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A REFORMA PRECISA INCLUIR A
MANUTENÇÃO DOS INCENTIVOS

Ernane Galvêas

LIBERDADE ECONÔMICA
O Senado Federal aprovou, no
dia 21/08, a Medida Provisória
nº881/2019, conhecida como MP da
Liberdade Econômica. O texto traz
providências de desburocratização e
simplificação
de
processos
para
empresas e empreendedores. Tanto no
Senado quanto na Câmara dos
Deputados, a matéria contou com amplo
apoio da CNC, que mobilizou sua equipe
técnica e presidentes de federação para
sensibilizar os parlamentares quanto à
aprovação para a melhoria do ambiente
de
negócios,
com
estímulo
a
investimentos
de
empresários,
auxiliando na recuperação da economia
brasileira.

“Para o presidente da CNC, José
Roberto Tadros, uma reforma tributária
bem-feita é ainda mais importante que a
da Previdência, pois seus efeitos serão
imediatos. ‘A carga tributária no Brasil
é excessiva, principalmente quando se
verifica o baixo retorno para a
sociedade e para o cidadão. O Estado
tem que ser meio e não fim. O fim é o
cidadão’, afirmou.
Para Tadros, a modernização do
sistema tributário deve ser simplificada,
reduzir a burocracia, com equidade e
isonomia intersetorial. ‘A reforma
precisa incluir a manutenção dos
incentivos que ajudem a atrair capital
para as regiões menos desenvolvidas do
País, diminuindo as desigualdades
regionais. Nesse caso, com um olhar
direcionado, por exemplo, aos benefícios
e resultados positivos gerados para o
Brasil pelo modelo criado pela Zona
Franca de Manaus’, pondera.”

O vice-presidente da CNC Luiz
Carlos Bohn entregou ao presidente do
Senado Federal, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), um manifesto em favor da
MP. O documento também foi entregue
ao presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), na ocasião da
votação naquela casa legislativa.

A Crítica – AM (18/8/2019)
SELIC

ATIVIDADES ECONÔMICAS

A redução da taxa básica de
juros, anunciada em julho pelo Banco
Central, levou a Selic a um patamar
histórico de baixa: 6%, o menor nível
desde 1999. Mas estudo recente da CNC
mostra que o repasse dessa queda não
está chegando ao consumidor, que
continua pagando financiamentos com
taxas elevadas. “O consumidor pensa
duas vezes, antes de adquirir um bem,
pagando um financiamento com os juros
nos níveis em que estão”, afirma o
presidente da CNC, José Roberto
Tadros.

O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) avançou 1,1 ponto
em agosto, conforme dados divulgados
pela FGV. O indicador alcançou 89,2
pontos, permanecendo abaixo do nível
neutro de 100 pontos.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST), também divulgado
pela FGV, avançou 2,2 pontos neste
mês, alcançando os 87,6 pontos.
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE), que mostra dados da
indústria, comércio, setor de serviços e
construção civil, melhorou em julho,
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passou para 93,9 pontos. Mas ainda está
abaixo de 100 pontos.

sobre a atividade econômica. O Banco
mantém sua estimativa de um
incremento do PIB de 0,8% em 2019 e
1,7% para 2020.

O setor de serviços registrou em
agosto baixa de 1,1 ponto na confiança
empresarial, segundo o Índice de
Confiança de Serviços (ICS), divulgado
pela FGV. O indicador alcançou os 92,3
pontos, abaixo do nível neutro de 100
pontos.

Para os analistas consultados
semanalmente pelo BC, o ingresso de
Investimento Direto no País (IDP) será
mais do que suficiente para cobrir o
resultado deficitário nos próximos anos.
A mediana das previsões para o IDP em
2019 seguiu em US$ 85,00 bilhões, igual
a um mês atrás. Para 2020, a expectativa
foi de US$ 84,68 bilhões para US$ 84,36
bilhões, ante US$ 85,28 bilhões de um
mês antes. O BC projeta IDP de
US$90,0 bilhões em 2019.

A desigualdade de renda no
Brasil aumentou no segundo trimestre de
2019, pelo 17º trimestre consecutivo, o
que representa o ciclo mais longo já
registrado no País, segundo pesquisa da
FGV Social, a partir de dados da PNAD
Contínua do IBGE.

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 controladora do Grupo
Odebrecht e 21 empresas a ela ligadas
apresentaram um plano de reestruturação
de suas dívidas, para cumprimento do
prazo legal de 60 dias. O plano é
bastante genérico, sem detalhar como o
grupo pretende pagar os créditos de
R$51 bilhões que trabalhadores,
fornecedores e bancos sem garantia
fiduciária têm a receber.

Indústria
Segundo o Boletim Focus do
Banco Central, o crescimento esperado
para a produção industrial apresentou
retração, de 0,15% para 0,08%, em
2019, a quinta retração consecutiva. Para
o ano que vem, a expectativa de
crescimento da indústria seguiu em
2,50%.

PIB e Investimentos
O Boletim Focus do Banco
Central do Brasil divulgou a expectativa
para o crescimento do PIB para 2019
com queda de 0,83% para 0,80%.

O PIB da indústria da construção
chamou a atenção pelo bom desempenho
no segundo trimestre. A alta de 2,0%
ante o segundo trimestre de 2018
interrompeu uma sequência de 20
trimestres de queda.

Após dois trimestres de queda, os
investimentos na economia brasileira
voltaram a crescer. Segundo o IBGE,
alta no segundo trimestre foi de 3,2% em
relação ao trimestre anterior. O PIB
brasileiro registrou alta de 0,40% no
segundo trimestre de 2019 ante o
primeiro trimestre.

A indústria de móveis e
eletrodomésticos está otimista com o
lançamento da nova linha de crédito
imobiliário anunciada pela Caixa. A
expectativa do setor é que essa opção de
financiamento, atrelada ao IPCA,
impulsione a indústria da construção
civil, gerando um crescimento de 20%
no faturamento dos fabricantes de
mobiliário no médio e longo prazo.

Na comparação com o segundo
trimestre de 2018, o PIB apresentou alta
de 1,0% no segundo trimestre de 2019,
totalizando R$ R$ 1,780 trilhão.
O Banco Itaú avalia que um
agravamento da crise argentina pode
anular o efeito dos saques do FGTS
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Segundo a CNI, a Sondagem
Industrial de julho indica ligeira
aceleração no nível da produção
industrial. O Índice de Evolução da
Produção ficou em 50,8 pontos, na série
com ajuste sazonal, o maior valor desde
fevereiro.

menos 10,1 mil vagas. As vendas do
setor de vestuário recuaram 0,4% no
primeiro semestre, em relação ao mesmo
período do ano passado.
A Intenção do Consumo das
Famílias (ICF) apurada pela CNC se
recuperou em agosto, com alta de 1,8%
ante julho. A intenção de compras
atingiu
91,4
pontos,
revertendo
tendência de queda iniciada em março
deste ano.

O ICI/FGV avançou 0,8 ponto
em agosto e atingiu 95,6 pontos. Em
médias móveis trimestrais, o índice
recuou pelo quinto mês consecutivo em
0,5 ponto.

A liberação de saques de contas
do FGTS e PIS/Pasep deve dar uma
injeção de ânimo ao varejo de vestuário.
Os trabalhadores devem gastar R$3,3
bilhões em compras de peças de
vestuário, segundo estimativa da CNC.

A indústria brasileira de aço está
otimista, mas revisou as projeções de
expansão diante de expectativa de uma
lenta recuperação econômica.
Caso aprovado, o PL 9.830 pode
tornar a cadeia de petróleo e gás um dos
mais relevantes consumidores de aço do
País. O PL, estabelece política de
conteúdo local para as atividades de
exploração e produção de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos,
aplicável ao regime de concessão.

O varejo do Paraná fechou o
primeiro semestre com crescimento de
2,11% nas vendas, em relação a 2018.
Os dados são da Pesquisa Conjuntural da
Fecomércio-PR.
O acordo de cooperação entre a
CNC e o Banco do Nordeste (BNB) foi
concretizado em 19 de agosto, com o
lançamento de cartão que concede
opções exclusivas de juros e prazos para
150 mil empresas do comércio no Ceará.

Comércio
Um levantamento da CNC
mostra que este é o pior ano para a
venda de roupas de frio desde 2016. As
promoções das roupas de inverno se
espalham pelos shoppings e, nos últimos
doze meses, os preços de quase todos os
itens das lojas de vestuário subiram
menos do que a inflação.

Agricultura
Segundo levantamento da safra
de cana-de-açúcar no Brasil, realizado
pela Conab, o Brasil deve produzir
622,36 milhões de toneladas de cana-deaçúcar na safra 2019/20, acréscimo de
0,3% em relação ao ciclo anterior, com
colheita total de 620,43 milhões de
toneladas. A área colhida está estimada
em 8,38 milhões de hectares, queda de
2,4% em relação ao ciclo 2018/19.

O Índice de Confiança do
Comércio (ICOM), divulgado pelo
Ibre/FGV, apresentou alta de 95,5 para
98,7 pontos em agosto, na série sazonal.
O indicador acumula queda de 5,1
pontos no ano. Na comparação com
agosto de 2018, houve alta de 6,6
pontos.

Depois de amargar os reflexos
negativos da Operação Carne Fraca, a
indústria brasileira de carne de frango e
suína registra um de seus melhores
períodos na história recente, com custos
relativamente baixos, venda firmes

De acordo com a Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC), nos 12
meses encerrados em junho, o segmento
de vestuário foi o que mais fechou
postos formais de trabalho no varejo,
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dentro e fora do País e câmbio favorável
aos embarques.

contas do FGTS dos trabalhadores. O
débito de R$32,1 bilhões em junho afeta
8 milhões de trabalhadores.

As frutas e hortaliças mais
consumidas pelos brasileiros e vendidas
nas principais Ceasas do País ficaram
mais baratas para os consumidores em
julho. Destaque para o tomate, com
queda de quase 40% em Recife e cerca
de 30% em Brasília, Goiânia e Vitória.
A análise é do Boletim Prohort,
divulgado, pela Conab.

Sistema Financeiro
O Banco Central vendeu US$200
milhões, quando a oferta total era de
US$ 550 milhões, mas a grande questão
é se a autoridade monetária seguirá
vendendo
parte
das
reservas
internacionais - com leilão simultâneo de
contratos de swaps cambiais reversos para além dos já US$ 3,8 bilhões
previstos para substituir o vencimento de
swaps cambiais em 1º de outubro.

Estudo da Conab revela que
apesar da queda de rentabilidade das
culturas, a safra de grãos brasileira,
considerando os quatro principais
produtos, deve aumentar em 3,6% até
2020.

O BC confirmou que o Conselho
Monetário Nacional aprovou resolução
que permite que os financiamentos
imobiliários sejam atualizados por
índices de preços como o IPCA, em
substituição a Taxa Referencial (TR).
Será uma opção no caso de novos
contratos no Sistema Financeiro de
Habitação (SFH).

De acordo com dados do
Ministério
da
Agricultura,
as
indenizações do seguro rural subsidiado
pelo Governo federal subiram 393% em
2018, na comparação com 2017, saindo
dos R$ 187,6 milhões para R$925
milhões.

A Caixa Econômica Federal,
divulgou a sua nova linha de crédito
imobiliário, indexada ao IPCA, com
taxas variando de 2,95% a 4,95% ao ano,
substituindo a TR. Atualmente as taxas
dos contratos da Caixa indexados à TR
possuem juros variando entre 8,30% e
9,95%.

Mercado de Trabalho
Os dados do Caged indicam
abertura líquida de 43,8 mil postos de
trabalho formais em julho. O resultado,
que ocorre após criação líquida de 48,4
mil vagas em junho, é o quarto saldo
positivo
consecutivo,
abaixo
do
registrado em julho de 2018 (47,3 mil
vagas). Pela abertura setorial, destaque
mais uma vez para os Serviços, cujo
saldo líquido foi positivo

Segundo a Fecomério-RJ, o
percentual de famílias endividadas no
Estado do Rio de Janeiro atingiu o índice
de 61,6% em julho, registrando queda de
-0,3% frente a junho.

A atividade de prestação de
serviços não financeiros era exercida por
1,3 milhão de empresas ativas em 2017,
23.118 empresa do setor fecharam as
portas no ano de 2017. Ao todo, mais de
43 mil empregos foram perdidos no País,
segundo a Pesquisa Anual de Serviços,
divulgada pelo IBGE.

O temor da recessão global e a
queda de juros elevaram a demanda por
ouro nos últimos meses. No Brasil o
ouro (padrão negociado na bolsa)
registrou alta de 40%. É quase o triplo
do desempenho do Ibovespa, que foi de
14%.

Mais de 225 mil empregadores
estão inscritos na dívida ativa da União
por não terem realizados depósito nas

As compras com cartões
movimentaram R$850 bilhões no
primeiro semestre do ano, alta de 18%
4

em relação ao mesmo período do ano
passado,
segundo
a
Associação
Brasileira das Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços (Abecs).

O estoque da dívida pública
federal (DPF) registou alta de 0,38% em
julho e atingiu R$3,993 trilhões,
segundo dados divulgados pelo Tesouro
Nacional.

O Governo quer pôr fim aos 10%
da multa rescisória sobre o FGTS, pagos
pelas empresas à União.

O Senado aprovou a MP 881,
conhecida como MP da Liberdade
Econômica, mas retirou do texto o
dispositivo que autorizava o trabalho aos
domingos e feriados.

Inflação
O IGP-M teve queda de 0,67%
em agosto, revertendo a alta de 0,40%
em julho, segundo dados da FGV. No
ano, o indicador avança 4,09% e no
acumulado de 12 meses, 4,95%.

A decisão do Governo de
anunciar planos para a privatização dos
Correios e de outras 16 estatais deve
melhorar a eficiência, contribuir para
reduzir o tamanho do Estado e ajudar as
contas públicas.

A expectativa de inflação dos
consumidores brasileiros para os 12
meses seguintes recuou 0,2 ponto
percentual, segundo a FGV.

A estimativa do Banco Central
para a dívida externa brasileira em julho
é de US$ 326,248 bilhões. Em 2018, a
dívida chegou a US$320,612 bilhões.
Em julho, a dívida externa de longo
prazo atingiu US$252,084 bilhões e o
estoque de curto prazo US$74,164
bilhões.

De acordo com o Boletim Focus
do BC, a expectativa do IPCA para 2019
caiu de 3,71% para 3,65%. Para 2020, a
inflação esperada variou de 3,90% para
3,85%.
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-15 (IPCA-15),
prévia da inflação oficial do País,
surpreendeu em agosto, ao desacelerar
0,08%, de 0,09% registrado no mês
anterior, segundo dados do IBGE.

Para conseguir desbloquear R$13
bilhões do Orçamento do Governo, o
Ministro Paulo Guedes pretende que a
Caixa e o BNDES antecipem o repasse
de 50% e 60%, respectivamente, dos
dividendos (R$ 9 bilhões e cerca de R$4
bilhões) no primeiro semestre. Essas
fatias são as máximas permitidas por lei.
Em 2018, o repasse de dividendos à
União foi de 25% do lucro, o mínimo
permitido.

Setor Público
O Ministro da Economia, Paulo
Guedes, está otimista com o ritmo de
recuperação da economia brasileira. A
retomada, segundo o Ministro, será
puxada pelos investimentos privados,
uma vez que a precariedade das contas
públicas não irá permitir expansão de
gastos do Governo.

O acordo entre o Mercosul e a
Efta (bloco integrando por Suíça,
Noruega, Islândia e Liechtenstein) prevê
o livre comércio de bens e serviços em
um período de até 15 anos. Segundo
documento divulgado pela Efta, o
tratado prevê concessões tarifárias
“significativas”, tanto para produtos
básicos como industrializados.

A arrecadação federal de julho
foi de R$ 137,7 bilhões, um acréscimo
real de 2,9% em relação ao mesmo mês
de 2018. No período acumulado de
janeiro a junho de 2019, a arrecadação
registrou R$895,3 bilhões, acréscimo de
1,97% em relação ao mesmo período do
ano anterior.
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O Reino Unido anunciou que vai
dobrar para 1,44 bilhão de libras
esterlinas sua contribuição para o Fundo
Verde (Green Climate Fund, GCF), O
anúncio ocorreu na reunião de cúpula do
G7, em Biarritz, na França.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou saldo positivo de US$1,601
bilhão em julho, enquanto a conta
serviços ficou negativa em US$ 2,957
bilhões. A conta da renda primária ficou
deficitária, em US$7,927 bilhões. O
resultado negativo da conta financeira
foi de US$8,280 bilhões.

As
reservas
internacionais
brasileiras subiram US$602 milhões,
segundo o BC e atingiram US$ 389,480
bilhões.

Segundo o Boletim Focus/BC, a
projeção da balança comercial em 2019
teve pequena elevação no superávit
comercial de US$52,00 bilhões para
US$52,85 bilhões. Para 2020, a
estimativa de superávit passou de
US$48,03 bilhões para US$ 49,00
bilhões.

A escalada recente da guerra
comercial entre os Estados Unidos e a
China intensificou o temor de uma
recessão global. Nas últimas semanas,
Bancos
Centrais
em
economias
desenvolvidas e emergentes reduziram
as taxas de juros. O aumento da
demanda do mercado por títulos
públicos de baixo risco tem queda das
taxas de juros de prazos maiores a
patamares inéditos.

O saldo de Transações Correntes
registrou déficit de US$21,683 bilhões
nos sete primeiros meses deste ano.
Houve aumento de 76,8% no rombo das
contas externas, frente ao mesmo
período de 2018, quando foi registrado
resultado negativo de US$12,261
bilhões.

Segundo a CNC, o cenário
externo é mais um agravante para o País,
ante a expectativa de crescimento para o
próximo ano de 2,1%. Há, esperança de
que, com a reforma da Previdência
consolidada e o andamento de outras
medidas em discussão no Congresso,
haja um desempenho melhor dos
investimentos e do consumo.

A Alemanha pode entrar em
recessão
no
terceiro
trimestre,
pressionada pela acentuada queda nas
exportações e o declínio na produção
industrial, segundo informações do
Banco Central alemão.

O Governo brasileiro pode
rejeitar a ajuda de US$20 milhões (R$83
milhões) proposta pelo G7 para
combater as queimadas na Amazônia.

A incerteza comercial e o fraco
desempenho da economia mundial
continuarão sendo um risco que poderia
frear a economia dos EUA, segundo a
ata do Comitê de Mercado Aberto do BC
americano (FOMC).
O déficit público dos EUA está
crescendo mais que o previsto, e a guerra
comercial do presidente Donald Trump
continua
afetando
a
economia
americana, segundo previsão do
Escritório de Orçamento do Congresso
(CBO). Se a estimativa se confirmar,
será a primeira vez que o déficit público
ultrapassará a marca do US$1 trilhão,
desde 2012.
6

