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AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA 
E TRIBUTÁRIA 

Em artigo publicado no jornal 
Zero Hora, de Porto Alegre, o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros, defende 
que a reforma da Previdência não seja 
um fato isolado, mas que venha seguida 
por outras medidas “que liberem as 
forças produtivas e eliminem gargalos 
históricos que ajudam a explicar porque 
um país com o potencial do Brasil 
simplesmente patina em termos de 
crescimento e desenvolvimento 
econômico”.  

A aprovação da reforma da 
Previdência na Câmara foi um passo de 
grande importância para o País, e o texto 
da proposta deverá seguir para a 
apreciação do Senado Federal sem 
alterações expressivas. Os ajustes 
necessários no sistema previdenciário 
vão contribuir para o equilíbrio fiscal do 
Governo e, consequentemente, para um 
melhor ambiente econômico que 
favoreça e estimule os investimentos, a 
geração de empregos e de renda. 

A principal medida, após as 
alterações nas regras da Previdência, a 
reforma tributária a ser proposta pelo 
Ministério da Economia reduziria a 
alíquota máxima do Imposto de Renda 
para pessoas físicas, de 27,5% para 25%, 
e das empresas de 34% para 25%. Além 
disso, o Governo vai aumentar a faixa 
salarial isenta do pagamento do tributo. 
As mudanças no IR devem ser propostas 
em agosto e representarão uma das 
pernas do tripé da reforma tributária. 
Antes disso, o Governo pretende propor 
a fusão de cinco tributos (PIS, Cofins, 
IPI, CSLL e IOF) no Imposto Único 
Federal, que representa a outra ponta e, 
segundo as projeções, precisará ter uma 
alíquota de 15%.  

ACORDO MERCOSUL / UNIÃO 
EUROPEIA 

A aprovação do acordo comercial 
entre o Mercosul e a União Europeia 
confirmada após 20 anos de negociação, 
não só fortalece o Mercosul, como 
aumenta a necessidade de coordenação 
entre os países do bloco.  

“Embora ainda haja um longo 
caminho pela frente, até a ratificação 
pelos países integrantes dos blocos, o 
acordo representa uma grande chance de 
ampliação global da presença comercial 
do Brasil e dos países vizinhos. 

José Roberto Tadros   

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Os emplacamentos de veículos, 
excluindo máquinas agrícola e 
implementos rodoviários, somaram 233 
mil unidades em junho, segundo dados 
divulgados pela Fenabrave. Na métrica 
interanual, esse resultado correspondeu a 
um incremento de 15,5%, tanto pela alta 
nas vendas de veículos leves (14,6%) 
quanto nas de pesados (40,1%). 

O Índice de Commodities do 
Banco Central (IC-BR) registrou queda 
de 4,92% em junho ante maio. O 
indicador passou de 191,27 pontos para 
181,86 pontos. 

A produção de petróleo e gás 
natural do Brasil bateu recorde em maio, 
segundo a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). Em maio, a produção atingiu 
3,473 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d). 

Diante da recuperação contínua 
do mercado imobiliário na cidade de São 
Paulo, o Sindicado da Habitação 
(Secovi-SP) considera elevar sua 
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projeção para o desempenho do setor no 
ano, com crescimento em torno de 5% a 
10% em vendas. 

O Brasil conta com 119,5 mil 
unidades consumidoras recebendo 
energia que elas mesmas produzem, por 
meio da geração distribuída no País. 
Para atender a todos estes consumidores, 
há mais de 1 gigawalt (GW) de potência 
instalada em 87 mil unidades geradoras. 
Os dados são da Associação Brasileira 
de Geração Distribuída (ABGD). 

O consumo de gás natural 
cresceu 4,67% em maio contra o mês 
anterior, com destaque para o setor 
industrial, que registrou alta de 1,33%, 
acumulando no ano 3,32%, segundo a 
Associação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás Canalizado 
(Abegás). 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim 
Focus/Banco Central, o mercado fez 
ligeiras revisões baixistas para o PIB 
deste ano, passou de 0,85% para 0,82%, 
enquanto a mediana para 2020 
permaneceu em 2,20%. 

O indicador do Ipea mensal de 
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), 
avançou 1,3% em maio em relação a 
abril, com ajuste sazonal. O índice 
também havia mostrado um incremento 
em março (0,3%) e abril (1%), sempre 
na comparação ao mês imediatamente 
anterior. 

O Governo reduziu a expectativa 
para o crescimento do PIB em 2019, de 
1,6% para 0,81%. A revisão foi 
anunciada pelo Ministério da Economia. 
Para 2020, a previsão de crescimento 
caiu de 2,5% para 2,2%. Os dados 
constam no Boletim MacroFiscal da 
Secretaria de Política Econômica (SPE) 
do Ministério da Economia. 

A fatia de micro e pequenos 
empresários que pretende investir nos 

próximos três meses cresceu de 36,9% 
em maio para 37,3% em junho, de 
acordo com o Indicador de Demanda por 
Investimento do micro e pequeno 
empresário calculado pelo SPC Brasil e 
pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). 

Indústria 

A produção Industrial recuou 
0,2% na passagem de abril para maio, 
segundo dados divulgados pelo IBGE. 
Na comparação interanual, registrou 
crescimento de 7,1% no indicador 
agregado. A indústria acumulou queda 
de 0,7% neste ano e apresentou 
estabilidade em doze meses. 

De acordo com a CNI, as horas 
trabalhadas na produção industrial 
brasileira tiveram queda de 0,2%, na 
série ajustada. Em relação a maio do ano 
passado, houve alta de 1,3%. 

A produção da indústria de bens 
de capital teve alta de 0,5% em maio 
ante abril. Na comparação com maio de 
2018, o indicador apresentou aumento de 
22,2%. Os dados fazem parte da 
Pesquisa Industrial Mensal-Produção 
Física (PIM-PF). 

A produção nacional de veículos 
automotores registrou incremento de 
0,5% na passagem de maio para junho, 
foram produzidos 260,0 mil veículos, 
segundo dados divulgados pela 
Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea). A 
produção acumulou uma expansão de 
1,3% em doze meses. Em 2019, a alta 
foi de 2,6%. 

O acordo firmado entre a 
Petrobras e o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) prevê a 
saída total da estatal do mercado de 
transporte e distribuição de gás natural. 
Em troca, o Cade encerrará três 
processos contra a estatal por conduta 
anticompetitiva. 
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As vendas de cimento em junho 
atingiram 4,2 milhões de toneladas de 
cimento, uma retração de 15,7% em 
relação ao mesmo mês do ano passado, 
segundo a pesquisa do Sindicato 
Nacional da Indústria do Cimento (Snic). 

Comércio 

Segundo a Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, 
o faturamento do comércio varejista 
registrou alta de 0,2% em maio. Na 
comparação com maio do ano passado, 
sem ajuste, as vendas do varejo tiveram 
alta de 6,4% em maio de 2019. Em 12 
meses, o resultado apresentou um 
avanço de 3,8%. A CNC reduziu de 
(+4,5%) para (+4,2) sua expectativa de 
crescimento do varejo. 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec) 
apresentou, em junho, a terceira queda 
consecutiva, recuando para 118,3 
pontos, menos 1,7% em relação a maio 
de 2019. Segundo o Presidente da 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), José 
Roberto Trados, os empresários estão 
mais cautelosos do que no início do ano, 
pois o aumento das vendas ficou aquém 
do esperado, com a economia ainda em 
ritmo lento. 

A CNC revisou de 23,3 mil para 
6,8 mil sua estimativa de abertura 
líquida de estabelecimentos comerciais 
em 2019. 

Segundo a Abras, em maio as 
vendas dos supermercados avançaram 
em 2,9%, na comparação com o mesmo 
período de 2018. 

Agricultura  

Os números do 10º 
Levantamento da Safra de Grãos 
2018/2019, divulgados pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
indicaram que a estimativa para 
produção de grão no País deve chegar a 

240,7 milhões de toneladas. O 
crescimento deverá ser de 5,7% ou 13 
milhões de toneladas acima da safra 
anterior. 

Corroborando com o 
levantamento, a área plantada está 
prevista em 62,9 milhões de hectares. O 
crescimento calculado foi de 1,9% em 
relação à safra 2017/18. Os maiores 
aumentos de área são de milho (819,2 
mil hectares), soja (717,4 mil hectares) e 
algodão (425,5 mil hectares). 

 De acordo com o Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola, 
divulgado pelo IBGE, a safra agrícola de 
2019 deve totalizar 236,0 milhões de 
toneladas, uma alta de 4,2% em relação 
ao resultado de 2018, o equivalente a 9,5 
milhões de toneladas a mais.  

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego (IAEmp) avançou 0,8 ponto na 
passagem de maio para junho, para 86,6 
pontos, segundo a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Em médias móveis 
trimestrais, o indicador se mantém em 
queda de 2,3 pontos, para 88,3 pontos. 

Segundo cálculos da consultoria 
Tendências, o crescimento da massa 
salarial no primeiro trimestre desse ano, 
em relação ao mesmo período de 2018, 
foi mais veloz nas classes A e B, onde 
cresceu 7,2% e 7,4%, respectivamente. 
Enquanto para as famílias da classe C a 
massa aumentou apenas 0,2% e para as 
classes D e E houve queda de 0,9%. 

Sistema Financeiro 

O percentual de famílias 
endividadas em junho de 2019 aumentou 
pelo sexto mês consecutivo no País, o 
endividamento subiu 0,6 ponto 
percentual em relação a maio, segundo 
Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic), da 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens e Serviços – CNC. 
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Dados divulgados pelo Banco 
Central apresentaram o saldo total dos 
empréstimos e financiamentos, 
correspondendo a um valor de R$ 3,3 
trilhões no último resultado, 
representando 47,0% do Produto Interno 
Bruto (PIB). No acumulado dos últimos 
12 meses, encerrados em abril deste ano, 
a variação foi de +5,4%, 0,4 p.p. acima 
da variação de +5,0% observada em 
2018. 

Em junho, a captação líquida de 
R$ 2,8 bilhões nas cadernetas do 
Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) alimentou as 
expectativas de um segundo semestre 
mais favorável à aplicação. Nos 
primeiros cinco meses de 2019, os 
bancos que atuam no SBPE elevaram em 
40% as aplicações, com alta de 47% em 
maio. 

O Banco Santander anunciou 
redução da taxa de crédito imobiliário, 
que vale para todos os segmentos de 
financiamento pelo período de 60 dias, 
até 30 de agosto, para 7,99% mais taxa 
referencial (TR). Atualmente, o Banco 
pratica a taxa de 8,99% em todas as 
linhas de crédito imobiliário e uma taxa 
efetiva de 8,94%. 

A inadimplência do consumidor 
registrou queda de 1,9% em junho, na 
comparação com maio, segundo dados 
nacionais da Boa Vista. 

Inflação 

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) registrou 
variação de 0,01% em junho. No 
acumulado do ano apresentou alta 2,23% 
e nos 12 meses, até junho de 2019, 
registrou 3,37%. 

O Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI), 
divulgado pela FGV apresentou alta de 
0,63% em junho, ante aumento de 0,40% 
registrado em maio. O indicador 
acumulou alta de 4,40% no ano. A taxa 

acumulada em 12 meses ficou em 
6,04%. 

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M) apresentou alta de 
0,40% na primeira prévia de julho. Com 
o resultado, o índice acumulou elevação 
de 4,80% no ano e avanço de 6,40% em 
12 meses. 

A Petrobras reduziu o preço 
médio da gasolina em 4,4% e do óleo 
diesel em 3,8%, apesar da alta do 
petróleo no mercado internacional. O 
litro da gasolina está em média 
R$1,6817 nas refinarias e o diesel 
valendo R$ 2,0649. 

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou reajuste médio 
de 1,30% nas tarifas da Energisa Sul 
Sudeste. A Energisa atende a 790 mil 
unidades consumidoras em 85 
municípios de São Paulo, Minas Gerais e 
Paraná. 

Setor Público 

O novo sistema que será criado 
para substituir o eSocial exigirá menos 
informações de pequenas e médias 
empresas. O Governo anunciou que 
extinguirá o programa e criará outros em 
janeiro de 2020. Serão criadas duas 
novas plataformas, uma para os dados 
prestados à Receita Federal e outra para 
informações de Previdência e Trabalho. 

Em meio ao clima favorável, 
após a aprovação do texto-base da 
reforma da Previdência com 379 votos 
no primeiro turno da Câmara dos 
Deputados, o Ministério da Economia 
pretende apresentar uma proposta 
própria da reforma tributária na próxima 
semana. 

A equipe econômica prepara, 
para o segundo semestre, um projeto 
para simplificar o cálculo do Imposto de 
Renda das empresas.  

O Governo apresentará sua 
proposta de reforma tributária, com um 
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Imposto sobre Valor Agregado (IVA) 
que unificará apenas os tributos federais. 
A proposta em tramitação na Câmara 
prevê também a junção de impostos 
estaduais (ICMS) e municipais (ISS). 

A MP da Liberdade Econômica, 
que reduz a burocracia empresarial, foi 
aprovada pela Comissão Especial criada 
para discutir a proposta.  Estudo do 
Governo mostra que a medida tem 
potencial de gerar 3,7 milhões de 
empregos e aumentar o PIB em 7% em 
um período de 10 a 15 anos. 

Setor Externo  

A projeção para a balança 
comercial em 2019 na pesquisa Focus do 
Banco Central é de superávit comercial 
de US$ 50,80 bilhões para US$ 51,50 
bilhões. Um mês atrás, a previsão era de 
US$ 50,14 bilhões. Para 2020, a 
estimativa de superávit seguiu em US$ 
46,40 bilhões, ante US$ 45,55 bilhões de 
um mês antes. 

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 1,187 bilhões 
na primeira semana de julho, resultado 
de exportação de US$ 4,604 bilhões e 
importações de US$ 3,416 bilhões. No 
total do ano, o superávit é de US$27,263 
bilhões. 

Na comparação anual, a receita 
com as exportações de carne bovina (in 
natura e processada) subiu 93% em 
junho - US$ 514,6 milhões -, segundo a 
Associação Brasileira de Frigoríficos 
(Abrafrigo). O volume dobrou para 
134,4 mil toneladas. 

As exportações brasileiras de 
calçados atingiram US$ 64,5 milhões em 
junho, redução de 24,5% em relação ao 
mesmo mês de 2018, segundo 
informação da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados). 

 O saldo da balança comercial 
chinesa surpreendeu positivamente em 
junho, refletindo uma significativa 

redução das importações, superior à 
ligeira queda das exportações. O 
superávit comercial atingiu o montante 
de US$ 51,0 bilhões no período. 


