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REFORMA TRIBUTÁRIA 

O relator da PEC  da reforma 
tributária que tramita em comissão 
especial na Câmara dos Deputados, 
deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), 
indicou a intenção de unificar o projeto em 
questão com os textos do Governo e do 
Senado, mas afastou a possibilidade de um 
imposto sobre movimentações financeiras 
ser aprovado pelos parlamentares. "CPMF 
nesta Casa não se discute, não passa", 
disse ele, prevendo finalizar seu parecer 
em 8 de outubro. O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), também havia 
descartado uma nova CPMF. Temos de 
nos concentrar na reforma de bens e 
serviços", disse Ribeiro, que é o líder da 
Maioria na Câmara, defendendo o prazo 
de 8 de outubro para sua aprovação.  

MP DA LIBERDADE ECONÔMICA 

A MP da Liberdade Econômica, 
foi aprovada na Câmara dos Deputados, 
que excluiu da proposta mudanças 
polêmicas na legislação trabalhista: a 
aplicação do Direito Civil para contratos 
de trabalho de empregados com salário 
acima de R$ 30 mil; a criação de um 
tribunal administrativo para recursos 
contra autuações de fiscais do Trabalho; a 
obrigação de que a primeira visita de 
fiscais fosse sempre orientadora, sem a 
imposição de multa; a redução no valor de 
multas pagas em dia e sem contestação; e 
as mudanças nos contratos agrários e nas 
Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes (Cipas). A proposta, contudo, 
mantém a permissão para trabalho aos 
domingos e feriados sem necessidade de 
aprovação em convenção coletiva. Para 
diminuir as resistências, o relator tirou do 
projeto as mudanças na legislação 
ambiental e urbanística, a anistia a multas 
da tabela do frete, a criação de documento 
eletrônico para o embarque de 
mercadorias e a permissão para que 

sociedades limitadas possam emitir 
debêntures. Saíram ainda o fim do 
adicional de 150% para multas tributárias 
quando o Carf mantiver a punição por 
voto de qualidade (quando o presidente do 
Tribunal desempata) e a extinção da 
Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (Eireli). O projeto mantém a 
criação da sociedade limitada unipessoal, 
que permitirá que empresários não 
precisem mais recorrer a "sócios fictícios" 
(!?).  

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Em artigo publicado no Jornal O 
Popular-GO, em 21/7, o presidente da 
Fecomércio-GO, Marcelo Baiocchi, 
afirmou que a Reforma da Previdência, 
sem dúvida nenhuma, necessária e 
urgente, vai beneficiar o País. Para toda a 
cadeia produtiva, ela é fundamental, 
porque se espera reflexos positivos na 
economia, uma injeção de ânimo, na sua 
contribuição para reequilibrar as contas 
públicas e na retomada dos investimentos, 
a médio e longo prazos, e na consequente 
geração de empregos. E o comércio de 
bens, serviços e turismo, que está na ponta 
de toda esta cadeia, certamente colherá os 
frutos desse novo momento. 

ESCOLA SESC PIAUÍ E 
FACULDADE SENAC NO RECIFE-

PE 

Com a presença do Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, foi inaugurada 
em 14 de agosto, no município de 
Parnaíba (PI), mais uma escola Sesc. A 
nova unidade educacional do Sesc terá 
padrão militar e vai oferecer 400 vagas 
para a população da cidade. Conta com 
estrutura completa e recursos pedagógicos 
modernos para o aprendizado das várias 
disciplinas, que incluem duas línguas 
estrangeiras, instrumentos musicais e 
práticas esportivas. O presidente Jair 
Bolsonaro parabenizou a iniciativa e disse 
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que desta forma ajudaremos a mudar o 
futuro do Brasil.  

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, esteve presente à 
inauguração, conduzida pelo presidente do 
Sistema Fecomércio-Sesc-Senac do Piauí, 
Francisco Valdeci Cavalcante, que é 
também vice-presidente da CNC. 

A Faculdade Senac inaugurou sua 
nova sede no Recife. O novo prédio tem 
22 pavimentos e mais de 22 mil m² de área 
construída, dos quais cerca de 11 mil m² 
são destinados a laboratórios e ambientes 
de aprendizagem adequados às práticas 
pedagógicas da faculdade.  

“Ficamos muito felizes em 
entregar à população de Pernambuco um 
dos mais modernos e inovadores centros 
de Ensino Superior do Norte e Nordeste. 
Esta Faculdade representa uma enorme 
conquista para todos os pernambucanos, 
que terão acesso a uma infraestrutura de 
alta tecnologia em cursos concebidos com 
total sinergia com as necessidades do 
nosso Estado”, disse o presidente do 
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, 
Bernardo Peixoto. 

São 15 laboratórios, 53 salas de 
aula, 2 salas multifuncionais e espaço para 
empresa júnior. O prédio ainda tem 
auditório com 176 lugares e sala de 
tradução, salão de eventos, 3 espaços de 
conveniência, área de jogos e terraço, 
biblioteca e outras facilidades. 

A EXPERIÊNCIA VENCE 

É melhor um profissional treinado 
do que dois universitários com diploma, 
ensina a sabedoria popular. A força do 
treinamento profissional se impõe cada dia 
em tempos de desemprego. O setor 
produtivo tem necessidade de investir em 
educação profissional, seja para capacitar 
os empregados ou os próprios 
empreendedores. Essa é a grande 
novidade: resolver o problema nas duas 
pontas. 

Foi para corrigir esse imbróglio 
que o Senac-DF lançou o Programa Senac 

Comércio – “A Experiência Vence”. O 
projeto criado por experts, com cursos 
estratégicos para empresas, previu uma 
formação específica e personalizada, para 
o conhecimento. 

O Programa Senac Comércio é 
novo e criativo porque oferece rápidas 
capacitações, que geram melhores 
resultados nos negócios. Os principais 
alvos são a qualificação profissional para 
todos os empregados do comércio, 
formação para gestores e empresários que 
desejam se manter em sintonia com as 
exigências de um mercado cada vez mais 
competitivo, assumindo a necessidade de 
aprimoramento profissional ao longo da 
vida. 

Exatamente essa é a novidade que 
o Senac vem a oferecer. O Programa 
Comércio “A Experiência Vence” 
demonstra que todos podem crescer 
quando estão unidos. A experiência vence. 

Francisco Maia, presidente do Sistema 
Fecomércio-DF (Jornal de Brasília – DF - 
58//19) 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O IC-Br/BC retraiu 0,75% na 
passagem de junho para julho. É a terceira 
retração consecutiva, que resultou do 
recuo de preços de bens metálicos e 
agropecuários. Nos últimos doze meses, o 
indicador agregado acumula retração de 
8,4%.  

O presidente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco afirmou, em audiência na 
Comissão de Infraestrutura do Senado 
Federal, que a entidade irá investir 
aproximadamente US$ 100 bilhões nos 
próximos 5 anos. 

A FENABRAVE, divulgou que as 
vendas de veículos (automóveis, 
comerciais leves, caminhões, ônibus, 
motocicletas, implementos rodoviários e 
outros) registraram crescimento de 
13,94% sobre igual mês do ano passado, 
somando 349,450 unidades. Na 
comparação com junho, este volume 
representa alta de 10,42%. 
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PIB e Investimentos 

IBC-BR registrou baixa de 0,13% 
no acumulado do segundo trimestre de 
2019, na comparação com o primeiro, pela 
série ajustada. O Índice acumula alta de 
0,85%, em relação ao mesmo período do 
ano passado, pela série de ajuste sazonal. 

A expectativa de alta para o PIB 
em 2019 teve ligeira queda de 0,82% para 
0,81%, conforme o Relatório de Mercado 
Focus do Banco Central. 

A Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCP) apresentou crescimento de 2,3%, 
em relação aos três primeiros meses do 
ano, segundo indicador do IPEA. O 
resultado vai interromper uma sequência 
de dois trimestres de queda do 
investimento, que recuou no quarto 
trimestre do ano passado (-2,4%) e no 
primeiro deste ano (-1,76%). 

O PIB brasileiro avançou 0,7% na 
passagem de maio para junho, segundo o 
Monitor do PIB, apurado pelo Ibre/FGV. 

A liberação de parte dos saldos do 
FGTS deverá acrescentar ao PIB, ainda 
neste ano, 0,26 ponto percentual. O 
cálculo é da Instituição Fiscal 
Independente (IFI) e consta do Relatório 
de Acompanhamento Fiscal (RAF). 

A economia brasileira registrou 
crescimento de 0,2% no 2º trimestre, na 
comparação com os 3 primeiros meses do 
ano, segundo dados do Monitor do PIB-
FGV. 

A recuperação da economia 
doméstica, com baixo ritmo, fez com que 
algumas indústrias de base reavaliassem 
seus planos. Entre as companhias que 
reduziram suas expectativas estão: 
Braskem, Suzano, Gerdau, Usiminas e 
Petrobras. 

Segundo o presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, em palestra 
realizada na Associação Comercial do Rio 
de Janeiro (ACRJ), informou que o 
investimento da Petrobras nos próximos 
anos estará concentrado em três Estados 
do Sudeste – Rio de Janeiro, São Paulo e 

Espírito Santos. No Rio de Janeiro, serão 
investidos US$ 54 bilhões nos próximos 5 
anos, com destaque para o pré-sal e 
Comperj. 

Indústria 

A demanda nacional por produtos 
químicos de uso industrial, medida pelo 
consumo aparente, registrou queda de 5% 
no primeiro semestre de 2019, na 
comparação com igual período do ano 
anterior, segundo dados da Abiquim. 

A Embraer apresentará neste mês, 
durante a Labace - maior feira de aviação 
executiva da América Latina - os jatos 
Praetor 500 e Praetor 600 com capacidade 
de até nove passageiros. O Praetor 500 é 
um jato médio com alcance 
intercontinental de 6.019Km capaz de 
realizar viagens entre São Paulo e 
qualquer cidade na América do Sul, 
Europa ou Estados Unidos, com uma 
única parada. 

A estratégia de direcionar maior 
volume de produtos para mercados mais 
rentáveis garantiu mais um trimestre de 
desempenho positivo para a Klabin. De 
março a junho, a maior fabricante de 
papéis para embalagem e embalagens de 
papelão ondulado teve receita liquida de 
R$ 2,6 bilhões, com alta de 16% na 
comparação anual e de 4% frente aos três 
primeiros meses do ano. 

A retomada mais lenta do mercado 
brasileiro foi a principal razão para o corte 
dos investimentos globais da Gerdau 
previsto para 2019. 

A produção de veículos cresceu 
8,4% em julho, de acordo com a Anfavea, 
ante julho de 2018. Durante o último mês 
foram produzidos 266,371 veículos - 
comerciais leves, caminhões e ônibus - 
contra 245.641 em julho do ano passado. 

A produção da indústria nacional 
registrou queda de 0,6% em junho, na 
comparação com maio, na série com ajuste 
sazonal da Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM), divulgada pelo IBGE. Em 
comparação com o resultado de junho de 
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2018, houve recuo de 5,9%. Nos 12 
meses, encerrados em junho, o setor 
acumula baixa de 0,8%. 

Comércio 

De acordo com a PMS/IBGE, em 
junho, o volume de receita do setor de 
serviços registrou queda de 1,0%, na 
comparação com o mês imediatamente 
anterior, já descontados os efeitos 
sazonais. Segundo a CNC, a expectativa 
para o desempenho do setor em 2019 foi 
revisada de +1,6% para +1,3%, com 
perceptiva que as medidas de estímulo à 
economia levarão o setor a crescer 2%, em 
relação à segunda metade de 2018. 

O indicador do comércio varejista 
ampliado, que inclui vendas de veículos, 
motos, partes e peças e de material de 
construção, ficou estável em relação a 
maio, após avançar por 3 meses 
consecutivos. Na comparação com junho 
do ano passado, teve alta de 1,7%. No 
acumulado em 12 meses perdeu ritmo, 
passando de 3,9% em maio para 3,7% em 
junho. 

Três multinacionais (Ab-InBev, 
Carrefour e Unilever), reconhecidas por 
sua posição de liderança nos setores em 
que atuam, informaram que houve impacto 
positivo nas vendas do segundo trimestre 
no País. 

As vendas do comércio durante a 
semana do Dia dos Pais tiveram alta de 
0,8%, na comparação com 2018, segundo 
pesquisa da Serasa Experian. No entanto, 
no domingo as vendas registraram baixa, 
em comparação com 2017 e 2018, quando 
houve aumento de 2,5% e 3,9%, 
respectivamente. 

A Intenção de Consumo das 
Famílias apresentou queda de 1,7% em 
julho, registrando o quinto resultado 
negativo sucessivo. No acumulado do ano, 
contraiu 1,7% apontando para a 
diminuição de confiança das famílias com 
relação aos seus gastos. 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 

Ampliado (ICVA) registrou aumento real 
de 4,6% em julho, em comparação com 
2018. 

Agricultura  

A safra brasileira de grãos 
2018/2019, divulgadas pela Conab 
registrou produção recorde para este ano. 
O País deverá colher 241,3 milhões de 
toneladas, um incremento de 6% ou 13,7 
milhões de toneladas em comparação com 
à safra anterior. A área plantada está 
prevista em 63 milhões de hectares, com 
alta de 2% sobre o mesmo período. 

A Conab elevou em quase 3% sua 
estimativa para as exportações de soja do 
País na safra de grãos 2018/19.  

 No 11º levantamento da Conab, a 
produção de milho, na segunda safra, terá 
uma produção recorde de 73,1 milhões de 
toneladas, 35,6% a mais em relação à safra 
de 2017/18. 

A melhora das perspectivas no 
mercado de milho levou o Ministério da 
Agricultura a elevar sua estimativa para o 
Valor Bruto da Produção (VBP) 
agropecuária do País em 2019 em R$603,4 
bilhões, cerca de R$ 600 milhões a mais 
que o projetado em julho e 1,2% superior 
a 2018. 

Em meio à pressão crescente sobre 
os preços do açúcar no mercado 
internacional, as usinas brasileiras têm 
segurado a negociação da commodity para 
exportação. 

Mercado de Trabalho 

No segundo trimestre de 2019, o 
Brasil registrou 3,347 milhões de pessoas 
em busca de emprego, segundo dados da 
Pnad Contínua. No trimestre anterior esse 
contingente era de 3,319 milhões de 
desempregados. 

A Eletrobras lançará em setembro 
um novo Plano de Demissão Voluntária 
(PDV). A expectativa é que as adesões 
aconteçam até novembro e que os 
funcionários deixem a companhia até 
dezembro. A meta é que 1.681 
empregados venham aderir ao PDV. A 
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expectativa da Eletrobras é ter 12.088 
funcionários até abril de 2020. 

O Brasil terá que qualificar 10,5 
milhões de trabalhadores na indústria até 
2023, segundo levantamento divulgado 
CNI. De acordo com o estudo, a demanda 
será por qualificação para trabalhadores 
em ocupações industriais nos níveis 
superior, técnico, qualificação profissional 
e aperfeiçoamento.  

Os dados do Caged, divulgados 
pelo Ministério da Economia, apontam 
criação líquida de 48.436 vagas formais 
em junho. Foram geradas 
aproximadamente 35 mil vagas no 
período, o equivalente a uma média 
mensal de 33 mil postos, no trimestre 
encerrado em junho. 

Sistema Financeiro 

De acordo com dados apurados 
pala CNDL, em cada dez consumidores, 
quatro (37%) devem até R$ 500 e a 
maioria dos inadimplentes brasileiros 
(53%) possui dívidas que somadas não 
ultrapassa R$ 1 mil. 

O endividamento das famílias 
voltou a crescer, segundo dados do BC. A 
taxa de endividamento em relação à renda 
acumulada em 12 meses em maio subiu 
para 44,04%.  

De acordo com pesquisa da CNC, 
o percentual de famílias endividadas no 
país cresceu de 64% em junho para 64,1% 
em julho. A proporção das famílias que se 
declararam muito endividadas, também 
aumentou de 13% para 13,3%. 

Segundo o boletim Focus/BC, há 
projeção de novo corte de 0,50 ponto 
percentual da Selic em setembro, 5,50% 
ao ano. 

Em junho, o juro médio dos 
empréstimos para compra da casa própria 
ficou em 7,73% ao ano, conforme dados 
do BC. Este nível já beira o visto em 
fevereiro de 2013, 7,69%. 

Dentre os resultados da 
concretização do acordo entre o BNB e a 

CNC, estão os benefícios com as novas 
linhas de crédito destinadas às empresas 
do setor e do Cartão BNB, com o acesso a 
financiamentos e juros menores. 

As taxas de juros das operações de 
crédito voltaram a cair em julho, após 
registrar alta em junho, segundo a Anefac. 
A taxa de juros média geral para pessoa 
física passou de 6,71% ao mês (118% ao 
ano) em junho para 6,67% ao mês 
(117,02% ao ano) em julho.  

Inflação 

A inflação medida pelo IPCA 
apresentou alta de 0,19% em julho. A taxa 
acumulada no ano foi de 2,42% e registra 
em 12 meses 3,22%. 

O IGP-DI registrou ligeiro recuo 
de 0,01% em julho. O índice acumula no 
ano 4,39% e nos 12 meses 5,56%. 

A alta nos custos da energia 
elétrica e do plano de saúde acelerou a 
inflação ao consumidor na primeira prévia 
de agosto do IGP-M, segundo dados da 
FGV. 

O INPC apresentou alta de 0,10% 
em julho, após registrar pequena elevação 
em junho de 0,01%. O Índice acumula 
2,55% no ano e 3,16% nos 12 meses. 

Os preços agropecuários recuaram 
1,70% no atacado em agosto, após uma 
alta de 0,96% em julho, dentro do IGP-10, 
segundo a FGV. 

A tarifa de energia elétrica 
apresentou uma alta de 4,48% em julho, 
segundo a inflação medida pelo IPCA. O 
item deu a maior contribuição para o 
índice do mês (0,17 ponto). 

 Setor Público 

O Comitê Gestor do Simples 
Nacional publicou a Resolução 148 que 
inclui a profissão de Motorista de 
Aplicativo Independente entre as 
ocupações que podem se inscrever no 
Microempreendedor Individual (MEI). O 
profissional passa a contribuir para o 
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INSS, com alíquota de 5% sobre o valor 
do salário mínimo e não haverá cobrança 
do ICMS, que é devido apenas para 
atividades de indústria, comércio e 
transportes de cargas interestadual.  

A pesquisa Focus do Banco 
Central mostrou estabilidade na projeção 
para o indicador que mede a relação entre 
a dívida líquida do setor público e o PIB 
para 2019, em 56,10%. Há um mês estava 
em 56,05%. Para 2020, a expectativa foi 
de 58,70 para 58,63%, ante 58,30% de um 
mês atrás. 

A Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) do Congresso Nacional aprovou o 
Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2020. Entre os pontos 
aprovados pelos integrantes do colegiado 
estão o reajuste do salário mínimo para 
2020, R$1.040 e a reserva de R$3,7 
bilhões para o fundo eleitoral das eleições 
municipais de 2020. 

O Governo quer o fim do 
monopólio do INSS na cobertura dos 
chamados benefícios de risco não 
programados (como auxílio-doença, 
acidente de trabalho e salário-
maternidade). O volume que o INSS gasta 
com esse tipo de benefício chega a R$ 130 
bilhões por ano, o equivalente a 22% da 
despesa anual do Instituto. 

O Governo federal pretende enviar 
uma proposta de capitalização do sistema 
previdenciário ao Congresso. O modelo 
foi sugerido na proposta de reforma da 
Previdência apresentada em fevereiro pela 
equipe econômica, mas retirado durante as 
discussões na Câmara dos Deputados. 

O Plenário da Câmara dos 
Deputados concluiu a votação da Medida 
Provisória nº 881/19, que estabelece 
garantias para a atividade econômica de 
livre mercado, impõe restrições ao poder 
regulatório do Estado, cria direitos de 
liberdade econômica e regula a atuação do 
Fisco federal. A matéria será analisada 
ainda pelo Senado. 

O Ministério da Infraestrutura e a 
Agência Nacional de Transporte 

Aquaviários (Anatq) arrecadaram R$148,5 
milhões em outorga no leilão de 3 áreas 
portuárias – duas no Porto de Santos (SP) 
e uma no Porto de Paranaguá (PR). O 
prazo de concessão será de 25 anos.  

Setor Externo  

A importação de produtos 
químicos de uso industrial representou 
40% do mercado doméstico nos últimos 
12 meses encerrados em junho. O volume 
é um novo recorde negativo para o setor 
desde 1990, segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim). 

A chapa de oposição liderada por 
Alberto Fernández, que tem a ex-
mandatária Cristina Kirchner como vice, 
venceu com larga vantagem as primárias 
presidenciais argentinas, realizadas no dia 
11/08. Com 58% das urnas apuradas, a 
dupla tinha 47% dos votos contra 32,6% 
da chapa do atual presidente, Maurício 
Macri. 

Após o mercado financeiro da 
Argentina reagir mal ao resultado da 
prévia das eleições, que indicaram o 
retorno do grupo político da família 
Kirchner ao Governo do País, a japonesa 
Honda anunciou que vai parar de produzir 
automóveis na Argentina, a partir de 2020, 
mantendo apenas a produção de 
motocicletas. 

Os Estados Unidos vão retirar 
alguns itens da lista de produtos chineses 
sujeitos à tarifa adicional de importação de 
10%, a partir do dia 1 de setembro. 
Anunciada em agosto, pelo presidente 
Donald Trump, a taxa extra de 10% 
deveria incidir sobre cerca de US$ 300 
bilhões em importações da China. 

Para se adaptarem à nova 
exigência internacional, que limita a 0,5% 
o teor de enxofre no combustível a partir 
de2020, as empresas de navegação 
estrangeiras que atum no Brasil terão de 
investir US$ 4 bilhões (cerca de R$ 16 
bilhões) até o fim do ano, segundo cálculo 
do Centronave, que reúne 22 armadores. 


