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Deflação eleva volume de receitas
do setor de serviços em agosto

Q

uedas nos preços dos combustíveis
e passagens aéreas eleva receita
real de serviços em 1,2%. Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) reduz previsão de
queda para 2018 de -0,7% para -0,3%.

De acordo com a Pesquisa Mensal de
Serviços (PMS) divulgada em 16/10
pelo IBGE, em agosto, o volume de
receitas do setor de serviços avançou
1,2% na comparação com julho, já descontados os efeitos sazonais. Desconsiderando-se o atípico bimestre maio/
junho, esse foi o melhor resultado do
setor para meses de agosto desde abril
de 2017 (+1,4%).
Apesar do maior avanço ocorrido neste ano, a alta de agosto sequer repõe a
perda verificada em julho, quando na
mesma base comparativa registrou-se queda mensal de 2,0%. Ao longo
de 2018, o nível de atividade do setor
terciário tem se caracterizado pela
alta volatilidade, especialmente nos

segmentos econômicos mais ligados
aos investimentos.
O maior avanço verificado no mês
ocorreu nos serviços de transportes
e de correios (+3,2%), especialmente
nos segmentos de transporte aéreo
(+21,7%) e de transporte aquaviário
(+9,0%). Em ambos os casos, o efeito
preço contribuiu decisivamente para as
taxas observadas, na medida em que
os preços médios, medidos através do
IPCA, apontaram para oscilações de
-26,1% e de -10,8%, respectivamente.
Em média, o preço dos combustíveis
variou -1,86% naquele mês – maior
queda desde abril de 2017. Por outro
lado, os serviços prestados às famílias
(-0,8%) e os serviços de informação e
comunicação (-0,6%) decepcionaram.
Na comparação com o mesmo mês
do ano anterior, o setor registrou
crescimento de 1,6%. Para que as
receitas com serviços não engatem o
quarto ano seguido de retração, seria

necessário crescer, em média, 2,0%
no último quadrimestre de 2018 em
relação ao mesmo período do ano
passado – desempenho registrado somente uma vez em mais de três anos
de comparativos interanuais (+2,0%
em abril de 2018).
Mesmo com os avanços reais percebidos em agosto, o setor ainda acumula
perdas ao longo de 2018. De janeiro a
agosto deste ano, o volume de receitas
registra queda de 0,5% na comparação
com os oito primeiros meses de 2017.
Regionalmente, as regiões Norte e
Nordeste têm se destacado negativamente, especialmente nos estados do
Ceará (-8,3%), Rio Grande do Norte
(-8,3%) e Tocantins (-6,9%).
O setor terciário, responsável por
mais de dois terços do PIB, poderá
ter um terceiro trimestre melhor
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do que o segundo. A fraca base de
comparação dos trimestres anteriores, quando a economia não avançou
mais do que 0,2%, poderá, de certa
forma, viabilizar resultados mais
favoráveis em termos de volumes de
receitas para as empresas. No entanto, as incertezas que ainda rondam a
economia têm inibido o processo de
retomada dos investimentos.
Nesse cenário, a CNC revisou de -0,7%
para -0,3% sua projeção para o volume de receitas das atividades cobertas
pela PMS. Nos três últimos anos, os
serviços registraram quedas de 3,6%,
5,0% e 2,8%, respectivamente. 
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Rota 2030 prevê novo programa de
incentivos à indústria automotiva

À

s vésperas do fim do prazo de
vigência da Medida Provisória
nº 843, de 2018, que instituiu o
Programa Rota 2030, o modelo de
incentivos ao setor automotivo é
colocado em discussão. A comissão mista do Congresso Nacional
aprovou o texto, na forma que foi
elaborado pelo executivo, e, agora,
será levado para votação na Câmara.
Caso seja aprovado no Congresso,
estima-se que os incentivos fiscais
com o programa devam alcançar
R$ 2,1 bilhões em 2019.

O Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística substitui o programa
Inovar Auto, que se encerrou no final de 2017, e foi elaborado em um
contexto de profundas transformações no setor. Além dos benefícios
fiscais, também serão estabelecidos
novos requisitos obrigatórios para a
indústria, nos quais estão determinados novos padrões de segurança
e metas para aumento de eficiência
e desempenho. A duração do programa proposto é de 15 anos, dividida em três etapas de cinco anos.

Ao fim de cada etapa, está prevista O principal benefício tributário preuma reavaliação das metas e dos visto no âmbito do programa é o
benefícios estabelecidos.
abatimento do Imposto de Renda e
da
Contribuição Social sobre o Lucro
A Medida Provisória nº 843 contém
Líquido
de uma parcela do que for
três partes. O primeiro capítulo preinvestido
em pesquisa e desenvolvivê o estabelecimento de requisitos
obrigatórios para a comercialização mento. O programa também prevê
de veículos novos produzidos no a concessão de isenção do Imposto
País ou a importação de veículos de Importação para autopeças sem
novos, relativos a metas corporati- produção nacional destinada à indusvas de rotulagem veicular, eficiência trialização de produtos automotivos.
energética veicular e desempenho A Receita Federal estima que os beestrutural e tecnologias assistivas nefícios totais para o setor devam alà direção. O Capítulo II institui o cançar R$ 7,2 bilhões em 2019. Desse
programa de benefícios tributários total, R$ 2,1 bilhões (que corresponà pessoa jurídica habilitada que dem a 29,2% do total) são referentes
realize dispêndios, no País, em pes- ao programa Rota 2030. A maior parte
quisa e desenvolvimento. O terceiro dos incentivos, contudo, é proveniene último capítulo da Medida Provi- te do regime automotivo concedido às
sória institui regime tributário para montadoras estabelecidas nas regiões
importação de autopeças sem capa- Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que
cidade de produção nacional equiva- deve alcançar R$ 4,6 bilhões (63,9%
lente. O regime prevê a concessão de do total) no próximo ano. Esse regiisenção do Imposto de Importação me, que permite às montadoras abater
para autopeças sem produção na- uma parte do Imposto sobre Produtos
cional destinada à industrialização Industrializados devido em outros
de produtos automotivos, incluindo impostos incidentes sobre produção,
tem prazo final em 2020.

outras autopeças.
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Efeito da taxa de câmbio sobre a inflação no Brasil

O

repasse dos movimentos cambiais mesticamente estão sujeitos a choques
aos índices de preços de um país é advindos do mercado externo, seja pelas
denominado na literatura econômica de dinâmicas dos preços relativos das moepass-through cambial. Em outras pala- das, seja pelas condições internacionais
vras, é o efeito da taxa de câmbio nos de oferta e demanda.
preços domésticos dos bens e serviços. A relação entre a taxa de câmbio e os
O pass-through da taxa de câmbio pode preços dos bens comercializáveis inser definido como a elasticidade-preço ternacionalmente é alvo de estudos há
da exportação-importação com relação à bastante tempo, e foi acentuada após
taxa de câmbio. O grau de pass-through 1970, com o fim do sistema de Bretton
mostra a variação percentual dos preços Woods e a adoção de taxas de câmbio
domésticos frente à variação de 1% na flutuantes por diversos países.
taxa de câmbio.
Recentemente, o Banco Central do Brasil
(BCB)
apresentou estudo* que buscou
Diversos fatores afetam o tamanho desse
medir
a
magnitude do repasse de variarepasse ao longo do tempo, mas, em geções
na
taxa
de câmbio para o nível de
ral, ele é mais significativo quanto maior
preços
ao
consumidor
brasileiro. Foram
for a abertura da economia ao exterior,
o nível de aquecimento da demanda avaliados fatores que determinam o grau
doméstica, a participação de insumos de repasse: hiato do produto, ancoragem
importados na produção dos bens, e ain- das expectativas inflacionarias, magnida quanto maior for o desvio da taxa de tude da depreciação cambial, além da
margem operacional das empresas.
câmbio de sua taxa de equilíbrio.
Assim, em uma economia aberta, os
preços dos produtos consumidos do-

*

“Repasse cambial sob a ótica de um modelo semiestrutural” – estudo especial número 26/2018.

Mapear esses fatores contribui para
melhor compreensão da dinâmica da
inflação no País, e auxilia o processo
decisório do Comitê de Política Monetária (Copom).
O estudo concluiu que o grau de ancoragem das expectativas de inflação desempenha papel central na determinação do
repasse cambial. Para cada aumento de 1
ponto percentual (p.p.) no grau de desancoragem das expectativas, o coeficiente
de repasse se eleva entre 1,5 p.p. e 6,7 p.p.
Esses resultados destacam a importância
da ancoragem das expectativas para o
controle da inflação doméstica. Quando as expectativas estão ancoradas, o
impacto de depreciações cambiais sobre
as expectativas de inflação é mitigado,
reduzindo o repasse cambial aos preços.
Nesse sentido, o estudo destaca ainda que o elemento fundamental para
a ancoragem das expectativas é a
credibilidade do BCB e do regime de
política monetária.


Consulta pública – Instrução Normativa do Ibama

E

ncerrada a consulta pública de 31 de
outubro de 2018 em relação à minuta de Instrução Normativa do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) sobre o
transporte interestadual de produtos eletroeletrônicos descartados nas diferentes
fases da cadeia de logística reversa.

tica Reversa (Cori), em que estabelece
medidas para a simplificação dos procedimentos de manuseio, armazenamento
seguro e transporte primário de produtos
e embalagens descartados em locais
de entrega integrantes de sistemas de
logística reversa instituídos nos termos
da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto
de 2014) e regulamentada pelo Decreto
nº 7.404, de 23 de novembro de 2014.

de transporte marítimo e interestadual
(terrestre e fluvial) de produtos perigosos. A norma que regula o assunto é a
Instrução Normativa Ibama nº 5/2012.
No âmbito das discussões sobre o Acordo
Setorial para os Equipamentos Eletroeletrônicos, conduzidas pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA), surgiu a necessidade de abordar a obrigatoriedade
do controle ambiental para transporte
interestadual de resíduos perigosos na
cadeia de logística reversa de eletroeletrônicos. A instrução normativa será
aplicada à competência do Ibama de
controlar o transporte interestadual de
produtos perigosos.

A minuta propõe-se a especificar as
hipóteses de obrigatoriedade tanto da
Autorização Ambiental para Transporte
de Produtos Perigosos como da inscrição A citada lei prevê a preservação e a
dos transportes nos cadastros ambientais redução na geração de resíduos tendo
federais, entre eles o Cadastro Nacional como proposta a prática de hábitos de
consumo sustentável e um conjunto de
de Operadores de Resíduos Perigosos.
instrumentos para proporcionar o auAo deixar de exigir a Autorização Ammento da reciclagem e da reutilização As cont ribuições foram enviadas
biental para Transporte de Produtos Pedos
resíduos sólidos (aquilo que tem através de formulário disponível no
rigosos na etapa de transporte primário
valor
econômico e pode ser reciclado endereço eletrônico: https:/www.ibama.
e na etapa de transporte de esquemas
ou
reaproveitado)
e a destinação am- gov.br/1748-consulta-publica-sobre-ade coleta e recebimento de equipamenbientalmente
adequada
dos rejeitos (que instrucao-normativa-do—ibama-n-3tos eletroeletrônicos descartados porta
não
pode
ser
reciclado
ou reutilizado). 2017-para-o-transporte-interestaduala porta ou itinerantes, a proposta está
em consonância com a Deliberação A Autorização Ambiental para Transpor- de-residuos-eletroeletronicos-nasnº 10/2014 do Comitê Orientador para te de Produtos Perigosos é emitida pelo d i f e r e n t e s - f a s e s - d a - c a d e i a - d e 
Implementação de Sistemas de Logís- Ibama para o exercício das atividades logistica-reversa.
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