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REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Por tudo que já se viu na imprensa, 
a proposta de reforma da Previdência 
Social já está pronta para ser encaminhada 
ao Congresso Nacional, onde o Governo, 
de antemão, poderá contar com o apoio do 
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A 
proposta, em seus termos mais simples e 
mais convincentes, deverá configurar 
idade mínima para aposentadoria em 65 
anos, para homens e mulheres, e prazo 
mínimo de 30 anos de contribuição. Em 
média, as mulheres vivem SETE anos 
mais que os homens, portanto, vão receber 
mais benefícios da aposentadoria, ao longo 
dos anos. Não há, pois, por que se 
aposentarem mais cedo. 

O mesmo se pode dizer dos 
militares, cujos líderes já se manifestaram 
a favor da reforma. De um modo geral, os 
militares não querem ir para a reserva com 
menos de 65 anos e, portanto, aceitam 
contribuir por mais de 30 anos. Pode-se 
dizer que não há oposição dos militares à 
proposta de reforma da Previdência, como 
está sendo anunciada pelo Governo, em 
linhas gerais. O Governo não tem por 
que perder tempo com discussões 
desnecessárias. 

Daí que não dá para acreditar no 
que saiu publicado no Valor – 6/2/19, 
sobre a mistura exótica da Reforma da 
Previdência com a legislação trabalhista. 
De acordo com a mensagem do ministro 
Paulo Guedes, por ocasião do jantar 
promovido pelo Poder 360, “a mudança de 
modelo trabalhista estará inserida na 
mesma proposta de emenda constitucional 
que alterará as regras da Previdência. A 
avaliação é de que as mudanças devem 
fazer com que as empresas contratem mais 
jovens, incentivando o ingresso deles 
nesse novo modelo.” 

De acordo com o ministro, a ideia 
é que quem estiver ingressando no 

mercado de trabalho possa escolher entre 
as regras atuais e um modelo mais 
flexível, sem as atuais leis trabalhistas. “O 
novo regime não tem legislação 
trabalhista. O jovem tem o direito de 
escolher. Porta da esquerda: Carta del 
Lavoro, justiça trabalhista, sindicato; você 
tem proteção, você tem tudo, as empresas 
têm que pagar, mas quase não tem 
emprego. É o sistema atual”. “Porta da 
direita: novo regime trabalhista e 
previdenciário, não tem nada disso; “se 
seu patrão fizer alguma besteira com você 
e te tratar mal, vai pra justiça comum.” 

Neste interregno, o Presidente 
Bolsonaro dá sua contribuição e consta 
que teria proposto idade mínima de 62 
anos para homens e 57 para mulheres (!?). 
E mais, sugeriu reduzir a idade de 
aposentadoria no Nordeste, levando em 
conta o nível baixo da expectativa de vida 
da região, o que não tem muita lógica, se 
considerarmos que a situação nas 
principais cidades  do Nordeste é igual a 
da região Sudeste, por exemplo. 

MODELO PEDAGÓGICO DO SENAC 

O Vice-Presidente Administrativo 
da CNC, Dr. Luiz Gastão Bittencourt, em 
debate sobre qualificação profissional na 
TV Câmara (DF), destacou que “o modelo 
pedagógico do Senac foi reformulado nos 
últimos anos e hoje são mais de 800 cursos 
que permitem que a pessoa comece em um 
nível mais básico e vá crescendo ao longo 
do tempo. Luiz Gastão mencionou o alto 
índice de empregabilidade gerado pelos 
cursos, inclusive no Ensino à Distância. 
Também destacou a participação de alunos 
dos cursos do Senac na equipe que 
representa o Brasil no WorldSkills, maior 
torneio internacional de educação 
profissional, com vários prêmios já 
conquistados em diversas categorias. Luiz 
Gastão informou que o Senac formou 
comitês setoriais para debater com os 
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empresários as necessidades de cada um e 
casando a grade de cursos de formação 
profissional para atender a essa demanda. 
Os cursos estão voltados também para a 
atividade de maior vocação de um estado. 
No Nordeste, por exemplo, o Senac 
oferece muitos cursos no setor de turismo, 
uma das grandes vocações da região. Luiz 
Gastão ressaltou a grande diversidade de 
cursos oferecidos pelo Senac e a 
preocupação também de atender a 
população mais carente que precisa se 
qualificar para o mercado de trabalho. 
Outra questão abordada por ele foi o 
modelo pedagógico dos cursos do Senac, 
que buscam também trabalhar a cidadania, 
as relações interpessoais e o 
comportamento, desenvolvendo 
habilidades fundamentais para a formação 
humana. Muitos outros aspectos e 
especificidades dos cursos do Senac foram 
explicados por Luiz Gastão, mostrando a 
importância da atuação do Senac e os 
resultados alcançados na qualificação 
profissional.”  

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
PATRONAL 

O presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Acre (Fecomércio/AC) e Vice-
Presidente Financeiro da CNC, Leandro 
Domingos, alerta o empresariado local 
quanto ao recolhimento da Contribuição 
Sindical Patronal. Em 2019, teve prazo de 
pagamento estendido até o próximo dia 28 
de fevereiro. 

A contribuição é utilizada para 
custear atividades de entidades patronais 
representativas quanto aos interesses do 
empresário do comércio frente aos órgãos 
públicos, subsidiar o Fundo de Amparo ao 
Trabalho (FAT) e, principalmente, trazer o 
empresário para juntos de conselhos 
importantes. O recolhimento serve 
justamente para que o empresário consiga 
ver, efetivamente, sua representatividade 
de modo mais incisivo diante das situações 
exigentes. 

“A contribuição foi criada para o 
custeio das entidades sindicais, e a 
federação [do Comércio] tem todo um 
trabalho de defesa do empresário. Ela [a 
Federação] tem uma Comissão no 
Parlamento, onde podemos identificar 
alguns projetos que podem dificultar a 
vida do empresário. Assim, podemos 
articular junto aos parlamentares uma 
forma de melhorar o comércio”, explica o 
presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/ 
Senac, Leandro Domingos, e acrescenta 
que a Fecomércio/AC tem uma ampla 
representatividade em Conselhos 
municipais. “E também em Conselhos da 
CNC - Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 
Neste sentido, ficamos sabendo de tudo o 
que acontece e, se algo decidido vai 
prejudicar o comércio, a federação entra 
em defesa dos empresários”, explica. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Segundo a Associação Brasileira 
de Papelão Ondulado (ABPO) foram 
vendidas 291.927 toneladas de papelão 
ondulado, em janeiro/2019, representando 
uma queda de 0,24%. Esse resultado 
representa uma alta de 1,0% na margem, 
já descontados os efeitos sazonais, 
revertendo parte da retração de 1,5% 
observada na leitura anterior. 

Impulsionado pela JBS, a maior 
indústria de proteínas animais do mundo, 
o valor de mercado das empresas de 
carnes que compõem o Ibovespa-Grupo – 
que também inclui Marfrig e BRF – 
aumentou R$ 8,9 bilhões desde o fim de 
2018. Juntas as três empresas valem 
atualmente R$ 61,7 bilhões, o que 
significa um crescimento de 16,9%, ante 
R$ 52,8 bilhões do fim de dezembro. 

 A Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE) registrou   alta de 
6,5% no consumo de eletricidade no Brasil 
em janeiro, na comparação com o mesmo 
mês de 2018. A alta temperatura foi o 
principal motivo para o crescimento do 
consumo. 
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O clima econômico da América 
Latina avançou pelo segundo trimestre 
consecutivo, embora esteja na zona 
desfavorável. A melhora veio da alta das 
expectativas liderada dos resultados da 
sondagem no Brasil. Segundo 
levantamento divulgado pela FGV, o 
Brasil avançou de 33,9 pontos negativos 
em outubro de 2018 para 3,6 pontos 
positivos em janeiro de 2019. 

PIB e Investimentos 

Segundo o Boletim Focus do 
Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB permaneceu em 
2,50% para 2019 e 2020. 

 De acordo com o Ipea, a 
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), 
registrou queda de 2,5% no quarto 
trimestre deste ano, na comparação com o 
trimestre anterior. Em dezembro, o 
indicador de investimento contabilizou 
queda de 4,3%, em relação a novembro de 
2018 e recuo de 4,1%, na comparação com 
dezembro de 2017. Apesar do resultado 
negativo, os investimentos acumularam 
alta de 4,2% em 2018. 

Indústria 

A produção industrial encerrou 
2018 com expansão de 1,1%. Em 2017, o 
setor havia crescido 2,5%. Mesmo em 
desaceleração, ainda assim demonstrou 
resultado positivo. 

De acordo com a Anfavea, a 
produção nacional de autoveículos 
registrou crescimento de 10,9% na 
passagem de dezembro para janeiro. 
Foram contabilizados 196,8 mil veículos 
em janeiro de 2019. Nos últimos 12 
meses, a produção foi de 2,86 milhões de 
veículos, alta de 2,9% em relação ao 
período anterior. 

As exportações de veículos têm 
sido afetadas pela crise na Argentina, 
desde o início do segundo semestre de 
2018. O Brasil enviou 25 mil veículos para 
o mercado exterior, uma queda de 46% na 
comparação com janeiro de 2018. 

O faturamento da indústria 
registrou crescimento de 4,1% em 2018, 
ante o ano anterior. As horas trabalhadas 
na produção (indicador de atividade) e o 
emprego industrial tiveram alta de 0,2%, 
nesta comparação. 

De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de Materiais de 
Construção (Abramat), as vendas 
apresentaram queda de 3,5% em janeiro de 
2019. Nos últimos 12 meses acumulam 
elevação de 0,5%. 

De acordo com o Boletim Focus, o 
crescimento esperado para a produção 
industrial deste ano permaneceu em 
3,04%. Para 2020 a expectativa de 
crescimento se manteve em 3,0%. 

Quatro em cada 10 segmentos da 
indústria de transformação encerraram o 
ano em crise, segundo levantamento do 
Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi). 

Comércio 

O volume de serviços prestados no 
País cresceu 0,2% em dezembro, na 
comparação com novembro de 2018. O 
ano fechou com queda de 0,1%.  

Segundo a PMS/ IBGE, o volume 
de vendas do varejo registrou aumento de 
5,0% em 2018. Foi o segundo ano seguido 
de crescimento. A CNC projeta para 2019 
alta de 5,6% no varejo. 

De acordo com o levantamento da 
CNC e Fecomércio/PR, o saldo de 
aberturas e fechamento de lojas com 
vínculos empregatícios no comércio no 
Paraná em 2018 foi positivo, com 762 
novos estabelecimentos. 

O presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Goiás (Sindilojas-
GO), Eduardo Gomes, em entrevista ao 
POPULAR, registrou a tendência da 
retomada dos investimentos do setor em 
2019, com 5,5% de crescimento das 
vendas. 

Mesmo com arecuperação da 
economia, as vendas de supermercados e 
hipermercados encolheram em 2018, de 



 4

acordo com a consultoria Niesen. O 
atacarejo registrou alta nas vendas de 
13,9% em valor e de 12,8% em volume, 
nos supermercados houve queda de 2,6% 
no faturamento e de 2,7% em volume. 

Uma nova pesquisa da consultoria 
PricewaterhouseCoopers (PwC) revelou 
que 21% dos brasileiros fazem compras 
pela internet semanalmente, maior número 
desde que a PwC começou a medir o 
Índice, há cinco anos. 

Agricultura  

Segundo a Conab, a produção 
brasileira de grãos safra 2018/2019, deve 
alcançar 234,1 milhões de toneladas. A 
área plantada está prevista em 62,6 
milhões de hectares. O crescimento 
calculado é de 1,5%, comparando-se com 
a safra 2017/2018. 

Pela quarta estimativa do 
Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA), a safra nacional de 
cereais, leguminosas e oleaginosas em 
2019 deve chegar a 230,7 milhões de 
toneladas. Isso representa 4,2 milhões de 
toneladas a mais que a colheita do ano 
passado, segundo o IBGE. 

A Consultoria AgRural cortou a 
estimativa para produção de soja no País 
em 2018/19: a colheita deverá somar 
112,5 milhões de toneladas, 5,7% menor 
que em 2017/18.  

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (IC Agro) calculado pela 
FIESP encerrou o período em 115,8 
pontos, 15,4 pontos a mais que no 
trimestre anterior. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedentes de 
Emprego (IAEmp) do Ibre/FGV registrou 
alta de 4,1 pontos em janeiro, atingindo 
101,1 pontos. 

A taxa de desocupação no 
trimestre terminado em dezembro foi de 
11,6%, enquanto a média do ano de 2018 
foi de 12,3%, segundo dados do IBGE. A 
população ocupada aumentou 1,3% na 
média do ano. O rendimento médio real 

habitual aumentou 0,6%, tendo média 
anual de R$ 2.243. 

Em 5 anos de Lava Jato, a 
Petrobras cortou 26,4% dos funcionários. 
Em dezembro de 2013, último balanço 
antes da operação da Polícia Federal, o 
sistema Petrobras, que inclui todas as 
empresas subsidiárias no País e no exterior 
contabilizava 86.108 funcionários. No 
final do ano passado (2018), eram 63.361 
empregados. 

Sistema Financeiro 

De acordo com o Banco Central, o 
mercado de crédito voltou a crescer em 
2018 e o saldo de crédito total aumentou 
5,5% no ano, alcançando R$ 3,3 trilhões 
em dezembro. 

O percentual de famílias 
brasileiras que apresentam algum tipo de 
dívidas registrou 60,1% em janeiro de 
2019, segundo os dados da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic) / CNC. 

Os pedidos de aposentadoria feitos 
ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) aumentaram quase 30% em janeiro 
deste ano, na comparação com o mesmo 
período de 2018. No primeiro mês de 
2019, 234.595 segurados solicitarem o 
benefício, ante 182.289 em janeiro de 
2018. 

Os financiamentos imobiliários 
com recursos do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE) para 
aquisição e construção de imóveis 
cresceram 33% no ano passado, na 
comparação com 2017, chegando a 
R$57,4 bilhões. 

Inflação 

A Petrobras anunciou que vai 
elevar o preço médio da gasolina nas 
refinarias em 1,01%. O valor do litro 
passará de R$ 1,5079 para R$ 1,5232. 

O IGP-DI do Ibre/FGV apresentou 
variação de 0,07% em janeiro de 2019, 
percentual superior ao registrado em 
dezembro (-0,45%). O índice acumula alta 
de 6,56% em 12 meses. 
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O IPCA apresentou alta mensal de 
0,32% em janeiro de 2019. No acumulado 
em 12 meses, registrou 3,78%, levemente 
acima dos 3,75% apresentado nos 12 
meses imediatamente anteriores. 

Setor Público 

O Governo Federal informou que 
decidiu antecipar o pagamento de 
benefícios pagos pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) aos moradores 
dos municípios de Brumadinho (MG). 

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) informou que os pedidos de 
aposentadorias feitos em janeiro desde ano 
totalizaram 234,595, ante 182.289 em 
janeiro de 2018. 

O Governo brasileiro já consome 
28% de seu Produto Interno Bruto (PIB) 
com a folha de pagamento de servidores 
ativos (federais, estaduais e municipais) do 
Legislativo e Judiciário, e com os inativos 
do funcionalismo público. Atualmente, são 
quase R$ 1,9 trilhão destinados a 
remunerar a funcionários e aposentados 
públicos e privados. 

A meta de resultado primário 
aprovada pelo Congresso Nacional é um 
déficit de R$ 139 bilhões para 2019. O 
ministro da Economia, Paulo Guedes, tem 
defendido que esse rombo pode ser 
eliminado neste ano, por meio de medidas 
como leilão da chamada cessão onerosa 
(que poderia render R$ 100 bilhões à 
União, de acordo com a estimativa do 
Governo). 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou um superávit de US$ 1,06 bilhão 
nas duas primeiras semanas de fevereiro. 
As exportações somaram US$4,865 
bilhões no acumulado do mês e as 
importações de US$ 3,795 bilhões. 

Em janeiro de 2019, A China foi o 
principal país nas transações comerciais 
com o Brasil, que exportou para China 
US$ 3,878 bilhões e importou US$ 5,086 
bilhões. O saldo ficou negativo em 
US$1,207 bilhão.  

O Governo da Nigéria comprou 
doze aeronaves leves A-29 Super Tucano 
da Embraer Defesa & Segurança (EDS). O 
valor do negócio é estimado em US$ 250 
milhões.  

O Federal Reserve (Banco Central 
dos Estados Unidos) decidiu manter 
inalterada a taxa de juros no intervalo de 
2,25% a 2,50%. 

A produção industrial da 
Argentina retrocedeu 14,7% em dezembro, 
na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, segundo dados do Instituto 
Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). 

A Casa Branca anunciou o 
congelamento dos bens da PDVSA, a 
estatal venezuelana de petróleo, segundo a 
rede de TV americana NBC. 

O Governo brasileiro avalia 
renegociar a dívida bilionária da 
Venezuela com o Brasil, para dar fôlego 
ao líder opositor Juan Guaidó, caso ocorra 
uma transição no País vizinho. 

A economia britânica desacelerou 
nos últimos três meses do ano passado, 
levando o crescimento em 2018 ao nível 
mais fraco em seis anos. As preocupações 
com o Brexit afetam os investimentos, 
mostraram números oficiais. O 
crescimento do Produto Interno Bruto no 
quarto trimestre de 2018 caiu para a taxa 
trimestral de 0,2%, de 0,6% no trimestre 
anterior. Para 2018 como um todo, o 
crescimento caiu para o nível mais baixo 
desde 2012, a 1,4%, de 1,8% em 2017. As 
exportações sofreram com a fraqueza 
global e as empresas ficaram cada vez 
mais preocupadas com a falta de um plano 
para quando o Reino Unido deixar a União 
Europeia, em 29 de março. 

 

 


