
 

 

13 DE MARÇO DE 2019 

Quarta-feira 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI 0,8% EM JANEIRO E SETOR, PIOR RESULTADO EM 

4 MESES 

 EM JANEIRO, PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI 0,8% 

 POLOS INDUSTRIAIS NO PAÍS ATRAVESSAM MOMENTO DE CRISE 

 APOIO DO SETOR PRODUTIVO É FUNDAMENTAL PARA APROVAÇÃO DE 

REFORMAS, DIZ PAULO AFONSO FERREIRA 

 INDICADORES REFORÇAM ATIVIDADE MUITO FRACA 

 CRÉDITO COLETIVO SERÁ ATÉ 70% MAIS BARATO E PODE CRESCER 500% EM 

2019 

 O MUNDO PRECISA MUDAR A MANEIRA PELA QUAL TRIBUTA EMPRESAS 

 GOVERNO VAI PROPOR MARCO LEGAL PARA O MERCADO DE STARTUPS 

 MP DE GUEDES CORTA R$ 579 MILHÕES EM MENSALIDADES DE SINDICATOS 

 CONSELHO DA OAB ENTRA COM AÇÃO NO STF CONTRA MP DE BOLSONARO 

SOBRE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 CÂMARA APROVA PUNIÇÃO PARA ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO 

 BANCOS ESTRANGEIROS REVISAM PARA BAIXO ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO 

DO BRASIL 

 GOVERNO CRIA FORÇA-TAREFA PARA BARRAR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA 

REFORMA 

 COM DESVINCULAÇÃO, CONGRESSO RETOMARIA CONTROLE DE PEQUENA PARTE 

DO ORÇAMENTO 

 DESVINCULAÇÃO PROPOSTA POR GUEDES É LIMITADA, DIZEM ECONOMISTAS 

 ARTIGO: A SEGUNDA GRANDE GUERRA DE GUEDES 

 REFORMA LIBERA ESTATAL PARA DEMITIR FUNCIONÁRIO QUE SE APOSENTAR 

 IPC DE CURITIBA SOBE 0,28% NA ÚLTIMA QUADRISSEMANA DE FEVEREIRO 
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 CESTA BÁSICA DE CURITIBA SOBE 3,09%, E A BATATA E O FEIJÃO PRETO SÃO 

OS VILÕES 

 FEIJÃO, ALFACE E BATATA ELEVAM IPC DE CURITIBA 

 ANEEL PROPÕE TAXA MÍNIMA DE RETORNO DE 7,11% PARA GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO EM 2019 

 DEPOIS DE DOIS MESES, GASOLINA VOLTA AO PATAMAR DOS R$ 4 O LITRO EM 

CURITIBA 

 MATRIZ DA FORD NOS EUA CONFIRMA FECHAMENTO DE FÁBRICA EM SÃO 

BERNARDO 

 METALÚRGICOS DA FORD TENTAM SEGURAR EMPREGOS NO CASO DE VENDA DA 

FÁBRICA 

 DEPUTADOS BAIANOS PEDIRÃO EXPLICAÇÕES A MINISTRO SOBRE AMEAÇA A 

FORD 

 VOLKSWAGEN ALERTA PARA CORTE DE EMPREGOS POR QUEDA DE MARGENS E 

INVESTIMENTO EM ELÉTRICOS 

 VOLKSWAGEN DIZ QUE VAI CORTAR EMPREGOS PARA REVERTER QUEDA DE 

LUCRO E ACELERAR LANÇAMENTO DE ELÉTRICOS 

 VOLKSWAGEN PLANEJA VENDER 22 MILHÕES DE ELÉTRICOS EM 10 ANOS 

 TOYOTA E AGÊNCIA ESPACIAL JAPONESA COMBINAM ESFORÇOS PARA 

DESENVOLVER VEÍCULO LUNAR 

 MAXION WHEELS FARÁ RODAS DE ALUMÍNIO NA CHINA COM A DONGFENG 

 NTN INVESTE R$ 3,5 MILHÕES EM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 MERCEDES-BENZ PLANEJA VENDER 8 MIL ÔNIBUS EM 2019 

 DAIMLER AG E BMW GROUP UNEM FORÇAS PARA DESENVOLVER TECNOLOGIAS 

DE CONDUÇÃO AUTÔNOMA 

 HYUNDAI INVESTIRÁ MAIS R$ 125 MILHÕES EM FÁBRICA DE PIRACICABA 
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CÂMBIO 

EM 13/03/2019  

 Compra Venda 

Dólar 3,820 3,821 

Euro 4,319 4,321 
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Produção industrial cai 0,8% em janeiro e setor, pior resultado em 4 meses 

13/03/2019 – Fonte: G1 

 

Na comparação com janeiro de 2018, queda foi de 2,6%, segundo o IBGE. 

Recuperação do setor vem mostrando perda de ritmo desde agosto do ano passado. 
 

A produção industrial brasileira registrou queda de 0,8% em janeiro, na comparação com 
dezembro, segundo divulgou nesta quarta-feira (13) o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), eliminando a alta de 0,2% observada no mês anterior e indicando que o 
setor continuou mostrando fraqueza e perda de fôlego no início de 2019. 
 
Trata-se do pior resultado em 4 meses, com destaque para a queda da produção de bens 
de capital e, portanto, da demanda por investimentos em máquinas e equipamentos. 
 
Produção industrial mensal 

Comparação com o mês imediatamente anterior, em % 

 

  
Fonte: IBGE 

 
Na comparação com janeiro de 2018, a queda foi de 2,6%, pior taxa para o mês de janeiro 
desde 2016 (-13,4%).  "O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 0,5%, mantendo a 
perda de ritmo iniciada em julho de 2018 (3,4%)", destacou o IBGE, em nota. Em 
dezembro, a indústria acumulava em 12 meses alta de 1,2%. 
 
Considerando a média móvel trimestral, a produção industrial fechou janeiro 17% abaixo 
do ponto mais alto da série histórica, iniciada em 2002, que foi alcançado em maio de 
2011. 
 
"Mais do que voltar para o campo negativo, esse resultado [de janeiro] elimina o ganho 
que havia sido registrado em dezembro", afirmou o gerente da pesquisa, André Macedo. 
Ele enfatizou que o resultado de janeiro tem um perfil disseminado de taxas negativas. 
"São 3 das quadros grandes categorias econômicas com resultados negativos". 
 
Produção industrial em 12 meses 

Variação acumulada em 1 ano, em % 

 

 
Fonte: IBGE 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/13/producao-industrial-cai-08-em-janeiro-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/01/producao-da-industria-cresce-02-em-dezembro-e-fecha-2018-com-alta-de-11.ghtml


Queda em 13 dos 26 ramos industriais 
Na análise por grandes categorias econômicas, apenas a produção de bens de consumo 
duráveis cresceu (0,5%), eliminando parte da perda de 5,2% acumulada nos dois últimos 
meses de 2018. 
 
A produção de bens de consumo semi e não-duráveis recuou 0,4% e a de bens 
intermediários teve variação negativa de 0,1%. 
 
O pior desempenho foi da indústria de bens de capital (-3%), que registrou o terceiro 
resultado negativo consecutivo, acumulando queda de 10,2% no período. Na comparação 
anual, a queda foi de 7,7%, a mais intensa desde outubro de 2016 (8,2%). 
 
"A gente observa influência negativa dos caminhões, bens de capital agrícolas, bens de 
capital para fins industriais e de construção", destacou Macedo. "Olhando de uma forma 
mais geral, isso está diretamente relacionado com as decisões de investimentos por parte 
do empresariado". 
 
De acordo com o IBGE, 13 dos 26 ramos pesquisados tiveram quedas na produção em 
janeiro, na comparação com dezembro, com destaque para produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (-10,3%), indústrias extrativas (-1,0%), máquinas e equipamentos (-2,9%), 
celulose, papel e produtos de papel (-2,6%), coque, produtos derivados do petróleo e 
biocombustíveis (-0,8%), outros equipamentos de transporte (-5,1%), couro, artigos para 
viagem e calçados (-3,2%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-0,5%). 
 
Entre os destaques positivos do mês, houve alta na produção de produtos alimentícios 
(1,5%), bebidas (6,1%), outros produtos químicos (3,6%), produtos de metal (3,2%), 
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (3,7%) e de produtos têxteis 
(4%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção industrial em janeiro por ramo de atividade — Foto: Divulgação 

 

Recuperação lenta e perspectivas 

A recuperação do setor, assim como a do restante da economia brasileira, segue em 
ritmo lento, com a atividade industrial ainda bem abaixo do nível pré-recessão. 
 

O PIB (produto Interno Bruto) da indústria avançou 0,6% em 2018, registrando a 
primeira alta após 4 anos de retração. No quarto trimestre, entretanto, o setor perdeu 

fôlego e encolheu 0,3% na comparação com os 3 meses anteriores. 
 
A mais recente pesquisa Focus realizada pelo Banco Central com uma centena de 

economistas aponta que a expectativa é de uma alta de 2,8% na produção industrial 
neste ano e crescimento de 2,28% do PIB em 2019, após alta de 1,1% em 2018. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/28/industria-decepciona-no-4o-trimestre-mas-tem-1o-ano-positivo-desde-a-crise.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/28/industria-decepciona-no-4o-trimestre-mas-tem-1o-ano-positivo-desde-a-crise.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/11/mercado-financeiro-preve-mais-inflacao-e-baixa-expectativa-de-crescimento-do-pib-de-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/11/mercado-financeiro-preve-mais-inflacao-e-baixa-expectativa-de-crescimento-do-pib-de-2019.ghtml


Segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), a confiança dos empresários 

do setor subiu em fevereiro, atingindo o maior nível desde agosto de 2018, o que pode 
sinalizar uma expectativa de melhora nos próximos meses. 
 

Em janeiro, produção industrial cai 0,8% 

13/03/2019 – Fonte: IBGE 
 

Em janeiro de 2019, a produção industrial nacional caiu 0,8% frente a dezembro de 

2018 (série com ajuste sazonal), eliminando, assim, a variação positiva de 0,2% 
observada no mês anterior. Em relação a janeiro de 2018 (série sem ajuste sazonal), 
a indústria caiu 2,6%, após recuar também em novembro (-1,0%) e dezembro de 

2018 (-3,6%). 
 

O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 0,5%, mantendo a perda de ritmo iniciada 
em julho de 2018 (3,4%). A publicação completa da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) 

pode ser acessada à direita. 
 

Janeiro 2019 / Dezembro 2018 -0,80% 

Janeiro 2019 / Janeiro 2018 -2,60% 

Acumulado em 2019 -2,60% 

Acumulado em 12 meses 0,50% 

Média Móvel Trimestral -0,20% 

 

13 dos 26 ramos industriais caíram 
No recuo de 0,8% da indústria na passagem de dezembro de 2018 para janeiro de 

2019, três das quatro grandes categorias econômicas e 13 dos 26 ramos pesquisados 
tiveram quedas na produção. Entre as atividades, a influência negativa mais  

 
significativa foi de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-10,3%), revertendo, 
dessa forma, o crescimento de 7,8% acumulado em novembro e dezembro de 2018. 

Vale destacar os resultados negativos de indústrias extrativas (-1,0%), máquinas e 
equipamentos (-2,9%), celulose, papel e produtos de papel (-2,6%), coque, produtos 

derivados do petróleo e biocombustíveis (-0,8%), outros equipamentos de transporte 
(-5,1%), couro, artigos para viagem e calçados (-3,2%) e veículos automotores, 

reboques e carrocerias (-0,5%). 

Grandes 
Categorias 

Econômicas 

Variação (%) 

Janeiro 
2019/Dezembro 

2018* 

Janeiro 
2019/Janeiro 

2018 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 
nos Últimos 

12 Meses 

Bens de Capital -3,0 -7,7 -7,7 5,5 

Bens 

Intermediários 
-0,1 -1,3 -1,3 -0,1 

Bens de 
Consumo 

-0,3 -3,4 -3,4 0,8 

Duráveis 0,5 -5,5 -5,5 5,8 

Semiduráveis e 
não Duráveis 

-0,4 -2,9 -2,9 -0,5 

Indústria Geral -0,8 -2,6 -2,6 0,5 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria        *Série com 
ajuste sazonal 
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Produção Industrial por Grandes Categorias Econômicas - Brasil - Janeiro de 
2019 
Por outro lado, entre os 13 ramos que cresceram, os desempenhos de maior relevância 

vieram de: produtos alimentícios (1,5%), que, com o resultado de janeiro de 2018, 
acumulou 9,2% em três meses consecutivos de avanço na produção, devolvendo, 

assim, parte da perda de 10,4% acumulada no período julho-outubro de 2018; bebidas 
(6,1%), que intensificou o crescimento verificado no mês anterior (1,2%); e outros 

produtos químicos (3,6%), que eliminou parte da queda de 4,5% registrada nos dois 
últimos meses de 2018. 
 

Outros impactos positivos importantes foram observados nos setores de produtos do 
fumo (23,4%), de produtos de metal (3,2%), de equipamentos de informática, 

produtos eletrônicos e ópticos (3,7%) e de produtos têxteis (4,0%). 
 
Entre as grandes categorias econômicas, ainda em relação a dezembro de 2018, bens 

de capital (-3,0%) teve a queda mais acentuada em janeiro, seu terceiro resultado 
negativo consecutivo, acumulando redução de 10,2% no período. Bens de consumo 

semi e não-duráveis (-0,4%) e bens intermediários (-0,1%) também recuaram no 
mês, com o primeiro revertendo o avanço de 0,4% de dezembro de 2018, quando 
interrompeu a série de quedas iniciada em julho de 2018 (-3,9%); e o segundo 

interrompendo dois meses consecutivos de alta, período em que acumulou ganho de 
1,3%. Por outro lado, bens de consumo duráveis (0,5%) teve a única taxa positiva, 

eliminando parte da perda de 5,2% acumulada nos dois últimos meses de 2018. 
 
Média Móvel Trimestral varia -0,2% 

Ainda na série com ajuste sazonal, a média móvel trimestral para a indústria variou -
0,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2019 frente ao nível do mês anterior, após 

variar 0,1% em dezembro de 2018, quando interrompeu a trajetória descendente 
iniciada em agosto de 2018. 
 

Entre as grandes categorias econômicas, ainda nessa comparação, bens de capital (-
3,5%) teve a queda mais intensa em janeiro de 2019, que se junta às perdas 

observadas em novembro (-1,9%) e dezembro de 2018 (-2,4%). Bens de consumo 
duráveis (-1,6%) e bens de consumo semi e não-duráveis (-0,3%) também recuaram, 
ambos no seu quinto mês seguido de queda e acumulando no período redução de 

8,1% e 3,0%, respectivamente. Por outro lado, bens intermediários (0,4%) registrou 
a única expansão em janeiro de 2019, o segundo avanço consecutivo nessa 

comparação, acumulando 0,6% nesse período. 
 
Indústria cai 2,6% em relação a janeiro de 2018 

Na comparação com janeiro de 2018, a indústria recuou 2,6% em janeiro de 2019, 
com quedas nas quatro grandes categorias econômicas, 18 dos 26 ramos, 50 dos 79 

grupos e 58,5% dos 805 produtos pesquisados. Vale citar que janeiro de 2019 (22 
dias) teve o mesmo número de dias úteis que igual mês do ano anterior (22). 

 
Entre as atividades, produtos alimentícios (-4,0%), produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (-22,5%) e máquinas e equipamentos (-10,3%) exerceram as maiores 

influências negativas, pressionadas, em grande medida, pela menor fabricação dos 
itens tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja, açúcar 

cristal, VHP e refinado de cana-de-açúcar, sucos concentrados de laranja, óleo de soja 
em bruto, balas e pastilhas, rações e carnes e miudezas de aves frescas ou 
refrigeradas, na primeira; medicamentos, na segunda; e máquinas para o setor de 

celulose, rolamentos de esferas, agulhas, cilindros ou roletes para equipamentos 
industriais, máquinas para colheita e suas partes e peças, aparelhos de ar-

condicionado de paredes e de janelas (inclusive os do tipo split system), tratores 
agrícolas, motoniveladores, máquinas para extração ou preparação de óleo, turbinas 
e rodas hidráulicas, máquinas para o setor de material plástico, máquinas portáteis 

para furar, serrar, cortar ou aparafusar, partes e peças de motores para máquinas 



industriais e refrigeradores, vitrinas, câmaras frigoríficas e semelhantes para uso 
industrial ou comercial, na última. 
 

Outras contribuições negativas relevantes vieram de: veículos automotores, reboques 
e carrocerias (-3,7%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-

10,2%), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-14,2%), 
metalurgia. 

  
(-2,7%), celulose, papel e produtos de papel (-3,9%), produtos de madeira (-8,2%), 
outros equipamentos de transporte (-8,7%) e produtos de borracha e de material 

plástico (-2,6%). 
 

Ainda no confronto com igual mês de 2018, bens de capital (-7,7%) e bens de consumo 
duráveis (-5,5%) apresentaram, em janeiro de 2019, as reduções mais acentuadas 
entre as grandes categorias econômicas. Bens de consumo semi e não-duráveis (-

2,9%) também registrou queda mais elevada do que a média nacional (-2,6%), 
enquanto o segmento de bens intermediários (-1,3%) teve a taxa negativa menos 

intensa. 
 
Bens de capital (-7,7%) registrou em janeiro de 2019 a segunda queda seguida, a 

mais intensa desde outubro de 2016 (-8,2%). Na formação do índice desse mês, o 
segmento foi influenciado, em grande medida, pela queda no grupamento de bens de 

capital para equipamentos de transporte (-6,9%), pressionado, principalmente, pela 
menor fabricação de veículos para transporte de mercadorias, caminhão-trator para 
reboques e semirreboques, aviões e vagões de passageiros e para transporte de 

mercadorias.  
 

As demais quedas foram registradas por bens de capital para fins industriais (-9,5%), 
agrícolas (-6,9%), para construção (-3,9%), para energia elétrica (-0,9%) e de uso 
misto (-2,3%). 

 
O segmento de bens de consumo duráveis recuou 5,5% em janeiro de 2019 frente a 

igual período do ano anterior, marcando, dessa forma, a terceira taxa negativa 
consecutiva nessa comparação, mas com queda menos acentuada do que a do mês 
anterior (-13,6%). 

 
Nesse mês, o setor foi particularmente pressionado pela redução na fabricação de 

automóveis (-3,8%) e de eletrodomésticos da “linha marrom” (-13,6%). Vale citar 
também os recuos assinalados por móveis (-5,1%) e outros eletrodomésticos (-9,6%). 
Já os principais impactos positivos foram em eletrodomésticos da “linha branca” 

(1,1%) e motocicletas (3,6%). 
 

Ainda nessa comparação, bens de consumo semi e não-duráveis recuou 2,9% em 
janeiro de 2019, terceira taxa negativa consecutiva e a mais intensa dessa sequência.  

 
O desempenho nesse mês deve-se principalmente à queda verificada em não-duráveis 
(-9,2%), pressionado, em grande parte, pela menor fabricação de medicamentos. Vale 

citar também os resultados negativos nos subsetores de carburantes (-8,1%) e de 
semiduráveis  (-2,8%), influenciados, sobretudo, pelos recuos registrados nos itens 

gasolina automotiva e álcool etílico, no primeiro; e calçados de plástico moldado, 
calçados de material sintético feminino, cds, calças, bermudas, jardineiras, shorts e 
semelhantes de malha de uso feminino, tapetes e outros revestimentos para 

pavimentos, dvds, vestuário e seus acessórios de malha para bebês, roupas de banho 
de tecidos de algodão, calças compridas e garrafas térmicas, no segundo. 

 
Por outro lado, o grupamento de alimentos e bebidas elaborados para consumo 
doméstico (1,0%) apresentou a única taxa positiva nessa categoria, impulsionado, 

principalmente, pela expansão na produção de cervejas, chope, sorvetes e picolés, 
refrigerantes, carnes de bovinos congeladas e bombons e chocolates em barras. 



Já bens intermediários caiu 1,3% em janeiro de 2019 frente a janeiro de 2018, 
mantendo o comportamento negativo dos últimos quatro meses de 2018: setembro (-
2,8%), outubro (-0,6%), novembro (-1,4%) e dezembro (-2,7%). O resultado desse 

mês foi explicado, principalmente, pelos recuos nos produtos associados às atividades 
de produtos alimentícios (-10,5%), de máquinas e equipamentos (-12,7%), de 

metalurgia (-2,7%), de celulose, papel e produtos de papel (-4,5%), de produtos de 
borracha e de material plástico (-1,8%), de produtos têxteis (-3,6%) e de veículos 

automotores, reboques e carrocerias (-0,2%), enquanto as pressões positivas foram 
registradas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (4,0%), 
produtos de metal (5,5%), indústrias extrativas (1,0%), outros produtos químicos 

(0,4%) e produtos de minerais não-metálicos (0,2%). 
 

Ainda nessa categoria econômica, vale citar também os resultados assinalados pelos 
grupamentos de insumos típicos para construção civil (-0,3%), que registrou a terceira 
queda seguida, mas a menos intensa dessa sequência; e de embalagens (2,3%), que 

voltou a crescer após recuar 2,6% no mês anterior, quando interrompeu seis meses 
de taxas positivas consecutivas nesse tipo de comparação. 

 

Polos industriais no país atravessam momento de crise 

13/03/2019 – Fonte: EM.com  
 

  
 

O ano mal começou para valer e dois grandes acontecimentos espalharam pânico no 
principal centro industrial do país, o ABC paulista.  
 

O primeiro, logo nos primeiros dias de 2019, surgiu com a ameaça escancarada do 
presidente da GM no país, Carlos Zarlenga. Sem meias palavras, o executivo distribuiu 

um comunicado dizendo que este será um ano decisivo para a fábrica de São Caetano 
do Sul (SP), que está no vermelho há anos, apesar da liderança da marca.  
 

O segundo, e mais preocupante deles, foi o anuncio de fechamento da fábrica da Ford 
em São Bernardo do Campo (SP), prestes a completar um século de operações. Sob 

justificativa de “adequação”, a unidade será fechada até setembro deste ano, 
marcando a saída definitiva da empresa no mercado de caminhões na América do Sul.  
 

“O que GM e Ford têm em comum? Ambas simbolizam a necessidade de reinvenção 
de seu modelo de funcionamento”, reconheceu o presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana. 
 

Curiosamente, o sindicalismo é um dos fatores apontados como responsáveis pela 
decadência da região – questão que também tem afugentado investimentos em outras 

regiões altamente industrializadas no país, como Betim (MG) e Camaçari (BA).  
 

“O sindicalismo radical e irresponsável ditou o ritmo da indústria durante décadas em 
regiões importantes”, afirma o economista Jorge Afonso Bellido, especialista em 
economias regionais pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo.  

 
“A velha ideologia do confronto de classes, que colocou patrões e empregados frente 

a frente, atravancou o desenvolvimento de várias regiões brasileiras e hoje mostra 
sua face mais cruel.” 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/03/13/internas_economia,1037429/polos-industriais-no-pais-atravessam-momento-de-crise.shtml


O fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo vai diminuir em R$ 18,5 
milhões a arrecadação municipal por ano, de acordo com estimativa da prefeitura. Os 
cofres públicos da cidade vão perder R$ 14,5 milhões em repasse de ICMS – referente 

a 1,7% do total arrecadado com o imposto estadual – e R$ 4 milhões de ISS. Mas o 
problema maior será na retração da mão de obra.  

 
Pelos cálculos do Sindicato dos Metalúrgicos, cada vaga fechada na Ford vai extinguir 

outras nove em empresas fornecedoras. Na ponta do lápis, 30 mil pessoas devem ficar 
sem trabalho. “O efeito será devastador”, acrescenta Santana, do sindicato. 
 

Os estragos serão percebidos em toda a economia da região. O Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) projeta uma perda de 

R$ 4,8 bilhões para a economia do ABC ao ano com o fechamento da fábrica, sendo 
R$ 3 bilhões do setor de caminhões e R$ 1,8 bilhão de automóvel.  
 

O número ainda está sujeito a revisões, mas são quase R$ 5 bilhões que vão deixar 
de serem movimentados na cidade para pagamento de salários, contratação de 

serviços e conversão em arrecadação para o município, segundo Luís Paulo Bresciani, 
técnico do Dieese. 
 

Os estragos provocados pela desindustrialização cresceram como nunca nas duas 
últimas décadas. A guerra fiscal levou muitas empresas atrás de incentivos no interior 

paulista ou mesmo em distantes lugares do país, especialmente do Norte e Nordeste. 
O ABC paulista também assumiu a conta negativa. De janeiro de 2002 a dezembro de 
2018, os avanços registraram 88,82%, aquém da inflação de 212,98% no período.  

 
O PIB industrial da região perdeu um terço da força que mantinha na Região 

Metropolitana de São Paulo. Saiu de R$ 12 bilhões, em 2002, para R$ 24,1 bilhões, no 
ano passado. Mas, na correção pelo IPCA, o PIB de 2002 atingiu R$ 29,2 bilhões. 
Portanto, o prejuízo bateu e m R$ 5,1 bilhões na diferença entre o índice real e o 

deflacionado. 
 

CONJUNTURA POSITIVA Apesar da nuvem de incertezas que paira sobre o ABC 
paulista, os indicadores econômicos mais recentes da região são positivos.  
 

De acordo com o Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, 
com sede em São Bernardo do Campo, no acumulado entre janeiro e novembro de 

2018 (último dado disponível), o ABC registrou um superávit de US$ 417,4 milhões 
em sua balança comercial. As exportações, que somaram US$ 5,02 bilhões, subiram 
3%. As importações cresceram 23%, para US$ 4,6 bilhões. 

 
Houve um salto de 11,9% na corrente de comércio exterior, o que expõe a 

sintonia entre a economia regionalizada e a internacional. “Poucas regiões de 
industrialização mais recente, como alguns locais no interior de São Paulo, por 

exemplo, têm conseguido se inserir em um padrão mais flexível de produção”, afirma 
o professor Sandro Renato Maskio, coordenador de pesquisa do Observatório 
Econômico da Universidade Metodista de São Paulo (leia mais na entrevista abaixo).  

 
Em 2018, a massa de renda dos trabalhadores formais do ABC subiu 2,3% 

comparativamente a 2017 – ou R$ 2,3 bilhões.  
 
A renda média era de R$ 3.164,79 a cada trabalhador formal, o equivalente a 6,13% 

acima de igual mês de 2017. Nesse mesmo período, a economia brasileira subiu 1,3%, 
bem inferior à expectativa inicial de 3,5%, segundo o Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged). 
 
 

 
  



Entrevista 

 
Sandro Renato Maskio, coordenador de estudos no Observatório Econômico da Universidade 

Metodista de São Paulo 

 

“Temos perdido a capacidade competitiva” 
 
Existe uma decadência econômica no ABC paulista? 

O ABC tem perdido participação no PIB nacional e no PIB estadual desde o começo da 
década de 1980. Em parte pelo esforço do governo paulista em estimular o avanço da 

indústria e da atividade econômica para o interior do estado de São Paulo. 
 
Os anúncios de Ford e GM simbolizam isso? 

Enxergo os casos da GM e da Ford de forma diferente. O caso da Ford, no meu 
entender, está atrelado à estratégia de competição da empresa, em especial no setor 

de caminhões.  
 
A Scania está praticamente dobrando o tamanho da unidade produtiva instalada na 

região, após fechar as operações nos Estados Unidos, e trouxe ao Brasil um produto 
para competir com os caminhos pesados, de uso urbano e distâncias menores, que 

compete diretamente com os caminhões da Ford, assim como da Mercedes-Benz. Além 
dos caminhões da linha superpesada também trabalhada pela Scania.  
 

A Mercedes Bens também está realizando investimentos e ampliando as operações na 
planta no Grande ABC, trazendo novas plataformas de caminhões para o Brasil. Este 

cenário ampliou a competição no segmento de caminhões, o que exigiria um amplo 
investimento da Ford para competir neste mercado. Na decisão da Ford pesou bastante 
a avaliação do montante de investimentos que deveria se realizado, bem como da 

viabilidade do mesmo. 
 

Mas a empresa estava no vermelho... 
Claro que há outros fatores que também impactaram na decisão, como custos 
operacionais na região. Os terrenos são caros, os impostos são altos e custo médio da 

mão de obra acima de outras regiões, como em Camaçari, na Bahia. 
 

E a GM? 
No caso da GM, avalio que o grande determinante da decisão, ao menos o declarado, 

foram os custos, o que os levou a barganhar, enquanto estratégias, algumas opções 
que pudessem reduzir estes custos. Seja com relação à mão de obra, assim como 
custos tributários.  

 
O que tem sido negociado com a Prefeitura de São Caetano do Sul e com o governo 

do estado de São Paulo, assim como com os sindicatos dos trabalhadores da categoria.  
 
Em especial em momentos de desemprego elevado, com o próprio governo declarando 

que os custos tributários são punitivos ao processo produtivo, a capacidade de 
barganha das grandes empresas se amplia, aumentado pela realização de pressões 

como o anuncio da possibilidade de encerrar a s operações, frente a um ambiente 
produtivo e comercial globalizado. 
 



Onde entra o peso da conjuntura nacional, que também sufoca o setor 
produtivo? 
Não só o peso da conjuntura, mas da própria opção de ações estruturantes da 

economia nacional, em especial a falta de uma política industrial eficaz. Ao menos 
desde meados da década de 1970, apesar de algumas ações que se tentou realizar na 

década de 2000, mas com resultados limitados. Temos perdido a capacidade 
competitiva frente ao cenário global, o que estabelece condições de competição 

desfavorável ao nosso setor produtivo, incluindo o Grande ABC, com seus problemas 
próprios também.  
 

Algumas poucas regiões de industrialização mais recente, como alguns locais no 
interior de São Paulo, por exemplo, têm conseguido se inserir em um padrão mais 

flexível de produção, além de ter buscado criar competências tecnológicas e de 
desenvolvimento que tem possibilitado o surgimento de novas oportunidades de 
negócios. 

 
No caso regional, um levantamento do Observatório da Universidade 

Metodista de São Paulo destaca sinais positivos na economia do Grande ABC. 
O senhor se baseia em quê? 
Enquanto se fala sobre o fechamento da Ford, poucos estão observando a ampliação 

da Scania e da Mercedes-Benz, por exemplo. Com relação ao caso da GM, como expus 
acima, a briga é por redução e flexibilização de custos, que em parte tem origem em 

questões estruturais do Brasil.  
 
O problema do ABC não foi gerado agora. É um problema de longo prazo. Para 

remediá-lo, também levará muito tempo. O que é importante observar é que a 
dinâmica competitiva é muito diferente daquela existente quando o Brasil, e o ABC, se 

industrializaram. 
 
Qual é a saída? 

É necessário que as regiões criem mecanismos que ampliem suas vantagens 
competitivas, frente a outras regiões. Se não conseguirmos reunir vantagens e 

competências no campo tecnológico, da capacidade inovativa em produtos e processo, 
a ponto de atrair novas oportunidades de negócios, tanto para as empresas aqui 
estabelecidas quanto para atração de novas empresas, a região será pressionada a 

competir via preços.  
 

Isso representa redução e flexibilização do custo da mão de obra e oferta de benefícios 
tributários.  
 

Não só no ABC, mas para todo o processo de desenvolvimento da economia, 
precisamos compreender que a geração e manutenção do emprego ocorrem a partir 

do crescimento econômico, da ampliação da produção, da geração de riqueza. Da 
mesma forma, a melhora das condições de trabalho depende, ao longo do tempo, da 

melhoria da eficiência do processo produtivo. 
 
O senhor acha que há exageros nas previsões apocalípticas? 

Acho que a situação é preocupante sim, mas não concordo com as avaliações 
apocalípticas em curto prazo.  

 
Entretanto, reconheço que, se não conseguirmos realizar uma reorientação eficaz ao 
processo de desenvolvimento da região do ABC, há o risco de continuarmos a 

apresentar a mesma trajetória desde a década de 1980.  
 

Julgo ser importante o governo estadual estar atento a esta questão, e fornecer à 
região do ABC o apoio que gerou ao interior do estado, e não estava errado ao fazer, 
é só ver os resultados benéficos gerados. 

 



Apoio do setor produtivo é fundamental para aprovação de reformas, diz 

Paulo Afonso Ferreira 

13/03/2019 – Fonte: CNI (publicado em 12-03-209) 
  

Em entrevista concedida ao jornal Opção, de Goiânia, presidente em exercício da CNI 
falou sobre apoio da entidade no debate e na construção de consensos para mudanças 

no sistema previdenciário  
 

 
“A Reforma da Previdência é a prioridade, mas não é do governo. É a prioridade do país", disse 

Paulo Afonso Ferreira  

 

O apoio do setor produtivo ao Congresso Nacional será uma contribuição relevante 

para a construção dos consensos necessários à aprovação das reformas estruturais. 
 

Em entrevista ao jornal Opção, de Goiânia, o presidente em exercício da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Paulo Afonso Ferreira, colocou as mudanças no sistema 
previdenciário brasileiro como a mais importante proposta a ser enfrentada pelo 

Legislativo neste ano. “É importantíssimo darmos apoio ao Congresso Nacional e ao 
governo para fazer as reformas que precisam ser aprovadas”, afirmou. 

 
Ferreira falou do trabalho feito pela CNI, iniciado em 2017, para mostrar a importância 
da reforma da Previdência como caminho para assegurar a aposentadoria de gerações 

futuras. Ele reforçou que o mesmo apoio será dado no debate sobre a atual proposta, 
buscando informar à sociedade e aos parlamentares, com dados técnicos, sobre a 

urgência de se aprovar uma mudança incisiva no sistema previdenciário. “A Reforma 
da Previdência é a prioridade, mas não é do governo. É a prioridade do país. É 
fundamental”, disse. 

 
Segundo o presidente em exercício da CNI, há grande expectativa do setor produtivo 

quanto à aprovação da reforma. Ele se mostrou otimista e destacou que há 
entendimento na sociedade dos riscos de se manter na Previdência obrigações que, 
no futuro, criarão pressões por aumento de impostos.  

 
“Isso fará com que sejamos menos produtivos e menos competitivos do que já 

estamos. Temos de inverter o processo”, ponderou o Ferreira, que também preside o 
Conselho de Assuntos Legislativos da CNI. 
 

PRÓXIMOS PASSOS – Superada reforma da Previdência, Ferreira considera que o 
próximo debate a ser travado na agenda de competitividade do país deve ser a reforma 

tributária. Ele lembrou que o sistema de tributos no Brasil é complexo e oneroso, que 
afeta a decisão das empresas de realizar investimentos no Brasil.  
 

“São reformas que vão propiciar o desenvolvimento da atividade econômica. Se 
observarmos, as empresas estão preocupadas se há cenário para se fazer 

investimento ou não, se é hora de ampliar os negócios”, avaliou. 
 
Paulo Afonso Ferreira também analisou as deficiências da infraestrutura nacional, a 

qual considera estar aquém do tamanho da economia do país. Uma solução, para ele, 
é ampliar a participação do setor privado na ampliação e na gestão da malha de 

transportes, como forma de dar um salto nos investimentos necessários para 
recuperar o atraso. Ele ressaltou, contudo, que o investidor hoje enfrenta insegurança 
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jurídica. “Faz-se uma determinada concessão ou privatização, vem alguém e diz que 
isso não pode, muda o que foi acordado, o próximo governo modifica novamente”, 
pontuou. 

 

Indicadores reforçam atividade muito fraca 

13/03/2019 – Fonte: DCI  
 

Índices de inflação e mercado de trabalho divulgados ontem confirmam que economia 
andará em ritmo lento nos próximos meses até aprovação de reformas fiscais  

 

 
 
Indicadores dos primeiros três meses do ano divulgados ontem reforçam que a 

recuperação da atividade econômica e do emprego continuarão em ritmo lento este 
ano. 

 
Na avaliação de especialistas, a economia deve ficar em compasso de espera até à 
aprovação da reforma da Previdência Social. Diante desse cenário, a perspectiva é que 

a inflação continue controlada e rodando em níveis baixos. 
 

Ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do País, 
acelerou no mês passado, ao passar de 0,32% em janeiro, para 0,43% em fevereiro. 

Apesar disso, nos últimos 12 meses, o índice continua comportado, marcando elevação 
de 3,89%. 

 
Como sempre ocorre em fevereiro, o grupo Educação foi o segundo maior responsável 
pela alta do IPCA (+3,53% e impacto de 0,17 ponto percentual), já que é neste período 

em que ocorrem os reajustes das mensalidades escolares e de cursos. O item que 
mais impactou o IPCA foi Alimentação e Bebidas (0,78% e 0,19 ponto). 

 
O gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE, Fernando Gonçalves, 

afirmou ontem que a elevação de preços no grupo Educação foi a mais baixa apurada 
em 10 anos. Segundo ele, algumas instituições de ensino estão negociando reajustes 
menores para evitar evasão de alunos. Gonçalves reforçou que a demanda fraca e o 

poder de compra limitado da população ainda ajudam a conter o IPCA. 
 

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas (IBRE FGV), André Braz, pontua que os 
indicadores de mercado de trabalho também sinalizam pouca mudança na dinâmica 

da economia para os próximos meses. Em fevereiro, o Indicador Antecedente de 
Emprego (IAEmp) da FGV recuou 1,8 ponto, para 99,3 pontos, após subir 10,3 pontos 

nos três meses anteriores.  
 
Em médias móveis trimestrais, o indicador manteve a tendência crescente pelo quarto 

mês seguido, ao avançar 0,7 ponto, a 99,1 pontos. O IAEmp mensura a intenção das 
empresas de contratar novos funcionários nos próximos seis meses. 

 
Para Braz, esses números indicam que a retomada da criação de vagas de trabalho e 
queda da taxa de desemprego continuarão em trajetória lenta e gradual. “Essa questão 

do mercado de trabalho vai demorar um pouco para se resolver e depende do tão 
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esperado crescimento econômico, o qual, por sua vez, está na expectativa do 
andamento das reformas ”, afirma Braz. 
 

Segundo o especialista da FGV, a aprovação da reforma, na medida em que possibilita 
a queda do déficit público, abre espaço para que o governo volte a consumir e investir 

em outras áreas, o que tende a dinamizar a economia. 
 

Reavaliação  
O professor de economia do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec-RJ), 
Gilberto Braga, também considera que a economia deverá andar “mais ou menos” no 

mesmo ritmo até se ter uma maior definição das reformas.  
 

Na avaliação dele, se a discussão política sobre a reforma da Previdência se prolongar 
muito ou até mesmo não for aprovada ao longo de 2019, é possível que o Banco 
Central (BC) comece a reavaliar o atual nível da taxa básica de juros (Selic), que se 

encontra em 6,50% ao ano.  
 

Para Braga, um cenário de atraso ou não aprovação da reforma pode significar um 
desaquecimento maior da atividade, o que poderia abrir espaço para cortes adicionais 
na Selic, de até 0,50 ponto. Essa seria uma forma de tentar estimular a economia. 

 
Outro indicador divulgado ontem foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), que mede a inflação para as famílias que ganham entre um e cinco salários 
mínimos.  
 

Este subiu 0,54% em fevereiro, 0,18 ponto acima da taxa de 0,36% registrada em 
janeiro. Em 12 meses, a taxa é de 3,94% Os produtos alimentícios puxaram a alta, 

cujos preços cresceram 0,94% em fevereiro. 
 

Crédito coletivo será até 70% mais barato e pode crescer 500% em 2019 

13/03/2019 – Fonte: DCI  
 

Apesar da maior chance de a modalidade ganhar novos players e incentivar maior 
competição, o cadastro de iniciativas à nova regulamentação do Banco Central ainda 
tem poucos aderentes 

 

 
 

O crédito coletivo (peer-to-peer ou P2P) poderá oferecer taxas de juros até 70% 
menores em 2019. A expectativa é de que a viabilização da nova regulamentação e a 
volta da economia traga um crescimento até cinco vezes maior na carteira dessas 

fintechs. 
 

O custo menor dos empréstimos viria tanto da maior competição no setor com a 
entrada de novos players como pela resolução n° 4.656, trazida em abril de 2018 pelo 

Banco Central (BC) e que permite que as fintechs operem na modalidade P2P sem a 
necessidade de uma instituição parceira. 
 

“Antes, o custo efetivo total da operação de crédito para o tomador contava não só 
com os juros da operação, mas com as taxas cobradas pelas fintechs e pela instituição 

financeira parceira e também com o IOF [Imposto sobre Operações Financeiras]. Sem 
a cobrança da instituição, o reflexo é direto no montante pago por quem toma 
recursos”, explica o CEO da IOUU, Bruno Sayão. 
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De acordo com o CEO da Nexoos, Daniel Gomes, a modalidade, que já acabava sendo 
mais atrativa para as pequenas e médias empresas pelo menor custo da operação 
ante a tecnologia das fintechs, deve ganhar apelo ainda maior. 

 
“Esse é um público completamente mal atendido pelo mercado e que, antes mesmo 

da crise, já tinha um difícil acesso ao crédito. Com a análise de risco, o menor gasto 
interno trazido pela tecnologia e uma inadimplência em linha com o sistema financeiro, 

algumas operações chegam a ser até 70% mais baratas do que aquelas oferecidas 
pelos bancos tradicionais”, comenta. Do lado dos investidores, por sua vez, a 
expectativa é que com a taxa básica de juros (Selic) no menor patamar histórico (de 

6,5% ao ano), a demanda por ativos de maior risco também cresça neste ano. 
 

“Os investidores começam a perceber que as aplicações em renda fixa já não rendem 
a mesma coisa e que a poupança, com rentabilidade de 0,37% ao mês, não compensa. 
Nessa linha, as operações relacionadas a P2P acabam pagando até duas vezes mais 

do que nas instituições tradicionais”, afirma o CEO da Kavod Lending, Fabio Neufeld. 
O investimento na modalidade rende uma média de 1,4% ao mês – o equivalente a 

cerca de 18% ao ano. 
 
Neufeld pondera também que parte do atrativo para os alocadores é que o risco, 

mesmo grande, não tem a proporcionalidade da rentabilidade maior. “Isso também 
deve atrair mais investidores interessados”, acrescenta Neufeld.Em relação ao 

crescimento no volume de empréstimos, as três fintechs entrevistadas projetam, para 
2019, uma carteira de crédito até cinco vezes maior do que o visto em 2018. 
 

A Kavod, por exemplo, que alcançou os R$ 5 milhões em 2018, prevê R$ 30 milhões 
em crédito neste ano. Já as projeções da IOUU é de que esse volume passe dos R$ 2 

milhões para R$ 12 milhões na mesma comparação. Na Nexoos, a previsão é que 
passe de R$ 100 milhões para R$ 400 milhões, além da expectativa de que a carteira 
total chegue a R$ 1 bilhão ao longo de 2020. 

 
Balança de prós e contras  

Ao mesmo tempo em que a regulação por parte do BC traz expectativa de maior 
concorrência e aumento na demanda, a autoridade monetária ainda não aprovou 
nenhuma fintech para operar na modalidade desde que a resolução entrou em vigor. 

Os rumores do mercado é de que cerca de 11 iniciativas financeiras já estejam 
cadastradas para avaliação. 

 
Segundo Neufeld, o baixo número de fintechs cadastradas vem pelas altas exigências 
do Banco Central. “Temos alguns estudos, mas não é financeiramente viável. Mesmo 

que não haja nenhuma taxa cobrada pelo BC, o custo operacional chega a quase R$ 1 
milhão para se manter vivo como SEP [Sociedade de Empréstimos entre Pessoas, parte 

regulamentada pelo BC na resolução nº 4.656]”, afirma. 
 

Entre as exigências, é preciso ter R$ 1 milhão de capital em liquidez e cumprir normas 
de compliance e tributações específicas. “A movimentação é super positiva, mas não 
é um processo simples. Temos avançado, principalmente com a possibilidade de 

receber capital estrangeiro, mas é uma balança entre vantagens e custos”, conclui 
Sayão. 

 

O mundo precisa mudar a maneira pela qual tributa empresas 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Um sistema de tributação empresarial 'no ponto de chegada' tem muito a seu 

favor  
 

Como devemos tributar empresas em um mundo de capital móvel e empresas de 
alcance mundial? Como se pode encorajar o investimento empresarial e desencorajar 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/martinwolf/2019/03/o-mundo-precisa-mudar-a-maneira-pela-qual-tributa-empresas.shtml


a engenharia financeira? Como reduzir a tributação da mão de obra? Como tributar os 
rentistas e não a atividade produtiva? Como desencorajar esquemas complexos de 
sonegação de impostos? E é muito importante determinar como se pode reduzir os 

incentivos a uma corrida mundial de cortes na tributação de empresas. 
 

São questões de política pública imensamente importantes. Elas interessam não só 
em termos da capacidade de geração de receita pelos governos mas também em 

termos da legitimidade política do capitalismo. Infelizmente, algumas boas respostas 
a essas questões, que foram discutidas no recente debate sobre a reforma da 
tributação empresarial nos Estados Unidos, terminaram abandonadas.  

 
A reforma tinha dois princípios: a tributação incidiria sobre os fluxos de caixa e se 

aplicaria ao ponto de chegada das transações empresariais, não ao ponto de origem. 
Alguns especialistas propuseram um sistema descrito como "imposto sobre fluxo de 
caixa no ponto de chegada". E há muita coisa em favor dessa ideia. 

 

  
 
Debate sobre reforma de tributação empresarial nos EUA trouxe para discussão o 

'imposto sobre fluxo de caixa no ponto de chegada' - Gabriel Cabral/Folhapress  
 

A base tributária para um sistema como esse seria as entradas não financeiras menos 
as saídas não financeiras. (Uma base que inclua entradas e saídas financeiras também 
é viável. Mas desconsiderarei essa hipótese aqui.) 

 
Os custos de investimento e mão de obra seriam deduzidos na íntegra, mas os custos 

financeiros não poderiam ser deduzidos. O tratamento do investimento como despesa 
plenamente dedutível faria do governo um parceiro em projetos de investimento, 
contribuindo para eles e obtendo retornos deles em igual proporção.  

 
O imposto incidiria sobre a renda empresarial –o retorno acima dos custos de fatores 

de produção (incluindo capital) necessários para criá-la. E é essa renda que 
deveríamos tributar. 
 

Um benefício significativo do sistema é que deixaria de existir o viés atual em favor de 
financiamento por meio de dívidas, que cria riscos significativos para a estabilidade, 

como demonstrou a crise financeira. Em termos mais amplos, boa parte da engenharia 
financeira que testemunhamos parece ser propelida por pouco mais que o desejo de 
evitar impostos. Isso não oferece qualquer benefício social. 

 
A outra grande mudança seria na direção de tributar o consumo (ponto de chegada) 

em lugar da produção (origem). Uma maneira de pensar sobre isso é que deveríamos 
substituir o atual esforço de tributar lucros onde eles são criados por um imposto sobre 
valor adicionado que isente os custos de mão de obra. Isentar os custos de mão de 

obra é evidentemente atraente. 
 

Além disso, na tributação por origem, as empresas têm incentivo para transferir sua 
produção a jurisdições de baixa tributação, e para fora das jurisdições que fizeram 
delas um sucesso.  

 
Nas circunstâncias atuais, com a internet e o papel da propriedade intelectual, boa 

parte dessa transferência de localização de ativos produtivos é imaginária (ainda que 
altamente lucrativa). Mas o ponto de chegada nada tem de imaginário, porque é muito 



mais difícil mascarar onde algo é vendido do que mascarar onde algo é feito. A adoção 
da tributação no ponto de chegada forçaria as empresas a pagar impostos nos 
mercados realmente importantes. 

 
Uma das grandes atrações dessa reforma é que ela beneficiaria um país mesmo que 

ele a adotasse de forma unilateral. O incentivo a investir no país que adotasse a 
mudança cresceria, porque o investimento seria plenamente dedutível. O novo tributo 

seria relativamente fácil de impor, porque seria aplicado sobre as vendas de uma 
empresa em seus mercados. 
 

Ainda mais atraente é o fato de que, se um país adotar essa forma de tributação, pode 
deixar de tributar a produção de empresas nacionais dirigida a mercados estrangeiros. 

Isso criaria um incentivo considerável a que produção fosse transferida ao país que 
adotou as reformas. Esse incentivo poderia persuadir outros países a fazer o mesmo. 
 

É por isso que o fracasso dos Estados Unidos em adotar a reforma proposta foi tão 
lamentável. Mas depois do brexit, o Reino Unido deveria considerar urgentemente a 

adoção desse tipo de reforma. Ela elevaria o incentivo a investir; tornaria o Reino 
Unido uma base atraente para produção destinada aos mercados mundiais; e em geral 
eliminaria a concorrência desleal de empresas sediadas no exterior e tributadas de 

maneira amena, contra os competidores nacionais. 
 

A reforma criaria desafios. Um é que as exportações de empresas cuja principal 
atividade envolva recursos naturais não seriam tributadas. Um imposto específico 
sobre a renda relacionada a recursos naturais seria necessário, portanto. Também 

haveria problemas, ainda que solúveis, no tratamento de empresas financeiras. 
 

Mas o ponto principal é claro. O atual sistema de impostos empresariais aplicados 
sobre a origem, especialmente se os juros forem dedutíveis e as deduções permitida 
para o investimento forem insuficientes, está criando grandes problemas. Em lugar de 

ajustar o modelo continuamente, precisamos de uma reforma radical. Tributar fluxos 
de caixa no ponto de chegada é a reforma necessária. Alguém deveria tentar. 

 

Governo vai propor marco legal para o mercado de startups 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Objetivo é desburocratizar ambiente de negócios e promover a chegada de 

mais recursos  
 

O Ministério da Economia e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações vêm liderando discussões do governo com o setor privado para criar 

um marco legal para startups. 
 

Um grupo que reúne membros dos ministérios e de organizações públicas que atuam 
no setor (como Finep, BNDES e ABDI), advogados e associações de empresas e 
investidores deve finalizar neste mês um projeto para ser enviado para consulta 

pública e apresentado ao Congresso Nacional. 
 

O objetivo, segundo participantes dos debates, é desburocratizar o ambiente de 
negócios para essas empresas e promover a chegada de mais recursos para elas. 

 
As discussões acontecem em quatro subcomitês temáticos: tributos, relações 
trabalhistas, compras públicas e facilitação de investimentos. 

 
Entre os assuntos em debate e que devem ser incorporados à nova legislação, estão 

a criação de incentivos fiscais para investidores e mecanismos para evitar que eles 
arquem com passivos no caso de falência da startup. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/governo-vai-propor-marco-legal-para-o-mercado-de-startups.shtml


O novo marco também deve dar segurança jurídica para práticas comuns nesse 
mercado, mas que não foram tratadas por uma lei específica, entre elas o pagamento 
de funcionários com ações da startup e a relação com profissionais autônomos que 

usam o serviço dela para encontrar clientes. 
 

O grupo também busca formas de dar maior acesso às companhias iniciantes aos 
processos de licitação, o que, na avaliação do Ministério da Economia, poderia reduzir 

custos para o governo e fomentar o mercado. 
 
Caio Megale, secretário de Indústria, Comércio e Inovação do Ministério da Economia, 

afirma que uma lei para o setor é importante porque, por suas características, startups 
não florescem normalmente quando submetidas a legislação pensada para empresas 

maiores. 
 
Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, diz que startups representam um novo modo de fazer negócios, com 
capacidade de crescimento rápido, inovação e atração de emprego qualificado. Por 

isso, o ambiente de negócios deve incentivar seu desenvolvimento. 
 
Fernando Abdala, do escritório Abdala Advogados e coordenador do subcomitê que 

trata de temas trabalhistas, diz que o principal objetivo do grupo é criar mecanismos 
que possam formalizar prestadores de serviços parceiros das startups (como no 

modelo adotado pela Uber para trabalhar com motoristas). 
 
Alberto Medeiros, do Stocche Forbes Advogados e coordenador do subcomitê 

tributário, diz que o Brasil fica atrás de mercados mais desenvolvidos nos incentivos 
fiscais para investimentos em inovação. O grupo irá propor a redução do imposto pago 

pelo investidor quando vende suas ações de startup. 
 

MP de Guedes corta R$ 579 milhões em mensalidades de sindicatos 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Para Guedes, corte dos repasses se faz necessário em razão da natureza 
privada das entidades  
 

Novas regras para pagamento da contribuição sindical cortam repasses de mais de 

meio bilhão de reais por ano em mensalidades pagas por filiados a entidades de 
representação do setor público da União. 

 
A informação consta da exposição de motivos da MP (medida provisória) sobre o tema. 
Assinado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o documento foi enviado ao 

presidente Jair Bolsonaro (PSL) em 19 de fevereiro. 
 

No dia 1º de março, Bolsonaro publicou no Diário Oficial as novas regras. Com força 
imediata de lei, o texto tem 120 dias para ser aprovado no Congresso Nacional. 
 

A MP determina que o financiamento da entidade deve ser expresso, individual e por 
escrito. O pagamento será efetuado por boleto bancário ou outro meio equivalente. 

 

  
Evento promovido pela CUT e centrais sindicais no feriado de 1º de Maio de 2018 - 

Eduardo Knapp - 1º.mai.2018/Folhapress  
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O texto altera cinco artigos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), para, segundo 
o governo, barrar o ativismo judicial que autoriza recolhimento de contribuições 
aprovadas em assembleias. 

 
A reforma trabalhista de Michel Temer (MDB) pôs fim à obrigatoriedade do imposto 

sindical. A regra foi considerada constitucional pelo STF (Supremo Tribunal Federal). 
 

A MP também revoga um dispositivo do Estatuto dos Servidores. Essa regra previa o 
desconto em folha de pagamento de mensalidades de funcionários filiados em favor 
do sindicato. 

 
Agora, os servidores federais terão de pagar suas mensalidades por outros meios. A 

mudança, segundo Guedes, atingirá aproximadamente 480 mil funcionários da União 
filiados a cerca de 300 sindicatos e associações. Por ano, eram descontados em folha 
R$ 579 milhões. 

 
“O custeio das entidades deve ser realizado por meio de recursos privados, 

provenientes das contribuições individuais dos servidores voluntariamente filiados, 
sem qualquer interferência, participação ou uso na administração pública”, afirma 
Guedes na exposição a Bolsonaro. 

 
De acordo com Guedes, o corte dos repasses se faz necessário em razão da natureza 

privada das entidades e do dever estatal de não ingerir nas organizações sindicais. A 
medida ainda desonera o poder público, segundo o ministro, de arcar com o 
recolhimento das mensalidades. Ele, no entanto, não aponta esse custo. 

 
O dispositivo revogado também autorizava o desconto em folha de pagamento de 

contribuições definidas em assembleia. Para Guedes, ao manter essas regras no 
Estatuto dos Servidores, “claramente, o Estado brasileiro estará privilegiando um 
grupo, já influente e próximo a tomadas de decisão, em detrimento dos demais 

cidadãos”. 
 

O ministro afirma ainda que, “assim como ocorreu na relação entre Estado e Igreja, 
deve haver uma evolução no sentido de uma total autonomia na relação entre estado 
e entidades sindicais”. 

 
“É seguro afirmar que, dessa forma, o Brasil avançará e modernizará a maneira como 

se dá a relação sindical, construindo uma relação mais sadia e adequada”, escreve. 
Apesar de a MP alterar um dispositivo do Estatuto dos Servidores e cinco da CLT, mais 
da metade do documento de Guedes refere-se às contribuições do funcionalismo. 

 
Contra o texto editado por Bolsonaro, até o momento, foram ajuizadas duas ADIs 

(ações diretas de inconstitucionalidade) no Supremo. Em uma delas, de autoria da 
Conacate (Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado), a entidade pede 

liminar (decisão provisória) contra a MP. 
 
“A exposição de motivos [de Guedes] deturpa fatos, uma vez que é consabido que o 

desconto em folha depende de filiação voluntária à associação e à autorização do 
filiado para desconto”, escrevem os advogados Cláudio Renato do Canto Farág e Felipe 

Teixeira Vieira. 
 
Eles dizem também que “não há nenhum indicativo de gastos de impostos da 

população com o desconto em folha”. Para Farág e Vieira, há urgência na análise do 
pedido. 

 
“A matéria jamais poderia ter sido veiculada por meio de medida provisória, que causa 
danos irreparáveis com a impossibilidade prática de adequação à nova ordem que se 

quer impor sem prazo razoável”, afirmam. 
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Os advogados escrevem ainda que a folha de pagamentos do Legislativo e do Judiciário 
são fechadas no dia 12 e do Executivo, no dia 20. 
 

O advogado Cleber Venditti, sócio do escritório Mattos Filho, afirma que a MP abre 
margem para mais questionamentos na Justiça. 

 
Para ele, a medida não resolveu as dúvidas levantadas já na reforma de Temer. “Os 

sindicatos vão contestar o aspecto formal da MP: a urgência e a necessidade. Em 
relação ao mérito, vão discutir a constitucionalidade", diz Venditti. 
 

“Antes o STF decidiu se a contribuição era facultativa. Agora a questão vai ser pode ou 
não aprovar em assembleia as contribuições. A questão só vai se pacificar 

definitivamente nos tribunais superiores.” A ADI está sob a relatoria do ministro Luiz 
Fux. 
 

Conselho da OAB entra com ação no STF contra MP de Bolsonaro sobre 

contribuição sindical 

13/03/2019 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 12-03-2019) 
 
O Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) entrou com uma ação 

questionando no STF (Supremo Tribunal Federal) a constitucionalidade na íntegra da 
Medida Provisória do governo que mudou as regras para recolhimento da contribuição 

sindical. 
 
Segundo o conselho, "é clarividente o objetivo de dificultar ao máximo o processo de 

organização e manifestação da sociedade civil no que se refere às entidades 
representativas dos trabalhadores em geral, e dos servidores públicos federais em 

particular". 
 
A MP 873 apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro determinou, entre outras coisas, 

que a autorização para o desconto do imposto sindical deve ser feita por escrito e de 
maneira individual pelo trabalhador. O pagamento terá que ser via boleto bancário a 

ser enviado para a residência do empregado ou via guia eletrônica para recolhimento 
do imposto. 
 

Além disso, o texto impediu que assembleias ou convenções coletivas determinem a 
obrigatoriedade da contribuição. 

 
Entre os argumentos apresentados na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), a 
OAB afirma que a medida fere as liberdades individuais e coletivas de associação 

previstas na Constituição. 
 

"De um lado, viola o exercício da liberdade individual de se submeter às normas de 
entidade associativa que dizem respeito à sua administração interna e à arrecadação 

de recursos para sua manutenção. De outro lado, ao dificultar os meios de 
financiamento, a medida inviabiliza as atividades e a própria existência coletiva das 
associações." 

 
O conselho diz também que as chamadas contribuições confederativas, que incluem 

as mensalidades sindicais pagas pelos associados, devem observar o artigo 8º da 
Constituição para sua fixação, aprovação e desconto. 
 

Segundo o referido artigo, "a assembleia geral fixará a contribuição que, em se 
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema 

confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei." 
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Essa "contribuição prevista em lei" é o antigo imposto sindical, recolhido uma vez ao 
ano em março. A modalidade foi alvo da reforma trabalhista de Michel Temer, que 
definiu que a contribuição só poderia ser feita com autorização prévia e expressa do 

trabalhador.  
 

A Conacate (Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado) já havia ajuizado 
a ADI 6092 no STF para questionar trecho da MP que revoga a possibilidade de o 

servidor público autorizar o desconto da contribuição sindical na folha de pagamento, 
determinando sua quitação apenas por meio de boleto bancário. 
 

Varas federais do Rio de Janeiro acataram dois pedidos de servidores públicos e 
autorizaram por liminar (medida de caráter provisório) os respectivos sindicatos das 

categorias a descontarem contribuições sindicais mensais aprovadas em assembleia 
direto do contracheque dos funcionários federais.  
 

Câmara aprova punição para assédio moral no trabalho 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 12-03-2019) 

 
Pena estabelecida é de um a dois anos de detenção, além de multa; texto 
segue para Senado  
 

A Câmara aprovou nesta terça-feira (12) projeto de lei que tipifica o crime de assédio 
moral no ambiente de trabalho. O projeto segue para análise do Senado.  

 
O texto prevê que o crime será caracterizado quando "ofender reiteradamente a 
dignidade de outro, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de 

emprego, cargo ou função". A pena estabelecida é de um a dois anos de detenção, 
além de multa.  

 
O valor pode ser aumentado em até um terço caso a vítima seja menor de 18 anos. O 
tema demorou para ser votado na sessão da Casa porque causou polêmica. Hildo 

Rocha (MDB-MA) foi um dos principais opositores do projeto, atuando para obstruir a 
deliberação.  

 
"Nós não podemos entregar para a sociedade brasileira um prato mal feito. Nós não 
podemos entregar aos promotores de justiça a decisão de legislar, depois vamos estar 

reclamando que o juiz está legislando, que o Supremo Tribunal Federal está 
legislando", afirmou.  

 
Do outro lado, encamparam o pedido deputadas como Margarete Coelho (PP-PI), 
relatora da proposta. Ela citou dados de estudo da pesquisadora e médica Margarida 

Barreto, segundo quem 65% dos casos relatados de assédio moral no ambiente de 
trabalho tinham como vítimas as trabalhadoras mulheres. 

 
"Por isso, tipificar o assédio moral é medida necessária para a equalização, entre 
outras questões, das relações trabalhistas entre homens e mulheres, garantindo maior 

proteção a essas vítimas", afirmou no plenário. 
 

O projeto foi incluído na pauta prioritária da bancada feminina. O Congresso 
tradicionalmente elege os principais projetos sobre mulheres para votar na semana do 

Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.  
 
Neste ano, como a data caiu na sexta-feira depois do Carnaval, quando muitos 

parlamentares esticavam o feriado, a Casa deixou para esta semana as votações.  
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Bancos estrangeiros revisam para baixo estimativa de crescimento do Brasil 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 12-03-2019) 
 

Instituições financeiras internacionais reduziram nesta terça-feira, 12, suas 
estimativas de crescimento para a economia brasileira no ano de 2019. O BNP Paribas 

revisou sua projeção de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do País neste ano de 
3% para 2%, enquanto o Bank of America Merrill Lynch reduziu novamente sua 

previsão de alta, de 3% para 2,4%. Há duas semanas, o banco americano já havia 
revisado sua estimativa, de 3,5% para 3%.  
 

O economista-chefe do banco francês, José Carlos Faria, acredita que o Banco Central 
deve manter a taxa de juros no patamar atual, de 6,5% ao ano, até o final de 2019.  

 
“Os últimos indicadores mostraram avanço modesto no primeiro trimestre apesar da 
política monetária expansionista”, disse Faria. Ele ressaltou que o cenário externo, 

marcado por desaceleração das principais economias, é ruim para as exportações 
brasileiras, com a atividade de grandes parceiros comerciais do País, como Europa, 

China e Argentina, perdendo fôlego.  
 
O banco tinha previsão de elevação da Selic no segundo semestre, mas mudou a 

estimativa e agora vê elevação apenas em março de 2020, por conta da atividade 
econômica mais fraca que o esperado em 2019.  

 
Outro ponto que pesa contra uma expansão maior do PIB brasileiro é que o mercado 
de trabalho vem se recuperando muito lentamente, afirmou Faria. Já o investimento 

privado, destacou Faria, só deve se recuperar com a aprovação da reforma da 
Previdência no Congresso.  

 
BofA  
O crescimento mais fraco que o esperado no trimestre final de 2018 e um começo de 

2019 com atividade fraca foram os fatores que levaram o Bank of America Merrill 
Lynch (BofA) a reduzir a estimativa, de acordo com o relatório, assinado pelos 

economistas para Brasil, David Beker e Ana Madeira. Outro ponto é que o deteriorado 
mercado de trabalho tem mostrado lentidão em se recuperar.  
 

O banco acredita que a reforma da Previdência deve provocar maior impacto no 
crescimento econômico apenas em 2020. Apesar de reduzir a estimativa para 2019, a 

instituição manteve sua previsão de expansão da economia brasileira no ano que vem 
em 3%. “A aprovação da reforma este ano deve ter um maior impacto no crescimento 
de 2020”, afirmou em relatório.  

 
Indicadores de confiança de consumidores e empresários têm mostrado melhora, 

apontando para um maior crescimento, mas a dúvida é quando esta expansão virá, 
ressaltam os economistas.  

 
A expectativa é que o avanço do consumo se dê agora em ritmo mais gradual, quando 
se leva em conta dados de atividade de janeiro e fevereiro.  

 
Já o investimento só deve ganhar tração mais para o final do ano, por conta da 

tramitação mais lenta da reforma da Previdência. O BofA espera que a primeira 
votação na Câmara ocorra em julho ou agosto.  
 

Além da tramitação da Previdência, os economistas observam que choques externos 
colocam riscos baixistas nas projeções do PIB brasileiro. Um dos fatores que podem 

atrapalhar a recuperação é a crise argentina, terceiro maior destino das exportações 
brasileiras. 
 

Bancos%20estrangeiros%20revisam%20para%20baixo%20estimativa%20de%20crescimento%20do%20Brasil


Governo cria força-tarefa para barrar ações judiciais contra reforma 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Grupo de defesa da reforma reunirá membros da Advocacia-Geral da União  
 

Precavendo-se contra ações judiciais tentando barrar a reforma da Previdência, o 

governo Jair Bolsonaro (PSL) criou uma força-tarefa para defender a PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) que altera as regras para concessões de aposentadorias, 
pensões e outros benefícios.  

 
O grupo de defesa da reforma reunirá membros da Advocacia-Geral da União, órgão 

responsável por representar o governo federal na Justiça.  
 

"Nós vamos ter, em todo o país, advogados da União acompanhando eventuais 
questionamentos judiciais sobre o texto da reforma ou qualquer questão que esteja 
relacionada à construção e à aprovação da reforma da Previdência", afirmou o 

advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça. 
 

Entre as atribuições da força-tarefa, estão atividades como a organização de teses 
jurídicas favoráveis às alterações propostas pelo governo, acompanhar o ingresso de 
ações contra a reforma e organizar dados sobre os posicionamentos que surgirem com 

maior frequência no Judiciário sobre o tema. 
 

Além de restringir o acesso aos benefícios, como normalmente ocorre em uma reforma 
previdenciária, a proposta de Bolsonaro também retira o sistema de previdência da 
Constituição, facilitando futuras alterações. 

 
Essa tentativa de desconstitucionalização da Previdência Social poderá aumentar a 

quantidade de ações judiciais contrárias à reforma, segundo o advogado Roberto Dias, 
professor de direito constitucional da Fundação Getulio Vargas. 
 

Com desvinculação, Congresso retomaria controle de pequena parte do 

Orçamento 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Mais de R$ 1 trilhão do Orçamento é destinado ao INSS e aos gastos com 

servidores  
 

O ministro da Economia anunciou que o governo irá propor emenda constitucional 

(PEC) para desvincular integralmente o Orçamento de mais de R$ 1,5 trilhão. 
 
A proposta vai a favor da democracia. Afinal, o Legislativo é eleito para deliberar sobre 

as prioridades da política pública e, hoje, decide apenas sobre 8% do Orçamento. As 
despesas obrigatórias, determinadas por normas legais, consomem todo o restante. 

 
O problema, no entanto, é maior do que parece. Mais de R$ 1 trilhão do Orçamento é 
destinado ao pagamento dos benefícios da Previdência e assistência social e aos gastos 

com servidores. 
 

  
Paulo Guedes, ministro da Economia - Ueslei Marcelino/Reuters  
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As despesas com Previdência, para este ano, são estimadas em R$ 637,9 bilhões, e 
os gastos com BPC chegam a R$ 59 bilhões. Já os salários e os benefícios dos 
servidores devem consumir R$ 325 bilhões. 

 
O comprometimento das despesas com folha de pagamentos é ainda maior nos 

estados. Esses gastos não podem ser reduzidos, pois a jurisprudência garante o direito 
adquirido dos beneficiários. Caso o governo queira reduzi-los, melhor conversar com 

o STF. O Congresso nada pode fazer. 
 
Para entender a extensão da encrenca, vale analisar o impacto da reforma da 

Previdência. Respeitando as regras do jogo, ela prevê transição e, essencialmente, 
restringe apenas os benefícios daqueles que ainda irão se aposentar. 

 
Caso nada seja feito, o gasto anual com aposentadorias dos trabalhadores do setor 
privado, RGPS, vai a quase R$ 1 trilhão em 2030, segundo estimativas de Paulo 

Tafner.  
 

Com a reforma, o crescimento será menor, mas ainda assim a despesa anual 
aumentará para mais de R$ 680 bilhões no fim da próxima década. A reforma da 
Previdência é fundamental para evitar o colapso das contas públicas, porém não reduz 

os gastos correntes do governo, somente diminui sua taxa de crescimento. 
 

O problema não para por aí. O Orçamento federal deste ano prevê a transferência de 
R$ 275 bilhões para estados e municípios. Não se imagina que um governo que 
promete "mais Brasil e menos Brasília" irá reduzir os repasses aos governos locais. 

 
Restam, portanto, R$ 300 bilhões do Orçamento da União. Esses recursos, cabe 

mencionar, são destinados a programas sociais como educação, seguro-desemprego 
e Bolsa Família, além do pagamento de sentenças judiciais e subsídios para o 
agronegócio, a habitação popular e o PSI (Programa de Sustentação do Investimento), 

entre outros itens. 
 

Algumas dessas despesas obrigatórias não podem deixar de ser pagas, como 
sentenças judiciais ou subsídios já contratados no passado. Por outro lado, no caso de 
saúde e educação, o governo já gasta mais do que o mínimo fixado pela Constituição. 

 
O ministro também falou em desindexação. Mas a principal indexação dos gastos 

públicos é a regra de reajuste do salário mínimo. Mas, para alterá-la, não precisa de 
PEC. Basta não renovar a lei atual. 
 

A "PEC do Pacto Federativo" vai entregar menos do que o prometido e, no melhor dos 
cenários, devolve o controle de uma pequena parte do Orçamento aos parlamentares. 

 

Desvinculação proposta por Guedes é limitada, dizem economistas 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Maior parte do gasto engessado cobre salários, aposentadorias e pensões  
 

A proposta do ministro Paulo Guedes de desvincular R$ 1,5 trilhão do Orçamento 
federal tem efeitos limitados sobre a maior parte dos gastos. 

 
A fatia mais relevante das despesas federais recai sobre obrigações que, 
independentemente da proposta de desvinculação total do governo, são inadiáveis, 

como os gastos com a Previdência e o pagamento a servidores do Estado. 
 

Sobre os gastos restantes, passíveis de desvinculação, como os destinados à saúde e 
educação, há preocupação sobre os efeitos que a mudança teria sobre as áreas sociais. 
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"Se o Orçamento não destinar recursos para Previdência, ensino e saúde, isso não 
exime o governo de ter que pagar aposentadorias e salários, inclusive dos professores 
e médicos", diz José Roberto Afonso, professor do IDP (Instituto de Direito Público).  

 

  
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a desvinculação do orçamento em 

entrevista no domingo (10) - Adriano Machado/Reuters  
 
Para ele, é preciso resolver a febre e não sumir com o termômetro. "Certamente, o 

Ministro da Economia sabe disso tudo e deve propor uma PEC que atacará a infecção 
fiscal." 

 
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o ministro Paulo Guedes (Economia) 
disse que vai acelerar o projeto de desvinculação total do Orçamento, por meio de 

uma proposta de emenda constitucional que desobrigaria o governo a destinar a 
receita com gastos fixados em lei. 

 
O objetivo seria reduzir despesas obrigatórias, que consomem cerca de 90% do 
Orçamento federal e engessam a administração —assim como nos estados e 

municípios. 
 

Uma análise das despesas públicas, porém, indica que a desvinculação não 
desobrigaria o Estado do pagamento da maior parte de seus gastos. 
 

No ano passado, o governo federal gastou com Previdência (de trabalhadores da 
iniciativa privada, servidores e de militares) cerca de R$ 705 bilhões. Outros R$ 317 

bilhões foram usados no pagamento do funcionalismo. Já as despesas obrigatórias 
com saúde e educação consumiram um cerca de R$ 181 bilhões —apenas um quarto 

do valor despendido com a Previdência. 
 
Nos estados, o pagamento de aposentadorias também é um dos itens mais relevantes 

do Orçamento e, segundo o economista Raul Velloso, responde por 20% a 30% dos 
gastos dos governadores.  

 
Os números mostram, segundo economistas, que apesar do interesse do governo em 
destravar o Orçamento, a prioridade deve ser a reforma do sistema de aposentadorias. 

"A proposta de desvincular jamais substituirá a reforma da Previdência", diz Mônica 
de Bolle, pesquisadora do Peterson Institute, em Washington.  

 
A economista vê a proposta de desvinculação orçamentária como uma estratégia 
política legítima para atrair o apoio de governadores, que teriam mais autonomia em 

gerir os gastos de seus estados.  
 

"Em princípio, desvincular é bom porque traz mais flexibilidade. Mas se desvincular 
significa fazer cortes em áreas como saúde e educação é preciso ter cuidado", diz.  
 

A fala de Guedes foi interpretada por alguns setores como um sinal verde para que 
governadores possam reduzir despesas com saúde e educação, alocando esses 

recursos em outras necessidades. A legislação determina que os estados reservem 
12% da arrecadação com saúde e 25% da receita líquida com educação. 
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Segundo Élida Graziane Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas de São 
Paulo, a saúde pode ser prejudicada, pois boa parte dos serviços são pagos por meio 
da contratação de OSs (Organizações Sociais) de saúde.  

 
"Na educação, a desvinculação tende a ter efeitos menores porque a maioria dos 

profissionais é concursado e a desvinculação do piso não tem automaticamente o 
condão de desmontar as escolas e o pagamento dos salários, porque essa despesa 

segue obrigatória", afirmou.  
 
Naércio Menezes, professor da cátedra Ruth Cardoso, do Insper, diz que, em tese, a 

proposta pode ser boa justamente por dar mais flexibilidade para estados e 
municípios.  

 
O problema, diz ele, é que pode ser arriscado deixar nas mãos dos governos regionais 
ou da população a cobrança de investimentos em educação e saúde. "Basta notar que 

os gastos com saneamento, que não são obrigatórios, deixam muito a desejar", diz.  
Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o que parece um problema pode 

vir a ser ganho, desde que a musculatura política da saúde responda aos desafios do 
SUS. 
 

Menezes, do Insper, ressalta que, no caso da União, o limite mínimo dos gastos com 
saúde e educação e a sua correção pela inflação estão previstos na regra que 

estabelece um teto para os gastos. Logo, mexer com isso exigiria alterar a 
regulamentação. 
 

Artigo: A segunda grande guerra de Guedes 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Ministro da Economia propõe outra reforma que vai causar muito conflito 
político  
 

O ministro Paulo Guedes (Economia) quer acabar com a obrigação do governo de 
gastar nisso ou naquilo e de reajustar certas despesas. Para que tal medida 

revolucionária tenha algum efeito nas contas federais, o que deveria acontecer, na 
prática? 
 

1) Fim do reajuste obrigatório de salários, aposentadorias etc.; 
2) Demissão facilitada de servidores; 

3) Corte em saúde e educação. 
 
No caso de estados e municípios, não seria muito diferente, embora a parte maior da 

conta tenda a ficar com os funcionários públicos. 
 

Guedes foi enfático. Disse ao jornal O Estado de S. Paulo que em breve vai mandar ao 
Congresso projetos a fim de implementar seus planos, de modo que os parlamentares 
sejam livres para alterar 100% do projeto de Orçamento (que é elaborado pelo 

Executivo, obedecidos montes de vinculações). 
 

Goste-se ou não da ideia, na prática vai ser preciso comprar aquelas brigas listadas 
no início deste texto. Por quê? 

 
Como já se escreveu aqui tantas vezes, 69,8% da despesa federal vai para Previdência 
(INSS) e salários de servidores. Outros 10,2% das despesas estritamente obrigatórias 

são picados em vários itens, de corte difícil, inviável ou impossível. 
 

Na soma desses 10,2%, há o 1% do Fundeb, dinheiro enviado a estados e municípios 
para completar a verba da educação das crianças. 
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Há os 2,7% do seguro-desemprego. Outro 1% é gasto com sentenças judiciais. Mais 
1% vai para as despesas de manutenção e investimento de Legislativo, Judiciário e 
Ministério Público. 

 
Há 1,3% do abono salarial do PIS/Pasep, que o governo já pretende reduzir a quase 

nada por meio de uma emenda da reforma da Previdência. 
 

Mais 1% vai para subsídios, muitos tão alegremente concedidos por deputados e 
senadores. 
 

Tem 1% que é compensação pela redução da contribuição patronal para o INSS. 
 

É fácil perceber onde está o filé a ser cortado. Para começar, reajustes de salários e 
Previdência. 
 

Suponha-se que, por um ano, não se dê reajuste a salários de servidores e benefícios 
previdenciários. 

 
Nenhum reajuste, nem para corrigir a inflação (o que atualmente é inconstitucional, 
no caso da Previdência. A reforma Bolsonaro-Guedes acaba com essa obrigatoriedade 

constitucional). 
 

A economia seria bastante para pagar toda a despesa do seguro-desemprego ou bem 
mais que um ano de Bolsa Família. 
 

Uma alternativa é cortar em saúde e educação, que desde Michel Temer não levam 
mais parcela porcentual fixa da despesa federal (os gastos têm um piso fixo, 

reajustado anualmente pela taxa de inflação). 
 
O Congresso mal está disposto a mexer na Previdência. Vai mexer em mais e maiores 

vespeiros? 
 

O ministro foi além. Disse que quer “mais Brasil, menos Brasília”: repassar mais 
recursos a governadores e prefeitos. Se não repassar responsabilidades, o governo 
federal vai ficar ainda mais quebrado. 

 
O que Guedes pretende? Transferir a estados e municípios quase todas as atribuições 

do governo federal em saúde, por exemplo? Estadualizar escolas e universidades 
federais? 
 

Parte dessa descentralização pode fazer sentido, em particular em saúde, se o governo 
mantiver poder de regular políticas necessariamente nacionais e reorganizar o 

SUS. Cadê o projeto? 
 

Em resumo, “desvinculação, desindexação, desobrigação e descentralização” apenas 
vão ter efeitos práticos se o Congresso tiver disposição de entrar em conflitos políticos 
e sociais duros e se o governo federal descentralizar quase todas as suas atribuições 

sociais.  
 

Vinicius Torres Freire -  Jornalista, foi secretário de Redação da Folha. É mestre em 
administração pública pela Universidade Harvard (EUA). 
  

Reforma libera estatal para demitir funcionário que se aposentar 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
A reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro (PSL) estabelece a demissão de 
empregados de estatais aposentados. A medida agiliza o enxugamento de empresas 

públicas e de economia mista. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/previdencia/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/previdencia/
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https://www.google.com.br/search?q=michel+temer+folha+topicos&rlz=1C1GCEU_pt-BR&oq=MICHEL+TEMER+&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0l3.4567j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/reforma-libera-estatal-para-demitir-funcionario-que-se-aposentar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/previdencia/


Funcionários de empresas como Petrobras, Eletrobras, Correios e Banco do Brasil são 
contratados pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), apesar da 
exigência de concurso. Eles contribuem para o INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social). 
 

Hoje, tribunais superiores proíbem o desligamento de trabalhadores dessas empresas 
em razão de aposentadoria voluntária —ou seja, quando o empregado atinge os 

requisitos para obter o benefício. 
 
A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Previdência altera o parágrafo 10º do 

artigo 37 da Constituição Federal, que trata da estrutura da administração pública. 
Pelo texto atual, apenas servidores públicos estatutários estão proibidos de receber 

simultaneamente aposentadoria e remuneração decorrente de cargo, emprego ou 
função pública. 
 

O projeto do ministro Paulo Guedes (Economia) e Bolsonaro estende a proibição para 
funcionários de estatais, já aposentados no INSS, de modo que eles também não 

recebam salários decorrentes desses empregos. 
 
O Boletim de Empresas Estatais Federais, do extinto Ministério do Planejamento (hoje 

vinculado a Economia), mostra que 67,7 mil funcionários, de um total de 500 mil, têm 
mais de 56 anos --já se aposentaram ou são potenciais candidatos à aposentadoria. 

Os dados são do terceiro trimestre de 2018. 
 
É significativo também o número de trabalhadores com muitos anos de serviços 

prestados às estatais: 48.697 deles trabalham há mais de 31 anos. 
 

Nos Correios, por exemplo, cerca de 6.800 funcionários, de um total de 106 mil, estão 
aposentados. Na Petrobras são 4.400 de um universo de 47 mil trabalhadores. 
 

"Do jeito que está, não dá para não acontecer de outra forma: a demissão será 
automática. Ou o contrato de trabalho segue ao longo do tempo ou cessa de uma vez", 

diz Marcus Orione, professor de direito previdenciário da USP. Orione critica a 
mudança e afirma que ela será questionada na Justiça. 
 

Há a leitura de que a medida ajuda a tornar as estatais mais atrativas no plano de 
privatização do governo federal. Para a economista Ana Carla Abrão, sócia da 

consultoria Oliver Wyman, a mudança prevista na PEC pode proporcionar uma 
reciclagem de profissionais no setor público, com resultado positivo sobre a 
produtividade. 

 
"É um modelo que não incentiva a oxigenação. As pessoas que estão lá fazem a mesma 

coisa e ninguém faz igual a elas. No fim, se aposentam, não tem sucessão porque o 
modelo não tem gestão de pessoas e não tem transferência de conhecimento nem 

tecnologia", afirma Abrão. 
 
Com o fim da multa de 40% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 

também previsto na reforma, especialistas veem ainda a possibilidade de redução de 
passivos trabalhistas das empresas. 

 
De acordo com Jorge Boucinhas, professor de direito da FGV Eaesp, caso a PEC seja 
aprovada, poderá haver, imediatamente, a demissão de todos os profissionais que 

hoje trabalham nessa situação. 
 

"Isso não só barateia as rescisões dos contratos como dá uma justificativa jurídica 
para essas rescisões. Facilita o projeto de privatizações", diz. 
 

Guedes é entusiasta da venda de todas as estatais. Segundo ele, é possível arrecadar 
R$ 802 bilhões com a privatização só das empresas da União. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/privatizacoes-virao-so-depois-de-previdencia-diz-secretario-de-desestatizacao.shtml
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Para Cintia Barudi Lopes, professora de direito administrativo da Universidade 
Mackenzie e da FMU, a mudança tem um objetivo: "A proposta foca as estatais". 
 

"Antes a restrição era só para servidor público estatutário, agora gera restrição de se 
aposentar e trabalhar para empregados de estatais, que são do Regime Geral de 

Previdência Social [INSS]", diz Lopes. 
 

Em nota, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que "o objetivo do 
dispositivo é evitar aposentadorias precoces de servidores públicos de prefeituras sem 
regimes próprios e de empresas públicas e sociedades de economia mista". 

 
Atualmente, pelas regras do INSS, não há idade mínima para aposentadoria. São 

necessários 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 35, para homens. 
 
Por tempo de contribuição, as mulheres se aposentam em média aos 53 anos, e os 

homens, aos 56 --número muito próximo da idade do contingente dos servidores 
mapeados pelo boletim das estatais do governo. 

 
Ainda segundo a secretaria, esses funcionários "acabavam recebendo aposentadoria 
do INSS com seus salários de natureza pública". Questionado, o órgão não respondeu 

se a regra autoriza a demissão automática. 
 

Dados do Tesouro Nacional mostram que o governo federal precisa socorrer as estatais 
para fechar suas contas. Em 2017, foram repassados R$ 9,3 bilhões às empresas. A 
União tem 148 estatais. 

 
Em 2018, o rombo do INSS foi de R$ 195,2 bilhões. Com as mudanças, Thiago Barison, 

professor de direito da FGV Eaesp, diz que a reforma prejudica o empregado. 
 
"Tem uma camada importante de empregados públicos e de sociedade de economia 

mista que ganha acima do teto do INSS [R$ 5.839,45] e é a inteligência dessas 
empresas", afirma. "Para eles, vai ficar desinteressante continuar no serviço público." 

A proposta de proibir empregado público de receber salário e aposentadoria é 
recorrente. Em 2017, o relator da reforma da Previdência de Michel Temer (MDB), 
deputado Arthur Maia (DEM-BA), apresentou a mesma medida. 

 
Na época, ele disse que isso resultaria em economia anual de R$ 2 bilhões à União. A 

reforma de Temer parou no Congresso após a revelação dos áudios de Joesley Batista. 
Em 2006, o STF (Supremo Tribunal Federal) declarou inconstitucional um trecho da 
CLT, modificado em 1997, que previa a dispensa de trabalhadores de estatais que se 

aposentam. 
 

A retorno da medida agora, segundo especialistas em direito, poderá ser questionado. 
 

  
Agência dos Correios; a empresa tem 6.800 funcionários aposentados que ainda 
trabalham –  
Robson Ventura/Folhapress  

 
 

 
 
 



IPC de Curitiba sobe 0,28% na última quadrissemana de fevereiro 

13/03/2019 – Fonte: Governo do Paraná (publicado em 12-03-2019) 
 

O aumento se deve, principalmente, à aceleração em grupos como 
Alimentação e Bebidas, Vestuário e Comunicação. O índice acumulado nos 

últimos 12 meses alcançou a taxa de 3,80%. Entretanto, por conta da 
variação negativa de janeiro, o índice acumulado durante o ano é de -0,13%.  
 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Curitiba, calculado pelo Ipardes, teve 

aumento de 0,28% na apuração da última quadrissemana de fevereiro, 
correspondente ao fechamento do mês. O contraste frente aos valores negativos 

observados nas quadrissemanas anteriores se deve, principalmente, à aceleração em 
grupos como Alimentação e Bebidas, Vestuário e Comunicação. 

 
Essa ascensão do IPC também é constatada na comparação com os resultados 
anteriores de janeiro de 2019 (-0,41%) e de fevereiro de 2018 (-0,18%). Com essa 

trajetória, o índice acumulado nos últimos 12 meses alcançou a taxa de 3,80%. 
Entretanto, por conta da variação negativa de janeiro, o índice acumulado durante o 

ano é de -0,13%. 
 
O avanço do IPC mensal refletiu aumentos em cinco dos nove grupos de despesas. A 

maior alta foi de 1,66%, em Alimentos e Bebidas, com destaques para reajustes de 
preços em feijão-preto (28,73%), alface (49,67%), batata-inglesa (35,41%), e ovo 

de galinha (24,80%). 
 
Na sequência, o grupo Vestuário teve alta de 1,10% devido, principalmente, às 

variações de 4,02% em terno e de 3,88% em calça comprida feminina. Por outro lado, 
os preços de tênis adulto e sapato e bota masculinos caíram 3,57% e 1,56%, 

respectivamente. 
 
Os serviços de telefone fixo residencial, com reajuste médio de 2,02%, resultaram na 

principal influência sobre o aumento de 1,13% do grupo Comunicação. Já a alta de 
4,19% em perfume contribuiu para a aceleração de 0,28% do grupo Saúde e Cuidados 

Pessoais. 
 
Movimento inverso foi observado em Despesas Pessoais, com retração de 0,27%, 

correspondendo às influências de pacotes turísticos nacionais (-4,03%), empregada 
doméstica (-2,24%) e pacotes turísticos internacionais (-3,20%). 

 
Da mesma forma, o grupo Transporte apresentou queda de 0,43%, correspondendo à 
segunda maior contribuição na formação da taxa do IPC. Nesse segmento, as 

influências foram os decréscimos de 23,59% em passagem aérea, 13,48% em tarifa 
de ônibus interestadual, 3,11% em IPVA, 0,76% em gasolina comum e 4,38% em 

seguro voluntário de veículo. 
 
Os destaques de alta para o grupo foram automóvel nacional usado (0,43%), conserto 

de veículo (2,30%), automóvel importado zero km (1,83%) e automóvel nacional zero 
km (0,49%). 

 
O pequeno decréscimo de 0,05% em Artigos de Residência esteve atrelado aos preços 

menores de televisão (-2,80%) e conjunto estofado (-6,21%). Entre os demais 
resultados, verificou-se estabilidade, com o grupo Habitação, variando em 0,01%, e 
Educação, com leve retração de 0,02%. 

 
Confira a tabela completa do IPC de Curitiba, segundo grupos de produtos/serviços 

(fevereiro 2019). 
 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=101416&tit=IPC-de-Curitiba-sobe-028-na-ultima-quadrissemana-de-fevereiro
http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/1203tabelaipc.pdf


Cesta básica de Curitiba sobe 3,09%, e a batata e o feijão preto são os vilões 

13/03/2019 – Fonte: Bem Paraná  
 

 
 
Em fevereiro de 2019, a Cesta Básica de Curitiba calculada pelo Departamento 

Intesindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) subiu 3,09%, passando 
de R$ 401,63 para R$ 414,03. Deste modo, a capital paranaense teve o décimo 

primeiro maior valor entre as capitais pesquisadas. Em 12 meses (comparação de 
fevereiro de 2019 com fevereiro de 2018), a variação foi de 5,38% e no ano de 2019 
(jan-fev) teve queda de -1,20%. 

 
Dos 13 produtos pesquisados, seis registraram alta em fevereiro de 2019 em relação 

a janeiro de 2019: a batata (27,82%), o feijão preto (21,80%), a banana (7,46%), a 
manteiga (3,53%), o leite (2,34%) e o pão francês (1,19%). Por outro lado, seis itens 
tiveram queda: o açúcar (-1,83%), a farinha de trigo (-1,53%), o café (-1,27%), o 

tomate (-1,17%), o arroz (-0,81%) e a carne (-0,08%). Um produto o preço se 
manteve estável, o óleo de soja. 

 
Em 12 meses, oito produtos apresentam aumento: a batata (53,81%), o feijão 
(30,09%), a farinha de trigo (16,22%), o leite (15,89%), a manteiga (7,30%), o arroz 

(5,17%), o pão francês (4,62%) e a carne (4,59%). 
 

Feijão, alface e batata elevam IPC de Curitiba 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 12-03-2019) 
 

 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Curitiba, calculado pelo Ipardes, teve 

aumento de 0,28% na apuração da última quadrissemana de fevereiro, 
correspondente ao fechamento do mês. O contraste frente aos valores negativos 

observados nas quadrissemanas anteriores se deve, principalmente, à aceleração em 
grupos como Alimentação e Bebidas, Vestuário e Comunicação. 
 

Essa ascensão do IPC também é constatada na comparação com os resultados 
anteriores de janeiro de 2019 (-0,41%) e de fevereiro de 2018 (-0,18%). Com essa 

trajetória, o índice acumulado nos últimos 12 meses alcançou a taxa de 3,80%. 
Entretanto, por conta da variação negativa de janeiro, o índice acumulado durante o 
ano é de -0,13%. 

 
O avanço do IPC mensal refletiu aumentos em cinco dos nove grupos de despesas. A 

maior alta foi de 1,66%, em Alimentos e Bebidas, com destaques para reajustes de 
preços em feijão-preto (28,73%), alface (49,67%), batata-inglesa (35,41%), e ovo 
de galinha (24,80%). 

 

https://www.bemparana.com.br/noticia/cesta-basica-de-curitiba-sobe-309-e-a-batata-e-o-feijao-preto-sao-os-viloes
https://www.bemparana.com.br/noticia/feijao-alface-e-batata-elevam-ipc-de-curitiba


Na sequência, o grupo Vestuário teve alta de 1,10% devido, principalmente, às 
variações de 4,02% em terno e de 3,88% em calça comprida feminina. Por outro lado, 
os preços de tênis adulto e sapato e bota masculinos caíram 3,57% e 1,56%, 

respectivamente. 
 

Os serviços de telefone fixo residencial, com reajuste médio de 2,02%, resultaram na 
principal influência sobre o aumento de 1,13% do grupo Comunicação. Já a alta de 

4,19% em perfume contribuiu para a aceleração de 0,28% do grupo Saúde e Cuidados 
Pessoais. 
 

Movimento inverso foi observado em Despesas Pessoais, com retração de 0,27%, 
correspondendo às influências de pacotes turísticos nacionais (-4,03%), empregada 

doméstica (-2,24%) e pacotes turísticos internacionais (-3,20%). 
 
Da mesma forma, o grupo Transporte apresentou queda de 0,43%, correspondendo à 

segunda maior contribuição na formação da taxa do IPC. Nesse segmento, as 
influências foram os decréscimos de 23,59% em passagem aérea, 13,48% em tarifa 

de ônibus interestadual, 3,11% em IPVA, 0,76% em gasolina comum e 4,38% em 
seguro voluntário de veículo. 
 

Os destaques de alta para o grupo foram automóvel nacional usado (0,43%), conserto 
de veículo (2,30%), automóvel importado zero km (1,83%) e automóvel nacional zero 

km (0,49%). 
 
O pequeno decréscimo de 0,05% em Artigos de Residência esteve atrelado aos preços 

menores de televisão (-2,80%) e conjunto estofado (-6,21%). Entre os demais 
resultados, verificou-se estabilidade, com o grupo Habitação, variando em 0,01%, e 

Educação, com leve retração de 0,02%. 
 

Aneel propõe taxa mínima de retorno de 7,11% para geração e transmissão 
em 2019 

13/03/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 12-03-2019) 

 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs hoje que a taxa mínima de 
retorno para empresas de geração e transmissão do setor elétrico seja de 7,11% em 

2019. Para 2018, o valor a ser aplicado seria retroativo e corresponderia a 7,32%. 
Para os anos seguintes, o valor será atualizado conforme os parâmetros a serem 

definidos pela Aneel neste processo.  
 
Atualmente, segundo o relator do processo, diretor Rodrigo Limp, a taxa mínima de 

retorno da geração está em 6,64%, e para transmissão, 7,16%. No caso da geração, 
essa taxa é válida apenas para usinas que operam no regime de cotas. O chamado 

“custo médio ponderado de capital” (WACC, na sigla em inglês), é um indicador 
utilizado para definir a remuneração das empresas do setor.  

 
A taxa mínima de distribuição, desde 2015 em 8,09%, está mantida até o fim de 2019, 
mas será revista ainda neste ano. A diretoria da Aneel propõe que o WACC de todos 

os segmentos deverá seguir a mesma metodologia, mas cada setor terá um valor 
próprio – uma vez que há diferença no regime das distribuidoras.  

 
“A ideia é manter a mesma metodologia (para distribuidoras), com tratamento da 
diferenciação do regime regulatório, e naturalmente, aperfeiçoamentos decorrentes 

da audiência pública”, disse Limp.  
 

Limp propôs mudanças significativas para a metodologia do WACC para geração e 
transmissão. No cálculo do custo de capital de terceiros, a Aneel considerou a 
predominância da participação de debêntures nas captações realizadas pelo setor nos 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/aneel-propoe-taxa-minima-de-retorno-de-711-para-geracao-e-transmissao-em-2019/
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últimos cinco anos. Hoje, a Aneel usa uma cesta de indicadores econômicos para fazer 
o cálculo do custo de capital de terceiros.  
 

Segundo a Aneel, nos últimos cinco anos, as debêntures foram responsáveis por 45% 
das operações do setor, enquanto o BNDES ficou com 23%; bancos privados, com 

18%; bancos públicos, com 9%; e 5% com a Eletrobras. “Considerando os benefícios 
das debêntures, como a transparência, já que todos os dados são públicos, e a 

reprodutibilidade desses dados, entendemos que a utilização das debêntures é mais 
adequada do que o modelo que vinha sendo adotado”, disse.  
 

A Aneel propôs também considerar dados contábeis de uma empresa do setor avaliada 
como eficiente, cuja relação dívida/ebitda é de 2,5 vezes, em vez dos dados contábeis 

de várias empresas do setor para o modelo regulatório.  
 
A proposta da Aneel para a definição do WACC do setor de geração e transmissão é 

utilizar como referência para a taxa livre de risco a remuneração do título do Tesouro 
NTN-B de cinco anos, no lugar em vez da taxa livre de risco do Tesouro Norte-

Americano associada a um prêmio de risco do mercado brasileiro. “Nossa meta é, 
quanto mais pudermos usar indicadores do mercado brasileiro, mais saudável o nosso 
processo”, disse.  

 
Já para o cálculo do prêmio de risco de mercado, porém, a Aneel ainda vai utilizar os 

indicadores do mercado norte-americano, pois ainda não haveria segurança para 
utilizar dados nacionais.  
 

A proposta ficará aberta em audiência pública entre os dias 14 de março e 22 de abril, 
com sessão presencial na Aneel no dia 4 de abril. 

 

Depois de dois meses, gasolina volta ao patamar dos R$ 4 o litro em Curitiba 

13/03/2019 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 12-03-2019) 

 

 
Litro da gasolina nos postos de Curitiba tem preço de até R$ 4,17 (Foto: Franklin de 

Freitas)  
 
Em dezembro de 2018 o preço médio do litro da gasolina em Curitiba baixou dos R$ 

4 depois de meses oscilando acima deste valor. O fato foi comemorado pelo 
consumidor à época. Mas o combustível mais barato durou pouco mais de dois meses. 

Desde o final de fevereiro os postos voltaram a remarcar o preço da gasolina e em 
março ele voltou a romper a barreira dos R$ 4, sendo vendido até R$ 4,17 o litro, 
nesta terça-feira (13). 

 
No final do ano passado o preço do combustível teve queda depois de sucessivas 

reduções nas refinarias e, da mesma forma, o preço voltou a subir por causa dos 
reajustes feitos pela Petrobras desde o início do ano. Desde janeiro os seguidos 

aumentos na gasolina já somam 17,3% nas refinarias.Somente neste mês de março 
já foram quatro aumentos seguidos, informa o Sindicato dos Postos, o 
Sindicombustíveis-PR. 

 
E não é apenas a gasolina. No Diesel, as altas seguidas nas refinarias da Petrobras já 

somam acréscimo de 16% em 2019. O etanol, por outro lado, também acumula grande 
alta nas usinas. Nos últimos trinta dias, teve alta de 21,05% nas usinas. Estes dados 

https://www.bemparana.com.br/noticia/depois-de-dois-meses-gasolina-volta-ao-patamar-dos-r-4-o-litro-em-curitiba


são fornecidos pela mais recente pesquisa CEPEA/ESALQ, divulgada em 8 de março 
de 2019. 
 

Nesta terça, o Sindicombustíveis emitiu uma nota criticando essa forma de repasses 
dos preços. “Os postos representam o último elo até o combustível chegar ao 

consumidor final, e por isso são o lado mais exposto e cobrado a dar explicações”, diz 
a nota. 

 
“O Sindicombustíveis aproveita para reforçar uma questão que vem denunciando 
desde o ano passado: as companhias distribuidoras, de maneira geral, têm repassado 

as altas da Petrobras com grande agilidade. Por outro lado, demoram ou não repassam 
na integralidade as baixas”, continua a nota da entidade sindical. “Entendemos assim 

que é uma grande injustiça direcionar aos postos, que também são vítimas, os 
questionamentos sobre as altas recentes. Estes questionamentos devem ser dirigidos 
ao governo federal, Petrobras e distribuidoras. 

 

Matriz da Ford nos EUA confirma fechamento de fábrica em São Bernardo 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 12-03-2019) 
 
Sindicalistas viajaram a Dearborn para tentar reverter decisão anunciada em 

fevereiro  
 

A decisão de fechar a unidade da Ford em São Bernardo do Campo, na Grande São 

Paulo, foi confirmada pela direção mundial da montadora, informou o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC (SMABC) aos trabalhadores da fábrica em assembleia realizada 
nesta terça-feira (12). 

 
Representantes do sindicato se reuniram com dirigentes da Ford em Dearborn, nos 

Estados Unidos, na quinta-feira (7) para tentar reverter a decisão anunciada pelo 
presidente da Ford para América do Sul, Lyle Watters, no dia 19 de fevereiro. 
 

"Nós chegamos nos Estados Unidos com a expectativa de uma negociação, mas o que 
houve foi uma reunião de prestação de contas. Encontramos uma direção da empresa 

fechada na decisão que tomaram. Até de maneira cega, porque não conseguiam 
contestar os números que apresentávamos", contou Rafael Marques, ex-presidente do 
sindicato, atual presidente do TID (Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento) e 

um dos membros da comitiva dos metalúrgicos. 
 

Segundo o coordenador do Comitê Sindical (CSE) na Ford, José Quixabeira de 
Anchieta, o Paraíba, os sindicalistas reforçaram junto à direção da montadora a 
versatilidade da mão de obra da unidade, já que os trabalhadores operam tanto na 

linha de automóveis como na de caminhões. 
 

Atualmente, a fábrica de São Bernardo produz o Ford Fiesta e dois tipos de caminhões 
—segmento que será abandonado pela montadora na América do Sul. 
 

Os sindicalistas argumentaram também sobre o impacto social que representaria o 
fechamento da fábrica. Cerca de 3.000 empregos diretos seriam afetados, além de 

uma cadeia produtiva calculada em 24 mil trabalhadores, segundo estimativa do 
sindicato e do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos). 
 
Marques disse que a comitiva apresentou alternativas à direção global, como 

transformar a fábrica de São Bernardo em um modelo para a reestruturação proposta 
pela montadora. "A Ford vive um momento mundial em que quer romper com produtos 

menos rentáveis, manter os mais convencionais e começar a migração rápida do 
negócio para os carros do futuro: autônomos, elétricos, com alta conectividade. Ao 
invés de fechar São Bernardo, poderíamos converter a fábrica em um modelo de 
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desenvolvimento dessa nova diretriz", afirma Marques, acrescentou que a empresa 
não topou. 
 

Outra opção levantada, segundo o metalúrgico, foi suspender o fechamento da fábrica 
enquanto um comprador para a unidade é procurado. A comitiva teve a confirmação 

da direção global de que três grupos estão interessados em adquirir a fábrica, 
informação que já vinha sendo anunciada pelo governador de São Paulo, João Doria 

(PSDB). 
 
Na semana passada, o tucano lançou um programa de incentivos fiscais para 

montadora que investirem mais de R$ 1 bilhão e criarem ao menos 400 postos de 
trabalho no estado. Um eventual comprador da fábrica da Ford em São Bernardo 

poderia se beneficiar da iniciativa. 
 
"Já que estão querendo negociar a fábrica com outra interessada, poderiam suspender 

o anúncio de fechamento, porque isso desvaloriza os ativos da empresa. Com isso, a 
gente melhoraria o ambiente local no Brasil, o ambiente interno para os trabalhadores, 

e entraríamos em um processo de negociação para que esse comprador apareça 
concretamente", disse Marques, observando que a proposta também não foi aceita. 
Nem Doria nem a direção global da Ford informam quem são as três montadoras 

interessadas na unidade. 
 

O presidente do SMABC, Wagner Santana, o Wagnão, disse que agora o sindicato vai 
trabalhar para manter os empregos da planta independentemente de quem seja o 
eventual novo proprietário. O sindicato pediu para a direção da Ford que a entidade 

fosse envolvida nas negociações de venda da fábrica. 
 

"Quanto a isso, disseram que nossa reivindicação era correta. Estamos aguardando 
um retorno", afirma Marques. 
 

O sindicato quer ainda ser recebido por Jair Bolsonaro antes que ele embarque para 
os Estados Unidos, onde deve encontrar o presidente Donald Trump na próxima terça-

feira (19). Para o presidente do sindicato, o fechamento da unidade deveria ser uma 
das prioridades do encontro. 
 

Na assembleia, os trabalhadores decidiram manter a mobilização iniciada em 19 de 
fevereiro. A paralisação continua até quinta-feira (14), quando os metalúrgicos terão 

uma nova assembleia. 
 
Marques observa, no entanto, que manter a fábrica ininterruptamente paralisada não 

é interessante para os trabalhadores. "Se há empresas interessadas na unidade, elas 
vão querer ver a fábrica funcionando." 

 

Metalúrgicos da Ford tentam segurar empregos no caso de venda da fábrica 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 12-03-2019) 
 
 

 
 

 
 
 

Sindicato quer participar da transação com eventuais compradores da 
unidade  
 

Os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que viajaram aos Estados 
Unidos ouviram da matriz da Ford em Dearborn o que já se imaginava: a montadora 
se mantém irredutível em sua decisão de fechar a fábrica de São Bernardo do Campo 
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(SP). Diante disso e da perspectiva de venda da unidade, os trabalhadores exigem 
agora a garantia de manutenção dos empregos no momento da negociação, que já 
teria três interessados, entre eles o Grupo Caoa. 

 
“Para nós não importa que seja brasileiro ou internacional, mas que se comprometa 

com os empregos. Não permitiremos que um acordo de compra e venda seja feito sem 
que inclua a garantia de que estes trabalhadores continuarão aqui”, afirmou o 

presidente do sindicato, Wagner Santana, durante assembleia realizada na fábrica na 
manhã de terça-feira, 12.  
 

O coordenador do comitê sindical na Ford, José Quixabeira de Anchieta, que também 
viajou para os Estados Unidos, divulgou detalhes da reunião. “Apresentamos vários 

argumentos para a manutenção da planta. Reforçamos a versatilidade da mão de obra, 
já que pelo acordo feito aqui os trabalhadores são os únicos que atuam tanto na linha 
de automóveis como na de caminhões”, diz.  

 
Rafael Marques, ex-presidente do sindicato e trabalhador na Ford, também fez parte 

da comitiva que se encontrou com os representantes da montadora em Dearborn: “A 
direção não tinha resposta aos argumentos que apresentamos. Os caminhões são um 
acerto da Ford no Brasil. Não conseguimos entender a decisão de abandonar esse 

produto, esse mercado e esses trabalhadores”, ressalta.  
 

Terminada a assembleia, os trabalhadores decidiram manter a mobilização iniciada em 
19 de fevereiro, quando a empresa anunciou o fechamento da unidade. A paralisação 
continua até o dia 14, quando os metalúrgicos terão nova assembleia em frente à 

fábrica.  
 

Deputados baianos pedirão explicações a ministro sobre ameaça a Ford 

13/03/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 12-03-2019) 
 

Carlos da Costa disse que montadora teve subsídios em Camaçari e cobrou 
ação social no ABC  
 

Deputados e senadores da Bahia vão solicitar explicações ao Ministério da Economia 
sobre a ameaça de retaliação à Ford, caso a empresa não faça uma ação social para 
compensar o fechamento de sua fábrica de caminhões em São Bernardo do Campo 

(SP). 
 

Na última quinta-feira (7), o secretário de Produtividade do Ministério da Economia, 
Carlos da Costa, cobrou da montadora um plano detalhado de mitigação do impacto 
da sua decisão. Ele argumentou que a empresa deve isso à sociedade por ter recebido 

R$ 7,5 milhões em subsídios nos últimos cinco anos, conforme revelou a Folha. 
 

A questão é que a fábrica de São Bernardo do Campo (SP) atualmente não dispõe de 
subsídios federais. 
 

Os benefícios tributários para a Ford estão concentrados na unidade de Camaçari (BA). 
Na Bahia, existe um regime regional de redução de IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados). 
 

A situação alarmou os parlamentares que representam a Bahia no Congresso  —39 
deputados federais e 3 senadores— e tornou-se a principal pauta da reunião da 
bancada estadual, que acontece nesta quarta-feira (13) em Brasília. 

“Espero que tudo não passe de um mal entendido. Caso contrário, isso será entendido 
como uma agressão à Bahia”, afirmou o deputado Felix Mendonça Junior (PDT), 

coordenador da bancada. 
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Segundo ele, os parlamentares baianos vão escolher dois ou três emissários para pedir 
explicações ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Questionado pela reportagem se 
uma eventual retaliação do governo à Ford pode comprometer o apoio da bancada à 

reforma da Previdência, Felix Junior disse que sim. 
 

O deputado argumentou que a manutenção das atividades da Ford em Camaçari (BA) 
é um assunto suprapartidário, pois tem apoio de todos os representantes da bancada, 

independente da posição política. A montadora gera 7,5 mil empregos diretos na 
região. 
 

"Não faz nenhum sentido vincular as duas unidades, porque o encerramento das 
atividades do município paulista foi provocado por uma decisão global da Ford de sair 

do mercado de caminhões", sustentou Felix Junior. 
 
Em entrevista à Folha no dia seguinte à reunião com a montadora e representantes 

da prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), Costa confirmou que espera da Ford 
uma atitude socialmente responsável por conta dos subsídios que já recebeu. Ele, no 

entanto, negou que tenha vinculado as fábricas de São Bernardo do Campo (SP) e 
Camaçari (BA). 
 

Volkswagen alerta para corte de empregos por queda de margens e 

investimento em elétricos 

13/03/2019 – Fonte: DCI (publicado em 12-03-2019) 
 
A Volkswagen vai cortar empregos em estratégia para acelerar o lançamento de carros 

elétricos e reverter queda em margens de lucro, disse a montadora alemã nesta terça-
feira. 

 
A empresa disse que planeja lançar quase 70 novos modelos elétricos até 2028, com 
o objetivo de colocar-se na vanguarda da mudança do setor para carros de emissão 

de poluentes zero. 
 

No entanto, a montadora afirmou que os investimentos para reorganizar fábricas, bem 
como movimentos cambiais adversos e a desaceleração das vendas desencadeada por 
novos testes para certificação de níveis de emissões de poluentes, levaram a uma 

queda nas margens de lucro das marcas Volkswagen, Skoda, Audi e Porsche no ano 
passado. 

 
O grupo disse que vai alinhar a remuneração de executivos e os bônus para ficarem 
mais perto dos níveis de lucratividade e reduzirá complexidade da produção e o 

número de funcionários necessários. A empresa não informou quantas demissões 
pretende fazer no processo. 

 
A margem de vendas da marca Volkswagen caiu para 3,8 por cento no ano passado, 

de 4,2 por cento em 2017. 
 
O presidente-executivo da Volkswagen, Herbert Diess, disse que não foi possível 

fechar um acordo com os sindicatos para aumentar a rentabilidade da marca 
Volkswagen em 2018. O grupo agora está focado em cortes de custos na marca e na 

Audi. 
 
"O custo do trabalho é uma grande preocupação para nós. Faz parte da disputa que 

estamos tendo atualmente com sindicatos. Nosso plano era melhorar a produtividade 
e diminuir os custos e isso não deu certo em 2018", disse Diess a analistas após os 

resultados anuais da empresa.  
 
A Volkswagen está se preparando para lançar um novo carro elétrico compacto, 

conhecido como ID, em 2020, como parte de uma estratégia que prevê a fabricação 
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de 22 milhões de carros elétricos até 2028, apesar da incerteza sobre o nível de 
demanda por esses veículos. 
 

Volkswagen diz que vai cortar empregos para reverter queda de lucro e 

acelerar lançamento de elétricos 

13/03/2019 – Fonte: G1 (publicado em 12-03-2019) 
 

Grupo é o terceiro grande a anunciar demissões ou fechamento de fábricas 
em busca de melhores resultados financeiros. GM e Ford lançaram mão 
dessas medidas recentemente. 

Por G1 
  

 
 
 

 
 

 
 
Herbert Diess, presidente do Grupo Volkswagen, apresenta os resultados da 

companhia nesta terça (12) em Wolfsburg, na Alemanha — Foto: Fabian 
Bimmer/Reuters 

 
O Grupo Volkswagen afirmou nesta terça-feira (12) que vai cortar empregos a fim de 
acelerar o lançamento de carros elétricos e reverter queda em margens de lucro. 

 
A empresa disse que planeja lançar quase 70 novos modelos elétricos até 2028, para 

ficar na vanguarda da mudança do setor para carros de emissão de poluentes zero. 
Nesta terça, ao apresentar o balanço anual, a companhia divulgou que houve uma 
queda nas margens de lucro das marcas Volkswagen, Skoda, Audi e Porsche no ano 

passado. 
 

Como motivos, citou investimentos para reorganizar fábricas, movimentos cambiais 
adversos e a desaceleração das vendas, desencadeada por novos testes para 
certificação de níveis de emissões de poluentes. 

 
O grupo disse que vai mexer na remuneração de executivos e os bônus, para ficarem 

mais perto dos níveis de lucratividade, e que reduzirá a complexidade da produção e 
o número de funcionários. 
 

A empresa não informou quantas demissões pretende fazer no processo e nem em 
que locais elas deverão ocorrer. 

 
O foco será em cortes de custos na marca Volkswagen e na Audi. 

O presidente-executivo do grupo, Herbert Diess, disse que não foi possível fechar um 
acordo com os sindicatos para aumentar a rentabilidade da marca Volkswagen em 
2018. A margem de vendas caiu para 3,8% no ano passado, de 4,2% em 2017. 

 
"O custo do trabalho é uma grande preocupação para nós. Faz parte da disputa que 

estamos tendo atualmente com sindicatos. Nosso plano era melhorar a produtividade 
e diminuir os custos e isso não deu certo em 2018", afirmou Diess a analistas, segundo 
a agência Reuters. 

 
GM e Ford 

A Grupo Volkswagen é o terceiro gigante do setor automotivo a anunciar cortes de 
empregos em busca de melhores resultados financeiros. 
A General Motors (GM) anunciou no fim do ano passado um plano para fechar 

fábricas e demitir trabalhadores na América do Norte. 
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No Brasil, onde é líder em vendas com a marca Chevrolet, a GM tem negociado redução 
de salários, entre outras medidas. O presidente para a região chegou a alertar 
funcionários sobre 'momento crítico que exige sacrifícios de todos'. 

 
A Ford anunciou, no último dia 19, o fechamento da fábrica de São Bernardo do 

Campo (SP), a mais antiga da montadora no Brasil. Com ela, encerrará a produção 
de caminhões na América do Sul, o que a empresa justificou como "um importante 

marco no retorno à lucratividade sustentável de suas operações" na região. 
 
A montadora também está fazendo cortes na Europa e, segundo a Reuters, 

demitindo trabalhadores na China. 
 

Recentemente, Ford e Volkswagen anunciaram uma aliança para produção de 
veículos. 
 

Volkswagen planeja vender 22 milhões de elétricos em 10 anos 

13/03/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 12-03-2019) 

 

 
Companhia anuncia “mudança radical” e amplia a meta de lançamentos para 
70 novos modelos com a tecnologia até 2028  

 
O Grupo Volkswagen tem sido rigoroso em seu esforço de transformação. O COE da 

companhia, Herbert Diess, anunciou na terça-feira, 12, que a empresa vai “mudar 
radicalmente”. Ao revelar seu balanço financeiro do primeiro bimestre do ano o 
executivo apontou que a fabricante vai ampliar de 50 para 70 o número de modelos 

elétricos que serão lançados até 2028. Com isso, a meta é alcançar a venda de 22 
milhões de unidades com a tecnologia em 10 anos.  

 
Além de diversificar a fonte energética dos carros, a Volkswagen divulgou ainda o 
plano de se transformar em uma empresa neutra em emissões de CO2 até 2050. Com 

o anúncio a companhia dá um passo além do que já anunciou em fevereiro, quando 
apontou que está planejando a produção da gama de elétricos I.D. para que ela seja 

neutra em emissões de gases de efeito estufa.  
 

“Estamos assumindo a responsabilidade em relação às principais tendências 
para o futuro – principalmente quando se trata de proteção ao meio 

ambiente”, declarou Diess em apresentação aos investidores.  

 
Segundo ele, a estratégia garantirá que a companhia acompanhe a mudança 

dramática no sistema de mobilidade individual que deve acontecer nos próximos anos. 
Com este movimento, a companhia se adequa às metas climáticas do Acordo de Paris 
e distancia a sua imagem do dieselgate, a fraude em 11 milhões de carros vendidos 

globalmente que poluíam mais do que o permitido. “Vamos sistematicamente alinhar 
a nossa produção e as etapas da cadeia de valor à neutralidade em emissões de CO2”, 

disse o executivo.  
 
A empresa vai trabalhar para reduzir gradativamente as emissões – até 2025 a 

diminuição deve chegar a 30%. Em seguida, vai investir para que a energia usada no 
abastecimento dos seus carros e operações venham de fontes limpas e, por fim, usará 

ferramentas de compensação ambiental para o restante das emissões. 
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€ 30 BILHÕES DE INVESTIMENTO EM ELÉTRICOS  

 
Para garantir o projeto de eletrificação dos carros do Grupo Volkswagen, a companhia 
investirá € 30 bilhões até 2023 e, com isso, quer que 40% de suas vendas sejam de 

modelos com a tecnologia até 2030. O primeiro carro fruto deste esforço a chegar ao 
mercado é o Audi E-Tron, seguido pelo Porsche Taycan e depois pela família 

Volkswagen ID.  
 
A mudança no perfil dos produtos implica também na atração de novos fornecedores. 

Por enquanto LG, Chem, SKI, CTL e Samsung são as empresas certificadas 
globalmente para fornecer as células de bateria dos carros.  

 

Toyota e agência espacial japonesa combinam esforços para desenvolver 
veículo lunar 

13/03/2019 – Fonte: DCI (publicado em 12-03-2019) 
 

A Toyota, uma das maiores montadoras do mundo, e a agência espacial do Japão 
disseram nesta terça-feira que concordaram em cooperar no desenvolvimento de um 
veículo lunar tripulado que funciona com tecnologia de células de combustível. 

 
Embora o Japão não tenha planos de fabricar um foguete tripulado capaz de levar as 

pessoas ao espaço, o veículo de exploração lunar poderá ser uma grande contribuição 
para um programa internacional de sondas espaciais no futuro, informou a Agência de 
Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA). 

 
O veículo "será um elemento importante de apoio à exploração lunar humana, que 

imaginamos que acontecerá nos anos 2030", disse o vice-presidente da JAXA, Koichi 
Wakata, em um simpósio em Tóquio. 

 
"Nosso objetivo é lançar um veículo no espaço em 2029." O veículo lunar ainda está 
no estágio conceitual, mas uma ilustração no comunicado de imprensa mostrou um 

veículo de seis rodas que se assemelhava a um veículo blindado de transporte de 
pessoal. 

 

Maxion Wheels fará rodas de alumínio na China com a Dongfeng 

13/03/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 12-03-2019) 

 
Empresas firmam sociedade meio a meio para construir fábrica com 

capacidade para 2 milhões de unidades/ano  
 

No mesmo dia que o grupo Iochpe-Maxion divulgou balanço com faturamento 
e lucros robustos, a multinacional brasileira anunciou nova expansão internacional. 

Sua divisão Maxion Wheels firmou contrato de sociedade meio a meio com a 
Dongfeng para a construção de uma nova fábrica de rodas de alumínio para 

veículos leves China. O sócio chinês é uma das maiores empresas automotivas do 
país, produz autopeças e veículos com marca própria e em associações com 
montadoras estrangeiras, como o Grupo PSA.  

 
A Dongfeng Maxion Wheels, como será chamada a joint venture, construirá a nova 

planta com capacidade de produzir 2 milhões de rodas por ano na província de Hubei.  
 
O início das operações previsto para o terceiro trimestre de 2020, com a geração de 

450 empregos diretos. A Maxion investirá € 8 milhões no negócio e a Dongfeng deverá 
aportar recursos semelhantes na unidade.  

 
“Aumentar a presença na Ásia é uma das prioridades da Iochpe-Maxion”, disse Marcos 

https://www.dci.com.br/neg%C3%B3cios/toyota-e-agencia-espacial-japonesa-combinam-esforcos-para-desenvolver-veiculo-lunar-1.785834
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Oliveira, presidente da empresa. A Maxion já tem uma fábrica de rodas de aço para 
veículos pesados na China, com volumes bem menores.  
 

O objetivo agora é fazer uma ofensiva no segmento de rodas de alumínio em países 
asiáticos, incluindo o mercado chinês, o maior do mundo para o componente. A 

empresa também realiza investimentos para a expansão de sua linha de rodas de 
alumínio já existente na Tailândia e termina a construção de outra fábrica na Índia. 

 
“Quando fizemos o primeiro investimento na China, em 2008, o objetivo era exportar 
para a Europa, mas as condições mudaram e a operação se focou no mercado chinês. 

Agora, com a produção de rodas de alumínio vamos atingir onde está a maior 
demanda”, acrescentou Oliveira.  

 

NTN investe R$ 3,5 milhões em centro de distribuição 

13/03/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 12-03-2019) 

 

 
Instalação erguida na região metropolitana de Curitiba vai suprir todo o território 
nacional  
 

A fabricante de rolamentos NTN investiu R$ 3,5 milhões em um novo centro de 
distribuição em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O local 

terá capacidade de armazenamento para mais de 3 mil itens e vai atender todo o 
território nacional. Esta é a segunda operação da empresa no Paraná, onde tem uma 
fábrica em Fazenda Rio Grande. 

 
O Grupo NTN também atua em Guarulhos (SP), produzindo juntas homocinéticas. De 

acordo com o presidente da NTN Rolamentos do Brasil, Mathieu Ollier, o centro de 
distribuição permitirá a ampliação do estoque em quantidade e diversidade de itens.  

 
“Com a reorganização de um estoque local, o crescimento em vendas para os 
segmentos industrial e automotivo será um resultado decorrente", conclui Ollier.  

 
O novo espaço terá 3,6 mil metros quadrados e cerca de 4 mil posições-palete, com 

possibilidade de ampliação para 5,5 mil, além de outras 4 mil posições para caixas em 
prateleiras.  
 

Mercedes-Benz planeja vender 8 mil ônibus em 2019 

13/03/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 12-03-2019) 

  
O mercado brasileiro de ônibus deve fechar 2019 com alta de 6% sobre o ano 
passado. Serão cerca de 16 mil veículos até o fim do ano e a Mercedes-Benz quer 

ao menos a metade disso.  
 

Os maiores volumes da marca estarão concentrados em modelos urbanos, rodoviários 
e de fretamento. Neste primeiro bimestre, dos 3,1 mil ônibus emplacados, perto de 
1,5 mil foram montados sobre chassis Mercedes.  

 
“A taxa Selic está atrativa e por isso motiva os frotistas”, afirma o diretor de vendas 

e marketing de ônibus da montadora, Walter Barbosa. O executivo recorda que 2018 
já havia sido um ano de recuperação, com alta de 28,3%. Como forma de garantir sua 
participação de mercado, a Mercedes-Benz ampliou o investimento em sua frota de 

demonstração.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28861/ntn-investe-r-35-milhoes-em-centro-de-distribuicao
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“A cada biênio investíamos entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões em nossa 

frota própria de ônibus de demonstração. Para o período 2019-2020 serão 
R$ 12 bilhões”, afirma Barbosa. 

 

A frota atual de demonstração conta com uma equipe de seis profissionais dedicados 
e é composta por 21 ônibus. Eles foram encarroçados por Busscar, Caio, Comil, 

Marcopolo e Neobus. Do total, 11 são modelos rodoviários.  
 
“Eles estão equipados com as tecnologias que queremos demonstrar e que trazem 

redução de consumo e aumento de segurança”, recorda Barbosa. De acordo com a 
Mercedes, num ônibus O 500 RSD (modelo com três eixos e tração 6x2) equipado com 

pacote de tecnologias para redução de consumo, a economia de diesel foi de 5%.  
 
Numa frota de mil unidades fazendo o trajeto São Paulo-Belo Horizonte sobrariam R$ 

8,6 milhões por ano no caixa da empresa.  
 

Além do pacote de economia, os ônibus de demonstração recebem também 
tecnologias de segurança como o ACC (controlador automático de velocidade capaz de 
atuar também sobre os freios), controles de tração e de estabilidade, assistente de 

permanência na faixa de rodagem e monitoramento da pressão dos pneus, entre 
outros equipamentos. 

 
“Esses itens despertam bastante interesse em trajetos de serra ou com velocidade 
média mais alta”, recorda o executivo. A frota da Mercedes realizou 24 demonstrações 

em 2018, que resultaram em 134 unidades vendidas.  
 

Este ano serão 80 demonstrações, o que aumenta bastante a possibilidade de 
fechamento de negócios. Os ônibus são cedidos em contratos de comodato de 30 ou 

60 dias.  
 
 

MAIS ATENÇÃO AO VAREJO 

 
A partir do segundo semestre a Mercedes-Benz começa a trabalhar com uma pequena 
equipe voltada ao varejo, traduzido naquelas pequenas empresas com dois a cinco 

ônibus apenas, mas que respondem por 30% do segmento de ônibus.  
 

Além do trabalho nos concessionários, uma equipe fará ações para captar novos 
clientes de pequeno porte oferecendo veículos, serviços de manutenção e 
gerenciamento de frota.  

 

Daimler AG e BMW Group unem forças para desenvolver tecnologias de 
condução autônoma 

13/03/2019 – Fonte: CIMM (publicado em 12-03-2019) 

 
Marcas esperam que as novidades estejam disponíveis em meados de 2020 
 

A Daimler AG e o BMW Group estão unindo forças para o desenvolvimento de novas 

tecnologias de condução autônoma e sistemas de assistência ao motorista. As duas 
empresas assinaram um Memorando de Entendimento para formalizar a parceria, que 

é fundamental para a mobilidade do futuro e representa uma cooperação estratégica 
de longo prazo cujo objetivo é disponibilizar no mercado essas tecnologias até meados 
dos anos 2020. 

 
Por meio do acordo, as empresas poderão compartilhar as suas expertises e 

experiências de modo a acelerar o desenvolvimento das futuras tecnologias, com ciclos 
de inovação mais curtos. Além da sinergia e pioneirismo, para ambas as empresas a 
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segurança dos ocupantes e dos pedestres é um tema fundamental para a 
confiabilidade destes novos sistemas. 
 

O trabalho conjunto seguirá diversas etapas de automação, como os níveis 3 e 4 
(rodovias) ou até mesmo em áreas urbanas. O desenvolvimento das atuais tecnologias 

de automação não será afetado pela parceria. Além disso, a Daimler AG e o BMW 
Group seguirão realizando parcerias com outras empresas de tecnologias e fabricantes 

de automóveis que podem contribuir para o sucesso da plataforma. 
 

Hyundai investirá mais R$ 125 milhões em fábrica de Piracicaba 

13/03/2019 – Fonte: CIMM (publicado em 12-03-2019) 
 

Aplicação em equipamentos, incluindo robôs, prevê aumento da capacidade 
para 210 mil veículos por ano  
 

A Hyundai anuncia que investirá mais R$ 125 milhões ao longo de 2019 em sua fábrica 

de Piracicaba, no interior paulista, com o objetivo de elevar sua produtividade.  
 

A planta, que opera no limite de sua capacidade desde 2013, é a responsável pela 
produção dos modelos HB20 e o SUV Creta. Com o aporte previsto para ser aplicado 
principalmente em equipamentos de alta tecnologia, incluindo robôs, a capacidade 

deverá aumentar em 30 mil unidades, para 210 mil por ano, informa a empresa em 
comunicado divulgado na segunda-feira, 11.  

 
 
 

 
 

 
 

Fábrica da Hyundai em Piracicaba ganhará mais robôs e equipamentos de alta 

tecnologia para elevar produtividade 
 

Segundo a empresa, com as melhorias, a produção diária será elevada de 36 para 42 
veículos por hora. Em 2017, a empresa já havia aumentado a produção de 34 para 36 
veículos/hora. Desde 2018, quando os volumes de venda da marca começaram a cair, 

não por falta de demanda, mas por falta de capacidade para acompanhar o ritmo de 
vendas dos modelos HB20 e Creta, a companhia vem avaliando as possibilidades de 

aproveitar ainda mais a sua produtividade. 
 
“Nossa fábrica passou por melhorias em diversas áreas, principalmente nas estruturas 

de solda, pintura e montagem, o que torna possível esse aumento na produção e, 
consequentemente, maior capacidade total anual. O volume adicional de 30 mil 

veículos vai atender prioritariamente o mercado brasileiro. Com isso, a Hyundai poderá 
manter sua participação de mercado ao longo do ano”, comenta em nota o presidente 
e CEO da Hyundai no Brasil, Eduardo Jin. 

 
HISTÓRICO 

Inaugurada em setembro de 2012, a fábrica da Hyundai em Piracicaba recebeu 
inicialmente US$ 600 milhões para sua construção. O modelo HB20 – projetado para 

o mercado brasileiro – inaugurou a linha de montagem, que desde então computa a 
produção de mais de 1,08 milhão de veículos, entre HB20 e Creta, este último em 
produção desde 2017 e para o qual a empresa aplicou seu segundo investimento na 

unidade, no total de US$ 130 milhões. 
 

A planta possui uma característica quase única na indústria nacional de veículos, 
porque tem operado, desde sua inauguração, com ocupação acima de 90% da 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17851-hyundai-investira-mais-r-125-milhoes-em-fabrica-de-piracicaba


capacidade instalada. Deste total, mais de 95% de sua produção é dedicada ao 
mercado brasileiro. 
 

O volume restante é destinado para exportação ao Paraguai, Uruguai e mais 
recentemente à Colômbia. 

 
Durante os anos de crise, entre 2015 e 2016, a Hyundai foi a única montadora do País 

a permanecer com o terceiro turno em operação, sem redução de jornada ou no 
número de funcionários. Em 2017, quando a fábrica completou cinco anos no Brasil, a 
Hyundai replicou no País o sucesso mundial que levou cinco décadas para construir. 

 
E em agosto do ano passado, comemorou o volume de 1 milhão de veículos produzidos 

na unidade paulista, estabelecendo um novo recorde na indústria brasileira: menos de 
seis anos para tal volume. 
 


