
 

 

25 DE FEVEREIRO DE 2019 

Segunda-feira 

 CURSO: FUNDAMENTOS DA INDÚSTRIA 4.0. “CASOS PRÁTICOS 

 PASSAGEM DE ÔNIBUS VAI A R$ 4,50 A PARTIR DESTA QUINTA-FEIRA 

 IMERSÃO COM EMPRESÁRIOS BRASILEIROS VAI EXPLORAR ECOSSISTEMA DE 

INOVAÇÃO NA CHINA 

 MUITAS EMPRESAS SÓ TEM APENAS UMA PESSOA, INDICA PESQUISA 

 SETOR EXTERNO TEM DÉFICIT DE US$ 6,548 BILHÕES EM JANEIRO, MOSTRA 

BC 

 MIGRAÇÃO DE INVESTIDORES IMPULSIONA CENÁRIO POSITIVO PARA RENDA 

VARIÁVEL 

 INVESTIMENTO DIRETO NO PAÍS SOMA US$ 5,866 BI EM JANEIRO, DIZ BC 

 CONFIRA COMO FICARIA O DESCONTO NO SALÁRIO COM A NOVA ALÍQUOTA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 FUSÃO É ALTERNATIVA ENCONTRADA POR SINDICATOS PARA SOBREVIVER À 

CRISE 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA LEVARÁ JOVEM A ACEITAR MENOS DIREITOS 

TRABALHISTAS 

 REFORMA EXIGIRÁ MAIS PLANEJAMENTO PARA COMPLEMENTAR A 

APOSENTADORIA 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DEVE MUDAR AS RELAÇÕES DE TRABALHO 

NO PAÍS 

 NÃO ADIANTA TER BOA APOSENTADORIA SE ESTADO NÃO PODE PAGAR, DIZ 

SECRETÁRIO DA PREVIDÊNCIA E TRABALHO 

 OU VOLTAMOS A CRESCER COM ESTABILIDADE OU AFUNDAMOS NA 

MEDIOCRIDADE, DIZ JOSÉ ROBERTO MENDONÇA DE BARROS 

 VENDAS DO TESOURO DIRETO SOMAM R$ 2,8 BILHÕES E BATEM RECORDE EM 

JANEIRO 
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 CONTA DE LUZ PERMANECERÁ SEM COBRANÇA EXTRA EM MARÇO, DIZ ANEEL 

 MERCADO VÊ INFLAÇÃO BEM ABAIXO DA META ESTE ANO E PIB MAIOR EM 

2020 

 PREVISÃO PARA A SELIC NO FIM DE 2019 PERMANECE EM 6,50% AO ANO, 

REVELA FOCUS 

 CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO CAI 0,4 PONTO EM FEVEREIRO ANTE JANEIRO, 

MOSTRA FGV 

 IBOVESPA BUSCA SE SUSTENTAR NO AZUL COM EXTERIOR, MAS PETROBRAS 

PESA 

 ESTIMATIVA DE CÂMBIO PARA FIM DE 2019 PERMANECE EM R$ 3,70, REVELA 

FOCUS DO BC 

 PROJEÇÃO DE ALTA DO PIB DE 2019 PERMANECE EM 2,48%, MOSTRA FOCUS 

DO BC 

 DÓLAR RECUA ANTE REAL COM APETITE POR RISCO APÓS EUA ADIAREM 

AUMENTO DE TARIFAS SOBRE CHINA 

 PETROBRAS MANTÉM PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NAS REFINARIAS EM R$ 

1,6538 PARA DIA 26 

 MONTADORA CONFIRMOU QUE VAI HONRAR O ACORDO COLETIVO 

 FIM DE FÁBRICA DA FORD INSERE BRASIL NA REORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

SETOR 

 A HISTÓRIA DO FIESTA, CARRO QUE SAI DE LINHA DEPOIS DE SALVAR A FORD 

NO BRASIL 

 FABRICANTES DA EUROPA SE MANIFESTAM CONTRA POSSÍVEL AUMENTO DE 

TAXA DOS EUA 

 BALANÇA DE AUTOPEÇAS COMEÇA 2019 COM DÉFICIT DE US$ 494,4 MILHÕES 

 MERCEDES-BENZ ENCERRA PRODUÇÃO DA VITO NA ARGENTINA 
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CÂMBIO 

EM 25/02/2019  

 Compra Venda 

Dólar 3,730 3,730 

Euro 4,232 4,233 
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Curso: Fundamentos da Indústria 4.0. “Casos Práticos 

25/02/2019 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

 
 

Passagem de ônibus vai a R$ 4,50 a partir desta quinta-feira 

25/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 24-02-2019) 

 

 
 

A tarifa da Rede Integrada de Transporte que atende Curitiba e mais 13 municípios da 
Região Metropolitana com as integrações será reajustada a partir da zero hora da 
quinta-feira, o próximo dia 28 de fevereiro, no primeiro aumento desde fevereiro de 

2017. A passagem do usuário passará de R$ 4,25 para R$ 4,50. 
 

O reajuste ficou abaixo do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), 5,8% contra 6,7%, 
considerando o período de fevereiro de 2017 (último reajuste) a janeiro de 2019. Ficou 
abaixo, também, do reajuste ocorrido na média das cidades brasileiras neste ano: 

8,7%, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. 

http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda/curso-fundamentos-da-industria-4-0-casos-praticos/
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O reajuste não elimina a diferença entre a tarifa que o usuário paga e o custo real da 
operação do sistema (que resulta na tarifa técnica atual de R$ 4,79). A diferença é 
custeada pelo Fundo de Urbanização de Curitiba, uma conta pública em que ficam 

depositados recursos usados exclusivamente no transporte coletivo. 
 

A Prefeitura firmou com o Governo do Estado um acordo para bancar o déficit do 
sistema. A parceria vai, ainda, ampliar a integração do transporte na Região 

Metropolitana. O sistema de Curitiba atende com integrações cerca de 2,4 milhões de 
passageiros da RMC por mês. 
 

Imersão com empresários brasileiros vai explorar ecossistema de inovação 

na China 

25/02/2019 – Fonte: CNI (publicado em 22-02-2019) 
 
Grupo visitará a capital Pequim, um dos maiores hubs mundiais de tecnologia; 

Xangai, considerada a capital das fintechs; e Hangzhou, cidade líder mundial 
em comércio eletrônico, onde está sediada a gigante Alibaba 

 

 

 Xangai é o principal centro financeiro e sede da maior bolsa de valores da China. 
Cidade, que está incluída no roteiro da imersão, é considerada a capital das fintechs 

 
Três das cidades que mais respiram inovação no mundo estão no cronograma da 

imersão que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizará entre os dias 22 e 
26 de abril na China. O roteiro da missão, organizada em parceria com o Ministério 
das Relações Exteriores, Apex-Brasil e StartSe, inclui visitas a empresas, startups e 

universidades em Pequim, Xangai e Hangzhou.  
 

Empresários, acadêmicos e integrantes do governo interessados em participar da 15ª 
edição do Programa de Imersões em Ecossistemas de Inovação já podem se inscrever 
no site da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) – grupo coordenado pela CNI 

que reúne 300 das maiores empresas que atuam no país. A delegação será formada 
por até 30 pessoas, que terão contato com players do mercado chinês e poderão 

negociar possíveis projetos de cooperação e transferência de tecnologia. 
 
“A China é o ecossistema de inovação que mais cresce no mundo. Essa imersão será 

diferenciada. Todos terão oportunidade de vivenciar o que há de mais moderno na 
agenda de inovação e visitarão os locais onde mais recursos vêm sendo investidos no 

setor”, afirma a diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio. 
 
A programação começará pela capital chinesa, onde os participantes assistirão a 

seminário sobre o ecossistema de inovação da China. Na sequência, há uma série de 
visitas previstas, sendo as primeiras aos ministérios de Ciência e Tecnologia (MOST) 

e da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT). No segundo dia em Pequim, o grupo 
visitará a Didi, espécie de “Uber” da China, que se tornou a maior empresa de 

transporte privado do mundo e comprou a 99 no Brasil. 
 
CAPITAL FINANCEIRA – A imersão também passará por Xangai, capital financeira e 

sede da maior bolsa de valores da China. A cidade é considerada uma das mais 
propensas a tornar-se o próximo grande polo de tecnologia mundial, podendo superar 
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Nova York e Tóquio, segundo estudo da KPMG. A programação de visitas inclui uma 
ida ao SOSV, que atua com capital de risco e gestão de investimentos, ofertando 
programas em aceleradoras na Ásia, Europa e Estados Unidos. 

 
Em Xangai, o grupo passará pela Dahua Tech – uma das grandes empresas do ramo 

de segurança que oferece soluções com inteligência artificial – e pela Huaxia Finance, 
fintech que atua no segmento de crédito pessoal. A programação inclui um happy hour 

com players locais em uma espécie de “smart café” onde comidas e bebidas são 
preparadas por robôs e, ainda, uma visita ao Zhangjiang High Tech Park, que abriga 
mais de 3.500 empresas e mais de 100 centros de P&D, com foco em áreas como 

tecnologia da informação e ciências da vida.  
 

ALIBABA – A programação inclui, ainda, um dia inteiro em Hangzhou, capital e cidade 
mais populosa da província de Zhejiang, na China Oriental. A cidade, apontada como 
líder mundial em comércio eletrônico e sede de um terço dos websites de e-commerce 

chineses, sedia a Alibaba, maior plataforma de negócios online do mundo, também 
incluída no roteiro de visitas técnicas. 

 
Ainda em Hangzhou, a delegação brasileira visitará a Dream Town, bairro inteiramente 
criado para fomentar o empreendedorismo tecnológico. O encerramento da imersão 

será em Xangai, em uma reunião no escritório do Banco do Brasil, onde o tema será 
o fluxo de recursos entre Brasil e China e as oportunidades naquele mercado. 

 

Muitas empresas só tem apenas uma pessoa, indica pesquisa 

25/02/2019 – Fonte: PEGN (publicado em 24-02-2019) 

 
  

  
 
 

 
 

 
 

 

Empreendedores que trabalham sozinhos são uma tedência em ascensão. (Foto: 
Pexels) 

 
Os negócios tocados por empreendedores únicos estão tomando o planeta. De acordo 
com um levantamento do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), cerca de 9% do 

total das atividades empresariais são realizadas por empresas de apenas um 
colaborador. 

  
Segundo o relatório, em muitos países, empreendedorismo solo é visto com uma 

alternativa viável quando os empregos se tornam escassos. Já em outros, a demanda 
do modelo de negócios varia de acordo com o surgimento de oportunidades. 
 

Surpreendentemente, o Brasil ocupa o topo da posição de países com a maior 
porcentagem de empreendedores trabalhando sozinhos, com 53% deles operando 

sem co-fundadores ou empregados. 
 
O número só sofreu uma retração no período de recessão econômica, entre 2014 e 

2017, fazendo com que os empreendimentos fossem substituídos por empregos 
tradicionais. 

 
A nação com a segunda maior porcentagem é Madagascar, onde 30% dos 
empreendedores estão atuando sozinhos. 

Relevância acadêmica 
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A importância da pesquisa para o mercado é notável. Até recentemente, negócios 
tocados de maneira individual não foram o alvo de levantamentos, ganhando a atenção 
de gestores de políticas públicas somente quando discutidas questões de classificação 

de empregados. 
 

Essa situação pode estar para mudar, dada o aumento vertiginoso no número de 
empreendedores que estão tocando os seus negócios sozinhos. 

 
Ter dados mais específicos e abrangentes de pesquisadores sérios pode ser um fator 
de mudança de jogo para esse cenário econômico. Mais estudos podem ser o primeiro 

passo para melhorar a situação de empreendedores individuais que, no momento, 
operam fora da rede de segurança social em muitas sociedades. 

 

Setor externo tem déficit de US$ 6,548 bilhões em janeiro, mostra BC 

25/02/2019 – Fonte: DCI 

 
Apenas a balança comercial teve saldo positivo no mês, com US$ 1,633 bilhão 

 

 
 

Após o déficit de US$ 815 milhões em dezembro, o resultado das transações correntes 
ficou negativo em janeiro deste ano em US$ 6,548 bilhões, informou nesta segunda-

feira, 25, o Banco Central.  
 
O número do mês passado ficou dentro do levantamento realizado pelo Projeções 

Broadcast, que tinha intervalo de déficit de US$ 7,600 bilhões a déficit de US$ 5,400 
bilhões (mediana negativa de US$ 6,300 bilhões). O déficit do mês passado representa 

o pior resultado para janeiro desde 2015 (déficit de US$ 12,010 bilhões). 
  

A balança comercial registrou saldo positivo de US$ 1,633 bilhão em janeiro, enquanto 
a conta de serviços ficou negativa em US$ 2,560 bilhões. A conta de renda primária 
também ficou deficitária, em US$ 5,793 bilhões. No caso da conta financeira, o 

resultado ficou negativo em US$ 5,632 bilhões. 
 

A estimativa do BC, atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), é de déficit 
em conta corrente de US$ 35,6 bilhões em 2019. Já nos 12 meses até janeiro deste 
ano, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 14,766 bilhões, o que 

representa 0,78% do Produto Interno Bruto (PIB). 
 

Lucros e dividendos 
A remessa de lucros e dividendos de companhias instaladas no Brasil para suas 
matrizes foi de US$ 1,478 bilhão em janeiro, informou o Banco Central. A saída líquida 

representa um volume ligeiramente menor que os US$ 1,482 bilhão que foram 
enviados em igual mês do ano passado, já descontados os ingressos. 

 
A expectativa do BC é de que a remessa de lucros e dividendos deste ano some US$ 
20,5 bilhões. O BC informou também que as despesas com juros externos somaram 

US$ 4,334 bilhões em janeiro, ante US$ 4,647 bilhões em igual mês do ano passado. 
Para este ano, o BC projeta pagamento de juros no valor de US$ 17,7 bilhões.  

 
Viagens internacionais 
A conta de viagens internacionais voltou a registrar déficit em janeiro, informou o 

Banco Central. No mês passado, quando o dólar recuou 5,75% ante o real 
(considerando a ptax), a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que 

Setor%20externo%20tem%20déficit%20de%20US$%206,548%20bilhões%20em%20janeiro,%20mostra%20BC
https://www.dci.com.br/image/policy:1.699536:1523887698/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e
https://www.dci.com.br/image/policy:1.699536:1523887698/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e
https://www.dci.com.br/image/policy:1.699536:1523887698/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e


os estrangeiros desembolsaram no Brasil foi de um saldo negativo de US$ 986 milhões. 
Em igual mês de 2018, o déficit nessa conta foi de US$ 1,223 bilhão. 
 

O desempenho da conta de viagens internacionais foi determinado por despesas de 
brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,689 bilhão em janeiro. Já o gasto dos 

estrangeiros em passeio pelo Brasil ficou em US$ 703 milhões no mês passado.  Para 
2019, o BC estima um déficit de US$ 17,0 bilhões para esta rubrica. 

 

Migração de investidores impulsiona cenário positivo para renda variável 

25/02/2019 – Fonte: DCI 

 
Em 2018, segmentos de maior risco foram responsáveis por mais da metade da receita 

líquida da B3, já para 2019, a expectativa de retomada econômica com juros baixos 
aponta nova alta no setor  
 

 
 
Migração de investidores impulsiona cenário positivo para renda variável  

 
Os segmentos BM&F (derivativos) e Bovespa (ações) da B3 tiveram altas de 27,5% e 
50,3%, nessa ordem, no último trimestre de 2018 ante igual período de 2017. Para 

este ano, a expectativa é de maior migração para renda variável e de crescimento 
estrutural. 

 
O resultado financeiro da B3, detalhado na última sexta-feira, aponta que do total de 
receita líquida alcançado pela instituição (R$ 1,3 bilhão) 56,2% corresponderam às 

linhas de renda variável. 
 

O segmento BM&F atingiu R$ 356,1 milhões em receitas no último trimestre (contra 
os R$ 279,4 milhões vistos no mesmo período de 2017), e o Bovespa ficou em R$ 
443,5 milhões, ante R$ 295,1 milhões em igual comparação. 

 
Segundo o diretor de relações com investidores da companhia, Rogério Santana, o 

movimento acompanhou a volatilidade que episódios como a greve dos caminhoneiros 
e o período eleitoral trouxeram ao mercado. 
 

“Observamos uma maior sofisticação e um aumento na procura de investidores por 
diversificação de portfólios. E uma vez passadas as incertezas vistas no ano passado, 

esse processo se refletiu em volatilidade que, por sua vez, trouxe volumes maiores 
para esses segmentos”, disse. 
 

No segmento BM&F, o principal destaque foi o aumento de contratos precificados em 
dólar, que totalizaram R$ 197,5 milhões de outubro a dezembro de 2018, um aumento 

de 49,5% ante iguais meses de 2017 (R$ 132,1 milhões).  
 

Já no segmento Bovespa, o mercado de ações à vista avançou 47,2% na mesma 
comparação (de R$ 270,6 milhões para R$ 398,4 milhões). Já os derivativos de ações 
tiveram uma alta de 84,1%, de R$ 24,5 milhões para R$ 45,1 milhões. 
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O executivo também ponderou que, nesse cenário, a capitalização de mercado foi de 
R$ 3,2 trilhões nos últimos três meses de 2017 para R$ 3,5 trilhões em igual intervalo 
de 2018, bem como o giro de mercado, que saiu de 77,9% para 106,1% na mesma 

relação. 
 

Para 2019, segundo Daniel Sonder, CFO da B3, ainda que seja difícil prever o volume 
de negócios, “as atividades no negócio financeiro, no geral e no mercado de ações, 

especificamente, estarão motivadas por fatores estruturais e conjunturais de curto 
prazo”. 
 

Assim, tanto as expectativas de retomada do crescimento econômico – que acabariam 
impactando positivamente o resultado das companhias e seus valores de mercado – 

bem como a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em patamares baixos darão 
fôlego para o mercado de capitais. 
 

“É difícil dizer quais eventos podem impactar os volumes desses segmentos em 2019, 
mas os indicadores macroeconômicos sinalizam que essa é uma tendência duradoura. 

A participação das ações em fundos já é muito maior do que víamos no passado e a 
expectativa é que haja uma migração cada vez mais forte das carteiras de títulos 
públicos para esse mercado ao longo deste ano”, avaliou o CFO. 

 
Nas demais receitas que compõem o ganho da B3, o segmento de título e valores 

mobiliários (Cetip UTVM) ficou com 21,5% das receitas (R$ 314,3 milhões), seguido 
pelo segmento de financiamentos (Cetip UFIN), com 9,8% (R$ 142,9 milhões). Outras 
receitas responderam por 12,4%. 

 
Pagamento aos acionistas  

Dentre os demais destaques no resultado da instituição financeira, os executivos 
ressaltam a revisão da estrutura de capital – nível de endividamento e do pagamento 
de dividendos a acionistas (payout) – para o final deste ano.  

 
A B3 reavaliou a projeção de que, até o fim de 2019, a dívida bruta seja 50% maior 

do que o Ebitda (sigla em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização).  
 

Esta estimativa de alavancagem financeira era inferior em 2017, quando, por conta 
da fusão entre BM&FBovespa e Cetip, a empresa esperava que o endividamento 

registrasse o mesmo valor do Ebitda em 2019. No ano passado, porém, essa 
alavancagem já era 20% superior (1,2x o Ebitda).  
 

A empresa também elevou o índice de pagamentos de dividendos do nível de 70% a 
80% para o atual patamar de 120% a 150% do lucro contábil. 

 
Novidades  

Os executivos da B3 também salientaram, ontem, o cronograma de lançamento de 
novos produtos para este ano. A expectativa é já no primeiro quadrimestre deste ano, 
a instituição coloque 12 novos projetos e iniciativas em pauta, que serão desenvolvidos 

pelos próximos 18 meses. 
 

Investimento Direto no País soma US$ 5,866 bi em janeiro, diz BC 

25/02/2019 – Fonte: DCI  
 

Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 5,866 bilhões em janeiro, 
informou nesta segunda-feira, 25, o Banco Central (BC). O resultado ficou dentro das 

estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 4,200 bilhões a US$ 
7,100 bilhões, com mediana de US$ 4,450 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central 
(BC), o IDP de janeiro indicaria entrada de US$ 4,3 bilhões.  
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A estimativa do BC para 2019, atualizada no último Relatório Trimestral de Inflação 
(RTI), é de IDP de US$ 90,0 bilhões. No acumulado dos 12 meses até janeiro deste 
ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 85,822 bilhões, o que 

representa 4,55% do Produto Interno Bruto (PIB). 
 

Investimento em ações 
O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou positivo em US$ 2,806 bilhões 

em janeiro, informou o Banco Central. Em igual mês do ano passado, o resultado havia 
sido positivo em US$ 3,066 bilhões.  
 

Pelos cálculos do BC, o saldo das operações de investidores estrangeiros no mercado 
de ações será positivo em US$ 5,0 bilhões em 2019. Esta projeção considera as ações 

negociadas em bolsas brasileiras e no exterior e os fundos.  
 
O investimento em fundos de investimentos no Brasil ficou positivo em US$ 694 

milhões em janeiro. No mesmo mês do ano passado, ele havia sido positivo em US$ 
1,044 bilhão.  

 
Já o saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País 
ficou positivo em US$ 3,060 bilhões em janeiro. No mesmo mês do ano passado, havia 

ficado positivo em US$ 5,968 bilhões.  
 

Para 2019, a estimativa do BC é de saldo neutro nas operações com renda fixa.  
 
Taxa de rolagem 

O Banco Central informou que a taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo 
prazos captados no exterior ficou em 72% em janeiro. Esse patamar significa que não 

houve captação de valor em quantidade para rolar compromissos das empresas no 
período. 
 

O resultado ficou abaixo do verificado em janeiro do ano passado, quando a taxa havia 
sido de 94%. 

 
De acordo com os números apresentados nesta segunda pelo BC, a taxa de rolagem 
dos títulos de longo prazo ficou em 70% em janeiro. Em igual mês de 2018, havia sido 

de 299%. Já os empréstimos diretos atingiram 75% no mês passado, ante 80% de 
janeiro do ano anterior. 

 
O BC estima taxa de rolagem de 100,0% para 2019. 
 

Confira como ficaria o desconto no salário com a nova alíquota de 

contribuição previdenciária 

25/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Proposta do governo aumenta as faixas salariais e propõe percentuais 
progressivos  
 

A mudança nas alíquotas de contribuição proposta pelo governo afetará mais quem 

recebe salários próximos ao teto do INSS.  
 

Para salários nesse limite, de R$ 5.839,45, por exemplo, o acréscimo na contribuição 
é de cerca de R$ 40 —a alíquota passaria de 11% para 11,69%. A proposta 
encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) aumentou as faixas salariais sobre 

as quais incidem os percentuais. 
 

Segundo Felipe Portela, diretor de programa da secretaria especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia, o novo modelo promoveria uma redução de 
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alíquotas para cerca de 20 milhões de trabalhadores. Ele não informou qual o número 
de empregados que poderá pagar mais.  
 

Hoje, 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 dos percentuais dentro 

de cada faixa.  
 
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, de até 22%. 
Associações de servidores públicos que ganham altos salários ameaçam ir à Justiça 

contra o aumento. As entidades alegam que a alíquota é ilegal. Argumentam ainda 
que a carga tributária imposta para quem ganha acima de R$ 39 mil é equivalente a 
um confisco. 

 
>>  Atualmente, os contribuintes da iniciativa privada pagam alíquotas fixas de 8% 

(até R$ 1.751,81), 9% (R$ 1.751,82 a R$ 2.919,72) ou 11% (R$ 2.919,73 a R$ 
5.839,45) sobre o rendimento, a depender da faixa salarial. 
 

Fusão é alternativa encontrada por sindicatos para sobreviver à crise 

25/02/2019 – Fonte: O Estado de S. Paulo (publicado em 24-02-2019) 

 
Entidades de trabalhadores e até de empregadores viram receita despencar 
com o fim do imposto sindical compulsório e estratégia tem ido além do corte 

de funcionários e venda de imóveis 
 

O estrangulamento do movimento sindical após a reforma trabalhista, que acabou com 

o imposto sindical compulsório, obrigou entidades de trabalhadores e até de 
empregadores a buscarem alternativas de sobrevivência que vão além do corte de 
funcionários e venda de imóveis. Uma estratégia que começa a ganhar adeptos, e na 

visão de analistas tende a se ampliar, é a fusão de entidades.  
 

 
 
Assembleia de trabalhadores das áreas de alimentação e frigoríficos aprovam fusão de 
sindicatos Foto: DAVID PAIVA 

 
No Brasil há 16,6 mil sindicatos (11,2 mil de trabalhadores e os demais de 

empregadores), além de centrais, confederações e federações. Essas entidades 
ficavam com 90% da arrecadação do imposto sindical, que em 2017 foi de R$ 3,6 
bilhões e, no ano passado, 80% menor.  

 
Entre os sindicatos de trabalhadores, a fusão é uma forma de fortalecer as negociações 

salariais, que estão mais difíceis diante do fechamento de fábricas – como a da Ford, 
anunciado na semana passada –, do alto nível de desemprego e de mudanças na 
Previdência.  

 
Juntar sedes, pessoal, prestação de serviços e colônias de férias foi a alternativa que 

o Sindicato dos Empregados na Indústria Alimentícia de São Paulo, representante de 
30 mil trabalhadores, encontrou para reduzir custos e manter atividades. A entidade 

vai se unir aos sindicatos de trabalhadores da área de alimentação de Santos e região, 
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de laticínios e de fumo no Estado. Juntos passarão a ter base de quase 50 mil 
funcionários.  
 

Os trâmites para oficializar a união estão na última fase, que é realizar assembleia 
com trabalhadores das quatro áreas para dar aval à medida, afirma Carlos Vicente de 

Oliveira, presidente do Sindicato da Alimentação. Oliveira diz que ainda não há cálculo 
da economia que será gerada com a união dos quatro sindicatos, “mas será bastante”.  

 
Do lado empresarial, está em andamento a fusão entre sete sindicatos da indústria 
gráfica do Rio de Janeiro. Os dois maiores – o do município e o do Estado, 

representantes de 1,2 mil empresas –, se uniram em dezembro. Agora pretendem 
agregar as entidades de Petrópolis, Friburgo, Itaperuna, Campos e Sul Fluminense, 

onde estão outras 200 gráficas. Cerca de 90% são micro ou pequenas, diz Carlos Di 
Giorgio, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Município do Rio de Janeiro.  
 

“Não adianta ter um número grande de sindicatos e não conseguir prestar serviços 
aos associados”, diz Giorgi. Para ele, no futuro deverá haver apenas uma 

representação nacional da indústria, ideia também defendida para a representação 
dos trabalhadores do setor. O Sindicato das Gráficas perdeu 40% de sua receita no 
ano passado.  

 
A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo 

está assessorando a união de sindicatos de pequenas cidades. “Os recursos podem ser 
maximizados”, diz Sérgio Luiz Leite, presidente da entidade. 
 

Reforma da Previdência levará jovem a aceitar menos direitos trabalhistas 

25/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-02-2019) 

 
Além de prolongar carreira do profissional mais velho, texto incentiva 
contratação de aposentado  
 

A proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo de Jair Bolsonaro, 
como esperado, mantém na ativa por mais tempo profissionais mais velhos. Mas a 

proposta também trouxe um elemento adicional. Incentiva a contratação de 
aposentados.  
 

Na avaliação de especialistas em mercado de trabalho, essa inesperada combinação 
vai incentivar os mais jovens —em especial os menos qualificados— a aceitar trabalho 

com menos direitos.  
 
A taxa de desemprego média fechou 2018 em 11,6%, mas entre os jovens de 18 a 24 

anos ela passou de 25%.  
 

As novas regras para aposentadoria propõem idades mínimas de 65 anos para homens 
e 62 anos para mulheres e mais um período de contribuição mínima de 20 anos. 
 

Além disso, o texto prevê medidas de desoneração para quem empregar trabalhador 
que já tenha se aposentado, como dispensa do recolhimento de FGTS (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço) e do pagamento da multa de 40% em caso de 
demissão.  

 
Na ponta do lápis, sem o recolhimento de 8% do FGTS e o gasto com a multa, o 
trabalhador aposentado seria 11,2% mais barato para o empregador, diz o advogado 

Luiz Guilherme Migliora, sócio da área trabalhista do Veirano. 
 

Na avaliação de Migliora, os mais jovens vão ser incentivados a aderir a outra proposta 
do atual governo, ainda em gestação, a chamada carteira verde e amarela, que terá 
regras trabalhistas mais flexíveis. 
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“O trabalhador aposentado vai virar um item de desejo no mercado de trabalho. Isso 
vai gerar uma pressão para os não aposentados e, entre os jovens, forçá-los a aceitar 
uma carteira verde e amarela, principalmente os menos qualificados.” 

 
Segundo o governo, a implementação efetiva da nova carteira depende de aprovação 

de lei complementar no Congresso. No ano passado, antes de assumir a Presidência, 
Bolsonaro já havia sinalizado a intenção de flexibilizar mais as leis trabalhistas e 

defendeu aproximá-las da informalidade. 
 
Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Dieese (Departamento Intersindical de 

Estudos Socioeconômicos), reforça que manter os mais velhos trabalhando também 
não será uma tarefa simples. 

 
“O risco é que muitos cheguem aos 60 anos sem trabalho e não tenham uma proteção 
contra a pobreza”, diz. “Construir essa proteção é um desafio.” O economista Cosmo 

Donato, da LCA Consultores, ressalta que a taxa de desemprego dos mais velhos é 
baixíssima —ao redor de 4% para quem tem mais de 60 anos— não porque estejam 

empregados, mas porque muitos idosos deixam de procurar emprego e, por isso, são 
excluídos das estatísticas de desemprego.  
 

Sendo assim, diz ele, aumentar a empregabilidade desse grupo, que certamente ficará 
mais competitivo, é algo positivo. Para Donato, a disputa com os mais novos, no 

entanto, deve se dar apenas em determinadas funções.  
 
“O jovem procura entrar no mercado de trabalho pensando em desenvolvimento 

profissional, enquanto o idoso, normalmente, pensa em alguma função fixa, sem 
pensar muito em carreira”, diz. 

 
“Logo, a competição poderia se dar em cargos que exigem baixa escolaridade, os quais 
os jovens utilizam para juntar dinheiro para financiar os estudos, por exemplo”, 

acrescenta o economista. 
 

Sérgio Firpo, professor de economia do Insper, afirma que o volume de pessoas na 
casa dos 60 anos que precisarão trabalhar mais pode ter impacto sobre os 
ingressantes, mas que é possível encontrar um equilíbrio. 

 
“Existe certa substituição, mas é possível equacionar esses dois tipos de mão de obra 

dependendo das ocupações que serão estimuladas.” 
 
A desoneração da folha de salários para quem é aposentado foi inserida na proposta 

previdenciária, mas é uma questão de mercado de trabalho, diz Fábio Klein, 
economista da Tendência Consultoria. Segundo ele, o empregador vai escolher o que 

é mais vantajoso para ele —o que não significa obrigatoriamente contratar um 
aposentado ou uma pessoa mais velha no lugar de um jovem.  

 
“Não necessariamente a redução do encargo vai fazer com que um trabalhador mais 
idoso seja mais vantajoso em relação ao jovem porque o idoso tem mais experiência, 

o que se reflete num salário mais elevado. Além disso, um jovem pode aprender as 
funções custando menos e ficando mais tempo na empresa, inclusive com mais 

vitalidade e capacidade de aprender novas tecnologias”, diz Klein. 
 
Joaquim Miguel Couto, professor da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, 

visualiza um componente adicional que precisa ser levado em consideração: a 
tendência de queda no valor dos salários.  

 
“Essa classe acima dos 50 anos, que está sem emprego e tem dificuldade de retornar 
para o trabalho formal, tende a aceitar salários menores para voltar a trabalhar”, diz. 

Para Marcelo Gazzano, economista da consultoria AC Pastore, a reforma da Previdência 
mira equilíbrio fiscal e combate a privilégios. Possíveis efeitos secundários da proposta 



sobre o mercado de trabalho, diz ele, devem ser resolvidos com políticas públicas 
voltadas para o emprego.  
 

Reforma exigirá mais planejamento para complementar a aposentadoria 

25/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Com novas regras, ficará difícil receber benefício integral; orientação é 

antecipar e aumentar poupança  
 

A necessidade de complementar a renda da aposentadoria, tema até então mais 
debatido por quem ganha acima dos R$ 5.839 do teto do INSS, se estenderá também 

a trabalhadores com salários mais baixos. Isso porque a proposta de reforma da 
Previdência do governo Jair Bolsonaro deverá reduzir o valor dos benefícios de todos 

os trabalhadores que ganhem mais que o salário mínimo. 
 
São duas as vias de corte nas futuras aposentadorias: para receber o valor integral do 

benefício, além de atingir a idade mínima, o trabalhador precisará comprovar 40 anos 
de contribuição ao INSS.  

 
Além disso, os salários mais baixos serão incluídos na conta para o cálculo da 
aposentadoria, o que também reduz o valor dos benefícios na comparação com as 

regras atuais. 
 

De acordo com o texto, homens de 65 anos e mulheres de 62 poderão se aposentar 
desde que comprovem 20 anos de contribuição para a Previdência. Nesse caso, porém, 
o benefício será limitado a 60% do valor a que teriam direito caso contribuíssem por 

40 anos. Cada ano adicional de contribuição eleva em 2% a renda futura.  
 

“A gradação praticamente acaba com a aposentadoria integral. O trabalhador teria que 
começar cedo e com salário já elevado. Quem quer que queira ter aposentadoria maior 
tem que estar preparado para trabalhar até mais tarde e complementar renda”, diz 

Jorge Boucinhas, professor da FGV. 
 

Atualmente os benefícios de trabalhadores que não alcançam o fator 86/96 (que soma 
idade e tempo de contribuição) são reduzidos pelo fator previdenciário. Na prática, o 
sistema tende a punir com mais força aqueles que pedem a aposentadoria antes dos 

60 anos. 
 

Além disso, o valor do benefício faz uma média dos salários de contribuição excluindo 
os 20% mais baixos. Pela regra proposta na reforma, todos os salários serão 
considerados, o que também pode reduzir o benefício, já que, tipicamente, 

trabalhadores começam a carreira com ganhos menores, que vão aumentando ao 
longo da carreira. 

 
“Cria um desconforto, as pessoas vão ter que pensar em como elas contribuem ao 
longo da vida. A reforma é mais dura, mas garante um pagamento de benefício”, 

acrescenta Juliana Inhasz, professora de economia do Insper. 
 

Segundo ela, a situação dos trabalhadores com cerca de 40 anos é a mais complicada. 
É uma população que jogava “com o regulamento embaixo do braço”: esperava 

trabalhar mais uns dez anos e, no caso dos autônomos, poderia elevar o salário de 
contribuição a partir de agora, para garantir uma aposentadoria maior mais para a 
frente. 

 
“Agora não vai ter essa possibilidade, e essas pessoas vão ter que se acostumar a um 

sistema diferente daquele para o qual contribuíram. Relativamente, elas perdem 
muito”, afirma a professora do Insper. 
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Aos 40, quem ainda não poupa para a velhice deveria separar entre 13% e 14% da 
renda, afirma a professora. 
 

Para ela, aplicações deveriam ser sempre em títulos de renda fixa atrelados à inflação, 
que garantem o poder de compra ao longo dos anos. O exemplo mais repetido pelos 

especialistas é o título público Tesouro IPCA+. 
 

Renato Follador, especialista em Previdência e estruturador de fundos de pensão no 
Paraná, afirma que entre 5% e 6% da renda costuma ser suficiente para manter o 
padrão de vida na aposentadoria no caso dos trabalhadores com salário até R$ 10.000. 

Acima desse valor, a necessidade de poupança é maior, assim como no caso de quem 
tem pouco tempo para poupar.  

 
Aos 30 anos, o trabalhador ainda terá outros 30 para poupar para a aposentadoria. 
Nesse caso, Inhasz, do Insper, sugere que o trabalhador poupe cerca de 10% da renda 

mensal. Isso permitiria que, a cada ano, ele tivesse entre um salário e um salário e 
meio guardados para a velhice. 

 
Para quem está na faixa dos 20 anos, a situação é mais confortável, porque há tempo 
para poupar e os juros jogam mais a favor, pelo longo período de investimento. É por 

isso que especialistas recomendam que a poupança comece desde cedo. 
 

“Normalmente, do valor total da poupança previdenciária, 69% são dos juros do 
investimento. Em 35 anos [o tempo atual de contribuição exigido para homens] é 
muito dinheiro”, afirma Follador. 

 
Ele é entusiasta do benefício tributário, com abatimentos de Imposto de Renda dos 

fundos de previdência. 
 
O tema não é consenso entre especialistas. O pequeno investidor ainda tem dificuldade 

de encontrar fundos de previdência que tenham taxas baixas e não comam o 
rendimento da aplicação, especialmente no caso de produtos mais conservadores. 

 
Na média, os fundos de previdência complementar atrelados à renda fixa renderam 
6,54% nos últimos 12 meses, em linha com a Selic, em 6,5%. 

 
“Além da decisão de poupar, as pessoas precisam decidir também que tipo de 

aplicação desejam fazer”, afirma Inhasz. 
 

 
Como poupar para a aposentadoria 
O que é o salário de contribuição? 

É o valor considerado para o recolhimento mensal do INSS e usado de referência 
para o cálculo da contribuição ao INSS. 

Quem ganha salário acima do teto, atualmente de R$ 5.839, recolhe um valor 
limitado ao teto 
 

É possível se aposentar recebendo o teto do INSS? 
Atualmente isso já é difícil, porque 80% das contribuições deveriam ser feitas pelo 

teto do INSS. Com as novas regras propostas pelo governo, todas as contribuições 
deveriam ser pelo teto, e o trabalhador deverá comprovar 40 anos de contribuição 
ao INSS. Na prática, as aposentadorias serão menores no futuro 

 
E como fazer para garantir que terei renda para me sustentar na velhice? 

É preciso economizar parte da renda atual exclusivamente para a aposentadoria, 
dizem especialistas 
 

 
 



Para quem começa a poupar 
Aos 20 anos 
Entre 5% e 6% do salário líquido mensal 

 
Aos 30 anos 

Cerca de 10% do salário deve ser suficiente para quem deseja complementar a 
renda 

 
Aos 40 anos 
Cresce o percentual da renda que deve ser economizado, para até 14% do salário. 

No entanto, a necessidade é maior para quem tem salários superiores a R$ 10.000 e 
deseja manter o padrão de vida 

 
Onde investir? 
Depende da idade e do apetite a risco do investidor. Mais jovens e arrojados podem 

ter parte do dinheiro em ações 
A principal recomendação é para renda fixa que segue a inflação, como Tesouro 

IPCA+. Como rende uma taxa de juros acima da inflação, garante o poder de compra 
do dinheiro no futuro. 
 

Reforma da Previdência Social deve mudar as relações de trabalho no País 

25/02/2019 – Fonte: DCI 

 
O fim do recolhimento e da multa de 40% do FGTS, por exemplo, é visto por 
especialistas como uma forma de deixar para o empregado e para o empregador, as 

decisões sobre as contratações 
 

 

 
 
 
A proposta de reforma da Previdência Social do governo Jair Bolsonaro (PSL) tende a 

jogar as decisões do mundo do trabalho mais para as mãos do empregado e do 
empregador do que para o Estado.  

 
É o que avaliam especialistas ouvidos. Um dos pontos comentados por eles é a 
previsão de que as empresas não precisarão mais recolher o FGTS (Fundo de Garantia 

por Tempo de Trabalho) para os seus empregados aposentados que continuam 
trabalhando, bem como o fim da necessidade de multa de 40% sobre o saldo do fundo 

no momento da demissão. 
 
A medida está prevista na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma 

apresentada pelo governo na última quarta-feira (20). 
  

O coordenador do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Ricardo Balistiero, comenta que 
a decisão pode provocar várias situações. Uma delas seria a criação de um nicho no 
mercado de trabalho voltado somente para os idosos aposentados, tendo em vista que 

as empresas passariam a ter menos encargos com eles. 
 

Uma outra possibilidade seria a empresa retardar a demissão de um funcionário até o 
momento da aposentadoria para, dessa forma, não pagar a multa de 40%. Ou até 
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mesmo o trabalhador pode adiar a sua saída do mercado para não perder os direitos 
que envolvem o FGTS.  
 

“Esta última situação mostra bem qual é o intuito do governo com a reforma: criar 
mecanismos para que as pessoas permaneçam por mais tempo no mercado de 

trabalho”, ressalta Ricardo Balistiero. 
 

“De uma forma ou de outra, o governo está jogando para as mãos do mercado – ou 
seja, do empregador e do empregado – as decisões sobre as relações do mundo do 
trabalho, tirando-as das mãos do Estado. É uma visão mais liberal sobre a economia”, 

acrescenta. 
 

A professora de economia da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), 
Juliana Inhasz, nota uma outra questão. Segundo ela, a atual proposta pode, 
eventualmente, dificultar as condições de trabalho para os profissionais que estão no 

meio da carreira, entre seus 30 anos, 40 anos. 
 

No meio do caminho  
Inhasz avalia que, se de um lado haverá menos encargos trabalhistas para as 
empresas contratarem idosos aposentados, do outro, as companhias também serão 

incentivadas a empregar pessoas jovens, já que essa faixa da população, muito 
provavelmente, já estará inserida no sistema de capitalização – nesse caso, a empresa 

terá algum incentivo para contratar funcionários das novas gerações.  
 
No atual sistema de repartição, empregador e empregado contribuem, juntos, para o 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 
 

“Diante desse contexto, pode ser que as pessoas em meio de carreira sejam preteridas 
no mercado de trabalho, tendo em vista que os incentivos para a contratação desse 
grupo parecem ser menores”, diz. 

 
“Tudo vai depender de como a economia andar. O governo está fazendo essa reforma 

para poder estimular o crescimento econômico e, se isso acontecer, as empresas vão 
precisar de funcionários, inclusive dos experientes”, acrescenta Inhasz.  
 

Ainda assim, a especialista da Fecap observa que os salários das pessoas em meio de 
carreira podem ser achatados. Como os encargos trabalhistas com os mais jovens 

serão menores, as pessoas mais experientes – que tendem a ser mais custosas para 
o empregador – podem acabar aceitando um salário menor para poderem se encaixar 
no mercado. 

 
Para Balistiero, essa é mais uma situação em que a decisão será jogada para o 

mercado. “Mais uma vez, é a empresa que terá que decidir se irá contratar alguém 
mais experiente e gastar menos com treinamento, e mais com salário. Ou se vai 

contratar alguém mais jovem, gastar mais com treinamento e menos com salário”, 
questiona Balistiero. 
 

O especialista em previdência da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Kaizô Beltrão, por 
sua vez, mostra preocupação com o trabalho dos idosos.  

 
Na avaliação dele, o nicho que pode ser aberto no mercado de trabalho para essa 
população tende a não ser tão amplo como se imagina, tendo em vista as eventuais 

defasagens tecnológicas que existem de uma geração para a outra.  
 

Já o professor de economia da PUC-SP, Leonardo Trevisan, acredita que o fim do FGTS 
para idosos aposentados pode desestimular que essa população procure por emprego. 
 



Não adianta ter boa aposentadoria se estado não pode pagar, diz secretário 

da Previdência e Trabalho 

25/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-02-2019) 

 
A falência do atual sistema de Previdência já bateu à porta do secretário especial 

Rogério Marinho, 55. Ex-deputado pelo Rio Grande do Norte, estado que decretou 
calamidade financeira, Marinho afirma que parentes aposentados pelo estado estão 

sem receber há quatro meses. O caso ilustra a crise que pode se instalar caso o país 
rejeite reformar a Previdência. 
 

 “Todo mundo está sentindo na pele que esse sistema é injusto e insustentável”, 
afirmou. 

 
“Não adianta ter uma boa aposentadoria se o Estado não pode lhe pagar. Posso dar 
exemplo do meu estado, onde tenho parentes que são aposentados e estão sem 

receber há quatro meses. É um direito que na verdade fica relativizado pela falência 
do modelo”. 

 
Nesta entrevista, Marinho afirma que a contribuição exigida dos trabalhadores rurais 
não é exorbitante, discordando de parlamentares, como ele nordestinos, e que 

apontam resistência a este ponto da reforma. 
 

O secretário disse ainda que mudar a aposentadoria dos mais pobres, o chamado BPC 
(benefício de prestação continuada), tem como objetivo reorganizar o sistema e tem 
pouco efeito nas contas do governo. 

 
“Para nós seria uma zona de conforto não separar Previdência de assistência, mas 

estamos dispostos a fazer o debate porque acreditamos que é uma oportunidade de 
reestruturarmos o sistema”, afirmou. “Mas vai acontecer o que é possível, o Congresso 
é soberano, a discussão ocorrerá lá e nós esperamos que a espinha dorsal do texto se 

mantenha”.                                                                           
  

Folha - Como avalia a receptividade do texto nesses primeiros dias? 
Rogério Marinho - As críticas que estão sendo feitas eram esperadas, porque as 
pessoas que estão acostumadas com o sistema atual, principalmente os que são 

privilegiados em relação à grande maioria da população, se sentem incomodados. E 
via de regra utilizam os mais pobres como massa de manobra para gerar ruído e 

insatisfação. 
 
Na verdade, a reforma preserva a grande maioria da população que contribui durante 

toda uma vida e dois terços se aposentam recebendo um salário mínimo. O povo está 
sendo protegido, porque a ideia que foi gestada desde o início do nosso trabalho foi 

fazer uma nova Previdência em que os que têm menos vão contribuir com menos e os 
que têm mais vão contribuir com mais. Essa é a espinha dorsal da proposta. 

 
Por que não enviam agora o texto com a reforma da Previdência dos 
militares? 

Porque não está pronto. Nossa equipe está há mais de 70 dias trabalhando no tema e 
a PEC só ficou pronta na madrugada do dia que foi entregue na Câmara. Temos pouco 

mais de 40 pessoas debruçadas sobre um projeto complexo.  
 
Nós ainda não conseguimos concluir o projeto de lei que trata dos devedores 

contumazes [que devem mais de R$ 15 milhões à Previdência]. Está em vias de 
terminar e devemos entregá-lo na próxima semana. O projeto subsequente, que está 

sendo feito de forma paralela, é a reestruturação da assistência militar, que modifica 
cinco leis. Então, tem uma complexidade, por isso estabelecemos como prazo 30 dias 
após a entrega da atual proposta de emenda constitucional. 
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 Não teve razão política para o atraso? 
Houve uma decisão do presidente, reiterando sua convicção de que a reestruturação 
do sistema previdenciário terá equidade. Ou seja, todos irão participar, respeitando as 

especificidades de cada carreira, todos darão a sua colaboração para reestruturarmos 
o sistema que é injusto e é desigual. 

 
O que falta no texto dos militares? 

Estamos terminando de fazer o projeto, até o dia 20 de março chegará [ao Congresso]. 
Não há problema em relação à tramitação dos projetos, pois um projeto de emenda à 
Constituição tem um prazo de tramitação mais alongado do que um projeto de lei 

ordinária como o que contempla a assistência das Forças Armadas. Nossa expectativa 
é que haja similaridade no projeto de tramitação. 

 
Qual a economia esperada com a mudança no BPC [benefício de prestação 
continuada, pago a idosos em situação de pobreza ou a deficientes]? 

Acredito que não vá haver muita diferença em relação ao que é pago atualmente. 
A nossa preocupação ao propor essa mudança tem uma outra conotação. Primeiro, há 

uma rede de proteção social no Brasil e um pacto moral da sociedade de apoio e ajuda 
a àqueles que têm uma menor capacidade de estar dentro do processo produtivo. Isso 
é consensual, não estamos abrindo mão desse conceito. 

 
Mas se eu digo que o cidadão se aposentará aos 65 anos após ter contribuído por 20 

anos e, a maior parte dos trabalhadores chega à idade com um salário mínimo. E se 
do outro lado tenho um sistema de assistência em que a pessoa não contribui nem um 
ano e que vai ter o mesmo benefício aos 65 anos, estou estabelecendo uma 

concorrência desigual. O cidadão que contribui vai se perguntar por que pagará se tem 
acesso ao mesmo benefício. Isso fragiliza a estrutura do sistema previdenciário. 

 
A questão da deficiência se mantém intacta. Não será mexida. Quem tem uma 
deficiência física ou cognitiva, no momento em que é apontada, em qualquer idade, 

ela continua da mesma forma com um salário mínimo. 
 

No caso do BPC por idade [para idosos pobres], nos antecipamos o recebimento para 
60 anos. Hoje temos 1,1 milhão famílias que recebem R$ 129 em média com o 
Bolsa Família. Essas pessoas terão a possibilidade de receber R$ 400 por indivíduo. 

Acreditamos que isso pode dobrar o número de pessoas assistidas. Em vez de a família 
receber, poderão receber o marido e a mulher, cada um R$ 400, por exemplo. 

 
Isso representa aumento de custo de curto prazo para o governo? 
Não há uma economia relevante [nas mudanças do BPC]. A questão aí é dizer 

claramente o que é assistência e o que é Previdência e não permitir a concorrência 
entre os sistemas. Este valor de R$ 400 seria corrigido pelo INPC e aos 70 anos a 

pessoa teria o salário mínimo. 
 

Isso está sendo questionado por parlamentares e governadores. Vale a pena 
fazer a mudança sem ter uma economia relevante? 
A ideia que colocamos é reorganizar o sistema previdenciário e assistencial. Uma das 

críticas mais contundentes que ocorreu na tramitação da reforma anterior [do 
presidente Michel Temer] foi que havia uma confusão entre o que era Previdência e 

assistência do ponto de vista do financiamento. 
 
Houve CPI no Senado onde essa confusão foi colocada como um dos motivos para 

demonstrar que não havia déficit na Previdência, com uma metodologia no mínimo 
bizarra, pouco ortodoxa, pouco usual. Mesmo nesta metodologia, que não 

reconhecemos, há déficit a partir de 2017. 
 
Para nós seria uma zona de conforto não separar a Previdência da assistência, mas 

estamos dispostos a fazer o debate porque acreditamos que é uma oportunidade de 
reestruturarmos o sistema. Mas vai acontecer o que é possível, o Congresso é 



soberano, a discussão ocorrerá lá e nós esperamos que a espinha dorsal do texto se 
mantenha e seja aprovado. 
 

Há possibilidade de o governo recuar neste ponto? 
O que o governo apresentou é o que acredita que é o importante para ao mesmo 

tempo equilibrar as contas públicas e permitir que o governo federal, estados e 
municípios voltem a ter capacidade de investir atender as demandas da sociedade. 

 
O que apresentamos reorganiza o sistema, permite esse respiro fiscal e tem o aspecto 
de ser um projeto que, apesar de pedir um sacrifício à sociedade, ele é compartilhado 

proporcionalmente de acordo com as condições de cada um. 
 

O que nós queremos é que qualquer modificação na proposta tenha transparência para 
o conjunto da sociedade. O governo vai manter a interlocução, vai conversar com o 
Congresso, vai aceitar as sugestões, mas vai lutar para manter a espinha dorsal do 

texto. 
 

Sobre a Previdência rural, de onde tiraram o número de R$ 50 de contribuição 
mensal? E por que insistir num ponto que o Congresso anterior já havia 
rejeitado? 

Temos um Congresso e um momento novo, com uma sociedade que amadureceu o 
tema. Em abril de 2017, a Folha publicou uma pesquisa em que quase 70% da 

população não queria a reforma. Agora, as pesquisas mostram uma reversão na 
percepção da necessidade de ajuste no sistema. 
 

Todo mundo está sentindo na pele que esse sistema é injusto e insustentável. Não 
adianta ter uma boa aposentadoria se o Estado não pode lhe pagar. 

 
Posso dar exemplo do meu estado, onde tenho parentes que são aposentados e estão 
sem receber há quatro meses. É um direito que na verdade fica relativizado pela 

falência do modelo. 
 

No rural, temos 9,5 milhões de aposentados e pensionistas do regime geral. E o IBGE 
só identifica pouco mais de 6 milhões de trabalhadores que se auto-declaram rurais. 
A grosso modo, há uma distorção muito grande no cadastro. 

 
Vamos evitar que as pessoas que não têm direito continuem a usufruir de uma 

aposentadoria especial que a sociedade entendeu que deve ser dada ao trabalhador 
do campo, que tem uma vida diferente de quem mora na cidade. 
 

A contribuição de R$ 50 mensais não é por indivíduo, mas grupo familiar. Não tem 
nada de exorbitante nisso. 

 
O pequeno trabalhador rural do Nordeste é capaz de fazer essa contribuição? 

O trabalhador rural já paga R$ 20 a R$ 30 por pessoa para o sindicato rural, para ter 
a mesma aposentadoria que ele terá [pelo novo modelo]. Estamos agora pedindo R$ 
50 por grupo familiar. Aumentamos de 15 para 20 anos o tempo de contribuição do 

trabalhador rural. Não é muito tempo. 
 

O trabalhador rural todos os anos planta, ao contrário de alguém que só terá emprego 
formal contínuo ao longo da vida se for funcionário público. Portanto, não há 
sobrecarga. 

 
O que queremos caracterizar é que ele é um trabalhador dessa atividade e aí não há 

nenhum peso para ele aumentar de 15 para 20, zero peso. Porque se ele for um 
trabalhador rural, essa é uma atividade que ele vai fazer desde o começo da 
adolescência até não ter capacidade laboral. Eu sou nordestino, eu conheço a realidade 

 



A base do governo é formada por muitos policiais, bombeiros e outras 
categorias atingidas pela reforma. Como mobilizá-la? 
Estamos no momento em que toda a sociedade está sendo convocada para dar a sua 

contribuição. Professores, militares e outras categorias, como políticos e membros do 
Judiciário, precisam contribuir. 

 
Seria ruim se estivéssemos falando em aumentar a alíquota da maioria dos 

contribuintes, espremer essas pessoas. Mas estamos reduzindo a alíquota de 
contribuição de mais de 23 milhões de brasileiros porque entendemos que a 
responsabilidade é de todos, mas deve ser proporcional. 

 
Policiais, professores e rurais têm aposentadorias especiais e a proposta reconhece 

isso. Estão se aposentando mais cedo do que o conjunto da população em função de 
suas especificidades, mas todos têm que participar. 
 

Os parlamentares do PSL estiveram aqui na sexta (22) e demonstraram mais 
receptividade do que imaginávamos. Um ou outro levantou questionamento e o nosso 

discurso é esse. 
 
Entendo a pressão que o parlamentar sofre, todos chegaram aqui porque se 

comprometeram com segmentos e categorias. Mas chegou a hora que o espírito 
público do Congresso tenha que falar mais forte, porque talvez seja a última 

oportunidade que temos de fazer um ajuste sem avançar nos direitos adquiridos. 
 
Se não conseguirmos resolver, quem quer que o faça no futuro o fará será em cima 

de um quadro econômico catastrófico. Não estou fazendo nenhuma previsão alarmista. 
Mesmo os que se opõem à reforma entendem a necessidade de uma reestruturação 

do sistema previdenciário. A briga é qual reforma deve ser feita e via de regra as 
pessoas topam desde que não mexa com o meu. 
 

Acredita que haverá judicialização? 
Claro. Quando fizemos a reforma trabalhista, mais de 30 ações diretas de 

inconstitucionalidade ingressaram no Supremo Tribunal Federal. Mais de 15 foram 
resolvidas e foram favoráveis à lei.   
 

O sr. estuda abandonar o ponto que retira o FGTS de aposentados, dada a 
resistência do tema? 

Não há impacto fiscal desta medida para o governo. As pessoas leram de uma maneira 
distorcida. Ontem [sexta, 22] um deputado falou que há 8 milhões de pessoas nessa 
situação. Não, são 1,2 milhão de pessoas. O que estamos propondo é facilitar a 

empregabilidade de um setor que tem dificuldade de se inserir no mercado. Como? 
Diminuindo a oneração na folha. 

 
Há temas que são fiscalmente irrelevantes mas que vocês incluíram na 

reforma. Isso não atrapalha? 
Achamos que o sistema tem sinergia com a legislação trabalhista, então dentro do 
possível fizemos entradas em linha com o que pensa o ministro Paulo Guedes, que é 

favorável a no futuro apresentar projetos para desonerar a folha de pagamentos e 
desburocratizar a contratação de pessoas. 

 
O que fizemos é uma oportunidade de arrumar o sistema de uma maneira ideal. Se 
não for possível, quem vai dizer é o Congresso. Mas estamos entregando um projeto 

que é um bom projeto. 
 

Mas imagina se eu entrego um projeto na Câmara e digo “não podem mexer em nada”? 
O que vai acontecer? Ele não sai. 
 



Você precisa entender, e sabemos como isso funciona, as coisas que vão entrar no 
Congresso não vão sair da mesma maneira. O que nós torcemos e vamos tentar ajudar 
é que ele seja aperfeiçoado, e não desfigurado. 

 
Qual sua previsão de quando pode ser aprovado? 

O ritmo na tramitação será do Congresso com a articulação do Planalto. Essa sintonia 
fina é que vai permitir que seja aprovado até o segundo semestre. É isso que espero 

que aconteça. 
 
Se for exclusivamente pelo rito, já estaria pronto para ir à votação em plenário na 

Câmara no princípio de maio. Acelerar ou diminuir um pouco essa velocidade vai 
depender da sintonia e da articulação política que será feita e não tenho dúvidas de 

que vai acontecer. 
 

Ou voltamos a crescer com estabilidade ou afundamos na mediocridade, diz 
José Roberto Mendonça de Barros 

25/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Economista diz que, sem reforma da Previdência, empresas e pessoas 
voltarão ao modo de sobrevivência  
 

O economista José Roberto Mendonça de Barros diz não ter dúvidas: se o Congresso 
não aprovar a reforma da Previdência, o Brasil voltará para a recessão, que castigou 

o país do segundo trimestre de 2014 até o fim de 2016. 
 
Um dos analistas que mais conhecem a realidade do chão de fábrica, ele afirma que 

as pessoas estão muito machucadas, com medo de gastar, e que os empresários que 
viram a falência de perto não vão investir se não estiverem muito seguros. 

 
“Nunca foi tão claro que estamos diante de uma bifurcação. Ou voltamos a crescer 
com estabilidade ou afundamos de novo na mediocridade”, disse Mendonça de Barros, 

sócio da MB Associados e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda 
no governo FHC. 

 
Ele projeta crescimento de 2% para este ano e de 3% para 2020, se o governo aprovar 
a reforma ao mesmo tempo em que promove programa de concessões de 

infraestrutura.  
  

Analistas reduziram para cerca de 2% suas estimativas para o crescimento 
do PIB neste ano. Por que a economia continua patinando? Desde a greve dos 
caminhoneiros, em maio passado, a retomada vem sendo muito fraca. E, quanto mais 

tempo passa, piora. Um número enorme de empresas está no que chamo de "modo 
de sobrevivência". 

 
O que é isso? A empresa corta todas as despesas possíveis, demite gente à beça, 
atrasa imposto, não paga em dia a seus fornecedores, senta com o banco mais de 

uma vez para renegociar dívida. 
 

Em paralelo, as mudanças nos modelos de negócio de diferentes setores continuam a 
toda velocidade por causa da digitalização. Se a companhia está em modo de 

sobrevivência e não incorpora mudanças tecnológicas, suas chances de recuperação 
diminuem. Isso é um peso para a economia. 
 

A greve dos caminhoneiros teve um efeito enorme, porque quebrou a espinha das 
expectativas. Depois de uma recessão que vinha desde 2014, era a primeira vez que 

a situação parecia melhor. Agora vamos precisar de um evento ainda mais importante 
para resgatar o otimismo. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/ou-voltamos-a-crescer-com-estabilidade-ou-afundamos-na-mediocridade-diz-jose-roberto-mendonca-de-barros.shtml
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O que poderia ser esse evento? Os agentes econômicos estão associando uma 
melhora objetiva na situação à aprovação da reforma da Previdência. Fazem o seguinte 
raciocínio: só vou fazer projetos novos quando souber que vai ser aprovada a reforma. 

 
Houve muita resistência à mudança no sistema de aposentadorias no governo Temer, 

mas isso teve um efeito importante de enfraquecer o poder das burocracias. Ficou 
muito claro que a remuneração do setor público produz uma gigantesca desigualdade. 

 
No setor privado, a aposentadoria média é de R$ 1.500. No público, pode chegar a R$ 
30 mil. Quem são esses servidores? A alta classe média. A reforma é o início da 

redução dessa desigualdade. 
 

Outra coisa que esclareceu bem a importância da reforma foi a contribuição da 
sociedade civil. Tivemos propostas de Armínio Fraga, de Paulo Tafner, de Fabio 
Giambiagi, da Fipe. Todas foram na mesma direção e mostraram por que a reforma é 

necessária. 
 

  
José Roberto Mendonça de Barros, economista e sócio da MB Associados - Karime 
Xavier/Folhapress  

 
Quando começa a recuperação? Este ano vai ser um pouco melhor que 2018, mas 
não muito. Um crescimento mais robusto viria em 2020. Só que, para voltar a crescer, 

precisamos da reforma da Previdência —é o começo e a parte mais difícil do ajuste 
fiscal— e do sucesso dos leilões de concessão. 

 
Concessões feitas nos próximos meses se transformarão em canteiros de obra e em 
encomendas de máquinas no ano que vem. E aí sim teremos efeito no PIB. Não falta 

dinheiro para obras de infraestrutura, mas regulação adequada. 
 

Se tivermos um programa de concessões robusto, vai aumentar o investimento e 
incentivar a construção civil, que é fundamental para recuperar o emprego. É o único 
setor que afeta o país inteiro. Além disso, são obras parrudas que demandam muita 

gente. 
 

Logo, se a reforma for aprovada e vierem obras de infraestrutura, o país poderá 
crescer 3% em 2020. Nesse caso, teríamos o reforço de outros pontos positivos. Com 
a economia se recuperando devagar, não haverá pressão sobre a inflação e os juros 

vão cair. 
 

E se o Congresso não aprovar a reforma da Previdência ou esvaziar 
significativamente seus efeitos? Se não fizemos a reforma, o Brasil voltará para 
a recessão. Não tenho a menor dúvida. Viram as expectativas e volta todo o mundo —

empresas e consumidores— para o tal modo de sobrevivência, reduzindo a demanda. 
As pessoas estão machucadas e com medo de gastar. O trabalhador olha para o lado, 

e seu antigo companheiro não está mais lá.  
 
Nas empresas, é a mesma coisa. O empresário que viu a falência de perto não vai sair 

fácil da zona de conforto. Ele tem que estar muito convencido de que o país vai voltar 
a crescer para investir. E, mesmo quando o crescimento vier, algumas empresas 

quebrarão, pois estão tão fragilizadas que não vão acompanhar a recuperação do 
mercado. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/nao-sabemos-ainda-as-implicacoes-economicas-do-conservadorismo-cultural-diz-arminio-fraga.shtml


Do meu ponto de vista, nunca foi tão claro que temos o que no interior se chama de 
pé de galinha —uma bifurcação. Ou voltamos a crescer com estabilidade ou afundamos 
de novo na mediocridade. 

 
As exportações podem ajudar a retomar o crescimento? No fim deste ano, a 

economia internacional vai estar pior do que agora. A Europa tem um risco enorme de 
caminhar para uma recessão.  

 
Os Estados Unidos vão desacelerar, mesmo com o Fed (Federal Reserve, banco central 
americano) mudando um pouco a política monetária. A China também está indo mais 

devagar, e boa parte do mundo emergente vai mal —África do Sul, Turquia etc. 
 

O cenário internacional não está afundando o Brasil, mas não vai nos puxar pelos 
cabelos. Só vamos voltar a crescer por razões domésticas. O que nos traz de volta a 
reforma da Previdência e as concessões e privatizações como única forma de voltar a 

crescer. 
 

O sr. tem receio de que a reforma da Previdência seja desidratada no 
Congresso? O governo está certo em pedir uma reforma completa e ousada com 
uma economia acima de R$ 1 trilhão em dez anos. Se vier uma reforma que economiza 

R$ 500 bilhões ou abaixo disso, é insuficiente e será uma gigantesca frustração. 
 

Acredito que a sociedade está convencida da importância da reforma. Se fecharmos 
os olhos e nos lembrarmos da resistência barulhenta dos servidores e compararmos 
com o silêncio sepulcral de hoje, é clara a perda de poder. Minha sensação é que o 

gás desse pessoal diminuiu muito. 
 

O fiasco dos governos do PT e a recessão tiraram a legitimidade das grandes 
corporações do setor público. Não é mais possível para as carreiras jurídicas, por 
exemplo, defender sua aposentadoria nos moldes atuais. 

 
Nos últimos anos, os governos transformaram o emprego público de nível superior em 

algo maravilhoso. Qualquer garoto entrava ganhando R$ 20 mil, sem possibilidade de 
ser demitido. Isso não existe em nenhum lugar do mundo e foi feito em tal volume 
que se tornou inviável. 

 
Só que obviamente a batalha é no Congresso. Houve uma renovação grande, e não 

está fácil saber o que isso significa em termos de Previdência. Por um lado, temos 
muitos coronéis e delegados eleitos que serão contra. Por outro, temos gente jovem 
que veio do setor privado. 

 
É claro que vai ter resistência à reforma, mas quero crer que pode acontecer algo 

parecido com que houve com a inflação. Quando parece impossível de ir adiante e 
depois de várias iniciativas frustradas, chega um momento em que os astros se 

alinham. Simplesmente porque não resta outra alternativa. O Brasil só muda com o 
pé no abismo. 
 

Que abismo é esse? O abismo fiscal é o que sobrou da pior recessão da história do 
Brasil. Passamos por uma recessão que ceifou empregos e empresas e saímos dela 

com os governos falidos. O melhor indicador do que é chegar no abismo é quando um 
estado não consegue nem pagar o salário do funcionalismo em dia. 
 

No caso dos governos estaduais, também seriam importantes outras medidas. 
O Supremo Tribunal Federal tem que validar o procedimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que permite aos estados, em caso de queda abrupta de 
arrecadação, ajustar a folha de pagamento e as horas trabalhadas. 
 

Os escândalos do governo Bolsonaro estão impactando a economia real? No 
mínimo geram um grande desconforto. Entrar com essa pauta reformista com um 

https://www1.folha.uol.com.br/especial/2018/governo-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2018/governo-bolsonaro/


governo em pleno funcionamento não é fácil. Quando se tem um atraso por uma 
questão de saúde —totalmente compreensível, mas não é menos atraso por isso— e 
por essa desorganização toda, fica difícil. 

 
No Congresso, não tem como escapar de conversar com um monte de gente. Muitos 

têm dúvidas legítimas. Política é conversa. Se o governo fica fragilizado, a organização 
dessa conversa fica mais difícil. 

 
Não dá para impor essa reforma de cima para baixo. Estamos numa democracia e com 
uma fragmentação gigantesca no Congresso. O toma lá dá cá exclusivamente também 

ficou para trás. Haverá acordos políticos e tem mesmo que fazer o que for legítimo. 
 

Vendas do Tesouro Direto somam R$ 2,8 bilhões e batem recorde em janeiro 

25/02/2019 – Fonte: G1 
 

Esse foi o maior valor em títulos públicos vendido em um mês. Com redução 
da taxa de custódia em janeiro e propaganda de bancos, 261.343 novos 

investidores entraram no programa - número acima do registrado no 1º 
trimestre de 2018. 
 

 
O governo federal informou nesta segunda-feira (25) que a venda de títulos públicos 

pelo Tesouro Direto bateu recorde ao somar R$ 2,829 bilhões em janeiro deste ano. 
O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 e permite a pessoas físicas a compra 
de títulos públicos pela internet, por meio de bancos e corretoras. 

 
O alto volume de vendas de papeis ocorreu em um mês de grandes vencimentos: R$ 

1,05 bilhão. "Teve um forte vencimento no mês. Quanto tem vencimento, é natural 
que haja também um reinvestimento nos papéis", explicou a instituição. 
 

Ao mesmo tempo, os investidores resolveram revender antecipadamente (antes do 
vencimento) para o Tesouro Nacional outros R$ 1,496 bilhão em títulos públicos - que 

resgatou esses títulos públicos. 
 
Quando há tensão nos mercados, como ocorreu nas eleições no ano passado, os juros 

pagos pelo governo brasileiro sobem nos papeis prefixados. Desse modo, os 
compradores contam com uma remuneração melhor no momento em que as taxas 

recuam - como está acontecendo em 2019 - e conseguem lucro ao revendê-los para 
o Tesouro Nacional. 
 

Considerando o volume das emissões e dos resgates de janeiro, de acordo com o 
Tesouro Nacional, houve uma emissão líquida, ou seja, colocação de títulos públicos 

no mercado acima do volume de resgates, de R$ 281 milhões no mês passado. 
 

Saldo 
Com a emissão líquida de títulos do Tesouro Direto em janeiro, o saldo total (estoque) 
de títulos em mercado alcançou o montante de R$ 54,9 bilhões, uma alta de 1,27% 

em relação a dezembro de 2018 (R$ 54,2 bilhões). 
 

"Os títulos remunerados por índices de preços respondem pelo maior volume no 
estoque, alcançando 57,7%. Na sequência, aparecem os títulos indexados à taxa Selic, 
com participação de 28,1% e, por fim, os títulos prefixados, com 14,2%", informou o 

Tesouro Nacional. 
 

Investidores 
De acordo com o Tesouro Nacional, 261.343 novos investidores se cadastraram no 
programa em janeiro - mês no qual ocorreu a redução da taxa de custódia de 0,30% 

para 0,25%. 
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O aumento do número de investidores registrado em janeiro deste ano ficou acima do 
registrado no primeiro trimestre do ano passado (+217.670 investidores), de acordo 
com números oficiais. 

 
Além da redução da taxa de custódia, a instituição avaliou também que um "forte 

movimento das próprias instituições financeiras" para vender mais o produto (Tesouro 
Direto) contribuiu para o aumento do número de investidores no começo deste ano. 

 
Com o movimento do mês passado, o número total de investidores cadastrados ao fim 
do mês atingiu 3.374.646, o que representa aumento de 76,2% nos últimos 12 meses. 

"O número de investidores ativos chegou a 845.169, uma variação de 47,7% nos 
últimos doze meses. No mês, o acréscimo foi de 58.851 novos investidores ativos", 

acrescentou a instituição. 
 
Gerente virtual 

No ano passado, o governo anunciou que o aplicativo do Tesouro Direto passou a 
contar com novas funções, entre as quais a possibilidade de fazer simulações sem a 

necessidade de cadastro prévio e a permissão para compartilhar os resultados nas 
redes sociais. 
 

Outra novidade anunciada foi uma gerente virtual para o aplicativo que o aplicativo, 
uma personagem criada para aproximar os potenciais investidores do programa. 

 

Conta de luz permanecerá sem cobrança extra em março, diz Aneel 

25/02/2019 – Fonte: G1 

 
Com decisão, bandeira tarifária continuará verde. Segundo Aneel, mesmo 

com chuvas abaixo do esperado, nível dos reservatórios mantém geração 
elevada, sem precisar mudar bandeira. 
 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (22) que a 
bandeira tarifária em março permanecerá na cor verde. 

 
Na prática, com a decisão da Aneel, não haverá cobrança extra na conta de luz no 
próximo mês. 

 
Segundo Aneel, mesmo com chuvas abaixo do esperado, o atual nível dos 

reservatórios mantém a geração elevada, sem exigir, portanto, uma mudança na 
bandeira. 
 

A bandeira tarifária está na cor verde desde dezembro no ano passado, após cinco 
meses seguidos na cor vermelha patamar dois, o que representava cobrança extra na 

conta de R$ 5 a cada 100 kWh consumidos. 
 

Como funciona o sistema 
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Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo da energia gerada, 
possibilitando aos consumidores reduzir o consumo quando a energia está mais cara. 
As bandeiras tarifárias funcionam nas cores verde, amarela ou vermelha (nos 

patamares 1 e 2) e indicam se a energia custará mais ou menos em função das 
condições de geração. 

 

Mercado vê inflação bem abaixo da meta este ano e PIB maior em 2020 

25/02/2019 – Fonte: Reuters  
 
A inflação no Brasil deve ficar bem abaixo do centro da meta neste ano, de acordo 

com o mercado, que ainda passou a ver mais crescimento econômico em 2020 na 
pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira.  

 
De acordo com o levantamento semanal, o IPCA deve subir neste ano 3,85 por cento, 
sobre 3,87 por cento previstos na semana anterior. Para 2020 permanece a 

expectativa de alta do IPCA de 4 por cento.  
 

O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, 
ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.  
 

Para a atividade econômica, a perspectiva para este ano permaneceu em um 
crescimento de 2,48 por cento, com a estimativa para a expansão do Produto Interno 

Bruto (PIB) em 2020 subindo a 2,65 por cento, de 2,58 por cento no levantamento 
anterior.  
 

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica 
de juros deve terminar este ano no atual piso histórico de 6,5 por cento, indo a 8 por 

cento no ano que vem. Esse é o mesmo cenário visto pelo Top-5, grupo dos que mais 
acertam as previsões.  
 

Previsão para a Selic no fim de 2019 permanece em 6,50% ao ano, revela 

Focus 

25/02/2019 – Fonte: DCI  
 
Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa 

básica de juros) no fim de 2019. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-
feira, 25, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 6,50% ao ano. 

Há um mês, estava em 7,00%. Já a projeção para a Selic no fim de 2020 seguiu em 
8,00%, igual ao visto quatro semanas atrás. 
 

No caso de 2021, a projeção também seguiu em 8,00%, igual ao verificado um mês 
antes. A projeção para a Selic no fim de 2022 permaneceu em 8,00%, mesmo patamar 

de um mês antes.  
 

Há três semanas, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou a manutenção, 
pela sétima vez consecutiva, da Selic em 6,50% ao ano. Ao mesmo tempo, o BC 
indicou que os riscos de curto prazo relacionados ao cenário externo diminuíram e que 

deve manter "cautela, serenidade e perseverança" nas próximas decisões, "inclusive 
diante de cenários voláteis". 

 
No grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio 
prazo, a mediana da taxa básica em 2019 seguiu em 6,50% ao ano, igual a um mês 

antes. No caso de 2020, seguiu em 8,00%, igual a quatro semanas atrás.  
 

A projeção para o fim de 2021 no Top 5 permaneceu em 8,00%. Há um mês, estava 
no mesmo patamar. Para 2022, a projeção do Top 5 também seguiu em 8,00%, igual 
ao visto um mês antes.  

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1QE1FB-OBRBS
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Ciclo de alta 
Em um ambiente de inflação baixa e atividade ainda fraca, os economistas do mercado 
financeiro esperam pela manutenção da Selic (a taxa básica) no atual patamar, de 

6,50% ao ano, até janeiro de 2020, quando o Banco Central daria início a um novo 
ciclo de alta de juros.  

 
Conforme o Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, divulgado nesta 

segunda, a projeção do mercado é de que a Selic suba de 6,50% para 6,75% em 
janeiro de 2020. Depois, em março, a taxa passaria para 7,00% ao ano. 
 

Confiança da construção cai 0,4 ponto em fevereiro ante janeiro, mostra FGV 

25/02/2019 – Fonte: DCI (publicado em 23-02-2019) 

 
Já na média móvel trimestral, o indicador apresentou alta pelo sexto mês consecutivo 
 

 
 
O Índice de Confiança da Construção (ICST) recuou 0,4 ponto em fevereiro, para 85,0 

pontos, informou nesta segunda-feira, 25, o Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Já na média móvel trimestral, o indicador 

apresentou alta pelo sexto mês consecutivo.  
 
A coordenadora de Projetos da Construção do Ibre, Ana Maria Castelo, avalia que o 

movimento de queda não pode ser encarado como reversão do processo de 
recuperação, apesar de ter interrompido oito meses seguidos em alta.  

 
"Outros indicadores como o de evolução da atividade corrente e o de emprego previsto 
tiveram crescimento em fevereiro. Mas a queda na confiança indica que o ritmo de 

recuperação da atividade da construção deve continuar a passos muito lentos" 
observou.  

 
O índice que mede a situação atual (ISA) foi o principal fator a pesar sobre o 
desempenho do indicador cheio, com queda de 0,7 ponto, aos 74,4 pontos. Neste 

caso, refletiu principalmente a piora de 1,3 ponto, para 75,7 pontos, do indicador que 
mede o grau de satisfação com a situação atual dos negócios. Este é o menor nível 

desde outubro de 2018, quando atingiu 74,7 pontos.  
 
O Índice de Expectativas (IE-CST) teve leve alta de 0,1 ponto, marcando 96 pontos, 

sustentado pelo indicador de otimismo com a demanda prevista para os próximos três 
meses, que teve alta de 1,9 ponto, aos 95,3 pontos.  

 
O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor avançou 0,3 ponto porcentual, 
para 67,0%. O NUCI para Máquinas e Equipamentos permaneceu estável, enquanto o 

NUCI para Mão de Obra se expandiu em 0,3 ponto porcentual.  
 

De acordo com pesquisadores do Ibre/FGV, a demanda insuficiente foi um dos 
principais fatores a limitar a melhora da confiança dos empresários da Construção 
Civil.  

 
"Os quesitos assinalados pelos empresários refletem muito do cenário atual observado 

no setor. A mão de obra deixou de ser um problema para as empresas, que sofrem 
com a falta de demanda. Houve melhora ao longo de 2018, mas na comparação anual, 

o ISA-CST cresceu apenas quatro pontos e se mantém muito abaixo do nível de 

https://www.dci.com.br/economia/confianca-da-construc-o-cai-0-4-ponto-em-fevereiro-ante-janeiro-mostra-fgv-1.782542
https://www.dci.com.br/image/policy:1.730853:1533854348/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e
https://www.dci.com.br/image/policy:1.730853:1533854348/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e
https://www.dci.com.br/image/policy:1.730853:1533854348/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e


neutralidade. A demanda se mantém muito fraca e distante do patamar alcançado 
entre 2010 e 2013", comentou Ana Maria Castelo. 
 

Ibovespa busca se sustentar no azul com exterior, mas Petrobras pesa 

25/02/2019 – Fonte: DCI (publicado em 23-02-2019) 

 
O Ibovespa buscava se sustentar no azul nos primeiros negócios desta segunda-feira, 

apoiado no otimismo externo com decisão dos Estados Unidos de adiar aumento de 
tarifas de importação de produtos da China citando progresso nas negociações com 
Pequim, mas o avanço era limitado pelo declínio das ações da Petrobras.  

 
Os papéis da petrolífera de controle estatal tinham como pano de fundo o recuo dos 

preços do petróleo no exterior, mas também vazamento de óleo na plataforma P-58, 
durante operação de transferência de óleo para navio aliviador na madrugada de 
sábado. 

 

Estimativa de câmbio para fim de 2019 permanece em R$ 3,70, revela Focus 
do BC 

25/02/2019 – Fonte: DCI  
 

O relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 25, pelo Banco Central, 
mostrou manutenção no cenário para a moeda norte-americana em 2019 e 2020.  

 
A mediana das expectativas para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,70, ante os 
R$ 3,75 de um mês atrás. 

  
Para o próximo ano, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,75, ante 

R$ 3,78 de quatro pesquisas atrás. 
 

Projeção de alta do PIB de 2019 permanece em 2,48%, mostra Focus do BC 

25/02/2019 – Fonte: DCI 
 

A expectativa de alta para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 seguiu em 2,48%, 
conforme o Relatório de Mercado Focus. Há quatro semanas, a estimativa de 
crescimento era de 2,50%. Para 2020, o mercado financeiro alterou a previsão de alta 

do PIB de 2,58% para 2,65%. Quatro semanas atrás, estava em 2,50%.  
 

A projeção do BC para o crescimento do PIB em 2019 é de 2,4%. Esse porcentual foi 
divulgado no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.  
 

No dia 15, o BC informou que o Índice de Atividade (IBC-Br) subiu 1,15% em 2018, 
na série sem ajuste sazonal. Em dezembro, a alta foi de 0,18% ante o mesmo mês de 

2017 e de 0,21% em relação a novembro do ano passado (série dessazonalizada).  
 

No relatório Focus desta segunda-feira, a projeção para a produção industrial de 2019 
passou de alta de 3,00% para elevação de 2,90%. Há um mês, estava em 3,04%. No 
caso de 2020, a estimativa de crescimento da produção industrial permaneceu em 

3,00%, igual ao visto quatro semanas antes.  
 

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação 
entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2019 passou de 56,00% para 
56,15%. Há um mês, estava em 56,00%. Para 2020, a expectativa foi de 58,30% 

para 58,35%, ante 58,16% de um mês atrás.  
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PIB de 2018 
O mercado financeiro projeta alta de 1,21% para o PIB em 2018, conforme o Sistema 
de Expectativas de Mercado do relatório Focus. Uma semana antes, a estimativa 

estava em 1,22%.  O IBGE informará o resultado do PIB em 2018 apenas em 28 de 
fevereiro. 

 

Dólar recua ante real com apetite por risco após EUA adiarem aumento de 
tarifas sobre China 

25/02/2019 – Fonte: DCI 
 

 
 
 

O dólar recuava ante o real nesta segunda-feira, acompanhando o apetite por risco no 
exterior após os Estados Unidos prorrogarem o prazo para acordo comercial com a 
China, suspendendo um aumento tarifário que estava previsto para 1º de março.  

 
Às 10:50, o dólar recuava 0,24 por cento, a 3,7322 reais na venda, após cair 0,55 por 

cento, a 3,7412 reais na sexta-feira. 
 
O dólar futuro recuava cerca de 0,5 por cento. NO domingo, o presidente dos EUA, 

Donald Trump, anunciou que adiará o aumento de tarifas sobre 200 bilhões de dólares 
em produtos chineses graças a negociações comerciais "produtivas".  

 
Trump disse ainda que ele e o presidente chinês, Xi Jinping, devem se encontrar para 
selar um acordo caso continue havendo progresso nas negociações. 

 
A decisão norte-americana, que já era aventada após sinalizações de progresso na 

semana passada, renovou o otimismo no mercado e aumentou o apetite por risco 
nesta segunda-feira.  
 

"Lá fora há um cenário um pouco mais otimista pela decisão do Trump de adiar o início 
da cobrança de mais impostos sobre a China. Além disso, ele mencionou que as 

negociações estão em estágio avançado, e o mercado compra a ideia de que algo 
positivo pode sair daí", afirmou o economista-sênior do Banco Haitong, Flávio Serrano.  
Ao longo da semana, o mercado acompanha ainda a divulgação de dados importantes 

nos Estados Unidos, com destaque para o PIB do terceiro trimestre, e números de 
atividade industrial na China.  

 
Investidores também monitoram com atenção falas do chair do Federal Reserve, 
Jerome Powell, que dará o depoimento semestral perante o Senado e a Câmara dos 

EUA na terça e quarta-feiras. 
 

Na agenda interna, o mercado acompanha a tramitação da reforma da Previdência no 
Congresso, com expectativa de instalação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 

e observa articulações políticas do governo. 
 
Também tem destaque o anúncio do Banco Central de leilão de linha -- venda com 

compromisso de recompra -- para quarta-feira, com oferta de 3 bilhões de dólares, 
para rolagem parcial de um total de 6,05 bilhões de dólares com vencimento em 

março.  
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Nesta segunda-feira, o BC realiza ainda leilão de até 10,33 mil swaps cambiais 
tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento 
de março, no total de 9,811 bilhões de dólares. 

 

Petrobras mantém preço médio da gasolina nas refinarias em R$ 1,6538 para 
dia 26 

25/02/2019 – Fonte: DCI 

 
A Petrobras manteve o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, 
válido para a terça-feira, 26, em R$ 1,6538. Além disso, a estatal manteve o preço do 

diesel, em R$ 2,1224, conforme tabela disponível no site da empresa. 
 

Em dezembro, a Petrobras anunciou um mecanismo de proteção complementar em 
que ela pode alterar a frequência dos reajustes diários do preço do diesel no mercado 
interno em momento de elevada volatilidade, podendo mantê-lo estável por curtos 

períodos de tempo de até sete dias, "conciliando seus interesses empresariais com as 
demandas de seus clientes e agentes de mercado em geral".  

 
Já o hedge da gasolina, que passou a ser adotado em setembro, permite à empresa 
manter os valores estáveis nas refinarias por até 15 dias. 

 

Montadora confirmou que vai honrar o acordo coletivo 

25/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-02-2019) 
 
Apesar de ter anunciado o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, na 

Grande São Paulo, ao longo de 2019, a Ford não deve demitir os funcionários antes 
de novembro. A assessoria de imprensa da montadora confirmou que honrará o acordo 

coletivo em vigência até essa data, que garante a estabilidade do emprego a todos os 
trabalhadores da unidade (incluindo a área administrativa). 
 

O anúncio do fechamento da planta de São Bernardo (feito pela multinacional na última 
terça-feira, 19) faz parte de um plano de reestruturação global e impacta uma cadeia 

produtiva estimada em 24 mil trabalhadores, dentre os quais estão 2.800 funcionários 
diretos da unidade, segundo o sindicato e o Dieese (Departamento Intersindical de 
Estudos Socioeconômicos). 

 
As atividades no complexo da Ford no ABC foram suspensas até a próxima terça-feira, 

quando uma assembleia irá definir as diretrizes de uma mobilização. 
  

  
 

Fim de fábrica da Ford insere Brasil na reorganização mundial do setor 

25/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-02-2019) 
 

Montadoras buscam cortar custo para bancar investimentos em automação e 
eletrificação  
O fim da produção de veículos da Ford em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo) 

mostra que o Brasil entrou na ciranda global do setor automotivo. O país ainda 
enfrenta as dificuldades da transição do mercado fechado para um ambiente 

competitivo. 
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Desde seu surgimento oficial, em 1956, até o fim dos anos 1980, a indústria 
automobilística brasileira se desenvolveu à margem do mundo. Nesse período, carros 
ficaram mais de 20 anos em produção sem mudança de geração, a exemplo do 

Chevrolet Opala (1968 a 1992) e do Volkswagen Fusca (1959 a 1986). 
 

As montadoras vendiam menos, porém lucravam mais por unidade. Eram projetos já 
pagos que ainda assim permaneceram caros, com margens altas de lucro. 

 
Com a abertura do mercado aos importados e a chegada de novos fabricantes, a 
realidade mudou. Planos de estímulo à produção local espalharam linhas de produção 

Brasil afora. 
 

“Quando cheguei, fiquei surpreso ao ver o tamanho da capacidade instalada de nossas 
plantas, mesmo quando tivemos vendas de quase 4 milhões de unidades no mercado 
interno”, diz Steve St. Angelo, presidente-executivo da Toyota para América Latina e 

Caribe. 
 

St. Angelo se refere ao ano de 2012, quando 3,8 milhões de carros, ônibus e 
caminhões foram emplacados no Brasil. Na época, esperava-se que as vendas 
chegariam a 5 milhões de unidades em 2017, mas veio a crise. As fábricas tinham 

capacidade para produzir, mas faltavam compradores e competitividade. 
 

“Não somos competitivos o suficiente para exportar para toda a América Latina, o que 
dirá em nível global. Sei que muitas montadoras trabalharam duro para exportar mais 
e ocupar sua capacidade instalada, mas isso ainda não foi possível”, afirma Steve St. 

Angelo. 
 

A Toyota suportou a crise com foco em produtos de maior valor agregado. A exceção 
foi o compacto Etios, que levou cinco anos para alcançar vendas expressivas. “Nós 
buscamos aquilo que chamamos de crescimento sustentável, não nos desesperamos 

na busca desenfreada por grandes volumes”, diz o executivo. 
 

Contudo, mesmo a montadora japonesa tem dificuldade em recuperar os 
investimentos recentes feitos no país, no total de R$ 2,6 bilhões. Rafael Chang, 
presidente da Toyota do Brasil, afirma que a empresa está com as contas equilibradas, 

mas a operação não é tão rentável quanto no passado. 
 

Um alto executivo do setor afirma que todas as montadoras perderam dinheiro no 
Brasil nos últimos três anos. A afirmação é factível diante do que acontece com a GM. 
A líder de mercado afirma trabalhar há tempos no vermelho, por isso pede auxílio a 

governos e fecha novos acordos com sindicatos. 
 

O caso da montadora americana retrata a dificuldade das marcas instaladas no país. 
A maioria precisa de recursos das matrizes para manter investimentos, mas há outras 

prioridades mundo afora. 
 
Fabricantes fazem parcerias globais para reduzir custos de produção, se endividam e 

cortam o que podem para recuperar a rentabilidade. Esses movimentos buscam 
amortizar os pesados investimentos em eletrificação, único caminho para atender 

regras antipoluição cada vez mais severas. 
 
“A indústria está se reorganizando e desenvolve algumas frentes de inovação. Duas 

frentes são comuns a todos, a automação e a eletrificação”, diz Antonio Filosa, 
presidente da FCA Fiat Chrysler na América Latina. 

 
Segundo o presidente mundial da Peugeot, Jean-Philippe Imparato, a parte mecânica 
de um carro híbrido ou elétrico representa 50% de seu custo de produção. No caso 

dos modelos a gasolina, esse custo é de 30%. Ou seja, é oneroso produzir veículos 
limpos, e não há garantias de que o investimento terá retorno. 



“Na Europa, precisamos reduzir as emissões de gás carbônico em cerca de 20% ou 
30% até 2021”, disse Imparato. 
 

Naturalmente, os esforços da montadora francesa, que faz parte do grupo PSA, estão 
sendo direcionados para o Velho Mundo, seu principal mercado. A estratégia para a 

instável América do Sul é diferente. 
 

“Por aqui não se deve surpreender com nada, sabemos que as crises nessa região irão 
acontecer”, afirmou o presidente da Peugeot em visita ao Brasil no fim de 2018. 
 

São essas crises que desestimulam novos investimentos. O Brasil já teve diversas 
fusões e parcerias entre montadoras, sejam locais ou globais. Porém, hoje, corre o 

risco de receber apenas produtos importados que resultem das alianças em prol de 
veículos não poluentes. 
 

Por enquanto, o único veículo híbrido nacional confirmado é o modelo que a Toyota irá 
produzir a partir do fim deste ano. Pelos planos da montadora, será o novo Corolla. 

 
Com as matrizes preocupadas com a eletrificação em mercados mais exigentes, resta 
à indústria nacional desenvolver produtos locais que atinjam metas de eficiência 

propostas pelo programa Rota 2030 e, assim, estejam aptas a receber incentivos 
fiscais. 

 
Com uma capacidade para produzir cerca de 5 milhões de carros e caminhões por ano, 
os executivos não esperam um novo ciclo de industrialização no país. A meta é ocupar 

as linhas de produção com veículos rentáveis e evitar que prejuízos acumulados 
provoquem o fechamento de fábricas. 

 
Há os mais otimistas, como Antonio Filosa. O executivo da FCA está satisfeito com os 
rumos da economia no governo Jair Bolsonaro e diz que vê uma retomada da indústria 

no Brasil. 
 

Segundo ele, a FCA tem condições de produzir tecnologia no Brasil. “Temos mantido 
1.500 engenheiros em Betim e Goiana, prontos para realizar os projetos futuros.” 
 

A empresa também trabalha no desenvolvimento de carros híbridos, capazes de rodar 
com etanol, gasolina e eletricidade, mas não há data definida para o lançamento. O 

Brasil será uma das bases de desenvolvimento da FCA para a América Latina, mercado 
que, segundo  Filosa, deve ultrapassar os 5 milhões de carros comercializados por ano 
em 2022, conta que exclui o México. 

 
Porém, é cedo para dizer se, um dia, a indústria automotiva nacional estará pronta 

para ser um polo de desenvolvimento de tecnologias limpas tipo exportação. A China 
está assumindo o protagonismo nesse quesito, enquanto o Brasil mal consegue pagar 

as contas de investimentos antigos e romper a barreira do continente. 
 

A história do Fiesta, carro que sai de linha depois de salvar a Ford no Brasil 

25/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-02-2019) 
 

Após mais de 2 milhões de unidades vendidas, o Ford Fiesta está prestes a sair de 
linha no Brasil. A produção será encerrada neste ano, junto com o fechamento da 
fábrica de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo).  

 
É o fim da história que estava perto de completar 25 anos.  Em outubro de 1994, um 

Fiesta prata com calotas de plástico foi exibido no Salão do Automóvel de São Paulo. 
O carrinho feito na Espanha não era o principal destaque do estande –posto ocupado 
pelo conceito Mustang Mach 3–, mas representava um recomeço para a Ford.  
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A marca precisava de novos produtos no Brasil. Na época, o casamento com a alemã 
Volkswagen, que resultou na Autolatina, estava chegando ao fim. A solução imediata 
era importar: as tarifas eram favoráveis e o recém-lançado Plano Real fortaleceu a 

moeda.  
 

O Fiesta chegou às lojas em fevereiro de 1995, mas sua próxima geração estava 
prestes a ser lançada na Europa. A Ford já havia definido que o novo modelo seria 

feito no Brasil, decisão que logo se mostrou acertada. Em março de 1995, o governo 
elevou a alíquota do imposto de importação de 32% para 70%.  
 

O melhor ano do Fiesta no Brasil foi 2013, com 166 mil unidades vendidas na soma 
das opções hatch e sedã. Em 2018, apenas 16 mil emplacamentos foram registrados.  

Uma das versões mais raras desse compacto é a 1.0 Supercharger, que foi lançada 
em 2002. O motor recebia um compresso e sua potência subia de 65 cv para 95 cv.  
 

Era a forma de oferecer desempenho pagando menos tarifa: na época do lançamento, 
o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos carros "mil" correspondia a 10% 

de seu valor. Para veículos com motores maiores (até 2.0), a alíquota era de 25%.  
 
O supervisor de planejamento Charles Rafael Barros dos Anjos, 44, é dono de um 

Fiesta Supercharger desde 2007. Ele comprou o carro usado. "Já está com 162 mil 
quilômetros rodados e me atende muito bem, sem nenhum problema grave."  

 
A Ford ainda não confirmou a data de encerramento da produção do Fiesta em São 
Bernardo. O carro será montado enquanto houver peças. Seu fim acontece em um ano 

simbólico para a marca.  
 

Em janeiro, Ford e Volkswagen confirmaram uma nova parceria global, bem maior do 
que a extinta Autolatina. Em abril, a montadora americana completará cem anos de 
presença oficial no Brasil.  

*  
Apelidos 

O primeiro Fiesta era chamado de "triste" ou "chorão" por causa dos faróis caídos. 
Após a remodelação de 1999, o apelido muda para "gatinho"  
Bom de venda 

No mercado de usados, o Ford Fiesta é reconhecido pela liquidez. O compacto leva, 
em média, 11 dias para ser revendido  

Fiesta a fantasia 
Em janeiro de 2006, o Ford Fiesta baiano ganha a série especial Camaleão, em 
homenagem ao bloco comandado pela banda Chiclete com Banana  

 

Fabricantes da Europa se manifestam contra possível aumento de taxa dos 
EUA 

25/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 22-02-2019) 

 

 
Governo de Donald Trump ameaça sobretaxar veículos europeus em 25% 
caso os países não adotem novo acordo comercial  

 
As fabricantes de veículos na Europa manifestaram preocupação sobre a decisão 
do governo dos Estados Unidos em sobretaxar carros e autopeças importados da 

Europa para o mercado norte-americano, que estuda uma alíquota de 25% sobre os 
itens caso Estados Unidos e Europa não cheguem a um novo acordo comercial. Em 
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nota, a Acea, associação das empresas na Europa, reforça que a medida afetaria 
gravemente a indústria não só da União Europeia, mas também a economia e os 
consumidores dos EUA, uma vez que aumentaria significativamente os custos de todos 

os fabricantes. 
 

Para a entidade, esse aumento de custo teria que ser mitigado pela redução de 
margens, de custos de produção ou ainda transferência de custos adicionais de compra 

e reparo para os consumidores. Tais medidas tornariam a indústria automobilística 
americana menos competitiva e atingiria os consumidores americanos em seus bolsos. 
A entidade aponta que essa imposição de tarifas teria um efeito contraproducente na 

economia dos EUA. 
 

“As importações de carros e autopeças da UE claramente não representam um risco 
de segurança nacional para os Estados Unidos”, afirmou em nota o secretário geral da 
Acea, Erik Jonnaert. “Quaisquer medidas restritivas ao comércio no nosso setor terão 

um impacto negativo sério, não apenas nos fabricantes da UE, mas também nos 
fabricantes dos EUA.” 

 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na última quarta-feira, 20, que 
“se não fizermos um acordo, faremos as taxas. Estamos tentando um acordo. Eles são 

muito resistentes a fazer um acordo, a União Europeia.” 
 

As primeiras negociações não avançaram e acabaram em uma trégua enquanto 
começam uma nova rodada de discussões, sem que nenhum dos dois lados coloquem 
tarifas sobre o outro. Porém, Trump disse que já está analisando possibilidades, entre 

elas, um imposto de 25% sobre peças e carros importados da Europa.  
 

O documento ainda diz que estes produtos seriam designados como “ameaças à 
segurança nacional”. O presidente já havia mencionado anteriormente que estudava 
uma taxa do tipo, mesmo com fabricantes e governos na Europa e também da Ásia 

avisarem que uma medida dessas afetará a economia norte-americana e a indústria 
automotiva global. 

 
As montadoras europeias produzem cerca de 1 milhão de veículos nos Estados Unidos 
por ano, dos quais cerca de 60% são exportados. Ao todo, os fabricantes da UE 

empregam direta e indiretamente mais de 470 mil americanos. 
 

Balança de autopeças começa 2019 com déficit de US$ 494,4 milhões 

25/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 22-02-2019) 
 

 
 

Embarques à Argentina caem 43% e EUA se tornam principal destino dos 
componentes brasileiros  
 

A balança comercial de autopeças começou o ano com déficit de US$ 494,4 
milhões. As exportações somaram US$ 511,4 milhões em janeiro e recuaram 16,7% 
ante o mesmo mês do ano passado. A retração nas vendas para a Argentina (-43%) 

foi atenuada com o crescimento das exportações para Estados Unidos (8,3%), México 
(9,2%), Chile (33,4%) e Colômbia (14,5%). 
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Os Estados Unidos iniciaram o ano como principal destino das autopeças brasileiras, 
com US$ 126,6 milhões, praticamente um quarto dos embarques neste começo de 
ano.  

 
As importações superaram US$ 1 bilhão no primeiro mês do ano. O número, contudo, 

resulta em queda de 16,8% ante janeiro do ano passado, com redução nas compras 
pela China, Estados Unidos, México, Japão e Coreia do Sul. A retração de 10% na 

produção brasileira de veículos em janeiro ajuda a explicar a queda nas importações 
de autopeças.  
 

A China permanece como maior fornecedora de componentes automotivos para o 
Brasil, com US$ 162,9 milhões negociados e 16,2% de participação. A Alemanha 

manteve a segunda posição, com US$ 135,6 milhões. Sua fatia é de 13,5%. Em 
terceiro vem o Japão, que forneceu US$ 97,6 milhões em componentes em janeiro, 
com 9,7% de participação nas importações brasileiras de autopeças. 

 

Mercedes-Benz encerra produção da Vito na Argentina 

25/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 22-02-2019) 
 
 

 
 

 
Van média teve demanda muito abaixo da esperada, menos de mil unidades 
foram vendidas no Brasil em três anos  
 

No início desta semana a imprensa argentina noticiou que a Mercedes-
Benz decidiu encerrar no país vizinho a produção da van média Vito, nas 

configurações de carga e passageiros, que desde o lançamento, no segundo semestre 
de 2015, nunca atingiu a demanda esperada.  
 

No período de pouco mais de três anos, a fábrica Juan Manoel Fangio, na região 
metropolitana de Buenos Aires, produziu cerca de 6 mil unidades e este ano a 

programação era fazer apenas 350 unidades, o que não faria sentido comercial e 
obrigou a empresa a tirar o veículo de linha, segundo noticiou o site Todo Noticias 
Auto.  

 
A Vito era produzida na mesma fábrica onde há 22 anos a Mercedes monta a Sprinter, 

van de grande porte para carga ou passageiros (também vendida na configuração de 
caminhão semileve chassi-cabine) que tem desempenho muito superior, hoje com 
mais de 10 mil unidades produzidas por ano. Por isso o fim da Vito não resultou em 

demissões na planta argentina, que vai canalizar esforços para a produção da 
Sprinter.  

 
A Mercedes anunciou em 2012 investimentos de US$ 170 milhões para ampliar a 
capacidade da fábrica argentina e começar a produzir a Vito em junho de 2015. As 

vendas ao mercado brasileiro – onde se esperava a maior demanda – foram iniciadas 
só no fim daquele ano e nunca decolaram. De 2016 a 2018 foram emplacadas apenas 

864 unidades da Vito no Brasil, segundo dados consolidados pela Fenabrave. O melhor 
ano foi 2017, com 438 vendas, que caíram para apenas 50 em 2018.  

 
Como comparação, o volume de emplacamentos da Vito em três anos equivale a 10% 
das vendas da Sprinter somente em 2018, quando foram registrados 8.299 

licenciamentos do modelo entre vans de passageiros, furgões de carga e chassis-
cabines.  

 
Com preços elevados (acima dos R$ 110 mil), nenhuma das configurações da Vito 
conquistou os clientes brasileiros. Na versão de carga com motor diesel o principal 
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senão era a pesada tampa traseira com abertura para cima, o que dificulta o embarque 
e desembarque em docas. As versões de passageiros eram ainda mais caras e só 
estavam disponíveis com motorização flex (gasolina-etanol). As sofridas vendas da 

Vito no Brasil e Argentina vão continuar nas concessionárias até o fim dos estoques. 
 


