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CNC - 74 ANOS 

A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) foi homenageada em sessão 
solene na Câmara dos Deputados, que 
celebrou os 74 anos da entidade. 

Com a galeria repleta de alunos 
do Sesc e do Senac e a presença em 
plenário dos presidentes das Federações 
do Comércio dos Estados e Federações 
Nacionais, os parlamentares exaltaram o 
trabalho realizado pelo sistema 
Comércio em benefício do Brasil na 
busca de um ambiente de negócios 
adequado ao desenvolvimento não 
apenas do setor terciário, mas da 
economia do País. 

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, destacou as atividades 
do Senac, na educação profissional e 
tecnológica para o setor terciário da 
economia, e do Sesc, nacionalmente 
reconhecido como agente de 
transformação social por meio de 
programas de educação, assistência, 
saúde, cultura e esportes. “O Sistema 
Comércio é um importante indutor do 
desenvolvimento no País e o Sesc e 
Senac fazem parte do dia a dia da 
população brasileira”, afirmou Tadros, 
ao agradecer a homenagem. 

VAREJO TERÁ O MELHOR 
NATAL 

Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), em 2019, o setor 
varejo deverá movimentar R$ 35,9 
bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018. Além 
das condições macroeconômicas mais 
favoráveis, os estímulos gerados pela 
liberação dos recursos do FGTS e 
PIS/PASEP deverão impulsionar as 

vendas de fim de ano. A Confederação 
também calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período, 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

Para José Roberto Tadros, 
presidente da CNC, os indicadores de 
atividade continuam mostrando uma 
recuperação gradual da economia, mas 
os setores ligados ao consumo têm se 
destacado. “Para este ano, apesar do 
crescimento de 0,9% do PIB, esperamos 
uma alta de 4,6% nas vendas do varejo, 
em comparação com 2018”, comenta. 
Na avaliação de Tadros, o Brasil terá o 
melhor Natal desde 2013. A projeção do 
varejo é movimentar R$35,9 bilhões, 
alta de 4,8% no volume de vendas em 
comparação com 2018. 

Para o presidente da CNC, a 
agenda de reformas influiu na melhora 
do ambiente econômico: “A reforma da 
Previdência foi um grande avanço, que 
contribuirá para a sustentabilidade das 
contas públicas”, afirma Tadros, 
ressaltando que a aprovação foi 
fundamental para o crescimento das 
expectativas dos agentes econômicos, 
que vinham adiando suas decisões de 
consumo e investimento devido ao 
ambiente de incertezas. 

O presidente da CNC observa, no 
entanto, que a reforma da Previdência 
não resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados até mais imediatos que a da 
Previdência”, avalia José Roberto 
Tadros. “Além das medidas que ajudem 
na redução da dívida pública e na busca 
do equilíbrio fiscal, é preciso destravar 
as atividades produtivas, com redução da 
carga tributária e mais segurança 
jurídica, em um ambiente de negócios 
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que torne as empresas brasileiras mais 
competitivas.” 

PROPOSTAS DO GOVERNO 

Para a Câmara 

PEC Mais Brasil: Seguindo o pacto 
federativo, a proposta definirá um novo 
regime fiscal para estados e municípios, 
bem como a divisão de uma fatia dos 
royalties do petróleo e a soma dos gastos 
obrigatórios com saúde e educação; 

 Será criado o Conselho Fiscal da 
República, que se reunirá a cada três 
meses para garantir o cumprimento 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
O conselho será formado pelo 
presidente da República, os 
presidentes da Câmara, do Senado, 
do Tribunal de Contas da União, do 
Supremo Tribunal Federal e da 
Associação de Tribunais de Contas 
dos Estados; 

PEC de emergência fiscal: Apesar de 
seguir a ideia do texto do deputado 
Pedro Paulo, uma nova proposta para 
regulamentar gatilhos de corte de 
despesas e medidas que evitem o 
descumprimento à regra de ouro será 
apresentada no Senado, na tentativa de 
aprovação ainda este ano; 

PEC dos fundos: Com a finalidade de 
uma economia de R$220 bilhões, 
determina prazo de dois anos para a 
extinção de fundos setoriais, com 
exceção daqueles constitucionais; 

 Há um conflito, no entanto, para 
onde o recurso será destinado, O 
Governo quer abater a dívida como 
parte do valor desses fundos, e os 
políticos querem investir nas 
bases. 

Para o Senado 

Reforma administrativa: Segundo o 
presidente da Câmara, Rodrigo Mais, 
pode ser acelerada por meio de projetos 
que já passaram pela Comissão de 

Constituição e Justiça da Casa. Vai 
reorganizar, com novas regras, a gestão 
do funcionalismo público em todos os 
entes e poderes do Brasil; 

.................................................................. 

Carteira Verde e Amarela: A proposta 
é substituir a atual carteira física por 
uma digital. Aos empresários, será 
oferecida uma desoneração escalonada, 
que se inicia em 34%, dos quais, 20% 
virão do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e 6% do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
– cabendo aos patrões arcarem com o 
recolhimento de 2% do fundo. Os 
encargos restantes, referentes a alíquotas 
do Sistema S e do salário educação, 
também seriam arcados pelo Governo. 
Os empregos serão voltados para a faixa 
entre 18 e 29 anos ou acima de 55 anos, 
para cargos remunerados em até 1,5 
salário mínimo, atualmente em R$1.497; 

................................................................. 

Privatizações: Será encaminhado pelo 
Executivo por projeto de lei e terá uma 
lista de estatais que poderiam ser 
vendidas sem necessidade de lei, 
incluindo as empresas que já estão no 
Programa de Parcerias de Investimentos, 
como Eletrobras, Correios, Sepro, Casa 
da Moeda; 

 Será apresentado o fast track para 
agilizar a venda das “empresas-
mãe”; 

 Possivelmente, o texto incluirá uma 
ressalva legal de que a Petrobras, o 
banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal não serão 
vendidas. As maiores ficarão 
somente para um eventual segundo 
mandato de Bolsonaro. 

A PEC da reforma tributária fica 
para mais tarde: Ao contrário das 
outras propostas, a ideia é que seja 
analisada por uma comissão mista com o 
objetivo de alinhar os projetos da 
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Câmara e do Senado. A proposta do 
Governo, no entanto, está condicionada 
à criação desse colegiado. A PEC do 
Executivo prevê um IVA dual composto 
pela unificação entre PIS, Cofins e IPI. 

O texto para a reestruturação do sistema 
tributário será dividido em duas partes: 
uma apresentada por PEC e outra por 
Projeto de Lei. O acoplamento dos 
Estados e Municípios virá depois, 
semelhante ao que ocorreu com o texto 
da Previdência. 

O SISTEMA S 

O Sistema S, que surgiu a partir 
do processo de falta de mão de obra 
qualificada decorrente da 
industrialização ocorrida nos anos 1940, 
é formado por entidades empresariais 
voltadas para o treinamento profissional, 
assistência social e assistência técnica. 

Constituem o Sistema S: 

1) Serviço Social do Comércio (Sesc) 

2) Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Comércio (Senac) 

3) Serviço Social da Indústria (Sesi) 

4) Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) 

5) Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) 

6) Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (Senat) 

7) Serviço Social de Transporte (Sest) 

 REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, dão início a 
uma tardia reforma do Estado. “Essa 
transformação da máquina – que servia a 
uma ordem politicamente fechada e 
agora precisa servir à população – busca 
a modernização”, disse Guedes. 

Está previsto o envio de três 
PECs (Proposta de Emenda à 
Constituição). Para o Senado: a PEC 
Mais Brasil, que Guedes chama de pacto 
federativo e que traz um novo regime 
fiscal e propõe a soma do gasto 
obrigatório com saúde e educação; a 
PEC da emergência fiscal, que institui 
gatilhos para conter gastos públicos em 
caso de crise financeira na União, 
estados e municípios; e a PEC dos 
fundos, que revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

1) O anúncio de que o Governo 
vai enviar uma proposta fatiada de 
reforma tributária ao Congresso reavivou 
a discussão sobre o tema entre 
parlamentares, sobretudo nos assuntos 
que devem ser contemplados no texto do 
Planalto, como desoneração da folha e 
mudanças no Imposto de Renda. 

O economista Bernard Appy, 
diretor do Centro de Cidadania Fiscal 
(CCiF), disse que o Congresso pode 
apresentar, ao lado da proposta de 
emenda constitucional do Governo, um 
anteprojeto que trate da desoneração da 
folha e outras medidas para o IR. 

Ele afirmou, ainda, que estão 
“evoluídos” no Congresso debates para 
criação de uma comissão especial mista 
com o objetivo de discutir, em conjunto, 
a criação do Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS) com a unificação de 
vários tributos e temas, como a 
desoneração da folha. 

2) O Valor e Estadão 
acrescentaram que o secretário da 
Receita Federal, José Barroso Tostes 
Neto, reafirmou que parte da proposta do 
Executivo para a reforma tributária 
seguirá para o Congresso ainda neste ano 



 4

e disse ter recebido do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, algumas 
diretrizes para a elaboração do projeto. 
Uma é a revisão da tributação sobre a 
renda, com o objetivo de torná-la mais 
progressiva. A outra, não promover 
aumento de carga tributária. 

O Governo estuda tributar a 
distribuição de lucros. A medida, 
segundo ele, seria combinada com uma 
redução do Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ). 

3) A Folha de São Paulo 
acrescenta que a equipe econômica 
avalia alíquotas de Imposto de Renda de 
pessoas físicas e aumentar a cobrança 
sobre salários mais altos. Nas 
discussões, segundo fontes do Governo, 
é considerado elevar a alíquota máxima 
para 35% para quem ganha acima de 
R$39 mil por mês. 

4) O Globo conta que o 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM/RJ), alertou que a 
proposta enfrentará resistências no 
Legislativo. Para Maia, a experiência 
anterior de unificar os PIS e Cofins, 
conforme deseja o Governo, sinaliza que 
o Governo encontrará dificuldades. A 
ideia foi apresentada há dois anos pelo 
Governo de Michel Temer e não foi 
aprovada. 

5) O Estado de São Paulo prevê 
que o Governo deve enviar sua proposta 
de reforma tributária ao Congresso até o 
fim do mês. O novo secretário especial 
da Receita, Marcos Tostes, antecipa que 
a proposta de reforma tributária será 
feita em quatro etapas. A primeira prevê 
a unificação do PIS e da Cofins em um 
imposto único com alíquota de 11% a 
12%, batizado de Contribuição sobre 
Bens e Serviços. Já a segunda fase vai 
mirar mudança no IPI, que passará a ser 
um tributo seletivo sobre certos 
produtos. 

Outras mudanças, a serem 
enviadas ao Congresso no ano que vem, 
vão mexer no Imposto de Renda de 
pessoas físicas e jurídicas e a 
desoneração da folha de pagamentos das 
empresas. 

OTIMISMO 

Em artigo n’O Estado de São 
Paulo, Carlos Geraldo Langoni 
comparou o Brasil a um avião parado na 
cabeceira da pista, com o freio de mão 
puxado. Langoni considera que para o 
avião decolar basta o Congresso 
Nacional seguir com o perfil reformista, 
como já vem fazendo, e ganhar um 
crescimento que projeta em 3,0% em 
2020. 

O crescimento ganhará força com 
os investimentos privados e um “mix 
macroeconômico” inédito, de um lado 
com política fiscal contracionista e 
política monetária expansionista e do 
outro medidas para criar um ambiente 
positivo, capaz de reduzir a percepção de 
risco na economia. 

SUGESTÃO FÁCIL E SIMPLES 

Em palestra no Encontro 
Nacional de Comércio Exterior (Enaex) 
o ministro Paulo Guedes, defendeu a 
redução de encargos sobre a folha de 
pagamento para viabilizar a criação de 
“milhões de empregos”. 

“Precisamos acabar com o 
imposto mais cruel que existe no Brasil, 
o imposto sobre folha de pagamentos. 
Aqui, tem que desempregar para poder 
empregar, porque um trabalhador custa 
dois. Se fizer isso, cria milhões de 
empregos”. 

Segundo Paulo Guedes, a 
desoneração da folha acabaria com a 
informalidade de 41% da força de 
trabalho empregada: “Você teria 
emprego e salário melhor para todo 
mundo e, ao mesmo tempo, dinheiro 



 5

para a Previdência, porque estaria todo 
mundo empregado”. 

Sugestão ao ministro Paulo 
Guedes: De pleno acordo com suas 
preocupações. Então, por que não 
começar por retirar da folha a 
contribuição para o INCRA e o salário 
educação? O que o empresário privado 
tem a ver com essas duas excrescências? 

E O SUPREMO? 

Segundo o jornalista Merval 
Pereira, a estupefação que causou o voto 
de quatro horas do presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, na abertura do 
julgamento sobre o compartilhamento de 
dados entre os órgãos de persecução 
penal (Ministério Público e polícia) e os 
de investigação (Unidade de Inteligência 
Financeira – UIF, antigo Coaf – e 
Receita Federal) foi provocada pela 
tentativa de sinuosamente voltar atrás 
sem deixar clara a mudança. 

Tão obscuro o voto que teve que 
ser explicado mais tarde por uma nota 
oficial. Pesquisas do economista Felipe 
Mendonça Lopes, da FGV, mostram 
que, com a transmissão ao vivo dos 
julgamentos, os votos ficaram maiores 
em média 26 páginas, o que aumenta o 
tempo de leitura em cerca de 50 minutos. 
O ministro Luís Roberto Barroso definiu 
bem o momento: “Seria preciso chamar 
um professor de javanês”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O índice de Confiança do 
Consumidor (ICC), medido pela FGV, 
recuou 0,5 ponto em novembro, para 
88,9 pontos. O menor nível desde julho 
de 2018. O recuo foi puxado pelo Índice 
de Expectativas, que caiu 1,4 ponto, para 
96,9 pontos, menor nível desde maio. 

Indústria 

A Klabin divulgou uma previsão 
de investimentos para 2020 de R$4,7 
bilhões, um crescimento de mais de 80% 

em relação ao valor deste ano, de R$ 2,6 
bilhões. No Klabin Day – dia dedicado à 
apresentação da empresa a investidores-, 
executivos da companhia informaram 
que o aporte de capital se concentrará no 
projeto Puma II, que consumirá um total 
de R$3,8 bilhões. 

Segundo a CNI, a atividade 
industrial apresentou recuperação em 
outubro, com aumento na produção e na 
utilização da capacidade instalada. De 
acordo com o levantamento da CNI, o 
índice de evolução da produção passou 
de 48,8 pontos em setembro para 55,2 
pontos em outubro. 

Comércio 

Segundo a CNC, o comércio 
deve fechar 2019 com desempenho 
positivo, impulsionado pelas vendas do 
final de ano. Os fatores que justificam as 
previsões: inflação baixa, perda de força 
da inadimplência e a liberação de 
recursos do FGTS. 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec), apurado 
pela CNC, alcançou o patamar de 122,5 
pontos em novembro, o maior desde 
abril de 2019 (125,2 pontos). O resultado 
representou uma alta de 0,5% ante o 
índice de outubro. Foi o terceiro 
aumento mensal consecutivo do índice.  

Mercado de Trabalho 

O Governo está anunciando um 
programa que prevê redução de até 34% 
nos impostos sobre a folha de pagamento 
das empresas que contratarem jovens 
com remuneração de até R$1.495. Para 
bancar perdas da União, o trabalhador 
que recebe seguro-desemprego terá de 
contribuir com 7,5% ao INSS. 

Inflação 

Novembro registrou prévia da 
inflação de 0,14%, com leve aceleração 
em relação ao mês anterior (0,09%). É o 
menor resultado para um mês de 
novembro desde 1998. 
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Setor Público 

A arrecadação de impostos, 
contribuições e demais receitas federais 
teve uma queda real (descontada a 
inflação) de 0,02% em outubro, na 
comparação com o mesmo mês do ano 
passado. A Receita Federal informou 
que o total arrecadado no mês passado 
ficou em R$ 135,202 bilhões. 


