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Ampliação do prazo de 
recolhimento de tributos 

Comitê da Crise: RESULTADOS 

 IPI 

 PIS/Cofins 

 Previdência 

 IR na fonte 

Ampliação do crédito 

 Novas linhas BNDES 

 Fundo Garantidor de Crédito 

 Compulsórios: redução do 
spread bancário 

 Novas linhas para 
exportação 

Fonte: IBGE 
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Competividade das Exportações 

 Desoneração Tributária 

– recuperação de créditos 
tributários na exportação 

 Câmbio 

– uso ativo da política 
monetária, aquisição de 
reservas e atualização da 
regulamentação do 
mercado 

 Burocracia 

– redução de trâmites 
alfandegários 

Desoneração de Investimentos 

 Não tributação sobre bens de 
capital (tributos federais ou 
ICMS) 

 Aceleração no aproveitamento 
dos créditos de PIS/Confins 
(atual 12 meses)  e ICMS (atual 
48 meses) 

 Cálculo de depreciação mais 
acelerada 

Comitê da Crise  Comitê de Competitividade (outubro 09) 
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 Construir visão de futuro para temas nacionais 
relevantes 

  Proteger os interesses da indústria  

 Garantir ambiente de negócios favorável ao 
crescimento e à competitividade 

  Prestar serviços para a indústria  
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  Reforma 
Tributária 

  Defesa da 
Concorrência 

  Cadastro Positivo 

  Direitos e 
garantias do 
contribuinte 

  IR sobre Lucro 
Presumido 

  Lei de Licitações 

  Agência 
Reguladoras  

  Resíduos Sólidos  

  Licenciamento 
Ambiental 

  Compensação 
Ambiental 

Em preto: Proposições paradas no Congresso Nacional 

  Lei de Licitações 

  Agências 
Reguladoras  

Pauta Mínima: 13 Prioridades 

  Terceirização  

  Fim da Demissão 
Imotivada 

  Redução da 
Jornada de 
Trabalho  
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Pauta Mínima: 13 Prioridades 
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 Redução da 
Jornada de 
Trabalho  

 Fim da 
Demissão 
Imotivada 

 Terceirização 

 Onera o custo da mão-
de-obra 

 Compromete a 
liberdade do 
empreendedor em 
gerenciar seu quadro 
de pessoal e cria 
“estabilidade” 

 Gera incertezas 
associadas à 
contratação de 
terceiros 

 Mobilização 
coordenada pela CNI 
reverteu movimento 
sindical pela aprovação 

 CNI conseguiu adiar 
deliberações 

 O Ministério do Trabalho 
paralisou o processo de 
regulamentação da 
matéria em 2009 

Item Impacto para Empresas Status 
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 Compensação 
Ambiental 

 Licenciamento 
Ambiental 

 Resíduos 
Sólidos 

 Limite indefinido do % a 
ser pago pela 
compensação 
ambiental 

 Incerteza sobre o órgão 
responsável pelo 
licenciamento 
ambiental 

 Estabelece 
responsabilidade 
exclusiva da empresa 
na gestão de resíduos 
sólidos  

 Papel decisivo na 
aprovação do decreto 
com teto de 0,5% 

 Emenda define que 
somente o órgão 
licenciador pode 
aplicar penalidade 

 2ª versão do relatório 
estabelece a 
responsabilidade 
compartilhada e 
encadeada 

Item Impacto para Empresas Status 
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Confirmação da competência da ANP para regular comercialização 
nacional de gás GLP  

Ações Propostas no STF em 2009 

Nulidade da medida que dispõe sobre aumento da área de preservação 
ambiental em propriedade rural e restauração de vegetação nativa  

Validade do decreto sobre utilização de cavernas e demais cavidades 
naturais para fins de exploração mineral 

Vitórias no STF em 2009 
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533 participantes: 

60% empresas 
75% alto-escalão 

 Resultados: 

− Manifesto pela Inovação: meta é 
dobrar número de empresas 
inovadoras em 4 anos 

− Revitalização da Iniciativa Nacional 
da Inovação 
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Abertura de Novos Mercados 

 Capacitação 
Comércio Exterior: 1.730 empresas 

 Captação de Recursos 
União Européia: € 15 milhões 
AL Invest IV Nacional: 35 projetos 

Regras para 
Adesão ao 
MERCOSUL 

Venezuela 

Reabertura de 
Negociações 

México 

Contencioso 

Argentina 

Acordo de Livre 
Comércio 

União Européia 

 Ações Estruturantes 
Certificados de Origem: 12 federações em 
operação comercial  

 Promoção Comercial 
Missões e rodadas de negócio: 729 empresas 
atendidas 
Exporta CIN: 50 empresas 

 Catálogo de Exportadores:  total de 11.651 
empresas  
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Aperfeiçoamento do Simples Nacional – Substituição Tributária 

Impacto 
Cálculo do ICMS devido pelas 

MPEs na qualidade de substituta 
tributária era maior que o da 

grande empresa 

Resultado 
Corrigida a distorção da forma de 

cálculo do ICMS das micro e pequenas 
empresas, mantendo o ganho 

proporcionado pelo Simples Nacional 

Aperfeiçoamento da Lei Geral das MPEs 

  Disciplina diversas questões relativas ao ICMS (antecipação e substituição 
tributária do ICMS e diferencial de alíquota) 

  Permite estados concederem crédito presumido do ICMS nas vendas das 
MPEs 
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 PROCOMPI  

–  Período: 2006-2009 
–  Recursos: R$ 26 milhões 

• 2.200 empresas 

–  Impacto nas empresas: 
•  Redução de custos 
•  Aumento de faturamento 

 Projeto de Desenvolvimento Territorial 

–  Período: 2009-2013 (sendo iniciado) 
–  Captação de recursos: R$ 12 milhões 
–  Projetos piloto: AC, ES, GO e PE 
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 Impactos na 
Indústria 
-  Evitar impactos 

sobre o 
crescimento 
(relação custo-
benefício) 

-  Evitar criação de 
barreiras 
comerciais 

 Estratégia 
-  Matriz 

energética 
limpa 

-  Fontes de 
emissão: 
desmatamento 

2008 

Construção do 
Documento                                             

G-20 Empresarial 

Jun-Out 

Consultas 
Posicionamento 

COP15 

VISÃO DA INDÚSTRIA 

Princípio: Responsabilidades comuns porém diferenciadas 

 Mitigação 
-  Indústria apóia 

ações nacionais 
de mitigação 

-  Há oportunidades 
de mitigação de 
baixo custo 

-  MDL + REDD 
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 Foco na desoneração das exportações e dos investimentos 

 CSS e IR sobre cadernetas de poupança Tributária 

 Redução da jornada de trabalho 

 Mudanças no regime previdenciário 

Relações do 
Trabalho 

 Resíduos sólidos 

 Licenciamento ambiental 
Meio Ambiente  

 Agências Reguladoras 

 CADE 

 Pré-Sal 

Regulamentação 
da Economia  

 Paralisação do CN a partir de junho (retomada em novembro) 

 Maior risco de medidas populistas 

 Nova pauta dependente do resultado das eleições 

Eleição 
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 1.450 lideranças sindicais capacitadas 

 242 Planejamentos Estratégicos de Sindicatos 
realizados 

 410 Sites de sindicatos em operação 

 Mobilização de 800 empresários para discussão 
da jornada de trabalho em Brasília  

 Fortalecimento do sistema de representação da 
indústria 
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