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Rogério Marinho: Secretário especial
da Previdência Social ministra palestra

dia 29 em Natal

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

Imagem: Ilustração

Com o tema central 'As reformas que estão

mudando o Brasil', o ex-deputado federal e atual

secretário especial da Previdência Social,

Rogério Marinho, proferira palestra no dia 29 de

janeiro corrente, uma quarta-feira, às 10h, na

Casa da Indústria, sede da Federação das

Indústrias do Estado do RN (FIERN), na capital

do estado.

A presença no evento requer prévia confirmação

através do e-mail eventos@fiern.org.br.

A realização é do próprio Sistema FIERN,

juntamente com o Sistema Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio/RN), Sistema Federação da

Agricultura, Pecuária e Pesca do RN (FAERN) e

Federação das Empresas de Transporte de

Passageiros do Nordeste (Fetronor).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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Presidente da
Fecomercio ressalta
‘corajosa decisão’
do prefeito Álvaro
Dias em mandar

demolir prédio onde
funcionou hotel

Clique aqui para abrir a imagem

Do presidente da Fecomercio/RN, Marcelo

Queiroz, sobre a demolição dos restos mortais

do prédio onde antigamente funcionou o Hotel

Reis Magos, em Natal.

?Recebemos, com alegria e entusiasmo a

notícia da autorização para demolição das

ruínas do antigo Hotel Reis Magos. Registro

minhas congratulações ao prefeito Álvaro Dias

pela corajosa decisão tomada com total

respaldo legal e visão desenvolvimentista que,

sem dúvida, irá marcar positivamente a história

de nossa cidade. Será um enorme primeiro

passo rumo à retomada do crescimento daquela

região da cidade, algo que tende a se

complementar com as futuras mudanças no

nosso Plano Diretor, que acreditamos, serão

aprovadas em breve pela Câmara Municipal do

Natal?.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - MARCELO QUEIROZ
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Fecomércio RN completa 71 anos de
história, com forte atuação em prol do

desenvolvimento potiguar

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: glaucialima

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio

RN) completa 71 anos de fundação nesta sexta-

feira (10). Em 1949, na então sede do Sindicato

do Comércio Varejista - que funcionava na Rua

João Pessoa, a Fecomércio RN fui criada para

representar a classe patronal do comércio

potiguar.

O reconhecimento como Associação Sindical

pelo Ministério dos Negócios do Trabalho,

Indústria e Comércio aconteceu logo depois, em

28 de março do mesmo ano, como também a

filiação à Confederação Nacional do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),

consolidando o seu funcionamento. A Carta

Sindical, documento emitido pelo Ministério,

atesta que uma entidade pode falar pela

categoria que representa.

O foco da Fecomércio RN é defender os

interesses dos segmentos do comércio de bens,

serviços e turismo, e fomentar a atividade

econômica. À entidade, estão filiados 15

sindicatos patronais, sendo sete em Natal e oito

no interior, nas cidades de Assú, Caicó, Currais

Novos, Macaíba, Mossoró, Nova Cruz, Santa

Cruz e São Paulo do Potengi.

Além disso, o Sistema Fecomércio RN é hoje

um dos maiores sistemas de desenvolvimento

social com atuação nas áreas de educação,

saúde, cultura, lazer e assistência, por meio do

Serviço Social do Comércio (Sesc), sendo ainda

a maior instituição de promoção da educação

profissional voltada para o setor, por meio do

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

(Senac).

'A Fecomércio chega aos 71 anos de história

sendo a face mais visível e a voz mais firme dos

empreendedores potiguares. É um orgulho

presidir uma entidade cujas lutas representam

os anseios e necessidades de um segmento

que responde por 65% do PIB e mais de 70%

dos empregos formais gerados no RN, que se

atenta às modificações que causam impacto',

declarou o presidente da Fecomércio RN,

Marcelo Queiroz.

O post Fecomércio RN completa 71 anos de

história, com forte atuação em prol do
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desenvolvimento potiguar apareceu primeiro

em Gláucia Lima.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio,

FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ,

SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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PECs da reforma tributária acabam
com a guerra fiscal

Clique aqui para abrir a imagem

A volta do início dos trabalhos do Poder

Legislativo em fevereiro abre a expectativa de

que o Congresso Nacional aprove neste ano

alguma reforma tributária. Duas propostas de

emenda constitucional têm mais chance de

serem votadas. A PEC 45/2019 na Câmara dos

Deputados, e a PEC 110/2019 no Senado

Federal.

A PEC da Câmara aguarda parecer do relator

na comissão especial e a PEC do Senado ainda

está na Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania (CCJ), pronta para ser votada a sua

admissibilidade.

Segundo especialistas ouvidos pela Agência

Brasil, as propostas são semelhantes nos seus

objetivos, mas diferentes no conteúdo -

abrangência, prazos de transição e grau de

autonomia de União, estados e municípios de

fixarem alíquotas de impostos, taxas e

contribuição.

'As duas [PECs] propõem a substituição dos

principais tributos de produtos e serviços - o

ICMS [Imposto Sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços], o ISS [Imposto Sobre

Serviço], o IPI [Imposto sobre Produtos

Industrializados] e o PIS[Programa de

Integração Social] / Cofins [Contribuição para

Financiamento da Seguridade Social] - pelo

Imposto de Bens e Serviços [IBS], que é um

imposto do tipo valor adicionado', explica o

economista Bernardo Appy, ex-secretário

executivo e ex-secretário de Política Econômica

do Ministério da Fazenda (2003 - 2009) e diretor

do Centro de Cidadania Fiscal, o think tank que

elaborou a PEC 45 que foi apresentada na

Câmara pelo deputado federal Baleia Rossi

(MDB-SP).

'As duas propostas tentam simplificar e tornar

menos oneroso o recolhimento dos tributos, do

ponto de vista da burocracia, do tempo

necessário para gerir essas obrigações

tributárias. E, ao mesmo tempo, promover uma

uniformização tributária no âmbito federal, de

modo a acabar com aquilo que tem se chamado

de guerra fiscal, cujo principal elemento de

disputa é o ICMS', acrescenta Luiz Alberto dos

Santos, consultor do Senado Federal e

professor da Ebape/Fundação Getúlio Vargas

(FGV).
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Conforme Appy, 'as duas propostas acabam

com a guerra fiscal na prática. O fim da guerra

fiscal se dará ao longo da transição', tempo que

difere entre as duas propostas. No caso da

PEC 45, há dois prazos. O IBS será implantado

em dez anos no que diz respeito à extinção

integral dos antigos tributos e a vigência plena

do novo. Para a conclusão da partilha da

receita do novo tributo entre os entes

federativos (União, estados e municípios), o

prazo é de 50 anos.

No caso da PEC 110, mais impostos são

consolidados no IBS e os prazos previstos são

mais céleres: seis anos para extinção de

antigos tributos e dez anos para a conclusão

da partilha. Essa proposta constitucional tem o

mesmo conteúdo do substitutivo da Proposta

de Emenda Constitucional nº 293/04, relatada

pelo ex-deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-

PR), que estava pronta para ser votada em

comissão em 2018.

Guerra fiscal

Para acabar com a guerra fiscal, as duas

propostas adotam o princípio da tributação no

destino. Ou seja, a receita será recolhida e

arrecadada pela unidade da Federação ao qual

o produto se destina e não onde é produzida.

'O princípio da origem daria lugar ao princípio

da tributação no destino. Esse é o principal

elemento capaz de reduzir a guerra fiscal',

assinala, Luiz Alberto dos Santos.

Na opinião de Bernardo Appy, esse arranjo terá

efeito na produtividade das empresas e no

crescimento econômico. 'As empresas acabam

por escolher seus centros de distribuição não

por onde minimiza os custos de logística, mas

minimiza os custos tributários. Do ponto de

vista econômico perde produtividade, gasta

mais capital e trabalho para fazer a mesma

distribuição. Esse tipo de distorção deixa de

existir', garante o economista.

Ele acrescenta que 'essa simplificação tem um

efeito muto grande sobre o potencial de

crescimento da economia brasileira. Uma

parte do efeito mais evidente, o custo

burocrático de pagar imposto - que no Brasil é

o mais alto do mundo - por causa desses

tributos sobre produtos e serviços e também

da complexidade que gera muito litígio'.

Carga tributária e regressividade

No senso comum e no desejo de contribuintes

e empresários, fazer reforma tributária acende

a expectativa de que haverá redução da carga

de impostos, taxas e contribuições. Appy e

Santos afastam essa possibilidade.

'Não é intenção de nenhuma das propostas a

redução de carga tributária. Vamos ter

mudança na composição dos tributos e na

forma de distribuição desses tributos entre os

entes da Federação, como eles vão incidir em

cada etapa do processo produtivo', sublinha o

consultor do Senado.

'Só dá para reduzir carga tributária diminuindo

dívida pública', pondera Bernardo Appy. De

acordo com ele, 'carga tributária é uma

discussão de dívida pública. Se o país quer ter

políticas públicas mais abrangentes, vai ter

uma carga tributária mais alta. Se quer ter uma

atuação menor do governo, vai ter uma carga

tributária menor.'

Outra expectativa que pode ser frustrada é a

possibilidade de diminuir o peso dos impostos
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regressivos e indiretos, que todos pagam -

inclusive os mais pobres - quando compram

uma mercadoria ou pagam um serviço. Ao

contrário desses tributos, os impostos que

taxam renda, patrimônio ou lucro pesam para

os setores mais ricos da sociedade.

Conforme análise publicada pelo Departamento

Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap),

as duas propostas, além de dar fim à guerra

fiscal, reduzem litígios, simplificam e barateiam

a cobrança e o pagamento de tributos, mas

não resolvem 'o problema da injustiça tributária,

porque mantêm o caráter regressivo do sistema

tributário, evitando tributar de modo mais

expressivo a renda e o patrimônio.'

'É um conjunto de propostas não atinge ou não

afeta algumas distorções do nosso sistema

tributário, como a questão de benefícios de

isenções fiscais, inclusive federais. A questão

da tributação de grandes fortunas não está

sendo equacionada. A regressividade do

sistema vai continuar existindo', aponta Luiz

Alberto dos Santos.

Para Bernardo Appy, existe a possibilidade de

'corrigir distorções' da regressividade, mas há

limites para avançar. 'Países em

desenvolvimento não têm como tributar a renda

no mesmo nível dos países desenvolvidos,

porque a população é mais pobre'. O

economista estima que cerca de 10% da

população no Brasil paga Imposto de Renda de

Pessoa Física, enquanto nos países

desenvolvidos a base de arrecadação é de

90% da população.

Outras propostas

Além das PECs 45 e 110, há outras propostas

tramitando no Congresso Nacional. Esse é o

caso da Emenda Substitutiva Global 178/2019

assinada pelos partidos da oposição na

Câmara (PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL e

Rede). A emenda substitui o relatório da PEC

45 e é baseada no documento A Reforma

Tributária Necessária, elaborado pela

Associação Nacional dos Auditores Fiscais

(Anfip), Federação Nacional do Fisco Estadual

e Distrital (Fenafisco) e Plataforma Política

Social.

O documento prevê tributação da renda, da

propriedade e da riqueza, das transações

financeiras, de bens e serviços, da folha de

pagamentos, e cria novas formas de

arrecadação como a tributação ambiental e a

tributação do comércio internacional.

Outra proposta de emenda constitucional é a

PEC 128/2019, de autoria do deputado Luis

Miranda (DEM-DF) que 'altera o sistema

tributário nacional'. A proposição ainda aguarda

votação de admissibilidade na Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)

da Câmara. Se aprovada irá à comissão

especial e poderá ser apensada à proposta em

discussão.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Deputado do RN ataca jornalista da
Globo: 'Preço e código de barras na

testa'

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Suébster Neri

A jornalista Miriam Leitão, comentarista de

Economia do grupo Globo há anos, foi atacada

pelo deputado federal general Girão Monteiro,

eleito pelo Rio Grande do Norte. O parlamentar

respondeu a um comentário feito pelo também

deputado Eduardo Bolsonaro, que por sua vez

foi motivado pelo texto da jornalista, publicado

em sua coluna no jornal O Globo no dia 7 de

janeiro. No artigo, Miriam diz que o 'Irã é forte

mercado do agronegócio e o Brasil trata como

'terrorista' a Guarda Revolucionária que nem a

ONU define assim'. O filho do presidente não

gostou: 'Como assim nem a ONU? A ONU é tipo

a OAB do mundo. Capaz de num momento

como este a ONU querer inovar com audiência

de custódia para terrorista, para saber se o

soldado americano que o prendeu em flagrante

tratou bem o terrorista', reagiu Eduardo.

Girão, em seguida, decidiu entrar na discussão.

'Essa pessoa mostra que tem seu preço, isto é,

código de barras, na testa e duplicado em outra

parte do corpo. Que asneira!', disse o

parlamentar representante do RN.

Em uma postagem imediatamente anterior a

esta, o mesmo deputado potiguar já havia

criticado Miriam Leitão pelo mesmo texto.

'Caramba! Cegueira ideológica ou funcional?

Que absurdo querer transformar em Escoteiros

os maiores propagadores do terrorismo no

Mundo. Basta! Vamos parar de ler ou assistir

esse tipo de 'jornalista'', disse.

Do Blog: O deputado Girão perdeu uma grande

oportunidade de ficar CALADO.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Trabalhadores com ensino superior
são os que mais demoram para voltar

ao mercado

Clique aqui para abrir a imagem

Os trabalhadores com ensino superior são os

que levam mais tempo para conseguir voltar ao

mercado de trabalho quando ficam

desempregados. Um brasileiro que concluiu a

faculdade demora, em média, 16,8 meses

(quase um ano e meio) para se recolocar.

Como comparação, um profissional com ensino

médio gasta 14,7 meses para encontrar um

novo emprego e quem concluiu ensino

fundamental demora, em média, 13,1 meses.

Os números foram compilados pela consultoria

iDados, com base nas informações do terceiro

trimestre da Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios (Pnad) Contínua.

Uma série de fatores, segundo os especialistas,

explica as razões para os trabalhadores mais

escolarizados do país demorarem mais para se

recolocar.

Os brasileiros com ensino superior costumam

trabalhar em regime formal. Portanto, em caso

de demissão, recebem indenização -como multa

do FGTS e seguro-desemprego - e conseguem

ter alguma folga no orçamento para buscar uma

recolocação.

"Uma pessoa mais qualificada tem mais

probabilidade de ter um vínculo formal e,

portanto, já são criadas proteções para o

indivíduo, o que diminui o grau de urgência para

encontrar um novo emprego", afirma Bruno

Ottoni, pesquisador do iDados.

Pelo lado das empresas, a contratação de um

trabalhador mais qualificado também costuma

ser mais lenta.

"Acredito que, na verdade, essa questão não é

conjuntural, é da natureza das ocupações [que

exigem ensino superior]. São processos de

seleção mais criteriosos, a disponibilidade de

vagas específicas é muito pequena. Isso não

deve estar atrelado à conjuntura, até porque a

taxa de desemprego [desse público] é menor do

que a de outros grupos", diz Cosmo Donato,

economista da LCA consultoria.

Não por acaso, historicamente, esses

trabalhadores sempre demoraram mais para se

recolocar. No terceiro trimestre de 2018, por

exemplo, eles levavam 15,7 meses para
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voltarem ao mercado.

A preferência das companhias por profissionais

que já estão empregados é outro fator que

contribui para aumentar a espera por vagas

dos trabalhadores com ensino superior que

estão fora do mercado, observa Renato

Trindade, gerente da consultoria Michael Page,

especializada em recrutamento de executivos.

"A gente tem que pensar também com a

cabeça do recrutador. Tem muitos profissionais

com ensino superior no mercado, é uma gama

muito grande de perfis pra analisar. E ainda

existe o preconceito com quem está fora do

mercado, muita gente prefere contratar alguém

que esteja empregado e queira se movimentar.

Aí a régua [de exigências] sobe."

O fato de os trabalhadores mais qualificados

levarem mais tempo para se recolocar não

significa que eles sejam os principais afetados

pelo desemprego. Pelo contrário: no terceiro

trimestre, a taxa de desocupação entre os que

tinham ensino superior completo era de 5,8%.

No mesmo período, o país tinha uma taxa de

desemprego total de 11,8%.

Quase 4 milhões de trabalhadores com ensino

superior não têm emprego de alta qualificação

A paulistana Alessandra Pereira, de 49 anos,

faz parte do grupo de brasileiros que aguarda

há meses por uma recolocação no mercado

formal de trabalho. Graduada em tecnologia da

informação (TI) e engenharia da computação,

ela busca por uma nova oportunidade há 12

meses, depois de ser desligada de uma grande

empresa da área de construção civil, onde

atuava como secretária.

Apesar de colecionar formações, como pós-

graduação e intercâmbio no exterior, a

paulistana tem tido dificuldades de encontrar

uma vaga com um salário à altura de suas

competências e com carteira assinada.

"O que eu vejo é que as empresas exigem

muitas qualificações e experiência para

pagarem um salário muito baixo. O que

oferecem, muitas vezes, é bem menos do que

eu ganhava no meu último trabalho", diz

Alessandra.

Desde que começou a sua busca, ela já

passou por dez entrevistas, mas continua à

procura de uma recolocação. Graças às

economias de 32 anos de trabalho, Alessandra

ainda consegue segurar as contas. "Mas uma

hora acaba", diz.

Formada em moda, Juliana Ziolkowski Paulo,

de 33 anos, também sentiu as dificuldades para

voltar ao mercado de trabalho. Ela perdeu o

emprego com carteira de trabalho assinada em

outubro de 2015. Tentou uma recolocação até

junho de 2016, quando decidiu fazer um curso

de maquiagem.

"Eu tinha uma vontade guardada, sempre tive

paixão por maquiagem", afirma Juliana. "Fiz um

curso de três meses de maquiagem e tive um

estalo de que era com isso que queria

trabalhar."

Hoje, ela trabalha e um salão de um shopping

em Florianópolis. "No começo trabalhei como

freelancer e ia atendendo nas casas das

pessoas. Faz dois anos que apareceu uma

oportunidade nesse salão", conta.

Informalidade bateu recorde em 2019; veja
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histórias de quem trabalha por conta própria

A esperada melhora do desempenho

econômico neste ano - as estimativas indicam

que o PIB deve crescer próximo de 2,5% - deve

se refletir no mercado de trabalho, embora o

quadro ainda não seja animador.

As projeções dos analistas apontam para uma

ligeira queda da taxa de desemprego neste

ano, com uma composição melhor da criação

de nova vagas, o que pode favorecer os

trabalhadores com maior nível de escolaridade.

"Deveremos ter uma melhora gradual do

mercado de trabalho. Esse processo já está

em curso e pode haver uma qualidade um

pouco melhor na criação de empregos", diz

Thiago Xavier, analista da consultoria

Tendências. Na avaliação dele, a taxa de

desocupação deve encerrar 2019 em 11,9% e

cai para 11,6% neste ano.

A volta das vagas com carteira assinada deve

ser puxada principalmente pelo setor de

serviços, responsável por grande parte da

composição do PIB, mas também por setores

como indústria e construção civil, que sofreram

nos últimos anos mas ensaiaram uma

recuperação no fim de 2019.

Para Donato, da LCA, o emprego formal deve

protagonizar uma retomada "mais contundente"

em 2020, mas isso não se refletirá de forma

significativa na taxa de desemprego, nem no

nível de ocupação. O que acontecerá, na

verdade, será uma troca de empregos

informais ou por conta própria por outros com

carteira assinada, à medida em que a

economia avançar.

"O que vai mudar é a qualidade da composição

[do mercado de trabalho], com uma maior

geração de emprego formal. A gente continuará

observando uma queda da taxa de

desemprego, mas muito lentamente", afirma.

Pelas projeções da LCA, a taxa média de

desocupação deve ficar na média de 11,4% em

2020. A consultoria prevê geração de 800 mil

vagas formais no ano, o que significa 2 milhões

de postos abertos desde 2017.

Mas a volta da criação de emprego com

carteira assinada não vai compensar tudo o

que foi perdido durante a crise - apenas em

2015 e 2016, foram 3 milhões de vagas formais

fechadas.

"Por mais que o mercado melhore, as pessoas

ainda vão ter dificuldade para encontrar

emprego. E os mais qualificados devem sair na

frente."

Trindade, da Michael Page, destaca que as

empresas passaram por um processo de

consolidação dos níveis de diretoria durante a

crise e que devem continuar com estruturas

mais enxutas. Também por isso, a retomada do

mercado de trabalho deve ser lenta.

"Muitas posições sênior se concentraram em

uma só. O diretor de marketing acabou

absorvendo também a área de vendas, por

exemplo. As companhias não vão voltar a ter

estruturas inchadas", diz.

Segundo ele, no momento as empresas estão

buscando executivos e voltadas a fortalecer

posições estratégicas como de recursos

humanos e suporte, áreas-chave para

sustentar o crescimento. Mais adiante, chegará
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a vez da contratação de profissionais para

compor "o time", como os analistas.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Pecuaristas de SP seguem
aproveitando os bons preços da carne

bovina

Clique aqui para abrir a imagem

Os criadores de boi começaram o ano com bons

preços pagos pelos frigoríficos - repetindo o final

do ano passado.

Assista a todos os vídeos do Globo Rural

O pecuarista Osmair Guareschi está satisfeito

com o momento vivido pelo mercado. Ele tem 5

mil cabeças de gado, sendo a maior parte em

confinamento e 20% criada a pasto.

Nesta semana, recebeu pela R$ 200 pela arroba

do boi gordo (15 kg). Em novembro, o valor

pago chegou a R$ 230. Mesmo assim, o valor

atual é mais alto do que há um ano.

O motivo para a alta nos preços foram as

exportações, que encerraram 2019 com

recordes em volume e faturamento. No ano

passado, a exportação de carne bovina atingiu

um 1,8 milhão de toneladas, aumento de 12%

em relação a 2018.

A China se consolidou como o principal

comprador de carne do brasil no ano passado,

segundo o Ministério da Economia,

respondendo por 26,7% do total exportado.

O país asiático retoma as importações em

fevereiro e isso pode impulsionar ainda mais os

preços por aqui.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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FGTS como saque-aniversário pode
aumentar volume de crédito

consignado

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: glaucialima

O saque do FGTS - Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço, na modalidade saque-

aniversário, que entrará em vigor em abril, tem o

potencial de aumentar em cinco vezes o volume

de crédito consignado para os trabalhadores da

iniciativa privada.

A estimativa foi divulgada pela Secretaria de

Política Econômica do Ministério da Economia.

De acordo com a secretaria, o saque-aniversário

deve criar um mercado de até 100 bilhões de

reais em recebíveis de crédito nos próximos

quatro anos.

Os recebíveis são os recursos dos quais os

bancos podem se apropriar em caso de calote

do empréstimo tomado.

A lei que criou o saque-aniversário permite que

os trabalhadores usem o dinheiro sacado a cada

ano como garantia nas operações de crédito.

O post FGTS como saque-aniversário pode

aumentar volume de crédito consignado

apareceu primeiro em Gláucia Lima.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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PECs da reforma tributária acabam
com a guerra fiscal

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: José Cruz

A volta do início dos trabalhos do Poder

Legislativo em fevereiro abre a expectativa de

que o Congresso Nacional aprove neste ano

alguma reforma tributária. Duas propostas de

emenda constitucional têm mais chance de

serem votadas. A PEC 45/2019 na Câmara dos

Deputados, e a PEC 110/2019 no Senado

Federal.

A PEC da Câmara aguarda parecer do relator

na comissão especial e a PEC do Senado ainda

está na Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania (CCJ), pronta para ser votada a sua

admissibilidade.

Segundo especialistas ouvidos pela Agência

Brasil, as propostas são semelhantes nos seus

objetivos, mas diferentes no conteúdo -

abrangência, prazos de transição e grau de

autonomia de União, estados e municípios de

fixarem alíquotas de impostos, taxas e

contribuição.

'As duas [PECs] propõem a substituição dos

principais tributos de produtos e serviços - o

ICMS [Imposto Sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços], o ISS [Imposto Sobre

Serviço], o IPI [Imposto sobre Produtos

Industrializados] e o PIS[Programa de

Integração Social] / Cofins [Contribuição para

Financiamento da Seguridade Social] - pelo

Imposto de Bens e Serviços [IBS], que é um

imposto do tipo valor adicionado', explica o

economista Bernardo Appy, ex-secretário

executivo e ex-secretário de Política Econômica

do Ministério da Fazenda (2003 - 2009) e diretor

do Centro de Cidadania Fiscal, o think tank que

elaborou a PEC 45 que foi apresentada na

Câmara pelo deputado federal Baleia Rossi

(MDB-SP).

'As duas propostas tentam simplificar e tornar

menos oneroso o recolhimento dos tributos, do

ponto de vista da burocracia, do tempo

necessário para gerir essas obrigações

tributárias. E, ao mesmo tempo, promover uma

uniformização tributária no âmbito federal, de

modo a acabar com aquilo que tem se chamado

de guerra fiscal, cujo principal elemento de

disputa é o ICMS', acrescenta Luiz Alberto dos

Santos, consultor do Senado Federal e

professor da Ebape/Fundação Getúlio Vargas
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(FGV).

Conforme Appy, 'as duas propostas acabam

com a guerra fiscal na prática. O fim da guerra

fiscal se dará ao longo da transição', tempo que

difere entre as duas propostas. No caso da

PEC 45, há dois prazos. O IBS será implantado

em dez anos no que diz respeito à extinção

integral dos antigos tributos e a vigência plena

do novo. Para a conclusão da partilha da

receita do novo tributo entre os entes

federativos (União, estados e municípios), o

prazo é de 50 anos.

No caso da PEC 110, mais impostos são

consolidados no IBS e os prazos previstos são

mais céleres: seis anos para extinção de

antigos tributos e dez anos para a conclusão

da partilha. Essa proposta constitucional tem o

mesmo conteúdo do substitutivo da Proposta

de Emenda Constitucional nº 293/04, relatada

pelo ex-deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-

PR), que estava pronta para ser votada em

comissão em 2018.

Guerra Fiscal

Para acabar com a guerra fiscal, as duas

propostas adotam o princípio da tributação no

destino. Ou seja, a receita será recolhida e

arrecadada pela unidade da Federação ao qual

o produto se destina e não onde é produzida.

'O princípio da origem daria lugar ao princípio

da tributação no destino. Esse é o principal

elemento capaz de reduzir a guerra fiscal',

assinala, Luiz Alberto dos Santos.

Na opinião de Bernardo Appy, esse arranjo terá

efeito na produtividade das empresas e no

crescimento econômico. 'As empresas acabam

por escolher seus centros de distribuição não

por onde minimiza os custos de logística, mas

minimiza os custos tributários. Do ponto de

vista econômico perde produtividade, gasta

mais capital e trabalho para fazer a mesma

distribuição. Esse tipo de distorção deixa de

existir', garante o economista.

Ele acrescenta que 'essa simplificação tem um

efeito muto grande sobre o potencial de

crescimento da economia brasileira. Uma

parte do efeito mais evidente, o custo

burocrático de pagar imposto - que no Brasil é

o mais alto do mundo - por causa desses

tributos sobre produtos e serviços e também

da complexidade que gera muito litígio'.

Carga tributária e regressividade

No senso comum e no desejo de contribuintes

e empresários, fazer reforma tributária acende

a expectativa de que haverá redução da carga

de impostos, taxas e contribuições. Appy e

Santos afastam essa possibilidade.

'Não é intenção de nenhuma das propostas a

redução de carga tributária. Vamos ter

mudança na composição dos tributos e na

forma de distribuição desses tributos entre os

entes da Federação, como eles vão incidir em

cada etapa do processo produtivo', sublinha o

consultor do Senado.

'Só dá para reduzir carga tributária diminuindo

dívida pública', pondera Bernardo Appy. De

acordo com ele, 'carga tributária é uma

discussão de dívida pública. Se o país quer ter

políticas públicas mais abrangentes, vai ter

uma carga tributária mais alta. Se quer ter uma

atuação menor do governo, vai ter uma carga

tributária menor.'
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Outra expectativa que pode ser frustrada é a

possibilidade de diminuir o peso dos impostos

regressivos e indiretos, que todos pagam -

inclusive os mais pobres - quando compram

uma mercadoria ou pagam um serviço. Ao

contrário desses tributos, os impostos que

taxam renda, patrimônio ou lucro pesam para

os setores mais ricos da sociedade.

Conforme análise publicada pelo Departamento

Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap),

as duas propostas, além de dar fim à guerra

fiscal, reduzem litígios, simplificam e barateiam

a cobrança e o pagamento de tributos, mas

não resolvem 'o problema da injustiça tributária,

porque mantêm o caráter regressivo do sistema

tributário, evitando tributar de modo mais

expressivo a renda e o patrimônio.'

'É um conjunto de propostas não atinge ou não

afeta algumas distorções do nosso sistema

tributário, como a questão de benefícios de

isenções fiscais, inclusive federais. A questão

da tributação de grandes fortunas não está

sendo equacionada. A regressividade do

sistema vai continuar existindo', aponta Luiz

Alberto dos Santos.

Para Bernardo Appy, existe a possibilidade de

'corrigir distorções' da regressividade, mas há

limites para avançar. 'Países em

desenvolvimento não têm como tributar a renda

no mesmo nível dos países desenvolvidos,

porque a população é mais pobre'. O

economista estima que cerca de 10% da

população no Brasil paga Imposto de Renda de

Pessoa Física, enquanto nos países

desenvolvidos a base de arrecadação é de

90% da população.

Outras propostas

Além das PECs 45 e 110, há outras propostas

tramitando no Congresso Nacional. Esse é o

caso da Emenda Substitutiva Global 178/2019

assinada pelos partidos da oposição na

Câmara (PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL e

Rede). A emenda substitui o relatório da PEC

45 e é baseada no documento A Reforma

Tributária Necessária, elaborado pela

Associação Nacional dos Auditores Fiscais

(Anfip), Federação Nacional do Fisco Estadual

e Distrital (Fenafisco) e Plataforma Política

Social.

O documento prevê tributação da renda, da

propriedade e da riqueza, das transações

financeiras, de bens e serviços, da folha de

pagamentos, e cria novas formas de

arrecadação como a tributação ambiental e a

tributação do comércio internacional.

Outra proposta de emenda constitucional é a

PEC 128/2019, de autoria do deputado Luis

Miranda (DEM-DF) que 'altera o sistema

tributário nacional'. A proposição ainda aguarda

votação de admissibilidade na Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)

da Câmara. Se aprovada irá à comissão

especial e poderá ser apensada à proposta em

discussão.

Por Gilberto Costa - Agência Brasil | Edição:

Liliane Farias

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Profissões em setores de tecnologia e
internet estarão em alta em 2020,

aponta LinkedIn

Clique aqui para abrir a imagem

12 de janeiro de 2020 Profissões em setores de

tecnologia e internet estarão em alta em 2020,

aponta LinkedIn

Com a taxa de desemprego próxima dos 12%,

nada mais importante do que saber quais

setores estarão contratando em 2020. A rede

social LinkedIn divulgou um levantamento de 15

funções que podem gerar empregos formais

para milhões de brasileiros. Na primeira posição

aparece a profissão de gestor de redes sociais,

seguido de engenheiro de cibersegurança e

representante de vendas.

No ranking geral, as profissões ligadas aos

setores de tecnologia da informação e internet

dominam a lista, com 13 de 15 cargos

relacionados à chegada da Indústria 4.0 no

mercado de trabalho. A incorporação da

digitalização à atividade industrial resultou

nesse conceito, em referência à quarta

revolução industrial, onde há integração e

controle da produção, com base em sensores e

equipamentos conectados em rede e na fusão

do mundo real com o virtual. Essa fusão cria os

chamados sistemas ciberfísicos e potencializa o

emprego da inteligência artificial.

Para o professor da Universidade de Brasília

(UnB) e especialista em inovação, tecnologia e

recursos Antônio Isidro da Silva Filho, é preciso

que as escolas preparem os alunos o quanto

antes para essa nova realidade do mercado de

trabalho tecnológico.

'O que nós precisamos fazer é rapidamente

introduzir conteúdos tecnológicos no ensino da

educação básica, no ensino médio. Não

podemos permitir que nossas crianças, nossos

jovens não tenham inserção no domínio das

tecnologias que estão surgindo. Então, ensinar

rotinas básicas e tecnológicas de aprendizagem

de máquinas, de programação, são habilidades

que hoje se têm mais facilidade de aprender do

que antigamente. Então, esse é um exemplo do

que precisamos fazer rapidamente', explica.

O Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023,

divulgado pela Confederação Nacional da

Indústria (CNI), reforça esse contexto.

Profissões ligadas à tecnologia estão entre as

que mais vão crescer nos próximos anos. O

estudo também prevê que o Brasil terá de

qualificar 10,5 milhões de trabalhadores em
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ocupações industriais nos níveis superior,

técnico, qualificação profissional e

aperfeiçoamento até 2023.

Motorista

Um dos destaques do levantamento do

LinkedIn foi para a profissão de motorista. Três

setores da economia devem demandá-los já

no próximo ano, como o de empresas ligadas a

internet e a serviços e facilidades ao cliente,

responsável por aplicativos de transporte de

passageiros e de compras e entregas.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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EDITORIAL

Clique aqui para abrir a imagem

Num tempo em que abstinência sexual virou

política pública e o ministro da Educação arrepia

espinhaços ao escrever paralisação com 'z' e

impressionante com 'c', quem saíram ganhando

foram os humoristas profissionais. Mas só eles.

A cada nova, demonstração de incapacidade ou

confusão mental, ministros confusos ou

incapacitados se perenizam em seus cargos, ao

passo que outros mais capacitados

intelectualmente são cuspidos do governo, sem

maiores protocolos ou cerimônias.

Não é verdade que só a escola ensina, mas ela

fornece as ferramentas básicas para, que se

possa entender os elementares caminhos do

entendimento, da pacificação e do progresso.

As vezes, a intuitividade assume o comando,

mas só pelo tempo suficiente para que a razão

volte e se apodere da situação.

É isso que transmite às pessoas a sensação de

que há alguém no controle e esse alguém zela

pelas decisões fundamentais de um governo. Se

não ele, seus principais assessores ou figuras

de força e prestígio na administração.

Não é, definitivamente, o que acontece na

recentemente instalada era. Jair Bolsonaro.

A heterodoxia irritante com que os principais

temas são tratados, de imediato, sinalizam

apenas para a confusão. E, como se não

bastasse, uma confusão com método, mas sem

hora. marcada para, começar e recomeçar.

Só sabemos que todo o dia dormiremos com

barulho e que no dia seguinte outra confusão já

nos aguarda. Garantia de um sono estressante

nos intervalos.

Essa situação para lá de ruim e inconveniente

atrapalha as coisas boas produzidas no

governo.

Collor, aquele presidente derrubado por causa

de um Fiat Elba e de uma metralhadora

chamada Pedro Collor, o irmão tirado de cena

por um câncer no cérebro, teve coisa boas no

governo.
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Graças a ele, por exemplo, o mercado abriu-se

às novidades do mundo, encerrando o tempo

de idiossincrasias isolacionistas e

intervencionistas de seu antecessor, Sarney, o

criador do fiscal de preços e da reserva de

mercado para a informática.

O governo Bolsonaro também tem coisas boas,

se ele deixar os bons trabalharem e mandar os

maus para, casa.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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