
 

Além disso, após apresentar a reforma ao Congresso nesta quarta-feira (20) o governo 
agora precisará organizar sua articulação política, considerada frágil pelos 

parlamentares, para angariar apoio. 
 

Lideranças ouvidas pela Folha criticaram a PEC (Proposta de Emenda à Constituição). 
Segundo parlamentares, Bolsonaro enviou reforma mais dura do que a de Michel 
Temer, e pontos polêmicos terão de ser alterados para que se torne palatável às bases 

dos deputados. 
 

Principalmente no Nordeste, parlamentares dizem que não terão como aprovar uma 
reforma que mexa no BPC (Benefício de Prestação Continuada) e iguale a idade de 
aposentadoria rural para homens e mulheres. 

 
A mudança no formato de pagamento do benefício, pago a pessoas de baixa renda 

após completarem 65 anos, enfrenta resistência também de governadores. 
 
A proposta de reforma prevê novo sistema, em que pessoas de 60 anos ou mais e em 

condições de miséria receberão R$ 400. Somente a partir dos 70 anos é que o benefício 
chegará ao valor de um salário-mínimo – mesmo montante do atual BPC. 

 
Segundo Guedes, as alterações foram feitas para estimular que os trabalhadores 
contribuam à Previdência, pois conseguiriam se aposentar com um salário-mínimo 

antes dos 70 anos. 
 

O ministro reconheceu que o ponto é polêmico. “Podemos tirar isso”, afirmou. Com o 
novo modelo, o governo economizaria mais R$ 50 bilhões ou R$ 60 bilhões no curto 
prazo. 

 
Deputados avaliam que a proposta do governo veio com regras duras para que a 

Câmara tenha “gordura” para abrandá-la sem que o objetivo de economia seja 
inviabilizado pelas alterações. 
 

Outro ponto que causou polêmica na Casa é o fato de o governo não ter encaminhado 
junto com a proposta algum projeto de lei que altere as regras de aposentadorias de 

militares.  
 
O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, afirmou que o texto tratando 

do assunto deve chegar ao Congresso nos próximos 30 dias.  
 

O texto tem tramitação mais simples, já que as mudanças não precisam ser feitas na 
Constituição, o que permitiria que corresse ao lado do projeto principal. 

 
Segundo lideranças ouvidas na Casa, a PEC não deve ser votada até que haja uma 
definição sobre esta questão. “Sem alcançar militares, reforma não deveria sequer 

tramitar”, afirmou o presidente do PP, Ciro Nogueira (PI) nesta quarta.  
 

A crítica foi ecoada por outros partidos, como DEM, Podemos e PRB. Juntos, esses 
partidos somam 105 votos. Para aprovar a reforma, são necessários 308 apoios na 
Câmara, em dois turnos. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/camara-ve-reforma-dura-e-deve-abrandar-o-texto.shtml
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A articulação política do governo também é alvo de questionamentos na Casa. 
Lideranças avaliam que o fato de Bolsonaro ter ido pessoalmente à Câmara para 
entregá-la serviu para acalmar ânimos, mas que falta interlocução no dia a dia. 

 
Na Casa, Bolsonaro afirmou que errou no passado ao não apoiar propostas anteriores 

de reformulação do sistema de aposentadorias. “Temos que juntos mostrar, não para 
o mundo, mas para nós mesmos, que erramos no passado. Eu errei no passado e 

temos a oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma 
previdência onde todos possam receber”, declarou em reunião privada. 
 

Para suprir a deficiência na articulação, o governo se movimenta para agilizar as 
nomeações de cargos comissionados do segundo escalão.  

 
Nesta quinta-feira (21), reuniões no Planalto entre a liderança do governo na Câmara 
e os ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Santos Cruz (Secretaria-Geral) devem 

discutir a edição de decreto que definirá os critérios para indicações políticas. 
 

Para tramitar na Casa, a PEC depende ainda da resolução de questões internas, como 
a instalação de comissões. Após 20 dias de mandato, os colegiados ainda não estão 
em funcionamento, à espera de acordos partidários sobre a distribuição de 

presidências e relatorias. 
 

O presidente da Câmara afirmou nesta quarta que instalará a CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça) até a próxima terça-feira (26), para que os prazos regimentais 
da reforma sejam iniciados. 

 
Ele voltou a dizer que a reforma pode ser aprovada até o final do semestre na Casa.  

 
Para que a tramitação se inicie, também é preciso que seja definido um relator. Ao 
contrário do que ocorria em governos anteriores, deputados têm mostrado resistência 

à ideia de assumir a frente da defesa da proposta. 
 

Alguns nomes circularam nos bastidores, mas logo foram descartados. Maia quer 
alguém próximo para que haja canal de diálogo aberto e para que os prazos sejam 
definidos em concordância. 

 
Parlamentares dizem que a tendência é que a relatoria seja dada a algum deputado 

do chamado “centrão”, mas deputados têm se esquivado quando sondados. 
 
Fernando Monteiro (PP-PE) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), por exemplo, já foram citados 

como possíveis relatores, mas a colegas disseram que não querem o cargo. 
 

Texto acaba com depósitos do FGTS e multa para aposentado que trabalha 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 

 
Especialista prevê onda de demissões; proposta também elimina acúmulo de 
benefícios  
 

A reforma também terá impacto sobre quem já está aposentado. Em pronunciamento 
oficial na noite desta quarta (20), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que "os direitos 

adquiridos serão respeitados", tanto para quem já se aposentou quanto para quem 
está prestes a fazê-lo. 
 

No entanto, a proposta enviada nesta quarta ao Congresso acaba com os depósitos 
mensais do FGTS para o aposentado que continua trabalhando com carteira assinada. 

O texto enviado ao Congresso também retira a obrigatoriedade de o empregador pagar 
a multa de 40% do FGTS (que é devida quando o trabalhador é demitido sem justa 
causa). 
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Pelas regras atuais, os aposentados que continuam trabalhando na empresa têm o 
mesmo tratamento dos demais funcionários quando o assunto é o FGTS. Ou seja, todo 
mês há um novo depósito, que corresponde a 8% do salário bruto do funcionário. 

 
O aposentado que continua na mesma empresa pode até sacar todos os meses o 

dinheiro depositado pelo empregador. Se for demitido sem justa causa, também 
recebe a multa de 40% sobre o saldo de todo o período trabalhado no local. 

 
Segundo os dados mais recentes do IBGE, 5,2 milhões de aposentados continuavam 
trabalhando em 2015. Outra mudança importante é a regra que reduz a renda de 

quem vier a receber mais de um benefício previdenciário (como duas aposentadorias 
ou uma aposentadoria e uma pensão). 

 
Na avaliação de advogados, deveria haver uma regra de transição para o corte desse 
benefício, o que pode ser questionado durante a votação da proposta. "Essa discussão 

também pode enfrentar uma ação de constitucionalidade, porque o direito ao FGTS é 
de todo trabalhador", diz Roberto Carvalho, presidente do Ieprev (Instituto de Estudos 

Previdenciários). 
 
Quanto à não obrigatoriedade do pagamento da multa na rescisão, especialistas 

consideram que uma consequência pode ser o aumento do número de dispensas, 
aumentando a insegurança do trabalhador.  

 
Segundo advogado Luis Felipe Pereira Veríssimo, do Ieprev, "muitas vezes o 
empregador não demite o empregado por causa dessa multa". 

 
Para Carvalho, a aposentadoria "vai ser um motivo" para a empresa demitir o 

funcionário. O especialista acredita que a regra gerará "uma onda de demissões" e 
pode também elevar o número de processos na esfera trabalhista por parte dos 
aposentados que continuam trabalhando. 

 
"Isso beneficia o empregador e acaba desestimulando a continuidade dele 

[aposentado] no trabalho", afirma Adriane Bramante, presidente do IBDP (Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário). 
 

O acúmulo de benefícios, como no caso de quem é aposentado por dois regimes 
previdenciários diferentes ou que acumula a própria aposentadoria e uma pensão por 

morte, também gera discussões. 
 
De acordo com o advogado Rômulo Saraiva, em geral, quem já recebe apenas um 

benefício não precisa se preocupar com mudança de valor, "porque a norma não vai 
retroagir". 

 
No entanto, quando há acúmulo, a regra atual prevê a possibilidade de soma integral 

dos benefícios, enquanto, pela proposta da reforma, a soma não poderá ser feita 
integralmente. "Quem já está aposentado e é casado pode ter uma redução de renda, 
dentro de uma conjuntura de velhice", afirma o especialista. 

 
Uma aposentada que perde o marido e recebia o equivalente a dois salários mínimos 

(R$ 1.196), por exemplo, não terá o direito de ganhar a soma dos benefícios. Se 
aprovadas as novas regras, ela deverá escolher o benefício maior, que é sua 
aposentadoria, e somá-la a uma parte da do marido. Essa parte é definida conforme 

um cálculo proporcional aplicado pelo governo. 
 

Luis Veríssimo diz que ao valor de um salário mínimo (R$ 998) é aplicado o percentual 
de 80%. Entre um e dois salários mínimos, o percentual calculado é de 60%. Com 
isso, para uma pensão de R$ 1.996, que é de exatamente dois salários mínimos, 

aplicam-se 80% sobre R$ 996 e somam-se a 60% dos outros R$ 998 restantes, já que 
esse percentual é o que vale para o total do benefício. 



Transição cria abismo para quem está perto de se aposentar por tempo de 

contribuição 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 

 
Há três regras diferentes, mas requisitos para entrar são mais duros que os 

do projeto de Temer  
 

As regras de transição da reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro 
(PEC 6) criam um abismo de condições para trabalhadores do setor privado que 

tenham a mesma idade, mas diferença de meses no tempo de contribuição. 
 

Considere dois irmãos gêmeos com 51 anos de idade, ambos contribuindo pelo teto 
da Previdência (R$ 5.839,45), um deles com 33 anos de contribuição na data da 

promulgação da reforma e o outro com 32 anos de contribuição. 
 
O primeiro poderá se aposentar ao completar 36 anos de contribuição, ou seja, aos 54 

anos de idade, em 2022. O segundo terá que esperar até os 62 anos de idade, em 
2030, quando completará os 105 pontos necessários (62 anos de idade e 43 de 

contribuição). 
 
Apesar da vantagem de 8 anos na idade de aposentadoria, o gêmeo que começou a 

contribuir mais cedo terá perda no benefício, se optar por essa regra de transição e se 
aposentar em 2022. O valor será calculado pelo fator previdenciário —pela tabela de 

2019, ficaria em 67,8% do valor máximo do benefício (o que hoje seria o equivalente 
a R$ 4.000). 
 

Já seu irmão, que terá o benefício calculado pelas novas regras, chegará ao teto, pois 
terá cumprido os 40 anos de contribuição exigidos para o benefício cheio. 

 
Isso acontece porque cada um se enquadra em uma regra de transição diferente, 
dentre as três propostas pelo governo para quem se aposenta hoje por tempo de 

contribuição no setor privado (veja detalhes abaixo). 
 

Quando for promulgada a nova lei, essas regras vão substituir as atuais, nas quais é 
possível se aposentar sem idade mínima, aos 35 anos de contribuição, para homens, 
e aos 30, para mulheres. Esse modelo é o mais comum hoje para trabalhadores de 

maior renda e acesso ao mercado formal de trabalho. 
 

Se atingir as condições para as regras de transição, o trabalhador poderá escolher 
aquela que mais o beneficie. 
 

A regra mais simples vale apenas para aqueles que estiverem a menos de dois anos 
de completar a contribuição mínima exigida — ou seja, homens com no mínimo 33 

anos e mulheres com no mínimo 28 anos de contribuição. 
 
Eles poderão optar por se aposentar sem idade mínima, após pagar um pedágio de 

50% do tempo faltante. No caso do primeiro gêmeo, isso representa mais 3 anos de 
contribuição (os 2 que faltam, mais 1 de pedágio). 

Já homens que tiverem menos de 33 anos de contribuição e mulheres com menos de 
28 poderão escolher entre duas outras regras de transição, se conseguirem reunir as 

condições necessárias a tempo. 
 
Em ambas, é preciso atingir obrigatoriamente o tempo mínimo de contribuição (35 

anos para homens e 30 para mulheres) e uma idade mínima (que começa em 61 anos 
de idade para homens e 56 anos de idade para mulheres). Os requisitos vão sendo 

apertados a cada ano. 
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Na primeira das opções, é preciso atingir o tempo de contribuição e a idade mínima, 
que sobe 6 meses a cada ano, até chegar a 65 para homens (em 2027) e 62 para 
mulheres (em 2031). 

 
O segundo irmão do nosso exemplo não consegue se enquadrar nessa regra, porque 

quando completar 35 anos de contribuição, em 2022, a idade mínima exigida para 
homens será de 62 anos, e ele ainda estará com 54. 

 
Essa é uma regra, portanto, que pode ser alcançada apenas por trabalhadores 
que  têm hoje uma idade próxima aos 61 (homens) e 56 (mulheres). 

 
A opção que resta aos mais novos com tempo maior e contribuição é a dos pontos: a 

soma da idade com o tempo de contribuição começa em 96 pontos para homens e 86 
para mulheres, e sobe um ponto por ano, até chegar a 105 para homens (em 2028) e 
100 para mulheres (em 2033). 

 
É por esse sistema que o segundo irmão conseguirá se aposentar aos 62 anos. Nem 

todos, porém, terão a opção da transição. Mais dura que a proposta pelo governo 
Michel Temer, a transição da PEC 6 será acessível a um número menor de 
trabalhadores.  

 
Para os outros, a opção será seguir a nova lei, que permitirá se aposentar aos 65 anos 

de idade e 20 anos de contribuição, no mínimo. 
 
Veja alguns exemplos 

Homem 
52 anos 

33 de contribuição 
Hoje: se aposenta aos 54 anos e 35 de contribuição (em 2021), com benefício 
reduzido pelo fator previdenciário 

Menor idade possível de transição: se aposenta aos 55 anos e 36 anos de 
contribuição (em 2022), com benefício reduzido pelo fator previdenciário 

Homem 
52 anos 
32 de contribuição 

Hoje: se aposenta aos 55 anos e 35 de contribuição (em 2022), com benefício 
reduzido pelo fator previdenciário 

Menor idade possível de transição: se aposenta aos 62,5 anos e 42,5 de 
contribuição, quando soma 105 pontos (em 2030), sem desconto no benefício 
 

Homem 
52 anos 

30 de contribuição 
Hoje: se aposenta aos 57 anos e 35 de contribuição (em 2024), com benefício 

reduzido pelo fator previdenciário 
Menor idade possível de transição: se aposenta aos 63,5 anos e 41,5 de 
contribuição, quando soma 105 pontos (em 2031), sem desconto no benefício 

Homem 
50 anos 

30 de contribuição 
Hoje: se aposenta aos 55 anos e 35 de contribuição (em 2024), com benefício 
reduzido pelo fator previdenciário 

 
Menor idade possível de transição: se aposenta aos 62,5 anos e 42,5 de 

contribuição, quando soma 105 pontos (em 2032), sem desconto no benefício 
 
Homem 

58 anos 
32 de contribuição 



Hoje: se aposenta aos 62 anos e 35 de contribuição (em 2022), com benefício 
reduzido pelo fator previdenciário 
Menor idade possível de transição: se aposenta aos 65 anos e 39 anos de 

contribuição (em 2026), com 98% do benefício, ou no ano seguinte, com 100% do 
benefício 

 
Homem 

60 anos 
32 de contribuição 
Hoje: se aposenta aos 63 anos e 35 de contribuição (em 2022), com benefício 

reduzido pelo fator previdenciário 
Menor idade possível de transição: se aposenta aos 63 anos e 35 anos de 

contribuição (em 2022), pela transição por idade mínima, com  90% do benefício 
 
Homem 

51 anos 
25 anos de contribuição 

Hoje: se aposenta aos 61 anos e 35 de contribuição (em 2029), com benefício 
reduzido pelo fator previdenciário 
Menor idade possível de transição: não entra nas regras de transição; se 

aposenta aos 65 anos de idade, com 39 anos de contribuição (em 2033), com 98% 
do benefício, ou aos 66 anos de idade e 40 de contribuição, sem desconto no 

benefício 
 
Mulher 

49 anos 
28 de contribuição 

Hoje: se aposenta aos 51 anos e 30 de contribuição (em 2021), com benefício 
reduzido pelo fator previdenciário 
Menor idade possível de transição: se aposenta aos 52 anos e 31 anos de 

contribuição (em 2022), com benefício reduzido pelo fator previdenciário 
 

Mulher 
49 anos 
27 de contribuição 

Hoje: se aposenta aos 52 anos e 30 de contribuição (em 2021), com benefício 
reduzido pelo fator previdenciário 

Menor idade possível de transição: se aposenta aos 59 anos e 37 de 
contribuição, quando soma 96 pontos (em 2029), com 94% do benefício 
 

Mulher 
47 anos 

25 de contribuição 
Hoje: se aposenta aos 52 anos e 30 de contribuição (em 2024), com benefício 

reduzido pelo fator previdenciário 
Menor idade possível de transição: se aposenta aos 61 anos e 39 de 
contribuição, quando soma 100 pontos (em 2033), com 98% do benefício, ou no ano 

seguinte, sem desconto 
 

Mulher 
45 anos 
25 de contribuição 

Hoje: se aposenta aos 50 anos e 30 de contribuição (em 2024), com benefício 
reduzido pelo fator previdenciário 

Menor idade possível de transição: se aposenta aos 60 anos e 40 de 
contribuição, quando soma 100 pontos (em 2034), sem desconto no benefício 
 

Mulher 
53 anos 



27 de contribuição 
Hoje: se aposenta aos 56 anos e 30 de contribuição (em 2022), com benefício 
reduzido pelo fator previdenciário 

Menor idade possível de transição: se aposenta aos 59 anos e 33 anos de 
contribuição (em 2025), pela transição da idade mínima, com 86% do benefício 

 
Mulher 

51 anos 
27 de contribuição 
Hoje: se aposenta aos 54 anos e 30 de contribuição (em 2022), com benefício 

reduzido pelo fator previdenciário 
Menor idade possível de transição: se aposenta aos 59 anos e 35 anos de 

contribuição (em 2027), com 90% do benefício 
 
Mulher 

46 anos 
20 anos de contribuição 

Hoje: se aposenta aos 56 anos e 30 de contribuição (em 2029), com benefício 
reduzido pelo fator previdenciário 
Menor idade possível de transição: não entra nas regras de transição; se 

aposenta aos 65 anos de idade, com 39 anos de contribuição (em 2038), ou aos 66 
anos de idade e 40 de contribuição, sem desconto no benefício 

 
Entenda as regras de transição 
Trabalhador poderá escolher a regra que mais o beneficie, se cumprir 

requisitos 
 

Regra 1: pelo fator previdenciário, com pedágio 
Quem pode entrar: homens com no mínimo 33 anos de contribuição e mulheres 
com no mínimo 28 anos de contribuição na data da promulgação da nova lei 

 
Como funciona:  

 será possível se aposentar sem cumprir idade mínima 
 será preciso contribuir 50% a mais do tempo que falta para chegar a 35 anos 

de contribuição, para homens, ou 30 ano, para mulheres 

 cálculo do benefício será pelo fator previdenciário, que reduz o valor para 
aposentados mais jovens 

 
Regra 2: pela idade mínima 
Quem consegue entrar: quem já está mais perto dos 61 anos de idade (homens) e 

56 anos (mulheres) e próximo da contribuição mínima (35 anos para homens e 30 
para mulheres)  

 
Como funciona: 

 é preciso cumprir idade mínima, que começa em 61 anos para homens e 56 
para mulheres e sobe 6 meses por ano até chegar a 65 para homens e 56 para 
mulheres 

 é preciso cumprir contribuição mínima de 35 anos (homens) e 30 anos 
(mulheres) 

 cálculo do benefício é pela regra nova, e parte de 90% do benefícios, para 
homem, e 80% para mulheres; porcentagem sobe 2 pontos a cada ano de 
contribuição, até chegar a 100% com 40 anos de contribuição 

 
Regra 3: pelo sistema de pontos 

Quem consegue entrar: quem está mais longe dos 61 anos de idade (homens) e 56 
anos (mulheres), mas tem tempo de contribuição próximo dos 35 anos (para homens) 
e 30 anos (para mulheres) 

 
Como funciona: 



 é preciso cumprir contribuição mínima de 35 anos (homens) e 30 anos 
(mulheres) 

 somam-se os anos de contribuição com a idade; a soma necessária começa em 

96 pontos para homens e 86 para mulheres, e sobe 1 ponto a cada ano, até 
chegar a 105, para homens, e 100, para mulheres 

 cálculo do benefício é pela regra nova, e parte de 90% do benefícios, para 
homem, e 80% para mulheres; porcentagem sobe 2 pontos a cada ano de 

contribuição, até chegar a 100% com 40 anos de contribuição. 
 

Entenda os principais pontos da proposta do governo para a nova Previdência 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 
 

Mudanças incluem trabalhadores dos setores privado e público e pagamento 
de benefícios  
 

O presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso nesta quarta-feira (20) a proposta 

do governo para a reforma da Previdência. Conheça os principais pontos, como são as 
regras hoje e como ficariam com a nova proposta.  

 
Regras gerais para aposentadoria 
Na iniciativa privada (RGPS) 

Aposentadoria apenas por tempo de contribuição deixa de existir. A partir de 2024, 
um gatilho garantiria que a idade mínima para aposentadoria pode ser ajustada 

automaticamente a cada 4 anos, de acordo com a alta da expectativa de vida da 
população 
 

Como é hoje 
1) Por idade 

Idade mínima: 60 (mulher) e 65 (homem) 
Contribuição mínima: 15 anos 
ou 

2) Por tempo de contribuição 
Idade mínima: não há 

Tempo de contribuição: 30 (mulher) e 35 (homem) 
Como ficaria 
Só existirá aposentadoria por idade 

Idade mínima: 62 (mulher) e 65 (homem) 
Contribuição mínima: 20 anos 

 
>> Para aposentadoria rural 
Governo iguala idade de aposentadoria entre homens e mulheres e aumenta tempo 

de contribuição 
 

Como é hoje 
Idade mínima: 55 (mulher) e 60 (homem) 
Tempo mínimo de atividade rural: 15 anos 

 
Como ficaria 

Unificação das regras para empregados no campo, contribuintes individuais e 
segurados especiais (que pagam de acordo com a venda da produção) 

Idade mínima: 60 anos para todos 
Contribuição: 20 anos (sobre a produção no caso do segurado especial) 
 

>> Segurado especial teria de contribuir com mínimo de R$ 600 por ano; valor pode 
ser alterado por projeto de lei 
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Para servidores públicos (RPPS) 
 
Como é hoje 

1) Por tempo de contribuição 
Idade mínima: 55 (mulher) e 60 (homem) 

Tempo mínimo de atividade: 30 anos (mulher) e 35 (homem), sendo 10 de tempo de 
serviço público e 5 no cargo 

ou 
2 ) Por idade 
Idade mínima: 60 (mulher) e 65 (homem) 

Tempo mínimo de atividade: não há 
Como ficaria 

Só existirá aposentadoria por idade 
Idade mínima: 62 (mulher) e 65 (homem) 
Tempo de contribuição: 25 anos, sendo 20 de tempo no serviço público e 5 no cargo   

>> Cálculos dos benefícios seguirão mesma regra do RGPS (veja abaixo) 
>> Incorporação de gratificações aos benefícios de aposentadorias e pensões 

>> Aposentadoria compulsória (para servidor que atinge 75 anos) 
sofreria mudança apenas na regra do cálculo, que também seguiria os mesmos 
critérios do RGPS 

>> O secretário-adjunto de Previdência, Leonardo Rolim, afirmou que as regras 
propostas para aposentadorias de servidores públicos da União também valem para 

funcionários públicos dos estados, municípios e Distrito Federal 
>> Servidores de estados e municípios que registram déficit financeiro e atuarial no 
sistema de aposentadoria também migrariam, automaticamente, para uma alíquota 

previdenciária 14%; governos locais poderiam alterar esse percentual em até 180 dias 
se comprovarem que conseguem equilibrar as contas com uma alíquota menor  

>> Além disso, passa a ser obrigatório que estados, municípios e o Distrito Federal 
criem um sistema de previdência complementar para os servidores em até dois anos 
 

Professores 
Professores do setor público e privado passam a ter exigência de idade mínima de 60 

anos para se aposentar 
> Do setor privado 
Como é hoje 

Idade mínima: não há 
Tempo de contribuição: 25 anos (mulher) e 30 (homem) 

Como ficaria 
Idade mínima: 60 anos para todos 
Tempo de contribuição: 30 anos 

> Do setor público 
Como é hoje 

Idade mínima: 50 (mulher) e 55 (homem) 
Tempo mínimo de atividade: 25 anos (mulher) e 30 (homem), sendo 10 de tempo 

no serviço público e 5 no cargo 
Como ficaria 
Idade mínima: 60 para todos 

Tempo de contribuição mínima: 30 anos para todos, sendo 10 de tempo no serviço 
público e 5 no cargo 

Regra do cálculo do benefício 
Trabalhador levará 40 anos para receber valor integral do benefício; cálculo vale para 
RGPS e RPPS 

Como é hoje 
Base de cálculo parte de 80% da média dos maiores salários. Sobre isso, é aplicado o 

Fator Previdenciário ou o valor entra no cálculo do pagamento do benefício de 
aposentadoria por idade. 
 

Como ficaria 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/idade-minima-dos-servidores-estaduais-e-municipais-e-a-mesma-para-servidores-da-uniao.shtml


 
>> Valor do benefício mínimo continua vinculado ao salário mínimo (R$ 988 em 2019), 
e foi mantido o teto do INSS, hoje de R$ 5.839,45 

 
Regra de transição 

> As idades mínimas de 62 anos (mulher) e 65 (homem) com 20 anos de 
contribuição passarão a valer após um período de transição de até 14 anos 
> Regras de aposentadoria e pensão permanecem as mesmas para os que já recebem 

o benefício ou já cumpriram os requisitos 
 

NO RGPS 
 
> Por tempo de contribuição: haverá três opções, à escolha do segurado 

1) Tempo de Contribuição 1 (Regra de pontos) 
Soma do tempo de contribuição com a idade passa a ser regra de acesso; beneficia 

quem começou a trabalhar mais cedo 
> Tempo de contribuição exigido: 30 anos (mulher) e 35 (homem) 
> A soma dos pontos (idade + tempo de contribuição) será de 86 anos (mulher) e 96 

(homem) a partir de 2019. Esse número subirá um ponto a cada ano. Assim, a 
transição termina em 2033 

> Professores terão um bônus de 5 pontos 
 

2) Tempo de Contribuição 2 
Norma exige tempo de contribuição e idade mínima como regra de acesso 
> Tempo de contribuição: 30 anos (mulher) e 35 (homem) 

> Atualmente, a aposentadoria por tempo de contribuição não exige uma idade 
mínima. Mas, nesse modelo de transição, será necessário atingir uma idade mínima 

que começa num patamar de 61 anos para homens e de 56 anos para mulheres a 
partir de 2019. Essas faixas etárias subiriam gradualmente até alcançarem 65 
(homens) e 62  (mulheres). O ritmo da escalada previsto é da seguinte forma: a cada 

ano, são acrescidos seis meses à idade mínima. A transição acabaria em 2031.  
> Professores terão bônus de 5 anos na idade 

 
3) Tempo de Contribuição 3 (Regra do Pedágio) 
Exclusivo para quem está a dois anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição 

atual (30 anos para mulher, 35, se homem) 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/transicao-cria-abismo-para-quem-esta-perto-de-se-aposentar-por-tempo-de-contribuicao.shtml
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> Segurado poderá optar pela aposentadoria sem 
idade mínima, aplicando o Fator Previdenciário, mas 
terá que cumprir pedágio de 50% sobre o tempo 

faltante 
Exemplo: Uma mulher com 29 anos de contribuição 

poderá se aposentar pelo Fator, podendo ter um 
benefício menor, e, para isso, terá de contribuir mais 

um ano e meio 
 
> Por idade 

Hoje, são exigidos 15 anos de contribuição e 60 anos 
de idade, se mulher, e 65 anos, se homem. A idade 

mínima para mulheres subiria gradualmente, de 
acordo com o projeto, de 60 anos para 62 anos entre 
2019 e 2023. Além disso, o tempo de contribuição 

será elevado de 15 anos para 20 anos. Essa transição 
dura 10 anos. Essa é uma exigência para ambos os 

sexos. 
 
 

NO RPPS  
A proposta não prevê transição para servidores da 

União mais antigos, que ingressaram no serviço 
público até o fim de 2003 
 

> Idade mínima passa de 56 em 2019 para 57 em 
2022 (mulher) e de 61 para 62 (homem). O tempo de 

contribuição seria de 30 anos (mulheres) e 35 
(homens), sendo 20 de tempo de serviço público e 5 
de tempos de cargo 

 
> Os pontos (idade + tempo de contribuição) começam em 86 (mulher) e 96 

(homem), sobem um ponto a cada ano, até atingirem 105 para os homens em 
2028 e 100 para mulheres em 2033 
 

>> Regra de cálculo do benefício:  
a) Para servidores que ingressaram até 31/12/2003: é mantida a integralidade do 

benefício se for atingida a nova idade mínima, de 65 anos (homem) e 62 (mulher), ou 
60 no caso de professores; se não for atingida a idade mínima, servidores entram no 
mesmo critério do RGPS —de 60% (mínimo de 20 anos) + 2% (para cada ano a mais) 

 
b) Para ingresso após 31/12/2003: mesmo critério do 

RGPS 
 

Unificação das alíquotas dos regimes geral e de 
servidores 
> Atualmente, os contribuintes da iniciativa privada 

pagam alíquotas fixas de 8%, 9% ou 11% sobre o 
rendimento, a depender da faixa salarial. Pela 

proposta, cada trabalhador passará a contribuir com 
uma alíquota efetiva que corresponde exatamente a 
seu salário. 

 
> Ou seja, a contribuição terá uma progressão 

gradativa dentro de cada faixa salarial.Quem ganha 
até um salário mínimo, contribuirá com 7,5%. Entre 
R$ 998,01 e R$ 2.000,00, a taxa será graduada entre 

7,5% e 8,25%. Entre R$ 2.000,01 e R$ 3.000, a 
alíquota irá variar de 8,25% a 9,5%. No caso dos 



salários de R$ 3.000,00 e R$ 5.839,45 (teto do INSS), oscilará entre R$ 9,5% e 11, 
68% 
> Para os servidores públicos, as alíquotas serão as mesmas do setor privado até o 

teto do INSS. Salários mais altos que o teto sofrerão cobranças mais altas. São elas: 
de 11,68% a 12,86% para os salários de R$ 5.839,46 a R$ 10.000,00; de 12,86% a 

14,68%, até 20.000,00; de 14,68% a 16,79%, até 39.000,00; mais de 16,79%, 
podendo alcançar 22% para os que ganham mais que R$ 39.000 

 
Demais benefícios 
Aposentadoria por incapacidade permanente 

(antigo benefício por invalidez) 
 

A proposta quer restringir pagamentos de 
aposentadorias por invalidez. Rebatizada de 
aposentadoria por incapacidade permanente, o 

benefício terá valor proporcional ao tempo de 
contribuição 

 
Como é hoje: pagamento de 100% da base de 
cálculo do benefício 

 
Como ficaria: mesma regra do RGPS, de 60% (até 

20 anos de contribuição) mais 2% (a cada ano) 
Exceção: pagamento de 100% da média dos 
salários de contribuição caso a invalidez decorra de 

acidente de trabalho, doenças profissionais ou 
doenças de trabalho 

 
Pensão por morte 

> De acordo com a proposta, a pensão por morte poderá ser inferior um salário mínimo 

Como é hoje: pagamento de 100% do salário de contribuição até o teto do RGPS + 
70% da parcela que superar esse teto (no RGPS) ou 100% do benefício respeitado o 

teto do RGPS (no RPPS) 
 
Como ficaria: o benefício seria calculado por uma nova fórmula. O valor é de 60% 

após 20 anos de contribuição previdenciária acrescido 2% por ano a mais, como a 
proposta para o cálculo do RGPS geral. Sobre essa base, são adicionados 10% por 

dependente, até o limite de 100% para 5 dependentes ou mais 
 
Exceção: a regra de cálculo permanece a mesma (pagamento de 100% do salário do 

benefício) em caso de morte por acidente do trabalho, doenças profissionais ou 
doenças do trabalho 

 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

> O chamado BPC paga hoje um salário mínimo a idosos (acima de 65 anos) e 
deficientes em situação de miséria 
>  A idade para receber o benefício de um salário mínimo vai subir de 65 para 70 

anos; aos 60, os idosos passam a ter direito a receber R$ 400, menos da metade do 
atual mínimo (valor que pode ser revisto futuramente pelo Congresso) 

> Há também um novo critério para o idoso ser considerado em condição de 
miserabilidade e ter direito ao BPC, além da renda per capita: seu patrimônio deverá 
ser inferior a R$ 98 mil (equivalente à faixa 1 do Minha Casa Minha Vida) 

> Além disso, a renda elegível para o abono do PIS/Pasep passa de 2 salários mínimos 
para 1 salário mínimo 

 
Acumulo de benefícios 
Atualmente, é permitida a acumulação, por exemplo, de pensão e aposentadorias. 

Pelo texto, passa a ser permitido acumular 100% do benefício de maior valor mais 



uma proporção dos demais, que está limitada a dois salários mínimos. Médicos e 
professores, por exemplo, não seriam incluídos na nova regra 
 

Proposta de reforma da Previdência deve gerar questionamentos jurídicos 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-02-109) 

 
Servidores devem tentar derrubar pontos da proposta  
 

As novas regras da Previdência deverão gerar questionamentos jurídicos no Legislativo 

e ações na Justiça, ainda que com pouca chance de alteração de pontos defendidos 
pelo governo, dizem advogados. 

 
Na Justiça pode haver demanda por parte de servidores públicos, de acordo com 

Otávio Pinto e Silva, sócio do Siqueira Castro. 
 
“Os funcionários públicos provavelmente dirão nos tribunais que fizeram concurso para 

carreiras que contavam com um regime de aposentadoria que foi alterado depois.” 
 

A reforma prevê aumento de idade mínima para aposentadoria dos servidores que 
ingressaram após 2003 e alta de alíquota de contribuição, que vai convergir com a dos 
trabalhadores do setor privado. 

 
Há a possibilidade de uma corrida para a prestação de serviços em formato de pessoa 

jurídica entre as faixas mais altas de remuneração, afirma Jorge Boucinhas, professor  
da FGV. 
 

O desconto na fonte de salários mais altos é de 11% pela regra atual, mas vai subir 
de maneira progressiva. “É um incentivo para que se busquem outras relações de 

trabalho, o que representa um risco jurídico para as empresas.” 
 
Na tramitação, pode-se alegar que as diferenças de idade de aposentadoria para 

homens e mulheres ferem o princípio de igualdade da Constituição, segundo André 
Fittipaldi, sócio do TozziniFreire. 

 
“As mulheres estão no mercado de trabalho há menos tempo, mas ainda assim deve 
haver discussão sobre a legalidade da proposta.” 

 

Reforma acaba com cálculo 86/96 que dá aposentadoria integral 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 
 
Se mudança for aprovada, só aposentados que acumularem 40 anos de 

contribuição receberão 100% da média salarial  
 

A reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro tira a possibilidade de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição com a regra 86/96 progressiva. Se 
a mudança for aprovada, só aposentados que acumularem 40 anos de contribuição 
receberão 100% da média salarial. 

 
De acordo com a regra atual, a aposentadoria integral pode ser concedida ao 

trabalhador que, ao somar a sua idade ao seu tempo de contribuição, atinge o número 
86, se for mulher, ou 96, se homem. Para ter direito ao benefício, também é preciso 

cumprir o tempo de contribuição de 30 anos (mulher) e de 35 anos (homem).  
 
A fórmula vigente segue avançando um ponto a cada dois anos e, em 31 de dezembro 

de 2026, estacionará em 90, para mulheres, e 100, para homens. 
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Esse sistema de cálculo, porém, deixará de existir com a aprovação da reforma da 
Previdência. 
 

Atualmente, essa fórmula é a principal opção para o trabalhador evitar o desconto do 
fator previdenciário. 

 
Os trabalhadores que completarem a pontuação exigida até a aprovação da reforma 

continuarão tendo direito de se aposentar com o benefício integral pela fórmula 86/96. 
Na regra proposta pela equipe de Bolsonaro, o cálculo dos benefícios é de 60% da 
média salarial para quem cumprir uma carência de 20 anos de contribuição e mais 2% 

dessa média para cada ano de contribuição. Para chegar ao benefício integral são 
necessários 40 anos de contribuição. 

 
Na reforma do governo Bolsonaro, o sistema de pontos deixa de ser uma opção de 
cálculo vantajoso para o trabalhador e passa a ser uma das exigências para conseguir 

a aposentadoria. Essa pontuação também partiria de 86 (mulheres) e 96 (homens) e 
avançaria até 100 (mulheres) e 105 (homens) em 2033. 

 
Há ainda outras duas opções para trabalhadores que puderem se aposentar pela regra 
de transição: um que aumenta a idade aos poucos e outro que exige um pedágio para 

quem estiver a dois anos de completar o tempo de contribuição. 
 

Governadores do Nordeste resistem a mudanças para trabalhadores rurais e 
BPC 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 

 
Governo quer elevar idade do BPC a 70 anos e exigir contribuição de R$ 600 

de trabalhador rural  
 

O ministro Paulo Guedes (Economia) sinalizou aos governadores que poderia retirar 
da proposta de reforma da Previdência mudanças na aposentadoria rural e de 

trabalhadores mais pobres, alvo de crítica das lideranças do Nordeste. 
 

O governo sugere elevar a idade de aposentadoria do BPC (benefício de prestação 
continuada) de 65 para 70 anos e exigir que trabalhadores rurais façam uma 
contribuição anual de R$ 600. 

 
Os governadores do Nordeste expressaram resistência às mudanças e sugerem retirar 

esses pontos da reforma. O governo conta com o apoio dos governadores para 
conseguir votos em favor da proposta no Congresso Nacional. 
 

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), afirmou que o ministro Paulo Guedes 
(Economia) sinalizou que poderá fazer alterações. 

 
"Na conversa, o ministro Paulo relativizou. Ele disse que ao invés destes dois 
procedimentos economizarem, estariam criando uma despesa adicional no curto 

prazo. De forma que seria até conveniente retirá-los do texto", afirmou Renan Filho.  
 

"Se for nesse caminho, que assim seja, que o texto possa retirar essas questões que 
possam dificultar para o cidadão mais pobre. Aí sinto que a reforma terá facilidade de 

andar." 
 
Renan Filho se refere ao adiantamento, prometido na proposta, de R$ 400 aos 60 anos 

para beneficiários do BPC. Isso elevaria a despesa de curto prazo do governo, disse o 
governo, referindo-se ao que o ministro afirmara na conversa com os governadores.  

 
"Se cria despesa, melhor manter a regra atual, a meu ver", disse o governador. "Não 
sei se no médio prazo isso melhora para a União. Mas o ministro fez uma ponderação 
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dizendo que talvez fosse um caminho possível, de tirar o que ele propõe, uma vez que 
gera despesa no curto prazo". 
 

Renan Filho afirmou que, embora tenha sido uma conversa breve, foi essa a 
mensagem captada pelos demais governadores nordestinos. "Obviamente a reforma 

tem componente regional muito significativo, os impactos são diferentes em diferentes 
estados", afirmou. 

 
"Não é uma questão ideológica, mas é que no Nordeste o INSS é uma das principais 
fontes de renda do povo, das cidades e dos estados. 

 
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), fez coro às críticas do 

Nordeste e disse que "as mudanças no BPC podem travar a reforma no Congresso". 
Outro alvo de críticas de alguns governadores foi a proposta de retirar da Constituição 
as regras de aposentadoria, permitindo que mudanças futuras possam ser feitas por 

meio de projeto de lei simples, com quórum reduzido, de maioria simples.  
 

"Significa dizer que estamos debatendo agora e que amanhã pode haver outro debate 
com quórum mais baixo para mudar tudo aquilo que está sendo pactuado", disse o 
governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B). "Tudo o que está sendo pactuado tem 

que estar no corpo permanente da Constituição". 
 

Dino classificou de "inadmissível" a contribuição de trabalhadores rurais. "Não há 
excedente produtivo, infelizmente, para sustentar uma contribuição de R$ 600, com o 
risco de frustração de safra. O pequeno produtor mal tem excedente para viver. Todas 

essas regras contra os pobres têm que ser derrubadas, retiradas do texto", disse. 
 

"Eu esperava um projeto que cuidava da emergência da questão fiscal, mas não um 
projeto contra os pobres e cheio de pegadinhas que tem que ser eliminadas pelo 
Congresso". Dino criticou ainda a ausência de proposta para os militares na proposta 

de emenda constitucional. 
 

"Você trata de benefícios assistenciais, de aposentados por invalidez, de todas essas 
coisas equivocadas, mas os militares, não. Os militares estão fora do texto". Reunidos 
em Brasília, os 27 governadores participaram de encontro com os ministros Paulo 

Guedes (Economia) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil), em que foi apresentada a reforma 
da Previdência. (Mariana Carneiro) 

 

Ainda que seja necessária, reforma da Previdência não é suficiente, avaliam 
Delfim Netto e Marcos Lisboa 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 
 

Debate, que integrou programação de comemoração aos 98 anos da Folha, 
aconteceu nesta quarta-feira (20)  
 

Se estivesse na pele do ministro Paulo Guedes, o que faria Delfim Netto no caso de a 

reforma da Previdência não ser aprovada? "Que mal eu te fiz para você me desejar 
essa pergunta?", respondeu Delfim, provocando risos. 

 
A hipótese foi cogitada por uma pessoa da plateia durante o debate “O Brasil vai voltar 

a crescer?”, que reuniu na manhã desta quarta-feira (20) os economistas Delfim Netto 
e Marcos Lisboa, ambos colunistas da Folha, no auditório do jornal em São Paulo. 
 

Na avaliação deles, a reforma previdenciária é um passo fundamental para que o país 
estabeleça equilíbrio fiscal e previsibilidade, características propícias a um “espírito de 

crescimento”, capaz de atrair investimentos. Mas não basta ficar nisso. 
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“Ainda que a reforma seja absolutamente necessária, ela não é suficiente”, avalia 
Delfim, para quem são necessários ajustes no salário mínimo, na remuneração de 
funcionários públicos e no “manicômio fiscal” construído nos últimos anos. “A política 

tem que libertar a iniciativa e estimular a criatividade dos indivíduos”, disse. 
 

Na mesma linha de pensamento, Marcos Lisboa comparou a reforma da Previdência a 
um paraquedas cuja função seria reduzir a velocidade de uma queda em meio a um 

sem-número de problemas fiscais.  
 
“Reforma da Previdência não vai resolver o problema dos estados, que é a folha de 

pagamentos. Ou vamos rever essa concepção que criamos de direitos adquiridos no 
Brasil ou não vai ter saída. Os estados estão com 80% dos seus gastos comprometidos 

com folha de pagamento, de ativos e inativos. E má notícia: os ativos estão 
envelhecendo e estão se aposentando”, afirmou. 
Delfim Netto arriscou dizer que o problema maior do Brasil não está na economia, mas 

no mecanismo político para implementar soluções. “Nessa eleição, ele não se 
aperfeiçoou. A ideia de que você obedecendo as mídias sociais pode produzir um 

governo razoável me parece absolutamente falha. Há uma superestimação da 
facilidade com que serão resolvidos esses problemas.” 
 

Ao ser questionado sobre as previsões para 2019, Lisboa destacou que, quaisquer que 
sejam as estratégias para o desenvolvimento econômico, não se pode esperar uma 

melhora expressiva de imediato. “Crescimento, para mim, acontece em dez anos. A 
gente pode ter um ano bom, mas está todo mundo revisando [as perspectivas] para 
baixo —e com razão. Havia um certo otimismo que eu não sei de onde saía." 

 
Em sua avaliação, uma agenda para a recuperação do crescimento pede por mudanças 

na tributação, na abertura comercial e também por colaboração conjunta de diversos 
setores.  
 

"Tem que acabar com a distribuição de pequenos privilégios e benefícios em que cada 
grupo organizado da sociedade fala 'vamos fazer reforma, mas começa com os outros'. 

É preciso uma sociedade um pouco mais generosa na qual todos colaborem para 
superar os problemas." 
 

Uma outra pergunta da plateia foi sobre a ausência de entidades empresariais, como 
a Fiesp e a Fiergs, na interlocução com o governo em prol do crescimento. O que 

justificaria o afastamento? “Deram muito conselho errado", respondeu Delfim. Já para 
Marcos Lisboa, parte do problema do Brasil está justamente na excessiva abertura do 
governo ao setor privado.  

 
"Economia de mercado funciona bem quando tem concorrência, quando as empresas 

buscam ganhar mercado porque estão sendo mais produtivas, porque inovaram. Não 
é para conseguir um subsídio em Brasília. Nós criamos uma sociedade totalmente 

distorcida do 'olha, não consigo competir, então me dá uma proteção, impede a 
importação'. Não tem que ter favor." 
 

Delfim emendou: "E quando alguma coisa está funcionando bem, o governo ou o 
Congresso não aguenta e vai lá criar regras". 

 
A empresária Franca Maria Berra, 62, acompanhou o debate porque gosta da clareza 
de Delfim. Leitora da Folha há 40 anos, ela acha que o jornal está sendo crítico demais 

com o governo Bolsonaro. "O presidente está sendo muito perseguido, estão querendo 
atrapalhar o trabalho dele", disse. 

 
O estudante de economia Miguel Lian, 18, foi ao evento interessado em ouvir Marcos 
Lisboa, colunista que acompanha assiduamente. "Eu gosto da Folha para introduzir 

alguns temas, para buscar o que não estou entendendo muito bem", afirmou. O debate 
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integra a programação de eventos nesta semana em comemoração dos 98 anos do 
jornal.  
 

Na quinta-feira, às 11h30, será a vez do debate "Ser mulher em tempos de #MeToo", 
com as colunistas Ilona Szabó e Manoela Miklos. O evento acontecerá no auditório 

da Folha (al. Barão de Limeira, 425, 9º andar - Campos Elíseos). As inscrições podem 
ser feitas no site Folha Eventos.  
 

Capitalização precisará de nova lei após reforma da Previdência 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 

 
A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) abre caminho para um novo sistema de 

aposentadorias e a criação da chamada carteira verde e amarela, modelo trabalhista 
com direitos flexíveis. 
 

Se o Congresso aprovar o texto do governo, será dada a autorização para que um 
projeto de lei complementar defina o funcionamento do novo modelo previdenciário, 

a capitalização, no qual cada trabalhador faz a própria poupança para a aposentadoria. 
A capitalização, portanto, não será implementada de imediato. 
 

No entanto, a PEC já dá diretrizes sobre o novo sistema, cuja adesão será opcional. 
Além disso, a proposta envolve a criação de um fundo solidário, que pode ter recursos 

do Tesouro e que servirá para garantir que todos os que entrarem nesse regime 
recebam, pelo menos, o salário mínimo. 
 

A capitalização desenhada pela equipe econômica é um regime de contribuição 
definida, no qual o valor da aposentadoria depende da poupança do trabalhador. A 

gestão dos recursos poderá ser por entidades de previdência públicas e privadas, 
habilitadas por órgão regulador. 
 

O atual modelo de Previdência é o de repartição, no qual os trabalhadores na ativa 
bancam as aposentadorias de quem já está na inativa. 

 
"Nosso sentimento é que o regime de repartição, em algum momento, vai dar errado. 
Em 20 [anos] ou 25 anos, haverá necessidade de uma nova reforma", disse o 

secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério 
Marinho. 

 
O modelo de capitalização poderá ter contribuições dos trabalhadores e das empresas. 
Mas isso será previsto em lei a ser aprovada após a PEC. "Na maioria dos países com 

capitalização, há uma contribuição patronal e uma do trabalhador. Nem sempre 
paritárias [ou seja, na mesma proporção]", disse o secretário de Previdência, Leonardo 

Rolim. 
 

Após a aprovação da legislação específica, o sistema poderá ser acessado por todos 
os novos ingressantes no mercado, independentemente da idade. Segundo Rolim, o 
trabalhador poderá escolher entre o sistema atual de aposentadoria e o novo modelo. 

Os que optarem pela adesão à capitalização não poderão voltar atrás. 
 

O ministro Paulo Guedes (Economia) também afirmou que a atual Previdência já sofre 
com a ameaça de insolvência mesmo antes do envelhecimento da mão de obra do 
país. 

 
"Se é uma reforma que está reduzindo desigualdades, se ela está removendo 

privilégios, ela está tirando o espaço para fraudes, ela vai democratizar a poupança, 
ela vai acelerar o crescimento, ela vai reduzir os encargos trabalhistas lá na frente 
porque é um regime de capitalização, vai aumentar a produtividade do trabalho porque 
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ela acumula o capital, acelera o crescimento, se é isso, vocês têm estudar isso e não 
ficar só criticando", declarou. 
 

A implementação efetiva da carteira verde e amarela vai depender de aprovação de 
lei complementar no Congresso. 

Marinho disse que o governo estuda atrelar a opção pela carteira verde e amarela à 
entrada no sistema de capitalização. Essa proposta foi antecipada pela Folha.  

 

Modelo de capitalização só será discutido com autorização pedida na PEC 

22/02/2019 – Fonte: EM.com (publicado em 20-02-2019) 

 
"Na maioria dos países em que há regime de capitalização, há contribuição do 

empregador, e nem sempre é paritário", diz o secretário especial adjunto de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 
 

O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 
Bruno Bianco, explicou nesta quarta-feira, 20, que o governo só irá enviar ao 

Congresso o projeto de lei que cria o sistema de capitalização da Previdência após a 
aprovação da reforma no Parlamento.  
 

"Podemos discutir o modelo antes, mas a criação da capitalização depende da 
autorização por meio da PEC da Previdência", afirmou. Ele repetiu que o detalhamento 

das regras da capitalização só será feito em um segundo momento.  
 
"Na maioria dos países em que há regime de capitalização, há contribuição do 

empregador, e nem sempre é paritário", adiantou.  
 

Perguntado se os governadores insistirão em algum tipo de ajuda da União para 
apoiarem a reforma, Bianco respondeu que a proposta da Previdência já é muito boa 
para Estados e municípios.  

 
"Não obstante a reforma, o Ministério da Economia está pensando em outras formas 

para melhorar o endividamento dos Estados", completou. 
 
Já o secretário de Previdência da pasta, Leonardo Rolim, esclareceu que o gatilho para 

o aumento da idade mínima conforme a evolução da expectativa de sobrevida vale 
para todas as categorias de trabalhadores.  

 
Rolim informou que todas as regras da reforma da Previdência valerão para Estados e 
municípios, à exceção das alíquotas previdenciárias progressivas, que serão cobradas 

imediatamente do INSS e dos servidores civis da União. 
 

Extinção da DRU sobre seguridade 
O governo vai acabar com a incidência da Desvinculação de Receitas da União (DRU) 

sobre arrecadação da Seguridade Social, destacou o diretor de programa da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho, Felipe Portela.  
 

Na prática, nada muda, pois hoje o Tesouro Nacional já precisa aportar recursos para 
cobrir o déficit nas áreas de Saúde e Assistência, que formam a Seguridade junto com 

a Previdência. 
 
"O orçamento é muito rígido, a ideia era permitir tirar dinheiro da Seguridade Social e 

também colocar recursos do Orçamento Fiscal na Seguridade. Em períodos de 
superávit, a DRU podia significar retirada efetiva de recursos", afirmou 

Portela."Extinção da DRU é questão de transparência. Se em algum momento a 
Seguridade se recuperar, não vai poder usar (o dinheiro)", afirmou. 
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20 milhões de trabalhadores podem ter redução de alíquota, diz governo 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 
 

Não foi informado, contudo, o número de trabalhadores que poderá pagar 
mais com as novas alíquotas  
 

O novo modelo de contribuição previdenciária proposto pelo governo vai promover 
redução de alíquotas para aproximadamente 20 milhões de trabalhadores, afirmou 
nesta quarta-feira (20) o diretor de programa da secretaria especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia, Felipe Portela. 
 

Ele não informou qual o número de trabalhadores que poderá pagar mais após a 
implementação das novas alíquotas. 

 
Atualmente, os contribuintes da iniciativa privada pagam alíquotas fixas de 8%, 9% 
ou 11% sobre o rendimento, a depender da faixa salarial. 

Pela proposta, cada trabalhador passará a contribuir com uma alíquota efetiva que 
corresponde exatamente a seu salário. Ou seja, a contribuição terá uma progressão 

gradativa dentro de cada faixa salarial. 
 
Quem ganha até um salário mínimo, contribuirá com 7,5%. Entre R$ 998,01 e R$ 

2.000,00, a taxa será graduada entre 7,5% e 8,25%. Entre 2.000,01 e 3.000,00, a 
alíquota irá variar de 8,25% a 9,5%. No caso dos salários de R$ 3.000,00 e R$ 

5.839,45 (teto do INSS), oscilará entre R$ 9,5% e 11, 68%. 
 
Para os servidores públicos, as alíquotas serão as mesmas do setor privado até o teto 

do INSS. Salários mais altos que o teto sofrerão cobranças mais altas. 
 

São elas: de 11,68% a 12,86% para os salários de R$ 5.839,46 a R$ 10.000,00; de 
12,86% a 14,68%, até 20.000,00; de 14,68% a 16,79%, até 39.000,00; mais de 
16,79%, podendo alcançar 22% para os que ganham mais que R$ 39.000,00. 

 

Armínio diz que reforma é boa, mas que o ideal seria alcançar economia maior 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 
 
'Uma proposta acima de R$1 trilhão é impactante', afirma  
 

O ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga afirmou que a reforma da Previdência 
deveria gerar uma economia maior que os R$ 1 trilhão previsto pelo texto do governo 

de Jair Bolsonaro. A proposta foi apresentada nesta quarta-feira (20), na Câmara dos 
Deputados. Por outro lado, o economista também disse que o valor previsto será maior 
do que esperado pelo mercado. 

 
Armínio disse que ainda não teve tempo de se debruçar sobre a proposta de emenda 

à Constituição (PEC) apresentada pelo governo, mas destacou que as expectativas do 
mercado apontavam para uma economia com a reforma da ordem de mais de R$ 800 
bilhões. 

 
“Uma proposta acima de R$1 trilhão é impactante”, disse ele a jornalistas em evento 

da Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro. “Se sair esse número, já vai ser algo 
acima de 1,5% do PIB ao ano”, frisou. 

 
O economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga - CJPress/Folhapress  
Para Armínio, diante do quadro fiscal deteriorado do país, havia a necessidade de uma 

economia maior com a reforma da Previdência. 
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“Eu defendo mais do que foi proposto”, disse. Uma proposta de reforma, que teve o 
apoio de Armínio, apontava para uma economia de R$ 1,3 trilhão em 10 anos. 
 

O ex-presidente do BC diz que a economia de gastos projetada na proposta do governo 
Bolsonaro deveria ser o piso a ser buscado pela equipe econômica. 

 
"Qualquer coisa que caia abaixo do que foi apresentado já me deixaria bem 

preocupado. Seria necessário mais do que foi proposto, eu acho que o ideal seria 
subir“, disse, referindo-se às negociações durante a tramitação da PEC no Congresso. 
 

A proposta reiterou as idades mínimas já divulgadas na semana passada, de 62 anos 
para mulheres e 65 anos para homens. Para os trabalhadores da iniciativa privada, o 

tempo mínimo de contribuição será de 20 anos. Para os servidores, 25 anos. 
 
Armínio classificou que a aprovação da reforma da previdência é crucial para o futuro 

do país e que essa questão não é nova e precisar ser encarada. 
“Nós temos experiência em perder oportunidades“, disse. 

 

Centrais sindicais dizem que reforma prejudica mais pobres 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-02-2019) 

 
Entidades dizem que farão manifestações; CSP Conlutas fala em greve geral  
 

Entidades sindicais criticaram nesta quarta-feira (20) a proposta de reforma da 
Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro. 
 

Manifesto assinado por oito centrais sindicais, entre elas Central Sindical e Popular 
Conlutas e a Força Sindical, defende que seja criado um calendário para a realização 

de mobilizações de massa contra o que as entidades chamam de "fim das 
aposentadorias".  
 

Os sindicatos preveem também a realização de um dia nacional de mobilizações, em 
data a ser definida. No texto, as centrais falam em um amplo "chamamento 

da população para que defenda a Previdência". Também prometem que ampliarão sua 
atuação junto ao congresso Nacional. 
 

Atinagoras Lopes, membro da secretaria executiva nacional da CSP Conlutas, diz que, 
levando em conta o conteúdo da reforma do governo, o que ele chama de privatização 

da seguridade social, não há possibilidade de negociação. 
 
Ele afirma que deverão ser convocados dias de paralisação e uma greve geral de 

trabalhadores, aos moldes da realizada durante o governo de Michel Temer (MDB) em 
abril de 2017. 

 
"Do ponto de vista dos trabalhadores brasileiros que ganham até um salário mínimo é 
um ataque muito grande, colocando sobre eles a ameaça de receber uma 

aposentadoria de R$ 500." 
 

Em nota enviada à imprensa, a Força Sindical chamou a reforma da Previdência 
proposta pelo governo de perversa e disse que ela só prejudica os trabalhadores 

menos favorecidos economicamente.  
 
A entidade afirma lutar por uma Previdência universal e sem privilégios. Segundo a 

Força Sindical, quaisquer alterações precisam ter como princípio básico que os 
aposentados recebam benefícios com valores suficientes para oferecer-lhes uma vida 

saudável e digna.  
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"Pagar um valor abaixo do estabelecido pelo salário mínimo é entregar apenas uma 
“esmola” para os milhões de aposentados que ajudaram a construir este País." A Força 
Sindical afirma que, caso a reforma seja aprovada, os trabalhadores que começaram 

a contribuir mais cedo ao INSS serão os mais afetados.  
 

Além disso, diz que o novo sistema vai aumentar em cerca de dez anos o tempo de 
trabalho. As centrais sindicais vão realizar um ato na Praça da Sé, em São Paulo, como 

forma de protesto contra o fim da aposentadoria no próximo dia 20, segundo a Força 
Sindical. 
O presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), Antonio Neto, disse que a 

proposta do governo é uma versão piorada da reforma que o ex-presidente Michel 
Temer (MDB) tentou aprovar em seu governo. 

 
"Essa proposta representa a velha estratégia de arrochar a aposentadoria da imensa 
maioria do povo, sem atacar prioritariamente as regalias, a sonegação das grandes 

empresas, a falta de contribuição do setor agroindustrial, além de privatizar o novo 
regime de capitalização", disse em nota. 

 
Ele afirma que o governo deveria iniciar uma reforma cortando privilégios de militares 
e banqueiros, colocando o ministro da Economia Paulo Guedes no segundo grupo. 

 
A Aanajustra (Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho) também se 

posicionou contra a reforma, afirmando que ela penaliza toda a população com a 
retirada de direitos e condena gerações de contribuintes. 
 

"Fala-se em corte de privilégios, sem mencionar, por exemplo que os servidores 
públicos da União contribuem para o regime mesmo depois de aposentados ou que 

não possuem FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)." 
 
A Anajustra também afirma que outras alterações foram feitas no passado para 

equalizar as contas do funcionalismo —como a instituição do Regime de Previdência 
Complementar, obrigatório para quem entrou no serviço público depois de 2013 e 

opcional para os demais. 
 
A entidade diz que a proposta de reforma só ataca um dos lados do alegado déficit 

público, sem combater, por exemplo, sonegações e desvios. 
 

A Anajustra afirma que concorda que o equilíbrio das contas públicas deve ser uma 
prioridade, entretanto, acredita que existem maneiras de fazer isso sem violar direitos 
de quem passou anos contribuindo e confiando na boa fé da Administração Pública. 

 
A UGT (União Geral dos Trabalhadores) afirma estar fazendo uma ampla análise do 

projeto apresentado nesta quarta-feira. 
 

Em nota, a entidade diz ver com preocupação o fato de o artigo 40 da reforma fazer 
referência a uma futura lei complementar do poder executivo para dispor sobre as 
normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade previdenciária 

na gestão dos regimes próprios de previdência social. 
 

"Isso pode ser um cheque em branco para o Governo. Essa questão nos preocupa, 
pois estamos discutindo o futuro do trabalhador. Por esta razão, somos contra aquilo 
que não está descrito na lei." 

 
A UGT diz defender um regime Único de Previdência, igualitário para todos os 

brasileiros, e não puxadinhos que garantam a continuidade de privilégios.  
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Reforma tira da Constituição regras da Previdência Social 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Se aprovada, medida facilita mudar INSS e Previdência dos servidores no 
futuro  
 

Sem alarde, o governo incluiu na proposta de reforma da Previdência um mecanismo 
que autoriza a aprovação de futuras mudanças nas regras de aposentadoria por meio 
de projetos que exigem menos votos no Congresso do que o texto atual. Na prática, 

se for aprovada, a proposta apresentada na quarta-feira (20) permitirá que alterações 
em regimes previdenciários passem a ser feitas fora da Constituição.  

 
Artigos do texto estabelecem que o governo poderá apresentar projetos de lei 

complementar para promover alterações na aposentadoria dos setores público e 
privado, como modificações de idade mínima e tempo de contribuição. 
 

Especialistas afirmam que a alteração pode fragilizar direitos sociais, que seriam 
modificados com maior facilidade pelo Congresso. 

 

 
 
Sindicalistas duranta protesto na Praça da Sé, em São Paulo, contra a reforma da 

Previdência - Danilo Verpa/Folhapress  
 

“O que essa proposta permite é a desconstitucionalização de regras básicas de 
proteção à Previdência”, diz Marcus Orione, professor da Faculdade de Direito da USP. 
O mecanismo não foi explicado pelos técnicos do governo em nenhum momento das 

quatro horas e meia de entrevista à imprensa destinada à apresentação da PEC 
(Proposta de Emenda à Constituição) da nova Previdência. 

 
A implementação de um novo sistema previdenciário, o de capitalização, também seria 
feita por lei complementar. Nesse caso, porém, o governo deixou claro o instrumento 

usado em sua criação. 
 

Para a aprovação de uma lei complementar, é exigida a maioria absoluta de votos 
favoráveis: 257 deputados e 41 senadores. O projeto passa por duas votações na 
Câmara e uma no Senado. 

 
Hoje, mudanças em regras da Previdência que estão na Constituição podem ser feitas 

apenas por meio de emenda constitucional, o que exige no mínimo três quintos de 
votos favoráveis —308 deputados de 49 senadores. Nesse caso, são necessários dois 
turnos de votação na Câmara e mais dois no Senado. 

 
Por isso, uma PEC como a que o presidente Jair Bolsonaro tenta passar é considerada 

de difícil aprovação e exige grande capacidade de articulação do governo com os 
parlamentares. 
 

Um dos artigos do texto, que trata da iniciativa privada, afirma que lei complementar 
enviada ao Congresso definirá requisitos de elegibilidade, idade mínima, tempo de 

contribuição, carência e limites dos benefícios. 
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O mesmo poderá ser feito com regras de cálculo e de reajuste dos benefícios, tempo 
de duração de pensão por morte e regras para acumulação de benefícios. Outro trecho 
da proposta traz disposições semelhantes para os servidores públicos. Poderão ser 

alterados modelo de arrecadação, idades, tempo de contribuição, cálculo dos 
benefícios e reajustes. 

 
Seguindo o mesmo critério, também será permitida a alteração de regras de idade e 

tempo de contribuição de professores, policiais e agentes penitenciários. 
 
A presidente do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário), Adriane 

Bramante, afirma que a PEC traz, na verdade, regras transitórias para a Previdência, 
deixando a abertura para que mudanças sejam feitas por lei complementar no futuro. 

 
“A consequência é que deixa os direitos sociais muito vulneráveis. A preocupação do 
legislador da Constituinte era deixar os direitos sociais na Constituição para garantir 

que não houvesse retrocesso e retirada dos direitos”, disse. 
 

Para Roberto de Carvalho Santos, presidente do Ieprev (Instituto de Estudos 
Previdenciários), as leis complementares sobre o tema deveriam ter sido apresentadas 
com a proposta da PEC.  

 
“A verdadeira Previdência ainda não está esboçada, não sabemos qual será e isso está 

gerando insegurança”, afirma. 
 
Consultores do Congresso se debruçam sobre esse mecanismo para avaliar a 

constitucionalidade do texto. A avaliação é que esses pontos podem gerar 
questionamentos. Técnicos do Legislativo ainda demonstram preocupação com outros 

pontos. 
 
No primeiro, analisam se é possível que uma lei complementar altere as disposições 

transitórias da PEC. Isso porque, apesar de haver autorização para isso na emenda 
constitucional, a lei complementar fará, na prática, uma mudança no texto da 

Constituição, o que, em tese, não seria possível. 
 
“A reforma tem muitas entrelinhas e problemas técnicos sérios que precisam ser 

sanados”, afirma João Badari, especialista em direito previdenciário. 
 

Outro ponto em estudo pelos técnicos é o risco de que regras específicas da 
Previdência que hoje podem ser alteradas por MP (medida provisória) e projeto de lei 
—de votação mais simples— passem a exigir uma lei complementar, de dificuldade 

intermediária. 
 

O problema poderia afetar propostas semelhantes à editada pelo governo no início do 
ano para promover um pente-fino nos benefícios do INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social). 
 
O programa foi implementado por MP, que tem validade imediata e pode ser aprovada 

por maioria simples dos parlamentares. Na avaliação de Caio Taniguchi, do Bichara 
Advogados, o texto, ao reconhecer que a Previdência não é estanque, pode facilitar 

negociações futuras. 
 
“Regras poderiam ser revistas a cada quatro anos se houvesse mudança na 

expectativa de sobrevida. Em vez de a cada quatro anos você discutir uma PEC, a lei 
complementar seria competente para isso.” Procurada, a Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho não se manifestou. 
 
 



Desemprego é o maior dos últimos sete anos em 13 capitais brasileiras em 

2018 

22/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Taxa recuou em 18 dos 26 estados e DF  
 

O desemprego no Brasil foi o maior dos últimos sete anos em 13 capitais brasileiras 
em 2018, divulgou o IBGE na manhã desta sexta-feira (22). Além da maior 
desocupação nas 13 capitais, a taxa também avançou em oito regiões metropolitanas. 

 
"Percebe-se que o problema é mais forte nos grandes centros urbanos, acompanhando 

as maiores concentrações da população. É um desemprego metropolitano, bem maior 
do que no interior do país”, disse Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e 

Rendimento do IBGE. 
 
Entre as regiões, Sudeste e Nordeste apresentaram as maiores altas no ano passado, 

na comparação com 2017. Já o Sul teve a menor taxa, seguido pelo Centro-
Oeste, região onde nenhuma das capitais teve avanço do desemprego no período. 

 
Quando a análise é feita pelas unidades federativas, dos 26 estados e DF (Distrito 
Federal), 18 deles apresentaram recuo dos desempregados em 2018. O maior e 

menor percentual vieram do Amapá (20,2%) e de Santa Catarina (6,4%), 
respectivamente. 

 

Governo de SP quer intermediar venda da Ford em São Bernardo 

22/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-02-2019) 
  

 

 

O governador Doria e o secretário Meirelles prometem ajudar a vender 

operação da Ford em São Bernardo 

Empresa promete a governador manter 2,88 mil empregados no Estado; 
sindicato vai negociar nos EUA  

 

Dois dias após anunciar que até o fim do ano vai encerrar todas as suas atividades 
industriais em São Bernardo do Campo, a Ford ganhou um dublê de corretor que vai 

tentar vender a operação para outra montadora. Após reunião na manhã da quinta-
feira, 21, com representantes a diretoria da empresa no Brasil, o governador de São 

Paulo, João Doria, comprometeu-se a buscar um comprador para a unidade fabril.  
 

“O objetivo da reunião foi a preservação de empregos. Foi 
uma atitude de governo. Fui eu que os procurei. O Governo 
de São Paulo ajudará a Ford a encontrar um comprador para 
o parque fabril de São Bernardo”, afirmou Doria.  

 

O governador fez a declaração durante entrevista coletiva logo após o encontro, que 
além de Doria contou com a participação de Henrique Meirelles, secretário de Fazenda 

e Planejamento do Estado, Lyle Watters, CEO da Ford América do Sul, Rogelio Golfarb, 
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vice-presidente de assuntos governamentais, comunicação e estratégia da montadora, 
e Orlando Morando, prefeito de São Bernardo. Nenhum representante dos 
trabalhadores foi convidado.  

 
Doria informou que, como contrapartida à pretensa corretagem oferecida pelo seu 

governo, conseguiu dos diretores da Ford a promessa de manter 1,2 mil funcionários 
que trabalham na sede administrativa instalada no mesmo complexo do ABC Paulista, 

além de não fazer mudanças ou cortes nas demais unidades paulistas da empresa: a 
fábrica de motores de Taubaté (hoje com 1.260 funcionários), o campo de provas de 
Tatuí (250 pessoas) e o centro de distribuição de Barueri (170), que somam assim 

2.880 empregos no Estado.  
 

Nesse sentido, não parece haver nenhuma concessão da empresa, que até o momento 
não demonstra intenção de fechar outras operações no Estado. Muito pelo contrário, 
há menos de um ano a Ford finalizou investimentos importantes na fábrica de motores 

e transmissões em Taubaté, com completa modernização de equipamentos e aumento 
de capacidade para 500 mil unidades/ano, para fazer o motor 1.5 Dragon e câmbio 

manual MX65 que equipam Ka e EcoSport produzidos em Camaçari (BA). Portanto, 
aparentemente a empresa não tem intenção de fechar esta planta.  
 

Os maiores prejudicados com a reestruturação da empresa, portanto, são os 1,6 mil 
quase desempregados que trabalhavam até o início desta semana em São Bernardo 

nas linhas de produção dos caminhões Cargo e Série F e do hatch Fiesta (sabidamente 
em fim de vida já há dois anos).  
 

Acumulando prejuízos na América do Sul (declarado em cerca US$ 600 milhões no 
balanço de 2018), a Ford decidiu parar de fazer esses veículos no Brasil e, por 

consequência, encerrar atividades em sua mais antiga unidade industrial no País, 
adquirida da Willys-Overland em 1967.  
 

Embora tenha prometido à Ford se empenhar para encontrar um comprador “nacional 
ou internacional” para a fábrica de São Bernardo a partir da segunda-feira, 25, o 

governador não se comprometeu em manter os empregos da unidade:  
 
“O governo não fará imposições à compradora. Nós buscaremos uma solução de 

mercado ao lado da Ford”, disse Doria, que embora não tenha conseguido nenhum 
recuo aparente da empresa, classificou o encontro como “positivo”.  

 
A própria Ford admitiu que ao longo do ano passado tentou vender a fábrica, sem 
sucesso – rumores de mercado indicavam que houve negociações infrutíferas com a 

fabricante de caminhões DAF. Portanto, parece difícil a perspectiva de se encontrar 
um comprador agora.  

 
“A indústria automotiva está vivendo uma mudança global. Tivemos a ideia de 

trabalhar juntos para uma alternativa em relação à unidade fabril. Acharemos uma 
solução criativa para a instalação”, afirmou o secretário estadual de Fazenda e 
Planejamento, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda no mandato-tampão de 

Michel Temer e ex-presidente do Banco Central na gestão do presidente Lula.  
 

SINDICATO VAI À FORD NOS EUA E PROMETE RESISTIR 

 

Em comunicado, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC confirmou que representantes 
da entidade vão à sede da Ford em Dearborn, nos Estados Unidos, onde serão 

recebidos pela direção mundial da companhia para discutir o futuro da fábrica de São 
Bernardo.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27358/ford-transforma-taubate-em-fabrica-40-para-fazer-novos-motor-e-cambio
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27358/ford-transforma-taubate-em-fabrica-40-para-fazer-novos-motor-e-cambio


A reunião foi solicitada pelo sindicato logo após o anúncio de fechamento da planta, 
na terça-feira, 19. A data do encontro está sendo acertada entre os participantes e 
deverá ser definida nos próximos dias.  

 
O presidente do sindicato, Wagner Santana, lamentou que representantes dos 

trabalhadores não foram convidados para o encontro entre diretores da empresa e 
membros do governo de São Paulo.  

 
Na quinta-feira o sindicalista se reuniu com a procuradora do Ministério Público do 
Trabalho de São Bernardo, Sophia Villela de Moraes e Silva, para discutir a situação 

dos empregados da Ford. Ele afirma que a entidade vai buscar de diversas formas 
reverter a decisão da companhia.  

 

“Vamos à matriz discutir com a direção mundial, conversamos com prefeito 
da cidade, teríamos conversado com o governador na manhã de hoje se ele 
tivesse convidado a representação dos trabalhadores para participar, já que 

a pauta envolvia o futuro de milhares de metalúrgicos. Não vamos desistir 
de manter uma empresa com essa importância em nossa região”, destacou 

Wagner Santana.  

 

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC confirmou que foi informado sobre 

o fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo somente na terça-feira, 19, durante 
reunião solicitada pela entidade com o presidente da empresa, Lyle Watters, pouco 
antes de a empresa divulgar a decisão à imprensa.  

 
“Nossa direção foi ao encontro para discutir um calendário de negociações para a vinda 

de novos produtos, conforme estava previsto no acordo firmado em 2017, mas de 
início a empresa comunicou o fechamento, que seria em seguida anunciado para a 

imprensa. 
 
Deixamos a reunião para fazer de urgência uma assembleia com os trabalhadores, 

para que eles não fossem avisados pela internet, o que seria um absurdo. Tem gente 
lá com 25, 28 anos de casa”, relata Santana.  

 
Após o anúncio, o sindicato orientou os trabalhadores a irem para casa e só retornarem 
à fábrica na próxima terça-feira, 26, quando haverá uma nova assembleia, em frente 

à empresa, às 6h30. Desde então a planta está parada.  
 

“Não tinha clima para ninguém voltar ao trabalho, até por uma questão de segurança. 
Estamos fazendo nossas articulações e avaliando de que forma se dará nossa 
mobilização e nossa resistência. Mas ela haverá e será dura”, reforçou o sindicalista.  

 

Empregado espera que Ford volte atrás 

22/02/2019 – Fonte: DCI (publicado em 21-02-2019) 
 
Sem conseguir dormir à noite toda, a inspetora de qualidade Carolina Miranda, de 38 

anos, chegou cedo ao portão da fábrica da Ford nesta quarta-feira, 20, em busca de 
detalhes sobre a decisão da empresa de fechar a fábrica, anunciada na tarde de terça-

feira. "Estávamos trabalhando quando fomos informados. Fiquei sem chão, muita 
gente chorou", conta ela, que trabalha na unidade de São Bernardo do Campo, no ABC 
paulista, há 11 anos. 

 
Sua esperança é de que a empresa volte atrás. O marido, que era caminhoneiro, está 

sem trabalhar há um ano. "O caminhão foi roubado e não tivemos como comprar 
outro." É ela quem mantém a família, paga os estudos das duas filhas de 19 e 20 anos 
e as prestações da casa e do carro, ambos financiados. "Não sei o que farei se perder 

o emprego." 

https://www.dci.com.br/economia/empregado-espera-que-ford-volte-atras-1.781764


 
Uma tentativa de convencer a direção da Ford a rever o fechamento da fábrica ocorre 
nesta quinta-feira, 21, às 10h, no Palácio dos Bandeirantes. O governador João Doria 

(PSDB) convidou o presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, para discutir o 
que pode ser feito. Devem participar o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e o 

prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). 
 

"Vamos saber o que a empresa precisa, se podemos fazer algo", diz Morando. "O que 
não aceitamos é essa decisão unilateral e abrupta de suspender a produção de 
caminhões e do Fiesta e fechar a fábrica sem se quer um plano de desmobilização."  

 
Ontem, o prefeito entrou com representação no Ministério Público do Trabalho para 

que a Ford explique sua atitude. A audiência será no dia 26. A montadora responde 
por 1,72% da arrecadação de ICMS da cidade (R$ 14 milhões ao ano) e por 0,8% do 
ISS (R$ 4 milhões). 

 
Segundo a Ford, a unidade emprega 3 mil funcionários. Nas contas do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, cerca de 2 mil são de produção e os demais, da área 
administrativa. A entidade diz ainda que há outros 1,5 mil terceirizados. 
 

O Dieese calcula que, caso todos fossem demitidos, o impacto fecharia outras 24 mil 
vagas quando se leva toda a cadeia produtiva em consideração. A Ford não revela 

quantas pessoas vai demitir de imediato, pois a área administrativa continuará a 
funcionar no local. 
 

A fábrica opera com menos de 20% de sua capacidade produtiva e não recebe 
investimentos para renovação de equipamentos e produtos há pelo menos três anos, 

ao contrário do que têm feito na região concorrentes como a Volkswagen, a Mercedes-
Benz, Scania e até a General Motors, que recentemente ameaçou fechar operações e 
está em negociações com parceiros para adotar um plano de viabilidade. 

 
Globalmente, a Ford passa por um processo reestruturação e encolhimento de 

fábricas, com o fim da produção de vários modelos. Por enquanto, apenas uma outra 
unidade, na França, que produz transmissões, teve o encerramento de atividades 
confirmado para agosto. 

 
"Poderíamos negociar salários, piso e PLR, como ocorreu com as fábricas de Camaçari 

(BA) e Taubaté (SP)", diz o montador de carrocerias Fernando Gomes, de 36 anos, 10 
deles na Ford. "Não seria bom, mas fechar é o pior cenário". Casado e com um filho 
de 10 anos que é autista, Gomes teme principalmente pelo fim do convênio médico 

muito usado no tratamento da criança. 
 

'Poderemos ocupar a fábrica', diz sindicalista 

22/02/2019 – Fonte: DCI (publicado em 21-02-2019) 

 
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, informou que 
apenas na assembleia de terça-feira da próxima semana serão anunciadas medidas 

contra a decisão da Ford, caso até lá a empresa não altere sua posição. 
 

"Poderemos fazer greve, ocupar a fábrica, colocar a luta na rua", diz. "Nossa ação será 
de acordo com o exagero e desrespeito que a Ford teve com os trabalhadores." Ele 
reclama que a empresa não foi a várias reuniões marcadas nos últimos meses, 

"sinalizando sua apatia". 
 

No comunicado divulgado há dois dias, a Ford afirma querer construir um "negócio 
rentável e sustentável na América do Sul". Segundo a empresa, o grupo perdeu US$ 
4,5 bilhões nas operações do Brasil, Argentina e Venezuela de 2013 a 2018. 

 

https://www.dci.com.br/economia/poderemos-ocupar-a-fabrica-diz-sindicalista-1.781766


O grupo vai concentrar sua produção na fábrica de Camaçari (BA), que recebeu vários 
incentivos no período da construção, em 2001, e conseguiu, no fim do ano passado, a 
prorrogação até 2025 do regime automotivo para o Nordeste, que concede benefícios 

fiscais. A fábrica da Fiat em Pernambuco também está nesse programa. 
 

Juros controlados impulsionarão a oferta de renda fixa ao longo de 2019 

22/02/2019 – Fonte: DCI  

 
Além disso, as sinalizações dadas até agora sobre a reforma da Previdência também 
começam a trazer robustez ao conjunto de propostas voltadas para renda variável 

pelas grandes empresas 
 

 
 

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) 
projeta um aumento nas ofertas de renda fixa, impulsionados pelo maior otimismo em 
relação ao País e pela estabilidade da taxa básica de juros (Selic) em 6,5% ao ano. 

 
De acordo com o diretor da associação, José Eduardo Laloni, apesar de janeiro “não 

ter sido um mês de grandes ofertas”, a Selic controlada e o maior otimismo do 
mercado quanto a aprovação da reforma da Previdência já tem trazido uma maior 
demanda de novos emissores. 

 
“Apesar de o mercado de renda variável ainda depender um pouco mais da aprovação 

da reforma, os bancos já notaram uma busca mais forte pelas empresas para emissões 
de renda fixa”, diz. 
 

Dados da Anbima apontam que a captação doméstica do mês passado somou os R$ 
7,4 bilhões. O valor é 67% menor do que o observado em dezembro (R$ 22,3 bilhões) 

e 22,6% inferior ao registrado em igual mês de 2018 (quando havia sido R$ 9,5 
bilhões). 
 

Para Laloni, porém, parte do andamento do mercado de capitais também será 
intensificado pelo maior contato da associação com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como forma de diminuir a participação 
da instituição e fortalecer o tamanho da indústria.  

 
“Hoje o mercado de capitais tem a capacidade de absorver toda a captação que era 
feita pelo BNDES nas grandes empresas. Já emitimos mais de R$ 40 bilhões com 

debêntures de infraestrutura e temos ainda muito a evoluir. A taxa de juros 
comportada também ajuda a convergir para que essa demanda por recursos chegue 

até nós”, completa o executivo. 
 
“A interação boa com o banco de fomento já tem sido boa desde o governo anterior 

e, em geral, acreditamos que continuaremos a traçar esse caminho. Já começamos a 
interação com o novo grupo técnico do BNDES e esperamos que a linha de discussão 

siga a linha de adequar a participação do banco e aumentar o espaço do mercado 
privado”, acrescenta o presidente da associação, Carlos Ambrósio. 
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Lançamento de ações  
Já em relação às ofertas voltadas ao segmento de renda variável, os executivos 
ponderam o compasso de espera que os empresários se encontram ante as discussões 

para a aprovação da nova Previdência.  
 

“Já começamos a ver uma movimentação, mas ao mesmo tempo em que o pipeline 
[conjunto de propostas] dos bancos está bem robusto, ele também espera sinalizações 

mais diretas sobre a reforma. É um cenário positivo, mas ainda é difícil falar em 
números”, comentou o diretor da Anbima, Sérgio Cutolo.  
 

Ele reitera, porém, que, de qualquer forma, “é puxado” esperar que a expectativa de 
20 a 30 ofertas iniciais de ações (IPOs) previstas pelo mercado para este ano se 

concretize no segundo semestre, quando a proposta previdenciária estará mais 
encaminhada. “Talvez não vamos alcançar essa marca, mas é preciso pensar que 
estamos criando um ciclo virtuoso para deslanchar o mercado”. 

 
“Do ponto de vista do ambiente externo, a preocupação quanto aos juros [dos Estados 

Unidos] já se acalmou e traz boas perspectivas para os países emergentes. A conquista 
real para nós, agora, é em volume e prazos de operações, as quais esperamos bons 
crescimentos para 2019. A maior parte do percurso, nesse sentido, já foi executado 

e, agora, o caminho será mais fácil de traçar”, afirma Eduardo Laloni. 
 

Em relação às expectativas da Anbima para este ano, o presidente destaca os estudos 
já feitos em relação aos agentes autônomos e as discussões internas e com o regulador 
sobre regulação e autorregulação do mercado. “Estamos vivendo uma busca de 

equilíbrio fiscal muito importante e isso nos deixa muito otimistas para o mercado de 
capitais neste ano. O trabalho virá na linha de melhorias tanto nas ofertas quanto para 

os emissores”, analisa. 
 
Tributação de dividendos  

Quanto as discussões sobre um possível imposto sobre dividendos, os executivos 
pontuam que as discussões tributárias ainda “demoram a ganhar corpo”. “A reforma 

tributária é necessária e todos nós esperamos que ela aconteça. Mas são assuntos 
complexos, que exigem análises aprofundadas e isso ainda leva um tempo para 
acontecer”, conclui a presidente do Comitê de Assuntos Fiscais e Contábeis da Anbima, 

Renata Robazzi. 
 

Range Rover Sport terá novo motor de 400 cv 

22/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 20-02-2019) 
 

 
| 20/02/2019 | 20h45 
Com seis cilindros em linha, seu funcionamento é mais suave que o do atual 

V6  
 

A Jaguar Land Rover passa a equipar o modelo Range Rover Sport com motor 3.0 
MHEV a gasolina. São seis cilindros em linha e 400 cavalos. Seu projeto consumiu € 

1,1 bilhão. Inicialmente, a nova opção do motor Ingenium será disponível somente na 
edição especial HST. 

 
Segundo a montadora, o propulsor é mais eficiente e tem funcionamento mais suave 
do que o atual V6. Leva o carro de zero a 100 km/h em 6,2 segundos e a 225 km/h 

de velocidade máxima.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28767/range-rover-sport-tera-novo-motor-de-400-cv


Ele recebe um turbo de dupla entrada (twin scroll) e também um sistema elétrico de 
sobrealimentação capaz de eliminar os atrasos de resposta típicos dos 
turbocompressores convencionais.  

 
Recebe também um novo motor elétrico de apoio (Mild-Hybrid), com o qual consegue 

melhorar a eficiência em consumo e de emissões. Esse sistema inteligente baseia seu 
funcionamento em um novo Stop-Start, que se desliga nas desacelerações para depois 

fornecer ajuda extra ao motor 3.0 a gasolina em retomadas e acelerações.  
 
O sistema permite recuperar a energia durante as frenagens e as desacelerações. Essa 

eletricidade é armazenada numa bateria de 48 volts para utilização posterior. A Jaguar 
Land Rover recorda que ainda não há previsão de chegada do novo seis-cilindros ao 

Brasil. As versões à venda do Range Rover Sport têm preço inicial de R$ 471.342.  
 
 

Venda de pneus de passeio regride 3,4% em 2018 

22/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 20-02-2019) 
 

A venda de pneus de passeio em 2018 somou 33,6 milhões de unidades e recuou 
3,4% em relação a 2017. A queda foi puxada pelo mercado de reposição, em que os 
23 milhões de unidades entregues ao mercado registraram queda de 9% ante o ano 

passado. 
 

As vendas de pneus de passeio para as montadoras superaram os 10 milhões e 
cresceram 12,7%, mas não foram suficientes para anular a queda no aftermarket. A 
indústria de pneus como um todo fechou 2018 praticamente estável, com 59,4 milhões 

de unidades vendidas e variação positiva de 0,2% sobre o mesmo período de 2017.  
 

Os números da foram divulgados pela Associação Nacional da Indústria de 
Pneumáticos (Anip). Tanto os pneus de carga como os de moto ajudaram a compensar 
a retração nos pneus de passeio. O segmento de veículos pesados consumiu 7,2 

milhões de unidades em 2018 e cresceu 8,9%. 
 

A variação foi positiva tanto na entrega para as montadoras (59,9%) como para 
reposição (0,9%). E o setor de motocicletas consumiu 10 milhões de pneus, crescendo 
8,3%. Neste caso a Anip não revela volumes e porcentuais para montadoras ou 

reposição. A balança comercial fechou com saldo positivo de US$ 171,5 milhões, 
embora o volume trazido de fora tenha sido 2,4 vezes maior que o enviado.  

 
"Para 2019, o setor está otimista e com perspectivas de ações concretas do governo 
visando melhorar a competitividade da indústria”, afirma o presidente da Anip, Klaus 

Curt Müller.  
 

Audi muda estratégia de marketing para se aproximar de clientes mais jovens 

22/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 20-02-2019) 
 

 
 

Pense na propaganda de um carro premium. A primeira imagem que vem à mente é 

provavelmente a de um executivo com o pé no acelerador para destacar todas as 
tecnologias do modelo.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28766/venda-de-pneus-de-passeio-regride-34-em-2018
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Pois é exatamente deste estereótipo que a Audi quer fugir em sua comunicação. A 
nova narrativa da fabricante premium se baseia em uma jovem família: uma mulher 
negra, casada com um homem branco, com um filha recém-nascida que cresce e 

descobre o mundo a cada um dos filmes publicitários da marca. A novidade é parte da 
nova estratégia de marketing da companhia, lançada justamente no ano em que a 

Audi celebra 25 de presença no Brasil.  
 

Mais focada no meio digital, a abordagem pretende humanizar a marca, tirar o 
protagonismo apenas da tecnologia para tratar de emoção e estilo de vida. “Antes 
apenas 25% do nosso investimento em mídia era destinado ao meio digital. Agora 

este porcentual vai subir para 45”, conta Cláudio Rawicz, que assumiu há seis meses 
a diretoria de marketing da marca no Brasil e vem desenvolvendo a estratégia desde 

então.  
 
Com esta mudança, a empresa pretende se aproximar das pessoas, melhorar seu 

relacionamento com o público on-line e atrair o desejo dos consumidores pela ampla 
gama de carros que a fabricante oferece.  

 
“Vamos do A3 ao R8. Somos a marca mais democrática do segmento”, diz o executivo, 
lembrando que, neste caso, a democratização só funciona quando se trata de clientes 

endinheirados, claro.  
 

META É DOBRAR A CONVERSÃO EM VENDAS 

 

Rawicz cita estudos globais da montadora que indicam que o público da Audi está 
envelhecendo. O esforço, portanto, tem como principal alvo despertar o interesse das 

novas gerações pelos carros da marca para, no fim das contas, elevar o volume de 
negócios.  

 

“Percebemos que há espaço para aumentar a conversão em vendas nas 

concessionárias. Vamos dobrar o número até 2020”, diz.  

 

A ideia é apostar nos canais on-line e fazer muitas ações nas redes sociais para atrair 
os clientes para as lojas e aumentar a conversão dos leads gerados no mundo digital 

em emplacamentos na vida real. Rawicz não especifica o número, mas diz que o plano 
é garantir que porcentual de dois dígitos dos interessados on-line se transformem em 
vendas.  

 

AUDI SPORT GANHA VIDA PRÓPRIA NO BRASIL 

 

A estratégia da Audi está equilibrada em quatro pilares. O primeiro é a comunicação 
focada em novos consumidores, aqueles que garantem volume maior de vendas, mas 
com foco nos carros de entrada da marca.  

 
Outra prioridade é atrair o cliente de alta gama que já está acostumado com carros 

luxuosos e tem mais dinheiro para investir.  
 
O terceiro aspecto mais importante é o apelo de inovação e sustentabilidade, com o 

destaque de novas tecnologias.  
 

Já o quarto pilar da estratégia é a marca Audi Sport, que até então tinha pouca 
autonomia para trabalhar localmente e, agora, recebeu certa independência da matriz 
para o desenvolvimento de ações adequadas ao cliente brasileiro.  

 
“Estamos estudando trazer uma prova de automobilismo para os clientes da América 

do Sul”, conta Fred Hironaka, gerente da Audi Sport no Brasil. Ele cita que a divisão 
terá material publicitário específico, muito focado em estilo de vida. Além disso, o 



plano é desenvolver uma série de ações de relacionamento com consumidores da 
região.  
 

Scania vê alta de 10% a 20% em 2019 

22/02/2019 – Fonte: DCI  

 

 
 
A nova geração de caminhões da marca é aposta da montadora  
 

As montadoras de caminhões estão cada vez mais confiantes na retomada do mercado 
e é neste cenário que a Scania projeta um crescimento de 10% a 20% das vendas nos 

segmentos em que a companhia atua no País. 
 
“O discurso do novo governo ajudou a impulsionar o mercado. Agora, a expectativa é 

que as mudanças prometidas ocorram, de fato, e as vendas de caminhões disparem”, 
afirmou ontem o diretor comercial da Scania do Brasil, Silvio Munhoz. 

 
A montadora atua, no País, nos segmentos de pesados e semipesados. Em 2018, a 
marca emplacou 8.643 unidades, avanço de 50,2% sobre 2017. “O grande motivador 

das vendas no período foi o agronegócio”, observa o executivo. Só no segmento de 
pesados, o crescimento da marca foi de 63,8%. 

 
Desde o lançamento da nova geração de caminhões em novembro do ano passado, a 
Scania já conseguiu uma carteira de pedidos de mais de 3 mil unidades, destaca 

Munhoz. “Cerca de 80% desse volume veio do agronegócio.” 
 

Para o vice-presidente das operações comerciais da Scania no Brasil, Roberto Barral, 
instabilidades no cenário político brasileiro não devem atrapalhar os planos da 

companhia.  
 
“Vivemos em um país de altos e baixos. Mas nós temos flexibilidade para adequar a 

nossa linha de produção de acordo com a demanda interna. Estaremos preparados 
inclusive se o mercado crescer acima do esperado”, declarou o executivo. “O Brasil 

não é para qualquer um, mas o que nós esperamos do governo é o mínimo de 
interferência e livre mercado”, acrescentou. 
 

A planta da empresa em São Bernardo do Campo (SP) opera em um turno, com cerca 
de 4,6 mil funcionários. 

 

Scania projeta mercado de caminhões até 20% maior em 2019 

22/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-02-2018) 

 

Com mais de 63,1 mil veículos, fabricante espera elevar suas vendas na 
mesma proporção  
 

O mercado de caminhões deve crescer entre 10% e 20% este ano. É com esta projeção 

para 2019 que a Scania trabalha ao mesmo tempo em que prevê elevar suas vendas 
na mesma proporção.  

 
A fabricante espera um mercado total acima dos 63 mil caminhões, considerando 
apenas o segmento pesado, com PBT acima das 16 toneladas. No ano passado, este 
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mercado assinalou vendas de pouco mais de 52,6 mil, enquanto a Scania foi 
responsável por 16,4% deste total ou 8,6 mil, o que fez o Brasil voltar a ser o maior 
mercado da marca no mundo. 

 
Segundo o vice-presidente de operações da marca no Brasil, Roberto Barral, atividades 

ligadas ao agronegócio continuarão catapultando o mercado de caminhões em 2019.  
 

O executivo revela que a empresa já recebeu pedidos que somam mais de 3 mil 
caminhões da nova geração, lançada em 2018 e cuja produção inicia neste mês na 
fábrica de São Bernardo do Campo (SP). 

 
“O agronegócio consome de 40% a 45% de todo o caminhão pesado vendido no Brasil. 

Dos 3 mil pedidos que recebemos da nova geração de caminhões Scania, 80% no 
mínimo são pedidos que vêm do agro”, afirma Barral. 
 

Para o diretor comercial, Silvio Munhoz, é natural que o novo produto atraia os clientes, 
mas o mercado depende sensivelmente da movimentação econômica. Ele lembra que 

a perspectiva de um novo recorde ou perto disso na safra de grãos impulsionou o 
mercado em 2018, além da necessidade de ampliação e renovação por parte de alguns 
frotistas. No entanto, o varejo e a economia industrial, que demandam muita 

movimentação de carga, ainda dependem das resoluções do novo governo.  
 

“Se a economia avançar, se o governo acertar no cenário, obviamente esses dois 
setores vão demandar e ajudar a aumentar as vendas de caminhões”, analisa. 
 

O setor de mineração também é um dos destaques para 2019: segundo Munhoz, a 
empresa tem tentado equacionar a programação atual da fábrica a fim de aumentar a 

produção do modelo off-road Heavy Tiper, lançado em 2018. A empresa espera 
entregar 20% a mais este ano para o setor de mineração. 
 

No segmento de chassis de ônibus, a Scania espera uma reação mais contundente do 
mercado de rodoviários, com crescimento de 20% este ano sobre as 702 unidades 

entregues em 2018, a partir de renovações de frota, inclusive para o segmento de 
fretamento.  
 

Para o ônibus urbano, as novas licitações, como a de São Paulo, além da abertura de 
novos mercados (a Scania vai fornecer um lote de ônibus bi-articulado para 

Curitiba/PR) deve fazer com que a empresa acompanhe a evolução deste mercado. 
Também há boa expectativa para o novo modelo de ônibus movido a gás para vendas 
após abril, quando a empresa conclui sua homologação no País. 

 
Para Munhoz, se tudo ocorrer conforme a empresa prevê e planeja neste ano, os 

resultados podem ser ainda melhores que as previsões. “Com a consolidação 
econômica, o mercado pode ficar mais perto do crescimento de 20% do que dos 10% 

e a Scania acompanha o mercado, podendo passar dos 10 mil caminhões este ano.” 
 
Nas palavras de Barral, a Scania e boa parte da indústria está com um “problema bom 

para resolver”, que é a dificuldade que alguns fornecedores ainda têm para 
acompanhar a velocidade da volta do mercado. “Há uma fragilidade da cadeia porque 

é natural que nem todo mundo fique quando muda o produto. Mas o processo está 
sendo muito melhor do que esperávamos”, comenta Barral. 
 

Ele reforça que a flexibilidade que a fábrica possui “ajuda a ter uma operação mais 
eficiente em um ambiente tão volátil como o cenário político brasileiro”, comenta. 

 
Atualmente, parte da fábrica paulista está operando em um turno, embora algumas 
áreas atuem em dois tunos para a produção de caminhões. Neste mês a unidade está 

iniciando o processo de aceleração da produção com a nova geração de caminhões da 
marca.  

http://automotivebusiness.com.br/noticia/28284/scania-apresenta-nova-geracao-de-caminhoes-na-america-latina


Scania transforma fábrica do ABC com manufatura 4.0 

22/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-02-2018) 
 

 
Fábrica da Scania em SBC/SP recebe até 2020 a maior parte do investimento de R$ 2,6 

bilhões para modernização 

Áreas como a de solda de cabines é amplamente automatizada com 75 
robôs conectados  

 

O investimento de R$ 2,6 bilhões que a Scania vem aplicando no Brasil desde 2016, 
a maior parte na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, chega ao seu 

ponto alto: a partir deste mês, a unidade começa a produzir a nova geração de 
caminhões, que foi apresentada ao mercado em 2018 e já tem pedidos que somam 

mais de 3 mil unidades até agora. 
 
A preparação da fábrica exigiu esforço coletivo de equipes que foram até a Suécia para 

ver o modelo de manufatura que seria implantado no Brasil. A unidade de solda de 
cabine é uma das que mais sofreram alterações no processo de renovação e 

modernização do complexo industrial: foi totalmente reformulada e reestruturada a 
partir de conceitos de manufatura inteligente conhecidos como indústria 4.0.  
 

Reinaugurada em agosto passado, a área de soldagem trabalha em dois turnos, com 
45 pessoas cada, e agora avança no processo de aumento da produção das novas 

cabines. Com capacidade total para 25 mil unidades por ano em três turnos, ou 
110/dia, a linha está a caminho das 50 canines/dia. 
 

“Estamos nos preparando há mais de três anos para esse processo. A unidade de 
bodyshop foi especialmente refeita para a nova geração: só ela consumiu € 75 

milhões. Hoje trabalhamos com 75 robôs, a unidade mais automatizada da Scania na 
América Latina e espelho da Suécia”, afirma o gerente responsável pela fábrica de 

solda de cabines, Ricardo Cruz. 
 
A linha de solda a laser, operada por robôs, é capaz de fazer 25 modelos diferentes de 

cabine, incluindo as de caminhões semipesados. Os cortes necessários também são 
feitos a laser: as peças estampadas em aço de alta resistência são fornecidas pela 

Flama, do Grupo Aethra.  
 
Os robôs são responsáveis por cada ponto de solda na cabine do caminhão. Segundo 

Cruz, o sistema dispensa selante, usado no sistema tradicional. “Ele é infinitamente 
superior ao selante, que diferente do laser, desgasta com o tempo. A solda a laser, 

além de prevenir mais as infiltrações, deixa a cabine com aspecto muito superior, o 
que também contribui para a aerodinâmica.” 
 

 
Unidade de solda a laser das cabines é feita por 75 robôs conectados 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28770/scania-transforma-fabrica-do-abc-com-manufatura-40


O gerente lembra que é por causa da nova aerodinâmica de toda a linha que os novos 
caminhões oferecem uma economia de até 2% no consumo de combustível. “Tudo no 
produto foi revisado, desde o teto até as caixas de rodas, cantos da cabine e 

retrovisores”, reforça. 
 

Todo o sistema de gerenciamento monitora o fluxo de produção e qualidade, incluindo 
entrada de material sequenciado e prevenção de anomalias. O próprio sistema é capaz 

de apontar quando será necessário realizar revisões e manutenção dos ciclos robóticos 
a partir da coleta de dados em tempo real.  
 

Segundo Cruz, atualmente o sistema inteligente gerencia 85 mil tarefas agendadas ao 
longo do ano e a estimativa é de que este número suba para 100 mil tarefas/ano. 

 
A área conta ainda com o escaneamento por fotogrametria, que fotografa o produto 
real feito pelos robôs e o compara com o projeto original em 3D para conferência de 

superfície e possíveis imperfeições. 
 

Áreas como a de chassis, motores e transmissões também estão recebendo sistemas 
inteligentes de manufatura 4.0: “É mais eficiência para nosso negócio; entregar um 
produto com qualidade e no tempo correto”, afirma. 

 

 
Nova área de revisão e homologação de peças foi criada para validar todos os 
itens da nova geração de caminhões 
 

Outra inovação na unidade fabril que chegou com a nova geração de caminhões é a 
AAR, onde é feita toda a revisão minuciosa de peças produzidas pelos fornecedores da 

Scania.  
 

A área foi criada especialmente para o novo produto e é responsável por homologar 
cada um dos mais de 700 novos itens integrados aos caminhões. 
 

“Todo o processo começou antes do início da produção, há peças que demoramos dois 
anos para aprovar: ela chega, avaliamos e dependendo do problema ela retorna para 

ajustes do molde, do projeto, até que fique dentro dos parâmetros exigidos.  
 
Existe o processo de revalidação a cada dois anos e dependendo da peça pode ser 

reavaliada a cada um ano”, explica o engenheiro coordenador da área. 
 

Já a área denominada end flow é a responsável pela revisão e auditoria dos caminhões 
produzidos. É nela que são feitas todas as verificações, tanto visual quanto do 
funcionando do veículo, com testes em 100% da produção. Com capacidade para 120 

caminhões por turno, a unidade faz atualmente a verificação de 85 por turno.  
 

“Mais de 90% de todos os caminhões que passam por aqui seguem sem nenhum tipo 
de desvio. É aqui que o veículo recebe seu selo de qualidade”, aponta. 
 

A última etapa da linha de revisão dos caminhões é o teste de estanqueidade: são 
mais de 6 mil litros de água (reaproveitável) para 10 minutos de teste. 

 



 
Todos os caminhões passam pelo teste final de água para verificação de 
vedação da cabine 
 

Fras-le chega aos 65 anos em ampla expansão internacional 

22/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-02-2018) 

 

 
 
Fábrica e sede da Fras-le em Caxias do Sul (RS) 

 
Em dois anos fabricante de pastilhas e lonas de freios abriu sete novas 

operações  
 

A Fras-le completa 65 anos nesta sexta-feira, 22, no maior ciclo de expansão 
internacional de sua história. A fabricante de pastilhas e lonas de freios abriu sete 

novas operações no Brasil e no exterior nos dois últimos anos. Integrante do grupo 
Empresas Randon, atualmente o portfólio de produtos da empresa está presente em 

126 países.  
 

“A Fras-le chega aos 65 anos vivendo um momento extremamente 

gratificante, estamos desenvolvendo alta tecnologia, entregando satisfação 
a clientes e investidores, levando ao mundo produtos de alta performance”, 
afirma o CEO Sérgio Carvalho. 

 
Somente em 2017 foram adquiridas três empresas na Argentina e no Uruguai e criados 
o escritório de vendas e o centro de distribuição na Colômbia. Na China, a Fras-le 

duplicou sua fábrica.  
 

No Brasil, foi selada uma sociedade com a multinacional americana Federal Mogul, 
hoje pertencente ao grupo Tenneco, que no início do ano seguinte resultou na 
formação da Jurid do Brasil, em Sorocaba (SP), com atuação no fornecimento direto a 

montadoras de veículos leves em toda a América do Sul.  
 

Em 2018, a expansão internacional continuou para a Índia, com a criação da joint 
venture ASK Fras-le Friction. Ainda no ano passado foi iniciada a parceira com a Nucap, 
com a aquisição dos direitos para fabricação de plaquetas com sistema de ancoragem 

mecânica (NRS, de Nucap Retention System), ampliando o uso da tecnologia na linha 
de pastilhas comerciais.  

 
Em julho foi renovado, por mais 10 anos, o contrato com a americana Meritor, 
solidificando acordo que já dura mais de 20 anos para venda e distribuição de materiais 

de fricção para veículos comerciais nos Estados Unidos, Canadá e México.  
 

Em outubro passado, a Fras-le realizou mais uma aquisição e ampliou seu foco de 
atuação, ao comprar integralmente as ações da Jofund, detentora da marca Fremax 
de discos de freios, em combinação com os negócios de pastilhas, adicionando assim 

2.500 referências ao seu portfólio.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28773/fras-le-chega-aos-65-anos-em-ampla-expansao-internacional


Somando tudo, a Fras-le está entre as cinco maiores fabricantes do mundo de 
elementos de fricção para freios, com fábricas no Brasil e países como Estados Unidos, 
Argentina, Uruguai e China. Também mantém centros de distribuição na Argentina, 

Colômbia, Europa e Estados Unidos, além de operações comerciais nos Estados 
Unidos, Colômbia, Chile, Europa, México, Emirados Árabes e África do Sul.  

 
A empresa tem área própria de pesquisa e desenvolvimento, integrado por laboratórios 

químico, físico e piloto, além fazer uso do Centro Tecnológico Randon (CTR), o maior 
do gênero da América do Sul independente de fabricante de veículos, para homologar 
produtos fornecidos às principais montadoras.  

 

Siderúrgicas voltam a lucrar e podem registrar mais um ano de crescimento 

22/02/2019 – Fonte: DCI  
 
Retomada da demanda doméstica e aumento dos preços internacionais do aço 

ajudaram a elevar os ganhos das empresas em 2018; mercado prevê repetição do 
desempenho neste exercício 

 

 
 
Gerdau conseguiu reverter prejuízo de 2017 para um lucro líquido de R$ 2,3 bilhões 

no ano passado  
 

Com a retomada gradual da demanda interna e vantagens em relação aos preços 
internacionais, as siderúrgicas brasileiras voltaram a lucrar em 2018. Para este ano, a 
expectativa do mercado é que as empresas tenham novamente um desempenho 

operacional positivo, mas a rentabilidade depende de fatores como câmbio e oferta 
global. 

 
“O que favoreceu o aumento de preços do aço no ano passado, no Brasil, foi a subida 
das cotações no mercado internacional em 2017 e 2018, além da depreciação do real 

ante o dólar. No entanto, esperamos alguma reversão desse movimento no curto 
prazo, levando em conta que os preços internacionais já mostraram queda significativa 

nos últimos meses”, avalia o analista da Tendências Consultoria, Felipe Beraldi.  
 
O analista da Mirae Corretora, Pedro Galdi, acredita que há espaço para reajustes no 

mercado interno desde que a diferença de preço entre o produto nacional e o 
importado fique em pelo menos 15%.  

 
“Do contrário, não vale a pena importar, até porque é sempre um risco para o 
empresário.” Porém, ele acrescenta que a sinalização das siderúrgicas locais de 

continuar aplicando aumentos de preços pode não vingar. “Precisamos aguardar para 
ver se o mercado irá absorver esses reajustes.” 

 
Nesta quinta-feira (21), duas gigantes do setor demonstraram crescimento robusto 

em 2018. A Gerdau reportou lucro líquido de R$ 2,3 bilhões no período, revertendo 
prejuízo de R$ 339 milhões em 2017. Já a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
obteve um resultado líquido de R$ 5,2 bilhões no ano passado ante R$ 111 milhões 

em 2017. 
 

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da 
Gerdau alcançou R$ 6,6 bilhões no ano passado, alta de 54% sobre 2017. O Ebitda da 
CSN cresceu 26% na mesma base, para R$ 5,8 bilhões.  

https://www.dci.com.br/impresso/siderurgicas-voltam-a-lucrar-e-podem-registrar-mais-um-ano-de-crescimento-1.782060
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Galdi destaca que, apesar da Gerdau ter registrado, em 2018, queda da produção de 
aço bruto (-4,8%) e também das vendas (-2,5%), a empresa se beneficiou das 
operações nos EUA. “No caso da CSN, o crescimento expressivo do lucro se deve 

principalmente aos ganhos financeiros de câmbio e queda da Selic”, analisa. 
 

Ainda no final da semana passada, a Usiminas reportou um lucro líquido de R$ 829 
milhões em 2018, quase o triplo do registrado no ano anterior. Em meio ao quadro de 

melhora dos resultados, executivos da siderúrgica mineira e da CSN já declararam ao 
mercado que devem aplicar novos reajustes em 2019. No entanto, Beraldi pondera 
que a produção global de aço está crescendo em um ritmo forte, ao mesmo tempo em 

que o cenário de desaceleração da economia chinesa tem ficado mais claro. 
 

“Além disso, após as eleições no Brasil, houve alguma valorização do câmbio na 
margem, o que também dificulta a implementação de novos aumentos de preços do 
aço no mercado interno”, assinala. 

 
Por outro lado, no mercado interno, Galdi vê uma melhora contínua da demanda por 

aço diante da previsão de crescimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB). “O 
empresário vai continuar adiando a decisão de investimento enquanto o governo não 
conseguir aprovar a reforma da Previdência. Com essa aprovação, a tendência é de 

um aumento da confiança e consequente alta do consumo”, observa.  
 

Mineração  
As altas expressivas do minério de ferro no ano passado vêm beneficiando também as 
siderúrgicas. A receita líquida do braço de mineração da CSN alcançou R$ 5,98 bilhões 

em 2018, incremento de cerca de 30% sobre 2017. “A mineração foi um dos fatores 
que contribuiu para o resultado da empresa”, pontua Galdi. 

 
No entanto, as siderúrgicas devem enfrentar desafios no setor da mineração, após o 
rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho (MG), já que órgãos 

públicos têm adotado cada vez mais restrições ao uso de estruturas antigas.  
 

Neste cenário ainda incerto, a Usiminas pode enfrentar desafios adicionais para vender 
seu braço de mineração (Musa). “Depois do desastre de Brumadinho, todo o mercado 
está muito mais cauteloso”, comenta Galdi. 

 
Já a CSN informou ontem a analistas que até 2021 pretende trabalhar somente com 

barragens a seco. “Essa vai ser uma tarefa bastante trabalhosa”, acrescenta o analista. 
 

CSN quer captar R$ 5 bilhões até o fim do ano 

22/02/2019 – Fonte: DCI  
 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) prevê captar R$ 5 bilhões em dinheiro novo 
em 2019, como parte da estratégia de reduzir seu endividamento e de atingir a relação 

entre dívida e geração de caixa para 3 vezes. Desse montante, R$ 2 bilhões virão por 
meio do contrato fechado com a Glencore, que prevê o fornecimento de minério de 
ferro pela CSN por um prazo de cinco anos. 

 
Esse contrato, aliado à divulgação de um resultado considerado robusto pelo mercado 

- lucro líquido de quase R$ 1,8 bilhão apenas no quarto trimestre de 2018, cinco vez 
mais do que no mesmo período do ano anterior - animaram o mercado financeiro.  
 

O principal papel da siderúrgica de Benjamin Steinbruch disparou nesta quinta-feira, 
21, na B3, a Bolsa paulista. A ação ordinária da CSN fechou em alta de 9,39%, cota 

da R$ 11,53. Os analistas do Santander classificam os números da CSN como sólidos 
e acima do esperado. Eles apontam principalmente os dados do segmento de 
mineração, como boa demanda e preços favoráveis. 

https://www.dci.com.br/economia/csn-quer-captar-r-5-bilh-es-ate-o-fim-do-ano-1.782108


O Itaú BBA passou a considerar os papéis da CSN como de potencial acima da média 
do mercado. "Reconhecemos que a CSN apresenta uma história de investimento 
arriscada, mas acreditamos que a empresa pode se beneficiar de uma combinação de 

maiores preços para o minério, maior demanda de aço e cimento no Brasil e baixas 
taxas de juros", apontou o banco, em relatório. 

 
Venda de ativos 

Para atingir a meta de R$ 5 bilhões em captações, a CSN ainda precisa "correr atrás" 
de R$ 3 bilhões. Uma das saídas para atingir essa meta é a venda de ativos - em 
especial os que a empresa detém na Europa - e de ações preferenciais na Usiminas 

(na qual é sócia minoritária). 
 

"Pela qualidade dos ativos e pela possibilidade de operações financeiras que podemos 
fazer, acreditamos na iniciativa de chegar a uma alavancagem em menos de 3 vezes. 
Vamos certamente entregar esse compromisso", disse Steinbruch, nesta quinta, em 

entrevista sobre os resultados da siderúrgica.  
 

A companhia também informou ontem que prevê investir cerca de R$ 400 milhões nos 
próximos quatro a cinco anos com seu programa de segurança e revisão das atividades 
das barragens - o valor, no entanto, não alteraria significativamente os planos 

originais. A CSN tem sete barragens de rejeitos de minério, sendo três em Casa de 
Pedra, duas em Pires e duas em Fernandinho.  

 


