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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 

 

Um desafio enfrentado nos últimos anos, por diferentes órgãos do Governo 

brasileiro foi o aumento da competividade e da produtividade, por diversas iniciativas. A 

lógica comum subjacente foi criar incentivos para a ampliação do investimento privado 

em todas as áreas da economia; simplificar procedimentos, a partir da maior confiança 

no cidadão e nas empresas; facilitar e expandir o acesso ao crédito; ampliar os incentivos 

à inovação produtiva, em empresas; melhorar a capacidade de concorrência 

internacional e o ambiente regulatório; e propiciar melhores condições de contratação e 

qualificação de pessoal. O estímulo ao investimento privado alcançou praticamente todas 

as áreas, como o setor de energia, transportes, telecomunicações, saneamento, 

mineração, entre outros. 

As medidas ligadas à produtividade e competitividade são essencialmente 

transversais e não necessariamente foram gestadas na Secretaria Especial de 

produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, embora tenha participado 

de praticamente todas as ações abaixo. O objetivo deste estudo, mais do que revelar o 

protagonismo de uma área, busca facilitar o processo de transição de governo e visa 

apresentar as medidas adotadas no âmbito da política brasileira de competitividade e 

produtividade, que necessariamente é pervasiva, conectando diferentes ambientes de 

debate, sejam eles públicos ou privados, além da participação ativa dos Ministérios e 

demais órgãos do Governo, somada ao protagonismo do Congresso Nacional nos mais 

variados temas. 

 



  

 13 

 

1. Estímulo a investimentos privados 

No setor de energia, houve importantes reformas na geração e distribuição, com 

a abertura de mercado a novos atores, prorrogação de desoneração tributária, estímulo 

à livre iniciativa e criação de um ambiente regulatório estável e previsível, além da 

privatização da Eletrobras, uma das mais relevantes no mundo durante o período. Houve 

a criação de um novo marco legal para o gás natural (Lei n˚ 14.134, de 2021 e seus 

decretos regulamentadores), com abertura do mercado e estímulo à livre concorrência, 

acesso a infraestruturas e enfrentamentos dos principais gargalos que atingem o setor, 

com previsão de investimentos de R$ 150 bilhões em até dez anos e forte efeito 

multiplicador na economia, devido à redução do custo da energia.  

Ainda no setor de energia, houve a possibilidade da comercialização direta de 

etanol, a redução e homogeneização de tributos sobre todas as fontes de energia 

(elétrica, gasolina, diesel, etanol, gás de cozinha), por meio de diferentes normas e da 

alteração da Constituição Federal. Houve ainda esforços para melhorar o ambiente 

regulatório e ampliar a concorrência, com a aprovação de medidas para desconcentração 

do setor, novos modelos de comercialização e melhores possibilidades para novos 

entrantes no mercado. 

No tocante ao setor de transportes, houve reformas regulatórias estruturantes 

sobre o transporte marítimo, cabotagem, aéreo, rodoviário e ferroviário, com busca em 

aumentar o investimento privado, retirar burocracias e reduzir o custo Brasil. O novo 

marco legal da cabotagem (Lei n˚ 14.301, de 2022, também conhecido como BR do Mar) 

criou estímulos ao aumento da oferta de serviços, por meio da ampliação da oferta de 

embarcações, da redução de barreiras ao afretamento de embarcações estrangeiras, a 

criação de novas rotas, a retirada de algumas desvantagens competitivas para o 

investimento no país, além de reduzir burocracias e eliminar a necessidade de aprovação 

estatal para o exercício das atividades. Reduz-se as exigências de contratação de 

nacionais, bem como se desonera os tributos incidentes sobre o setor. Trata-se de 
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regramento abrangente, que confere segurança jurídica e estimula investimentos 

privados no setor, ao mesmo tempo em que fomenta a concorrência. Houve a redução 

do Adicional de Frete da Marinha Mercante, a renovação do REPORTO, o fim de 

exclusividade de determinadas linhas comerciais estruturantes como entre Brasil e 

Argentina ou entre Brasil e Uruguai, entre vários outros atos. 

No setor aéreo, a Lei n˚ 13.842, de 2019 e a Lei n˚ 14.368, de 2022 (Lei do Voo 

Simples), permitiram a abertura ao investimento estrangeiro, a simplificação dos 

processos para autorização de empresas aéreas estrangeiras com interesse em explorar 

serviços aéreos internacionais regulares no Brasil e dos processos para autorização de 

entrada de aeronaves estrangeiras no País. Eliminou-se uma série de barreiras 

regulatórias, como a necessidade de autorização da ANAC para diversos atos, a 

possibilidade de autorizações para realização de voos, a abertura do mercado para 

serviços auxiliares (limpeza de aeronaves, abastecimento de combustíveis, apoio ao 

embarque e desembarque de passageiros), além da revogação da exigência de 

autorização para construção de aeródromos e aeroclubes no país. Da mesma forma que 

nos demais setores, houve a desoneração tributária o investimento produtivo, como a 

redução da alíquota de IRRF nas operações de leasing de aeronaves. 

No setor ferroviário, a aprovação da Lei n˚ 14.273, de 2021, criou a figura da 

autorização ferroviária, com o objetivo de abrir a iniciativa privada a novos projetos, de 

iniciativa do próprio setor privado, em substituição à tradicional concessão, que embora 

tenha apresentado avanços, exige que o Estado construa os projetos. Busca-se facilitar 

as desapropriações, o compartilhamento de trechos, a devolução de concessões e 

investimentos no setor. Uma importante inovação consiste no mecanismo de 

autorregulação ferroviária, mediante instituição de entidade autorregulatória, sob a forma 

de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, para a promoção da autorregulação técnico-

operacional, mantidas as prerrogativas da ANTT para a regulação da segurança do 

trânsito e do transporte ferroviário. Da mesma forma, houve a redução de tributos para 

importação de máquinas e equipamentos e estímulos a criação de uma cadeia produtiva 

nacional. 
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No setor rodoviário, houve também a ampliação das autorizações para novas 

rotas, o que possibilitou o ingresso de vários novos atores nos últimos anos. Com o 

objetivo de autorizar o pagamento proporcional de pedágios, a Lei n˚. 14.157, de 2021 

estabelece condições para implementação da cobrança pelo uso de rodovias e vias 

urbanas por meio de sistemas de livre passagem, chamado de “Free Flow”, sem a 

presença de cancelas, no qual o usuário paga somente o trecho percorrido. A medida 

busca beneficiar os usuários frequentes e viabilizar pagamentos de tarifas que guardem 

maior proporcionalidade com o trecho da via efetivamente utilizado. Houve ainda a 

criação do Programa Rota 2030, que procura estimular a indústria automotiva, de modo 

a reduzir as emissões e melhorar o desenvolvimento tecnológico automotivo. 

No setor de telecomunicações, houve também a abertura de mercado, com o 

lançamento do 5G, com efeitos multiplicadores sobre toda a economia. A tecnologia 5G 

possibilitará que a navegação móvel alcance velocidades a partir de 1 gigabit por segundo 

(Gbps). Tal incremento permitirá o desenvolvimento das tecnologias de Internet das 

Coisas (IoT - Internet of Things), de Inteligência Artificial (AI - Artificial Inteligence) e 

comunicação entre máquinas com baixa latência e excelente capacidade de transmissão 

de dados. O novo marco legal de telecomunicações (Lei 13.879, de 2019), visa modificar 

regras contratuais e ofertar um ambiente negocial favorável à expansão dos 

investimentos para a telefonia móvel e acesso à internet de banda larga. Em conjunto, 

houve a criação de programa para softwares 5G, novas regras para redes de 

infraestrutura (Lei n˚ 10.480, de 2020), simplificação e redução de tributos para instalação 

de antenas via satélite. Autorização da participação de investidores estrangeiros e 

ampliação da internet banda larga em escolas públicas. 

No setor de saneamento básico, além da implementação de um processo de 

abertura de mercado, buscou-se adotar medidas factíveis para a universalização do 

acesso a estes serviços. Para tanto, foi editado o Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 

nº 14.026, de 2020 e Decreto nº 10.710, de 2021), que prevê a prestação de serviços 

públicos de saneamento básico por entidades que não integrem a Administração Pública 

desde que ocorra a celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação. A 
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ideia é evitar a continuidade de não investimento no setor, fundada sobretudo em 

contratos de programa ou contratos precários. As licitações devem buscar a 

universalização dos serviços, com metas contratuais consistentes com as fixadas em lei, 

garantindo o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água 

potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de 

esgotos até 31 de dezembro de 2033. Cria-se, dessa forma, condições para a atração de 

investimento privados neste setor. Em decorrência do novo cenário regulatório do 

saneamento básico, já foram contratados sob o novo regime de concessões R$ 43 bilhões 

em investimentos, que arrecadaram um total de R$ 29,5 bilhões em outorgas. Outros 

leilões já estão previstos, estimando mais R$ 37,5 bilhões em novos investimentos. 

No setor de mineração, duas medidas centrais auxiliam na governança do setor 

e formação de parcerias público-privadas. Para superar os entraves de um arcabouço 

normativo defasado, foi editada a Medida Provisória n. 1.133, de 2022, que incentiva a 

atração de investimentos privados em mineração nuclear por meio de fomento à 

segurança jurídica e ampliação das condições de parcerias público-privadas com a 

estatal Indústrias Nucleares do Brasil S.A. A regulação insere o Brasil no cenário de boas-

práticas internacionais, moderniza as atividades de pesquisa e lavra de minérios 

nucleares e derivados e reestrutura também as atribuições de órgãos do governo 

relativas ao setor nuclear. Já na seara dos fertilizantes, mesmo sendo o Brasil sendo um 

dos principais produtores e exportadores mundiais de alimentos, o país ainda é 

fortemente dependente de importações para viabilizar a produção agropecuária nesses 

patamares. Foi nessa linha que o Decreto n˚. 10.605, de 2021, trouxe o Plano Nacional 

de Fertilizantes 2022-2050, com o objetivo de fortalecer a competitividade da produção 

e da distribuição de fertilizantes no Brasil de forma sustentável, diminuindo a necessidade 

de importações e ampliando a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado 

internacional. 

Medidas transversais de estímulo ao investimento produtivo também fizeram 

parte das ações do governo, para atrair investimentos privados. É nessa perspectiva que 

procedimentos foram simplificados e houve redução da tributação incidente sobre o setor 
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produtivo. Para tanto, em 2019 foi iniciado o processo de revisão do regramento 

administrativo do Ex-tarifário de BK-BIT. As mudanças envolveram a eliminação de etapas 

e intervenientes no processo, a adoção de novos critérios (preço, prazo de entrega e 

comprovação de fornecimento anterior) na análise comparativa dos bens nacionais 

versus importados, a prorrogação de prazos dos ex-tarifários vigentes e a eliminação da 

restrição da concessão “exclusiva” a bens novos. Por outro lado, reduziu-se a carga 

tributária incidente sobre produtos manufaturados no Brasil. Com o Decreto nº 11.055, 

de 2022, o corte do IPI foi ampliado de 25% para 35%. 

2. Simplificação de procedimentos, com maior confiança nos cidadãos e empresas 

Do ponto de vista do ambiente de negócios, uma série de medidas foram 

implementadas para facilitar a abertura, funcionamento e baixa de sociedades 

empresárias. Com base na Lei n˚. 14.195, de 2021 e regulamentações posteriores, 

implementou-se o Balcão Único de Abertura de Empresas no âmbito dos Estados, que, 

em conjunto com outras medidas implementadas nos últimos anos, viabilizou grande 

redução no tempo médio de abertura de empresas. A obtenção do CNPJ ficou mais ágil 

e o tempo médio de abertura de empresas foi reduzido em 82,2%, de 2019 a 2022. 

Sistemas automatizados e centralizados de demandas foram postos a disposição 

das empresas e empreendedores brasileiros, reduzindo burocracias desnecessárias. 

Dentre as novidades, menciona-se a simplificação dos procedimentos para o 

licenciamento e a emissão de alvarás, com a dispensa de tais atos públicos para 

atividades econômicas classificadas em baixo risco, permitindo que cerca de 60% das 

empresas abertas no país possam funcionar imediatamente após o registro e inscrições 

fiscais. Com o intuito de simplificar ainda mais os procedimentos para emissão de 

licenças, a Lei n˚. 14.195, de 2021 também trouxe a agilidade para as atividades 

econômicas classificadas em médio risco, mantendo-se o cumprimento dos requisitos de 

prevenção contra incêndio e pânico, segurança sanitária e ambiental e demais exigências 

da legislação. 
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Custos para abertura e baixa de empresas também foram reduzidos. A partir das 

modificações promovidas pela Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, extinguiu-se a 

cobrança do preço público federal devido no processo de abertura de empresas. A 

medida por si só representou uma economia estimada de R$ 36 milhões ao ano para os 

empreendedores. Já a cobrança de taxas para a baixa de empresas foi vetada para 

Sociedade Limitadas e Empresário Individual, que representam cerca de 96% das 

empresas encerradas no país. Esse segundo ponto representa uma economia de R$ 58 

milhões ao ano para o empreendedor. Na mesma linha, o normativo sobre falências e 

recuperações judiciais foi modernizado, para aumentar a segurança jurídica e aumentar 

a taxa de recuperação dos credores e elevar a taxa de normalização de empresas em 

recuperação judicial.  

Para romper com o excesso de formalidades administrativas e reduzir os custos 

com o tempo de espera de liberação de atividades econômicas, o art. 3, inciso IX, da Lei 

n˚. 13.874/19, instituiu a eficácia positiva do silêncio da Administração diante da 

inobservância do prazo para emissão de decisão acerca do pedido de expedição de ato 

público de liberação de atividade econômica. Há, além disso, a obrigação de fixação de 

prazos máximo de resposta para todos os atos correlatos em até 60 (sessenta) dias. Trata-

se da adoção da teoria do “silêncio positivo ou eloquente”, para superar entraves à 

liberdade da atividade econômica no Brasil, tema regulamentado por meio do Decreto n˚. 

10.178/19. 

As regras de funcionamento das empresas foram igualmente simplificadas por 

meio da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, instituída pela Lei nº 13.874, de 

20 de setembro de 2019, que estabelece garantias de livre mercado, estabelecendo a 

liberdade das empresas e dos empreendedores na definição de preços e horários de 

funcionamento. Medida que foi concatenada com a fixação de prazo máximo para 

obtenção de eletricidade nas empresas, por meio das inovações promovidas pela Lei n˚. 

13.874/19, que torna o processo mais célere e unifica o prazo máximo para a obtenção 

de energia em 45 dias no País. 
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Observando a visão modernizadora da Administração Pública, buscou-se 

aprimorar serviços oferecidos às empresas e empreendedores. Por meio da Lei nº 

14.063, de 23 de setembro de 2020, simplificou-se o envio de documentos e a 

comunicação digital entre o cidadão e o poder público, com a possibilidade de utilização 

de novos meios de assinatura eletrônica, com o mesmo valor legal das tradicionais 

assinaturas em papel, além de permitir o uso da assinatura avançada no registro de 

empresas. Como parte da estratégia de aprimoramento do ambiente de negócios no País, 

por meio da modernização dos registros públicos, desburocratização dos serviços 

registrais e centralização nacional das informações e garantias, com consequente 

redução de custos e de prazos e maior facilidade para a consulta de informações 

registrais e envio de documentação para registro por meio eletrônico, foi editada a 

Medida Provisória n˚. 1.085, de 2021, posteriormente convertida na Lei n˚. 14.382, de 

2022. Para além disso, foi instituída a publicação eletrônica de atos e balanços, além da 

previsão de exceções que dispensam essa publicação. 

Figuras societárias foram simplificadas. Instituiu-se a “Sociedade Limitada 

Unipessoal” por meio da Medida Provisória n˚. 881, de 2019, que foi convertida na Lei n˚. 

13.874, de 2019. A medida visou desburocratizar o processo de abertura de empresas 

no Brasil, com a criação de um formato de empresa que pudesse ser formalizada sem o 

elevado custo do capital social até então exigido na abertura de Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada. Em 2021, 56% das sociedades empresárias abertas eram 

unipessoais.  

Já as franquias empresariais receberam modernização regulatória por meio da 

Lei n˚. 13.966, de 2019, que revogou as disposições da Lei n˚. 8.955/1994, estimulando 

a liberdade dos agentes econômicos, o equilíbrio da relação e a transparência da relação 

contratual, para fomentar o mercado crescente de franquias. Números revelam que no 

primeiro trimestre de 2022, o quantitativo de franquias cresceu 13,9% no acumulado de 

12 meses, com um faturamento de R$ 188,568 bilhões. 
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3. Facilitação e ampliação do acesso ao crédito 

Sob a perspectiva do mercado de consumo, foi editada a Lei Complementar n˚. 

166, de 2019, que ficou conhecida como a “nova Lei do Cadastro Positivo”, prevendo a 

inclusão automática de todos os consumidores nesses sistemas informatizados, além da 

ampliação do acesso de instituições financeiras aos dados de crédito. Estima-se que após 

três anos de vigência da Lei, o número de consumidores e empresas com cadastro 

positivo tenha se multiplicado cerca de 18 vezes com o compartilhamento de dados do 

setor de telecomunicações, número que tende a aumentar à medida que novos setores 

realizam o compartilhamento dos dados de crédito (energia, saneamento e gás). 

Atualmente há uma penetração média de 79% da População Economicamente Ativa com 

perfil de crédito. 

No que tange ao empreendedorismo, expandiu-se consideravelmente o acesso 

ao crédito para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. O 

acesso ao crédito teve um enfoque central, principalmente para reduzir os impactos da 

pandemia da Covid-19 e para permitir uma retomada mais rápida da economia. O Brasil 

adotou medidas específicas de ampliação da carteira de crédito para esses agentes 

econômicos, visando objetivos maiores ligados ao aquecimento da economia e à 

manutenção/geração de empregos. Em apenas uma dessas medidas, o Programa 

Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), o 

volume de crédito concedido ultrapassou a marca de R$ 91 bilhões em meados de 2022, 

sendo previstos mais R$ 20 bilhões até o final de 2022. Por meio dessa medida, foram 

atendidas 1,2 milhões de propostas. 

Em outra medida voltada ao mesmo público de empreendedores, o chamado 

Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), garantiu-se, em apenas em uma 

de suas modalidades, 135.720 empréstimos, tomados por 114.355 empresas, totalizando 

R$ 92,1 bilhões até o final de 2020. Na nova edição do PEAC já foram garantidos R$ 7,5 

bilhões em mais de 8.800 contratos. 
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Para ampliar o acesso ao crédito aos microempreendedores não abrangidos nas 

medidas descritas acima, compreendidos como aqueles que faturam anualmente até R$ 

81 mil e que usualmente estão fora do sistema financeiro, foi instituído o Programa de 

Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital), para promover 

o acesso ao crédito e a ampliação dos mecanismos de garantia para a concessão de 

microcrédito produtivo. Mulheres tiveram preferência para obtenção de crédito, até 

atingir a proporção de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de beneficiárias. Nessa 

mesma perspectiva, foi implementado o serviço digital de simplificação do acesso a 

produtos e serviços financeiros para os pequenos negócios (CRED+), que une mais de 

cem parceiros privados no oferecimento de soluções para os empreendedores. 

O setor do agronegócio também foi beneficiado com reformas regulatórias 

importantes para aumento da competividade e produtividade, principalmente com o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de garantias ao crédito rural. Foi nessa linha que a 

Medida Provisória n˚. 897, de 2019, convertida na Lei n˚. 13.986, de 2020, inovou nas 

seguintes temáticas: (i) possibilidade de sujeição do imóvel rural ao Patrimônio de 

Afetação, no aprimoramento da Cédula de produto Rural (CPR); (ii) inclusão de 

dispositivos que viabilizam a correção de créditos pela variação cambial; (iii) 

modernização dos títulos do agronegócio e do Fundo Garantidor Solidário; e, (iv) 

facilitação do crédito estrangeiro por meio do imóvel rural. 

Por outro lado, foram adotadas medidas de ampliação de garantias ao crédito 

habitacional através da modernização do Fundo Garantidor da Habitação Popular, por 

meio da Medida Provisória n. 1.114, de 2022. A estimativa é que, nos próximos anos, mais 

de um milhão de novas contratações se tornem possíveis com a utilização dos novos 

contornos da garantia. Já a Medida Provisória n. n˚. 1.107, de 2022, convertida na Lei n˚. 

14.438, de 2022, ampliou o prazo máximo de financiamentos imobiliários via Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no Programa Casa Verde e Amarela, de 30 para 

35 anos. Da perspectiva do crédito estudantil, medidas abrangentes também garantiram 

o perdão e refinanciamento do crédito aos estudantes contraído por meio do FIES, 
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gerando a renegociação de débitos facilitada. A medida já permitiu que mais de 120 mil 

estudantes refinanciassem suas dívidas. 

Ao lado das medidas ligadas à habitação e educação, outras ações foram 

planejadas para atrair investimentos estrangeiros para o Brasil, evitando a bitributação. 

Com a edição da Medida Provisória n˚. 1.137, de 2022, o estrangeiro que comprar títulos 

de debêntures, fundos de investimento em direitos creditórios e letras financeiras, entre 

outros investimentos, não pagará Imposto de Renda no Brasil, quando já for tributado no 

seu país de origem.  

4. Ampliação e melhor direcionamento dos investimentos à inovação 

A importância do empreendedorismo inovador como indutor de desenvolvimento 

econômico já está amplamente difundida no governo brasileiro, tanto é que a partir de 

2019 uma série de medidas regulatórias foram tomadas para aprimorar o ambiente 

brasileiro de inovação. Nesse sentido, desenvolveu-se uma Estratégia Nacional de 

Propriedade Intelectual para oferecer incentivos na criação de um sistema brasileiro 

efetivo e equilibrado, que seja amplamente conhecido, utilizado e observado, e que 

incentive a criatividade, os investimentos em inovação e o acesso ao conhecimento. 

Dentre as medidas concretas, cita-se, por exemplo, a modernização do processo de 

concessão de patentes, que foi acelerado e conseguiu reduzir em 89% o acúmulo de 

pedidos na fila de análise. Aumentou-se, também, o número de acordos de PPH (Patent 

Prossecution Highway), abrangendo parcerias com escritórios de patentes de 42 países, 

que geraram mais celeridade e probabilidade de concessão de patentes. Já a terceira 

medida visou a ratificação de tratados multilaterais de propriedade intelectual, garantindo 

redução na burocracia e simplificação no processo para o registro de marcas. 

Essas medidas foram concatenadas com o anseio pela inovação, cenário que 

prestigiou as empresas nascentes de base tecnológica, ampliando em mais de 45% os 

investimentos em startups entre 2020 e 2021. Nessa perspectiva, editou-se o Marco Legal 

das Startups e do Empreendedorismo Inovador, que prevê ações de fomento ao ambiente 

de negócios e ao aumento da oferta de capital para investimento em empreendedorismo 
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inovador. O normativo abrange, ainda, novos procedimentos licitatórios e de contratação 

de soluções inovadoras pela administração pública.  

Nessa perspectiva, também foi instituído o Inova Simples, um processo 

simplificado de formalização de negócios, que concede tratamento diferenciado às 

iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo. Busca-se estimular a 

criação, a formalização e o desenvolvimento de novas empresas, com o objetivo de 

transformá-las em agentes indutores de avanços tecnológicos e da geração de emprego 

e renda. Nessa seara foram implementados programas específicos de aceleração de 

startups, que geraram resultados expressivos, principalmente com o InovAtiva Brasil e o 

InovAtiva de Impacto Socioambiental, o StartOut Brasil e o StartupPoint. 

A indústria inovadora baseada em tecnologias pertencentes à chamada Quarta 

Revolução Industrial também foram objeto de fomento. Para o aprimoramento da IoT no 

Brasil, o cenário regulatório foi aprimorado e recebeu algumas desonerações, de forma a 

acelerar a digitalização da economia brasileira, com ganhos de produtividade e 

destravamento de novos modelos de negócios. Também foram instituídos fóruns de 

governança para a indústria 4.0, com foco no aumento da produtividade e competitividade 

das empresas brasileiras. Apenas um desses programas, o chamado Brasil Mais, gerou 

impacto em mais de cem mil negócios de micro, pequenas e médias empresas.  

Diante de problemas ligados à escassez de componentes com semicondutores na 

indústria global, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 

Semicondutores – PADIS, foi renovado para simplificar e desonerar o ecossistema de 

apoio à produção de semicondutores, estimular o investimento privado e acesso a linhas 

de financiamento para ampliação de infraestrutura produtiva e tecnológica e simplificar 

os processos de importação e exportação, além da promoção das atividades de pesquisa, 

desenvolvimento de inovação. 

A política industrial voltada à inovação também abrangeu as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, por meio de aperfeiçoamentos na Lei de Informática, que 

passou a ser conhecida como ˜Lei de TICs”, por meio da Lei nº 13.969, de 2019, 
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estabelecendo um crédito financeiro no lugar da redução do IPI, em moldes aproximados 

aos já existentes em outros regimes governamentais. Nessa perspectiva, também foram 

aprimorados procedimentos ligados a Lei de TICs no ambiente da Zona Franca de 

Manaus, com remodelagem e redução do backlog de processos produtivos básicos 

(PPB), garantindo maior celeridade aos prazos de tramitação de pleitos de fixação e 

alteração de PPBs.  

As atividades de PD&I na ZFM foram igualmente fomentadas por meio da 

publicação de novo decreto regulamentador que moderniza e racionaliza a aplicação dos 

investimentos privados. Como parte desse processo, intensificou-se o processo de 

credenciamento de ICTs e incubadoras na região. Na parte de programas prioritários, a 

nova regulamentação proporcionou um ambiente mais favorável para que as empresas 

incentivadas pudessem investir parte de suas contrapartidas por meio de aportes nesses 

programas, assim como melhorou aspectos operacionais e de governança após processo 

de acompanhamento e monitoramento periódicos exercidos pelas autoridades 

competentes. 

Para além disso, a intensificação do processo de inovação também foi direcionada 

ao setor do comércio eletrônico, com o fomento de soluções logísticas proporcionando 

maior segurança jurídica às operações multicanais, o chamado “omnichannel”. Estudos, 

parcerias e material de suporte à atividade de comércio eletrônico foram desenvolvidos 

para fortalecer o setor e aumentar a competitividade. Por outro lado, a construção civil 

também foi alvo de normativos que visam reduzir a burocracia e aumentar a produtividade 

do setor, por meio de um ambiente adequado ao investimento em “Building Information 

Modelling” (BIM) e sua difusão no País. Nessa linha, foi formalizado termo de colaboração 

para incentivar a coordenação modular e a industrialização do setor.  

5. Melhoria da capacidade de concorrência internacional 

Com o objetivo de ampliar a concorrência internacional, normativos publicados 

desde 2019 reduziram barreiras ao comércio internacional e flexibilizaram regulações em 

diferentes setores. Entre as medidas, modernizou-se o regime brasileiro de Zonas de 
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Processamento de Exportação (ZPE). As alterações tiveram por objetivo flexibilizar as 

regras do regime de ZPEs, tornando-o mais competitivo para a atração de investimentos, 

em localidades de menor desenvolvimento relativo, voltados a exportações. Com a 

mudança, houve alinhamento às melhores práticas internacionais sobre a matéria. Ficou 

dispensado o chamado compromisso exportador, segundo o qual a empresa instalada 

em ZPE deveria auferir receita bruta de exportação de, no mínimo, 80%, podendo apenas 

20% da produção ser destinada ao mercado interno. Com a mudança legislativa, a 

produção passou a poder ser totalmente direcionada ao mercado interno, mediante 

pagamento dos tributos anteriormente suspensos. 

Excluiu-se, por outro lado, a capatazia do valor aduaneiro, de maneira que os 

gastos incorridos no país com estes serviços de logística em portos e aeroportos, 

deixaram de compor a base de cálculo de Impostos de Importação e dos demais tributos 

incidentes sobre operações de comércio exterior, notadamente o IPI, PIS/PASEP 

Importação, COFINS Importação e o ICMS Importação. A exclusão desses custos no valor 

aduaneiro reduz, aproximadamente, em até 1,5% os impostos sobre a importação.  

Para incentivar as exportações brasileiras, o regime de “drawback”, que consiste 

em um regime aduaneiro especial que permite a suspensão ou eliminação de tributos 

incidentes na aquisição de insumos empregados na industrialização de produtos 

exportados, foi prorrogado. A Lei 14.366, de 2022, dilatou por mais um ano os prazos dos 

incentivos fiscais dados a empresas exportadoras quando compram matérias-primas e 

mercadorias para o processo produtivo. O objetivo é tornar os produtos exportáveis mais 

competitivos no mercado internacional, além de amenizar os efeitos econômicos da 

pandemia de covid-19 sobre a cadeia produtiva. 

Para além disso, foi publicado normativo que cria as chamadas licenças de 

importação guarda-chuva. Por esse sistema, a emissão de licenciamento de importações 

pelos órgãos anuentes não será mais por operação, como ocorre hoje, mas sim por tempo 

ou volume pré-determinado pelo órgão. Essas medidas contaram ainda com o 

lançamento do Portal Único do Comércio Exterior, um serviço digital que reúne todos os 

sistemas governamentais necessários para se importar ou exportar. 
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6. Melhoria do ambiente regulatório 

Dados do Ministério da Economia apontam que o custo da ineficiência regulatória 

no Brasil em 2019 girou em torno de 160 e 200 bilhões de reais. Diante desse cenário 

indesejado, esforços foram direcionados para a implementação de iniciativas de boas 

práticas regulatórias no âmbito da Administração Pública Federal, com vistas a melhorar 

o ambiente de negócios, a competitividade e a participação do Brasil no comércio 

internacional. Nessa perspectiva, editou-se a Lei das Agências Reguladoras (Lei n. 

13.848, de 2019) para proporcionar um cenário de maior racionalidade, eficiência e 

segurança jurídica no processo de regulação. 

O processo regulatório passou a contar com a chamada Análise de Impacto 

Regulatório (AIR), instituída por meio da Lei nº 13.848 e da Lei nº 13.874, ambas de 2019, 

obrigando todos os órgãos da Administração Pública Federal, previamente à adoção ou 

alteração, no âmbito de suas respectivas competências, de atos normativos de interesse 

geral, ou seja, aqueles que tenham potencialidade de influir sobre direitos ou obrigações 

dos agentes econômicos ou usuários dos serviços prestados. A regulamentação adveio 

com o Decreto n° 10.411, de 2020 e com uma série de manuais, guias e metodologias 

para garantir a consolidação de uma cultura de análise de impacto regulatório. Essa 

atividade ainda foi somada com a gestão do estoque regulatório que visou consolidar e 

revogar milhares de atos normativos inferiores a decreto. Ao todo, foram analisados mais 

de 80 mil atos, sendo que 31 mil foram revogados e 5 mil foram consolidados. 

A melhoria do ambiente regulatório perpassou ainda pelo aprimoramento do 

ambiente de negócios, com a possibilidade legal de dispensa do cumprimento de normas 

técnicas brasileiras desatualizadas com os parâmetros internacionais. A Lei n. 13.874/19 

(Lei de Liberdade Econômica) trouxe medidas direcionadas a essa dispensa, sendo que 

o Decreto n°10.229, de 2020, regulamentou o tema. Passaram a ser aceitas, portanto, 

normas técnicas criadas por algumas organizações internacionais e organizações 

normalizadoras. A medida reduz a complexidade regulatória e promove a competitividade 

dos bens e serviços brasileiros, estimulando, ainda, importações e exportações. 
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Na perspectiva transnacional, a estabilidade regulatória foi prevista no Protocolo 

ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica entre Brasil e Estados Unidos firmado 

em outubro de 2020 e promulgado por meio do Decreto nº 11.092, de 8 de junho de 

2022. O Anexo II desse Protocolo traz avanços à governança regulatória no Brasil. Trata-

se do primeiro instrumento internacional adotado pelo País com cláusulas vinculantes 

sobre o tema, com o potencial de gerar maior transparência na elaboração de 

regulamentos e reduzir o ônus regulatório. Por outro lado, apesar de ainda estar em fase 

de negociação, o Acordo entre Mercosul e União Europeia abrange medidas para 

remoção de barreiras técnicas ao comércio, consolidando o compromisso de realização 

de consultas públicas prévia à adoção de regulamentos, a concessão de prazo para 

submissão de comentários e a adequação a padrões internacionais existentes nas 

matérias reguladas, além de encorajar a realização de análises de impacto regulatório. 

Em alguns setores, foram adotadas medidas amplas de melhoria regulatória. Por 

exemplo, no setor da saúde foram implementadas ações visando combater barreiras 

regulatórias, liberalizando algumas categorias de medicamentos dos critérios de 

estabelecimento ou ajuste de preços no mercado brasileiro. Com tal medida, estimulou-

se a oferta de medicamentos à população e a competitividade do setor. No setor de 

infraestrutura, foram programadas melhorias regulatórias e de governança direcionadas 

ao aprimoramento dos investimentos para elevar a infraestrutura econômica do país a 

níveis internacionais de competitividade. Tais atividades contaram com diversas ações de 

aperfeiçoamento de metodologias de avaliação de projetos de infraestrutura. 

Por outro lado, foram desenvolvidos regulamentos direcionados ao aprimoramento 

da economia verde brasileira, assegurando, assim, o crescimento econômico sustentável 

com geração de emprego e renda e incremento de produtividade conciliando o uso 

racional dos recursos naturais e a conservação ambiental. Dentre tais ações, ressalta-se 

a regulamentação do mercado de carbono por meio do Decreto nº 11.075, de 19 de maio 

de 2022, que estabelece o conceito de crédito de carbono de metano e possibilidade de 

registro da pegada de carbono dos produtos e atividades, registro da Unidade de Estoque 

de Carbono, carbono de vegetação nativa, carbono no solo e carbono azul. Houve 
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também a criação de incentivos para renovação da frota de caminhões no País (Programa 

Renovar), para redução das emissões de gases e partículas poluentes da frota circulante; 

modernização da indústria de reciclagem veicular e melhoria das condições de trabalho 

dos profissionais de transporte de carga. 

7. Melhoria do ambiente de trabalho 

Por fim, cabe mencionar as ações tomadas na melhoria do ambiente de trabalho. 

Foram implementadas medidas regulatórias e não regulatórias que visaram fomentar a 

melhoria do setor, além de facilitar o cumprimento de normas trabalhistas pelas empresas 

brasileiras. Dentre essas medidas, destaca-se a modernização na emissão e transmissão 

de documentos, guias, registros, livros de inspeção e outros itens, que foram convertidos 

para o meio digital, reduzindo custos e o tempo de resposta para os serviços correlatos. 

Para contribuir com a empregabilidade, houve a criação do aplicativo digital “Sine 

Fácil”, que já conta com mais de 5 milhões de downloads e quase 100 mil avaliações 

positivas nas plataformas digitais, no qual o trabalhador que está à procura de uma nova 

oportunidade no mercado pode, com poucos cliques, ter acesso às vagas de emprego 

disponíveis para seu perfil profissional. Caso se interesse por uma das mais de 50 mil 

vagas abertas, ele pode se candidatar automaticamente e agendar uma entrevista com o 

empregador. 

Os empregadores contaram com a extinção da contribuição adicional de 10% do 

FGTS devida no caso de demissão sem justa causa. Houve ainda diferentes regras para 

dar segurança jurídica, como a positivação do entendimento Sumular do TST de que a 

terceirização da atividade-fim não gera vínculo empregatício entre trabalhador 

terceirizado e empresa contratante ou a consolidação de regras antes esparsas. 

Outras políticas estimularam a qualificação profissional em temáticas ligadas à 

indústria 4.0, por meio de parcerias com diversos agentes e na consolidação da Escola 

do Trabalhador 4.0, atualmente gerida pelo Ministério do Trabalho e Previdência. A 

iniciação ao mercado de trabalho também recebeu enfoque das tecnologias disruptivas, 
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tema central para o aumento da produtividade e competitividade brasileiras diante do 

desenvolvimento tecnológico e científico.  

O acesso a atividades profissionais também foi ampliado por meio de mudanças 

importantes na carreira de tradutor e intérprete público. As medidas visaram simplificar e 

padronizar as exigências técnicas a nível nacional. Foi nessa linha que a Lei n. 14.195, de 

2021, revogou o antigo Decreto 13.609, de 1943 que regulamentava a temática, 

permitindo a reestruturação da profissão de acordo com a ordem constitucional vigente, 

principalmente da liberdade de empreender. 

Em que pese as medidas descritas acima sejam apenas um recorte parcial do 

conteúdo deste estudo, elas demonstram um aprimoramento vertiginoso da 

produtividade e competitividade no Brasil e servem como convite à leitura dos sete 

capítulos que virão a seguir. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 

Nos últimos anos, o Governo Federal publicou um conjunto relevante de atos 

normativos e intensificou a formulação e melhoria de programas focados em ampliar a 

competitividade e a produtividade das empresas brasileiras. A ideia subjacente, que 

revela a lógica da política brasileira para indústria, comércio, serviços, competitividade e 

infraestrutura, foi a contínua redução do chamado custo Brasil, que é uma mensuração 

do conjunto de entraves que atrapalham o crescimento econômico do país. Estudos 

apontam que, em 2019, o custo Brasil foi responsável pela retirada da economia de cerca 

de R$ 1,5 trilhão, representando cerca de 20,5% do Produto Interno Bruto - PIB nacional. 

Tais medidas tiveram como norte o estímulo a investimentos privados; a melhoria 

do ambiente de negócios; a ampliação da concorrência; a simplificação de procedimentos 

administrativos, com a crescente confiança na palavra do cidadão e da empresa; a 

facilitação e ampliação do acesso ao crédito público e privado; a ampliação dos incentivos 

à inovação pelas empresas, bem como o seu melhor direcionamento; e a simplificação e 

redução de tributos. Muito foi realizado, com a aprovação de vários atos normativos e 

melhoria de políticas públicas em andamento, mas ainda há muito o que se realizar para 

o avanço deste processo de redução do custo Brasil.  

No cenário internacional, foi preciso um conjunto de reformas regulatórias, de 

modo a nivelar o país com as regras da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, visando inclusive estimular investimentos privados.  

Em outra frente, foi dado início a um processo de abertura comercial, com 

redução gradual de impostos de importação, com vistas ao aumento da competitividade 



  

 31 

das empresas brasileiras, de modo a viabilizar a ampliação da participação do Brasil nas 

cadeias produtivas globais. 

Os gargalos para fazer negócios no país, identificados há alguns anos, referiam-

se principalmente a dificuldades para: 

● abertura de negócios: tempo e burocracia para abrir e fechar empresas; 

● obter financiamento: limitada oferta de capital, elevado custo de crédito, risco país; 

● acessar capital humano: judicialização e risco trabalhista, encargos elevados; 

● infraestrutura: custos da logística, baixa qualidade, comunicações ruins, rede de 

saneamento precária; 

● obter insumos básicos: energia elétrica cara e de baixa qualidade; alto preço do 

gás natural e dificuldades para o mercado livre; 

● equilíbrio fiscal e estabilidade monetária; e 

● pagamento de tributos: complexidade dos mecanismos para pagamento dos 

tributos; falta de confiança no cidadão; multas excessivas; processo fiscal lento; e 

efetividade e facilidade de acesso aos serviços públicos: baixa digitalização. 
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Cabe salientar que as medidas foram adotadas em um contexto sobremaneira 

desafiador decorrente da pandemia de Covid-19. Além do drama na seara sanitária, com 

milhares de mortes, o vírus também trouxe adversidades econômicas e sociais. Como é 

notório, houve choques de oferta e demanda em diferentes setores, desarticulando 

cadeias produtivas e provocando elevações de preços e dificuldades no fornecimento de 

determinados produtos e serviços essenciais. Outra consequência de grande impacto 

negativo foi a redução ou perda de renda e de emprego para muitos brasileiros. Diversas 

medidas emergenciais foram adotadas no âmbito da política brasileira para socorrer os 

cidadãos e empresas mais afetadas. Algumas dessas medidas foram avaliadas 

positivamente para implementação não apenas no período mais difícil da pandemia, mas 

também em momento posterior; com caráter de continuidade, como será demonstrado 

neste Estudo. 

De modo a demonstrar as medidas concretas, o presente Estudo partiu de uma 

análise da grande parte das medidas adotadas no nível normativo e programático nos 

últimos quatro anos. Para tal, foi feita uma análise minuciosa de todas as leis, decretos e, 

em certos casos, de medidas de hierarquia normativa inferior, como portarias, instruções 

normativas e resoluções. Cada norma foi estudada sob o enfoque de temas considerados 

centrais para identificar a posteriori quais medidas foram adotadas. Isso foi feito com 

relação aos programas, no tocante à lógica da formulação e os impactos atingidos sobre 

a sociedade. Em seguida, normas e programas foram avaliados quanto à coerência com 

os objetivos de ampliação da produtividade e da competitividade do país. 

Pela abrangência dos temas analisados, o Estudo não considera apenas a 

atuação da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, uma vez que as 

medidas são transversais e consequentemente contaram, na sua formulação, com a 

contribuição de vários órgãos do Ministério da Economia, como Secretaria de Política 

Econômica, Receita Federal, e outros, além da participação ativa dos Ministérios da 

Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Minas e Energia, Ministério do Trabalho e 

Emprega Casa Civil, principalmente junto ao Congresso Nacional, protagonista em 

praticamente todos os temas. 
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O Estudo também não é uma propaganda de um ou outro governo, mas um 

conjunto de dados para a política de transição de governo, de modo a facilitar a 

continuidade e o avanço das políticas públicas através da revisão contínua da atuação 

estatal. Nesse sentido, o presente estudo pode inclusive servir como instrumento central 

para a etapa de transição política e para a formulação de novas medidas que deem 

continuidade a este processo de modernização da economia brasileira. 

Ao lado das medidas finalísticas relacionadas à competitividade e à produtividade, 

vale ressaltar, também, o esforço da SEPEC para saneamento dos processos pendentes 

perante órgãos de controle externos. Em 2022, houve a criação do Comitê de 

Governança (CG-SEPEC), com a participação de todos os Secretários. Como resultado, 

houve a criação de uma força tarefa para rever mais de 160 processos com pendências 

perante o Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU), 

vinculados a todas as secretarias da SEPEC. Todas as solicitações foram atendidas, com 

o levantamento e envio de informações. 

Em paralelo, criou-se um informe quinzenal dos processos pendentes, com a 

avaliação do grau de risco de cada um. Tal instrumento de monitoramento contribuiu para 

a identificação dos processos prioritários e estimular o rápido atendimento das demandas 

recebidas pelas equipes envolvidas. 

Por fim, houve a construção, pelas equipes técnicas responsáveis, de 

instrumentos de avaliação e monitoramento das políticas públicas que envolvem 

programas com grande volume de benefícios tributários ou créditos para empresas. Os 

instrumentos buscam identificar e dar publicidade aos objetivos das políticas, o marco 

lógico, os fóruns de governança, os indicadores para avaliação e monitoramento e os 

riscos associados a cada processo. Em outubro de 2022 o Comitê de Governança 

aprovou os instrumentos que servirão de base para o acompanhamento futuro. 
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CAPÍTULO 1 

ESTÍMULO A INVESTIMENTOS PRIVADOS 

 

 

 

No último quadriênio, houve indubitavelmente uma política intensiva de estímulos 

aos investimentos privados, em praticamente todas as áreas de infraestrutura. Entre os 

setores que mais receberam ou contrataram investimentos, destacam-se os de ferrovias, 

saneamento básico, de coleta e tratamento de resíduos sólidos, de geração e distribuição 

de energia elétrica, de gás natural, de transporte aquaviário, de mineração, de 

telecomunicações e de estruturas para facilitação das exportações.  

Os incentivos aos investimentos privados vieram com novos marcos legais, que 

possibilitaram maior segurança jurídica aos investidores, brasileiros e estrangeiros, com 

ampliação de autorizações administrativas para investimentos privados, em vez dos 

sistemas tradicionais de concessões públicas, e com processos de desestatização. 

Esses marcos legais também viabilizaram a captação de recursos por meio da 

isenção do imposto de renda através de novos instrumentos econômicos, tais como 

fundos de infraestrutura (FIE), fundos de investimento agropecuários (FIAGROs), 

debêntures e outros. Esforços foram realizados no sentido de reduzir a carga tributária 

para pessoas físicas e jurídicas interessadas em investir diretamente em setores 

estratégicos. Ademais, investidores individuais passaram a representar mais de 25% das 

debêntures incentivadas, motivados sobretudo pela isenção do imposto de renda1. 

Nessa mesma lógica, a queda da taxa de juros para 2% a.a. (em termos nominais) 

estimulou ainda mais o direcionamento da poupança para os investimentos produtivos 

 
1 YAMAHAKI, Camila; BREVIGLIERI, Gustavo Velloso. Atração de investimentos privados para a 

infraestrutura no Brasil: motivações e barreiras. In: FGV, Políticas Públicas. Disponível em: 

https://portal.fgv.br/artigos/atracao-investimentos-privados-infraestrutura-brasil-motivacoes-e-barreiras. 

Acesso em 5 out. 2022. 

https://portal.fgv.br/artigos/atracao-investimentos-privados-infraestrutura-brasil-motivacoes-e-barreirasm
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com mais risco, em vez dos tradicionais investimentos em títulos públicos. Com efeito, 

mesmo com a subida da taxa de juros, houve uma ampliação significativa do crédito 

privado e dos fundos focados no setor produtivo. 

O resultado dessas políticas foi um contínuo interesse dos investidores nos novos 

mercados de infraestrutura. De fato, enquanto os desembolsos do BNDES para 

infraestrutura caíram de 69 bilhões de reais, em 2014, para 27,4 bilhões, em 2020, o 

volume de debêntures incentivadas aumentou de 4,8 bilhões para 18,6 bilhões de reais, 

chegando a ultrapassar os desembolsos do BNDES em 2019, viabilizando a captação de 

recursos volumosos através de aportes, mesmo em investimentos que antes apenas 

poderiam ser realizados com recursos públicos. 

O estímulo aos investimentos privados decorre de uma convicção de que o Estado 

deve priorizar os seus recursos em atividades essenciais e atribuir à iniciativa privada a 

possibilidade de explorar os investimentos, mesmo em áreas com necessidade de 

recursos mais importantes. Assim, o excedente orçamentário poderia ser direcionado, 

por exemplo, para a redução da dívida pública, ao mesmo tempo em que se promoveu, 

por meio do setor privado, a recuperação do montante de investimentos realizados. 

Como resultado, entre 2017 e 2022, houve um aumento significativo dos 

investimentos (cerca de 30%). A tendência - ceteris paribus - é de um aumento 

significativo do investimento privado para os próximos anos, em virtude dos investimentos 

já contratados pelas empresas brasileiras, motivadas pela melhoria do ambiente 

econômico e reformas já realizadas. Aliás, a ampliação de temas não trabalhados, como 

reforma tributária e abertura comercial, por exemplo, podem potencializar ainda mais 

novos investimentos. 

Uma alteração em relação às políticas de investimentos em infraestrutura do 

passado está na premissa de abertura de mercados, com a ampliação das autorizações, 

onde os próprios interessados propõem investimentos, analisam os riscos, obtêm as 

licenças necessárias, com redução significativa da interferência do Poder Público, como 

no tradicional sistema de concessões. 
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Dessa forma, a estratégia do Ministério da Economia para infraestrutura teve o 

objetivo de aumentar o financiamento privado para investimentos em infraestrutura, de 

modo a aumentar a oferta, em quantidade e qualidade, dos serviços de infraestrutura para 

a população brasileira. Como foi feito isso? Por meio de dois eixos principais:  

1. Com a redução da participação do estado no processo decisório naqueles 

setores onde a liberalização é possível, de modo a permitir que o investidor privado, mais 

ágil, possa identificar e executar os investimentos para a prestação dos serviços de 

infraestrutura; e  

2. Com o melhoramento dos projetos e contratos ofertados pelo governo aos 

investidores privados, nos setores com características tipicamente de monopólio natural 

que ainda exigem a participação do Estado. 

Na frente de liberalização, ainda no início do governo foi realizada a 

desregulamentação do setor de telecomunicações, em que vigorava o modelo de 

concessão para telefonia fixa, um serviço que deixou de ser interessante para a 

população com o advento da telefonia móvel e da internet, que já eram prestados em 

regime de concorrência. Mais recentemente, o setor ferroviário também foi 

desregulamentado. Nos setores que ainda dependem da participação estatal, têm sido 

efetivadas ações de aprimoramento dos marcos regulatórios, tal como o Novo Marco do 

Saneamento. Essas e outras medidas serão alvo de discussão neste capítulo, que enfoca 

o estímulo a investimentos privados.  

I. ENERGIA: Abertura do mercado, redução de tributos e melhoria da 

governança 

1. Geração e distribuição: abertura do mercado, redução de tributos e estabilidade 

regulatória 

Dentre as inovações promovidas no setor energético brasileiro, pontua-se o 

marco regulatório da Microgeração e Minigeração Distribuída (MMGD), que permite a 

geração de energia elétrica perto do consumo, reduzindo o uso de redes de transmissão 

e distribuição, o que significa diminuição da sobrecarga para o sistema elétrico e, 
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consequente, redução das perdas técnicas. Nesse contexto, as alterações legais 

recentes, como a Lei nº 14.300, de 2022, possibilitaram a extensão do prazo com 

benefícios tributários, por período determinado, para estimular investimentos de pessoas 

físicas e jurídicas em autogeração. 

O fomento a esse tipo de geração teve início no Brasil com a edição da Resolução 

Normativa nº 482, de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que criou o 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). Nesse Sistema, a unidade 

consumidora com Microgeração e Minigeração Distribuída (MMGD) pode injetar na rede 

de distribuição a energia elétrica gerada, mas não consumida, e reservar um crédito de 

energia para ser utilizado quando o consumo for superior à geração. Nesse caso, o crédito 

é usado para abater o montante de energia que foi fornecido pela distribuidora e, assim, 

reduzir o valor da conta de energia. 

Em 2018, a Aneel estimou que a manutenção das regras estabelecidas pela 

Resolução Normativa nº 482, de 2012, geraria, entre 2020 e 2035, um prejuízo superior 

a R$ 65 bilhões para os consumidores que não migrassem para a Microgeração e 

Minigeração Distribuída (MMGD), com o agravante de que, entre os pagantes desse 

rombo, estariam aqueles sem recursos financeiros suficientes para investir nessa 

modalidade de geração. Em 2019, a Aneel abriu consulta pública para revisar a referida 

Resolução, tendo em vista que a MMGD havia atingido certa maturidade e apresentava 

crescimento exponencial, podendo continuar rentável mesmo com a redução dos 

incentivos. Por exemplo, o preço médio dos painéis solares caíra 43%, com redução do 

tempo de retorno do investimento de 7 para 4,5 anos. 

Em linha com as informações da Aneel, o Tribunal de Contas da União identificou, 

em auditoria realizada em 2020, que o Sistema de Compensação de Energia Elétrica 

(SCEE) gera subsídio cruzado em favor das unidades consumidoras com Microgeração 

e Minigeração Distribuída (MMGD), estimando tal subsídio em R$ 205 milhões, em 2018, 

e R$ 315 milhões, em 2019. 
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Considerando os benefícios que a Microgeração e Minigeração Distribuída 

(MMGD) pode levar para o melhor funcionamento do setor elétrico brasileiro e a redução 

do custo da energia no País, no curto e no médio prazo, a Lei nº 14.300, de 6 de janeiro 

de 2022, busca trazer regramento equilibrado para o desenvolvimento sustentável desse 

mercado, conferindo segurança jurídica e previsibilidade para os investimentos.  

Importante sublinhar que a expansão dessa forma de geração de energia deve ser 

sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais, com reconhecimento e 

remuneração adequada dos ganhos trazidos pela MMGD.  

Inicialmente, cabe destacar que, em homenagem à segurança jurídica, a Lei 

reconhece direitos adquiridos e prevê período de transição para a retirada dos subsídios. 

Nesse sentido, a principal regra de transição determina que o disposto na referida 

Resolução da Aneel seguirá aplicável até o final de 2045 às unidades consumidoras com 

MMGD existentes na data de publicação da Lei ou que protocolem solicitação de acesso 

na distribuidora em até 12 meses. O faturamento dessas unidades ocorrerá pela 

incidência das componentes tarifárias somente na diferença positiva entre a energia 

consumida e a soma da energia injetada no mês. Há outras regras de transição, de menor 

amplitude. 

Concluído o período de transição, a unidade consumidora de Microgeração e 

Minigeração Distribuída (MMGD) participante do Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica (SCEE) ficará sujeita às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel e será faturada 

pela incidência, sobre a energia, de todas as componentes tarifárias não associadas ao 

custo da energia. Nesse cálculo, deverão ser abatidos todos os benefícios propiciados, 

ao sistema elétrico, pela Microgeração e Minigeração Distribuída (MMGD). A 

Microgeração e Minigeração Distribuída (MMGD) perderá os subsídios, em 

compensação, será remunerada pelos benefícios que traz ao meio ambiente e ao sistema 

elétrico, incluídos os locacionais, que incluem as componentes de geração, as perdas 

elétricas, a transmissão e a distribuição. 



  

 39 

A Lei também estabelece regras claras sobre limites de potência instalada, 

valoração e compensação dos créditos, reunião de consumidores na geração 

compartilhada, garantias, comercialização de energia excedente e valoração ambiental.  

Com vistas a facilitar a reunião de consumidores na geração compartilhada, a Lei 

inovou ao convencionar que, além dos consórcios e cooperativas já consagrados na 

regulação da Aneel, os consumidores poderão criar condomínio civil, voluntário e edilício 

(arts. 1.314 e 1.331 do Código Civil) ou qualquer outra espécie de associação civil, 

composta por pessoas físicas ou jurídicas, desde que sejam instituídas especificamente 

para geração compartilhada e que todas as suas unidades consumidoras sejam atendidas 

pela mesma distribuidora.  

Ademais, a Lei democratiza os benefícios do sistema de compensação ao criar o 

Programa de Energia Renovável Social (PERS), destinado a investimentos na instalação 

de sistemas fotovoltaicos e de outras fontes renováveis para consumidores da Subclasse 

Residencial Baixa Renda. 

Por conta desses incentivos, a MMGD foi bastante disseminada no Brasil pelo 

Governo. À vista disso, o número de unidades consumidoras conectadas às distribuidoras 

passou de 13.984, em 2017, para 215.064, em 2021, ou seja, um aumento expressivo de 

mais de 1.500% em quatro anos. 

Um dos elementos que garante investimentos no setor energético é a estabilidade 

e previsibilidade do setor. Foi nessa linha que a Lei nº 14.052, de 2020, trouxe três 

medidas para aperfeiçoar a geração e a distribuição da energia elétrica no País. 

A primeira consiste na previsão de multa a ser paga aos usuários do serviço de 

energia elétrica pelas prestadoras de serviço de distribuição de energia elétrica, ou seja, 

a interrupção no fornecimento de energia elétrica pela empresa que prestou o serviço de 

distribuição enseja a aplicação de multa em benefício dos usuários finais que forem 

diretamente prejudicados. 

A segunda medida consiste na redução do prazo para solicitar prorrogação de 

concessões, uma vez que a Lei nº 14.052, de 2020, alterou a Lei nº 12.783, de 2013, para 
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reduzir o prazo para solicitação de prorrogação de concessões ou outorga de 60 para 36 

meses da data final do contrato ou da outorga. 

A terceira medida está no estabelecimento de novas condições para a 

repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, regulamentada pela 

Resolução Normativa nº 895, de 2020. 

As novas regras para repactuação do risco hidrológico foram editadas para 

solucionar entraves bilionários ocasionados no setor energético em razão do ajuizamento 

de ações judiciais relacionadas ao ligamento de usinas termelétricas. A partir do 

normativo e da regulamentação pela ANEEL, já foi possível reduzir o vultoso montante de 

R$ 10,3 bilhões de débitos judicializados.2 

Como é patente demonstrar, a Lei nº 14.182, de 2021 modernizou as regras 

sobre requisitos locacionais para a contratação de energia de reserva provenientes de 

empreendimentos termelétricos a gás natural. Tais medidas regulatórias visam atrair 

novos investimentos privados ao setor energético brasileiro. 

Racionalização de subsídios 

Foram tomadas medidas específicas de mitigação de impactos da crise Covid-19 

no setor elétrico, por meio da Lei n. 14.120, de 2021. O normativo criou condições para 

enfrentamento, por parte das Distribuidoras, dos custos decorrentes de 

sobrecontratações, tendo em vista a queda abrupta do consumo em virtude de 

paralisação das atividades econômicas à época da pandemia 

A Lei 14.120, de 2021, dentre outras medidas, direcionou recursos de P&D não 

comprometidos com projetos à CDE, bem como racionalizou subsídios à Tust e Tusd 

voltados a fontes específicas financiados pela CDE, o que contribuirá para diminuição do 

ônus aos demais consumidores que arcam com tais subsídios. Esta lei também instituiu 

o Leilão de Reserva de Capacidade, e seu encargo associado, como forma de contratação 

 
2 BONORA. João Victor. ANEEL homologa repactuação do risco hidrológico para 144 empreendimentos 

que já repactuaram em 2015. In: Migratio Energia. Disponível em: https://migratio.com.br/aneel-homologa-

repactuacao-do-risco-hidrologico-para-144-empreendimentos-que-ja-repactuaram-em-2015/. Acesso em: 

5 out. 2022. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-aneel-n-895-de-1-de-dezembro-de-2020-291824119#:~:text=Estabelece%20a%20metodologia%20para%20c%C3%A1lculo,8%20de%20setembro%20de%202020.
https://migratio.com.br/aneel-homologa-repactuacao-do-risco-hidrologico-para-144-empreendimentos-que-ja-repactuaram-em-2015/
https://migratio.com.br/aneel-homologa-repactuacao-do-risco-hidrologico-para-144-empreendimentos-que-ja-repactuaram-em-2015/
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de disponibilidade de potência, nos mesmos moldes dos Leilões de Energia de Reserva 

para a contratação de geração de energia elétrica 

A racionalização de subsídios é um passo importante para desoneração dos 

consumidores e diminuição da distorção de sinais econômicos que afetam a competição 

entre as fontes. É preciso avançar ainda mais na contenção do crescimento da conta CDE 

e no fim dos subsídios para atuais fontes incentivadas. 

Ao direcionar recursos para a CDE se reduz o impacto na tarifa do consumidor 

que arca com este subsídio. Os leilões de reserva de capacidade significam mais uma 

alternativa de bem atender às necessidades de segurança do suprimento, diminuindo as 

chances de desabastecimento energético. 

2. Gás natural: abertura do mercado e estímulo à livre iniciativa 

O antigo marco regulatório do Gás Natural estabelecia regras que dificultavam a 

entrada de novos agentes nesse mercado. Um dos exemplos estava no inciso VII do § 3º 

do art. 1º da Lei nº 11.909, de 2009, antiga Lei do Gás, que vinculava a chamada pública 

com a contratação de capacidade de transporte de gás natural. Outro aspecto dessa Lei 

consistia na complexidade dos procedimentos adotados para a realização da chamada 

pública nesse mercado, além da vigência de um regime baseado apenas em concessões.  

O Ministério de Minas e Energia (MME) esclarece que a principal problemática 

da antiga Lei do Gás estava na adoção do regime de concessões, uma vez que, desde a 

promulgação da Lei em 2009 até o ano de 2021, não foi construído nenhum duto novo 

sob esse regime, ou seja, o setor ficou carente de novos entrantes por longos doze anos3, 

revelando a ineficiência do sistema de concessões para o transporte de gás natural, 

embora o mesmo regime tenha sido bem-sucedido em outros setores. 

Esse problema regulatório foi solucionado com a nova Lei do Gás, Lei nº 14.134, 

de 2021, e com os Decretos nº 9.934, de 2019, e nº 10.172, de 2021, que trouxeram 

 
3 MME. Nova Lei do Gás: apoio à aprovação do PL n. 4.476/2020. Folder disponível em: 

http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-

3a0c-cffba107399b. Acesso em: 5 out. 2022. p. 3.  

http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-3a0c-cffba107399b
http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-3a0c-cffba107399b
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disposições que favorecem a concorrência e a redução de custos de transação na 

indústria de gás natural. A Nova Lei do Gás substitui o antigo regime de concessões pelo 

regime de autorizações, mais simples, transparente e largamente utilizado em outros 

países. As medidas também desverticalizam o setor, promovendo a separação das 

atividades de distribuição e a comercialização, a independência da atividade de 

transporte e o acesso às infraestruturas de escoamento, ao processamento e aos 

terminais de GNL. 

O arcabouço regulatório proposto para a indústria de gás natural visa a atração 

de novos investidores, a ampliação do investimento privado e a elevação da 

disponibilidade a preços mais competitivos, o que contribui para a redução de preços ao 

consumidor final, e ao cabo reduz a inflação. 

A Nova Lei do Gás e o seu decreto regulamentador, além das disposições 

emitidas pela ANP, simplificam os processos de oferta de capacidade de transporte e de 

estocagem subterrânea de gás natural, além de promover o acesso não discriminatório 

às infraestruturas já existentes, mesmo que privadas. “Há na cadeia do gás natural 

infraestruturas essenciais, como os gasodutos de escoamento da produção, as Unidades 

de Processamento de Gás Natural (UPGN) e os Terminais de GNL. Essas, embora 

privadas, não devem ser utilizadas como barreiras de entrada a terceiros, devendo ser 

compartilhadas com interessados de forma transparente e não discriminatória.”4 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) prevê que a Nova Lei do Gás 

estimulará o crescimento do setor, com investimentos que poderão chegar em 2030 ao 

nível de R$ 150 bilhões, com possibilidade de redução de 50% dos preços do produto. 

Ainda segundo a CNI, a remodelagem do setor de gás natural geraria ainda impactos 

positivos sobre a competitividade do setor, reduzindo os preços do gás natural, do gás 

de cozinha, do combustível e da energia elétrica no Brasil.5  

 
4 MME. Nova Lei do Gás: apoio à aprovação do PL n. 4.476/2020. Folder disponível em: 

http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-

3a0c-cffba107399b. Acesso em: 5 out. 2022. p. 3. 
5 PORTAL DA INDÚSTRIA. Nova Lei do Gás Natural: entenda quais os seus benefícios. In: Indústria de A-Z. 

Disponível em: https://tinyurl.com/2uuzxu6w. Acesso em: 5 out. 2022. 

http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-3a0c-cffba107399b
http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-3a0c-cffba107399b
https://tinyurl.com/2uuzxu6w
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Tabela – Previsão de Investimentos (2020-2029) 

 

Fonte: SEAE/SEPEC, 2022. 

Para a abertura do mercado a novos players e investidores, é necessária a 

implementação da Nova Lei do Gás e sua respectiva regulamentação. Para tanto, o 

Decreto nº 9.934, de 2019, instituiu o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado 

de Gás, com o objetivo principal de monitorar a harmonização das regulações estaduais 

e federal, a remoção de barreiras tributárias e aduaneiras e a integração com os setores 

elétrico e industrial. 

A abertura do mercado brasileiro de gás natural já deu passos importantes em 

2022, com a entrada de novos agentes fornecedores. Ao todo, ao menos dez novos 

supridores assinaram contratos com as distribuidoras e clientes industriais livres no País. 

Esses contratos, dentre os acordos já ativos e aqueles com início de suprimento previsto 

para os próximos anos, já somam compromissos para entrega de mais de 10 milhões de 

m³/dia por dia de gás. 

Nesse cenário, as distribuidoras têm intensificado a busca por novos players, na 

tentativa de reduzirem a dependência em relação à Petrobras no fornecimento do 

produto, em especial em 2022 quando a estatal praticou significativos aumentos nos 

preços da molécula. Com isso, de acordo com dados públicos da ANP, onze 

distribuidoras estaduais de gás canalizado já têm contratos assinados com novos 

supridores, para compra em 2022 de mais de 5,5 milhões de m³/dia em 2022. De fato, tal 

volume equivale a cerca de 13% do mercado das distribuidoras, desconsiderada a 

demanda das termelétricas. 
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Corroborando esse movimento, de acordo com estimativas da Gas Energy6 com 

base nos contratos públicos disponibilizados pela ANP, todos os novos fornecedores 

praticavam, em fevereiro, preços mais acessíveis do que a Petrobras. De fato, em maio 

de 2022, o preço de venda da molécula da 3R para a Bahiagás, por exemplo, variava de 

US$ 6 a US$ 7 o milhão de BTU — para um Brent de referência entre US$ 75 e US$ 125. 

A Petrobras, para efeitos de comparação, praticava, nos novos contratos com as 

distribuidoras, patamares acima de US$ 14 o milhão de BTU. 

Ainda se referindo aos benefícios da Nova Lei do Gás, uma das principais 

alterações que pode impulsionar a competitividade do setor foi a possibilidade de 

construção de gasodutos por autorização e não concessão. Vale esclarecer que no 

modelo de autorização a iniciativa de levantar os projetos é do agente privado, que dispõe 

naturalmente de mais informação do que o governo para identificar oportunidades de 

investimento. 

A autorização possui outras vantagens em relação à concessão, como o processo 

seletivo simplificado para o agente privado desenvolver o projeto e a transferência de 

mais risco do negócio para a companhia privada, sem imputar ao poder público 

condições de reequilíbrio contratual, alocando nessa esfera riscos e respectivos custos. 

Essa característica logra reduzir os custos de transação relativos à renegociação de 

contratos e à reversão de ativos. 

Outra inovação percebida é que a referida lei viabiliza a formação de um sistema 

de transporte de gás por meio da transformação da malha existente em um regime de 

entradas e saídas. “Nesse modelo, contrata-se apenas a injeção ou a retirada de gás, não 

importando sua origem, destino ou percurso na malha. De forma simples, compradores 

de gás contratam capacidade de retirada e podem comprar o gás de quem bem 

 
6 RAMALHO, André. O raio-x dos novos atores da abertura do mercado de gás no Brasil. In: EPBR. 

Disponível em: https://epbr.com.br/abertura-do-mercado-de-gas-natural-ja-tem-dez-novos-fornecedores/. 

Acesso em: 5 out. 2022. 

https://epbr.com.br/abertura-do-mercado-de-gas-natural-ja-tem-dez-novos-fornecedores/
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entenderem. Da mesma forma, vendedores de gás contratam capacidade de injeção de 

gás e podem comercializá-lo a qualquer interessado.”7 

Figura – Infraestrutura de gás natural no Brasil 

 

Fonte: EPE, 2019. 

 

A Nova Lei do Gás facilita, também, as importações e exportações de gás natural, 

tendo em vista que o seu art. 19 estabeleceu que a empresa ou consórcio de empresas 

constituídos sob as leis brasileiras, com sede e administração no país, poderão receber 

autorização da ANP para exercer suas atividades. Para além disso, foram estabelecidas 

 
7 MME. Nova Lei do Gás: apoio à aprovação do PL n. 4.476/2020. Folder disponível em: 

http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-

3a0c-cffba107399b. Acesso em: 5 out. 2022. P. 2. 

http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-3a0c-cffba107399b
http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-3a0c-cffba107399b
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novas regras tarifárias que aperfeiçoaram o mercado de gás ao permitirem que as tarifas 

de transporte sejam propostas pelo transportador junto à ANP, gerando concorrência 

nesse mercado e, consequentemente, preços mais competitivos. 

Ainda, a Nova Lei do Gás oferece maior autonomia para a ANP definir os 

procedimentos necessários para a realização das chamadas públicas e demais 

procedimentos previstos em lei, reduzindo exigências regulatórias previstas no regime 

anterior. A Lei também esclarece, no art. 46, que a ANP deve regular, autorizar e fiscalizar 

o exercício da atividade de transporte de gás natural com vistas ao acesso não 

discriminatório à capacidade de transporte e à eficiência operacional e de investimentos. 

Nessa linha, a Lei prevê procedimentos mais sofisticados inclusive com uso de 

plataformas eletrônicas para a realização de chamadas públicas, assegurando 

transparência e tratamento isonômico entre os potenciais carregadores e estocadores.  

Por outro lado, a Resolução CNPE nº 17, de 2019, revogou a política de 

diferenciação de preço do GLP para o uso doméstico. De fato, a diferenciação de preços 

criava barreiras à entrada para a importação de GLP. O fim do subsídio passou a garantir 

maior concorrência, melhorando as condições de oferta e, consequentemente, os preços 

cobrados do consumidor. Valioso registrar que a SEAE/SEPEC/ME elaborou material 

técnico e participou da construção dessa proposta. 

Alguns projetos antigos de ligações à malha nacional, seja de polos consumidores 

seja de novos fornecedores, conseguiram se viabilizar a partir do novo marco legal e se 

encontram no momento em fase de construção, tais como: 

● GASFOR II, liga Horizonte a Caucaia, no Ceará, com 83km; 

● GASIG, entre Itaboraí e Guapirmirim, liga o Gaslub, com 11 km; 

● o Porto de Açu, o Terminal Gás Sul; 

● a ligação de Sergipe; e ampliação de empresas no mercado de gás, como 

Alvopetro, ERG e Origem; 

● migração de empresas consumidores para o mercado livre, como a Gerdau; 

e 
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● outros. 

Os incentivos à concorrência e aos outros canais indutores de eficiência 

amparados pela Nova Lei em comento têm contribuído para criar benefícios aos 

consumidores e, de maneira geral, à atividade econômica. Um exemplo desses benefícios 

é a previsão de investimentos na indústria de gás natural constante no Plano Decenal de 

Expansão de Energia Elétrica. Nesse sentido, a EPE estimou investimentos para o período 

de 2020 a 2029 referente às infraestruturas de escoamento, transporte e regaseificação 

de gás natural. A estimativa de investimento é de um total de treze projetos, podendo 

alcançar R$ 17,95 bilhões ao longo desse período. 

A expectativa é de que os investimentos comecem a se expandir rapidamente, 

gerando efeitos sobre toda a economia, uma vez que viabilizam projetos de médio e longo 

prazo em vários setores. O relatório do Comitê de Promoção da Concorrência no 

Mercado de Gás Natural do Brasil8 apontou outro conjunto de benefícios esperados a 

partir da maior competitividade da indústria de gás natural. Nesse sentido, o documento 

cita estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV)9, que traz um rol de benefícios, 

incluindo o aumento da industrialização ancorado em investimentos da ordem de US$ 60 

bilhões ao longo de dez anos – subsequentes ao estudo, a partir de 2019.  

Ainda segundo as estimativas da FGV, ao longo desse mesmo período, 

considerando a redução do valor da molécula de gás e dos custos com o transporte para 

a movimentação do combustível, o preço do gás natural no atacado pode variar de US$ 

6,0 a US$ 8,00/MMBtu. À época da realização dessa estimativa, o preço do gás natural 

para grandes consumidores industriais estava na faixa de US$ 12,00/MMBtu, uma 

redução, portanto, de 33 a 50% para o consumidor. 

 
8 MME. Relatório do Comitê de Promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural do Brasil. Disponível 

em: http://antigo.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas. Acesso em: 5 

out. 2022.  
9 FGV. Desafios e oportunidades de desenvolvimento econômico a partir do novo cenário de produção de 

gás natural e petróleo do pré-sal. Fundação Getulio Vargas – Centro de Economia Mundial. São Paulo, 

2019. 

http://antigo.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas
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Outro mapeamento interessante de benefícios da promoção da concorrência na 

indústria de gás natural foi realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)10. A 

entidade estimou que a abertura do setor poderia reduzir em até 50% o preço do gás 

natural para o consumidor industrial, de modo que o patamar desse preço declinaria de 

US$ 14,00/MMBtu para US$ 7,00/MMBtu. Tal redução, por sua vez, aumentaria o fluxo 

anual de investimentos do setor industrial até 2030, que saltaria de um patamar de US$ 

5 bilhões para US$ 15 bilhões. 

Nesse mesmo sentido, estimativas da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

(FIERJ)11 indicaram patamar similar de preço do gás natural para o consumidor resultante 

do fomento à competição na indústria de gás natural. As estimativas da FIERJ apontaram 

que esse preço pode chegar a US$ 6,52/MMBtu, e que, para cada R$ 1 bilhão de 

investimento, a expectativa é de geração de 13,4 mil empregos diretos e indiretos. 

Considerando tais números para a atual realidade, esse resultado implicaria em um 

potencial de geração de empregos totalizando entre 884,4 mil e 1,10 milhão de novas 

vagas no mercado de trabalho. 

 3. Etanol: comercialização direta 

A possibilidade de o produtor de etanol hidratado comercializar diretamente esse 

combustível com os agentes revendedores varejistas tem sido objeto de normas do 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) desde 2019. 

Primeiramente, o Conselho orientou a realização de estudos sobre o tema, 

recomendando que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

concluísse análises que haviam sido iniciadas pela agência com a Tomada Pública de 

Contribuições (TPC) nº 2, de 2018. A orientação do Conselho visava à promoção da livre 

concorrência, apresentada na Resolução CNPE nº 12, de 4 de junho de 2019, com a 

possibilidade de o produtor comercializar o etanol combustível hidratado com o 

 
10 PORTAL DA INDÚSTRIA. Impactos econômicos da competitividade do gás natural. Disponível em: 

Fonte:https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/6/impactos-economicos-da-

competitividade-do-gas-natural/. Acesso em: 5 out. 2022. 
11 Fonte: https://www.firjan˚.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/rio-a-todo-gas-1.htm  

https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/6/impactos-economicos-da-competitividade-do-gas-natural/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/6/impactos-economicos-da-competitividade-do-gas-natural/
https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/rio-a-todo-gas-1.htm
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Revendedor Varejista de Combustíveis Automotivos e Transportador-Revendedor-

Retalhista (TRR). As diretrizes envolveram a isonomia de concorrência pela tributação, a 

liberdade de escolha aos agentes de mercado e a garantia da qualidade do produto para 

o consumidor. 

A ANP concluiu que seria mais adequada a alternativa de criação de um novo 

integrante à cadeia de abastecimento, a figura do distribuidor vinculado, a partir do qual 

o produtor de etanol hidratado realiza a comercialização do combustível diretamente com 

Revendedor Varejista de Combustíveis Automotivos e TRR. Esse arranjo permite a venda 

direta de etanol hidratado em consonância com as diretrizes da Resolução CNPE nº 2, de 

2020, em cenário sem arranjo tributário. 

Portanto, resultante da Consulta e Audiência Públicas nº 17, de 2020, a Diretoria 

Colegiada da ANP deliberou sobre a Proposta de Ação nº 516, de 2021, que promove 

alterações nas regulações sobre a comercialização de etanol hidratado combustível. A 

proposta foi apresentada através das Medidas Provisórias nº 1.063, de 2021 e n.º 1.069, 

de 2021, que dispõem sobre as operações de compra e venda de álcool e a 

comercialização de combustíveis por revendedor varejista. 

Em nível infralegal, merecem especial destaque as alterações em quatro 

Resoluções que disciplinam a atividade do Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR). 

Essas medidas possibilitaram aos agentes de mercado mais alternativas de arranjo 

comercial, em condições isonômicas de tributação e de outros aspectos regulatórios, 

como o controle da qualidade do combustível. Isso favorece o bem-estar do consumidor, 

considerando o arcabouço de tributação federal do etanol vigente, por: 

(i) incentivar a competição com isonomia tributária e de outros aspectos 

regulatórios; e 

(ii) convergir com as diretrizes da Lei de Liberdade Econômica (Lei nº. 13.874, de 

2019) concernentes ao amparo da livre iniciativa e da concorrência, em 

contraposição à formação de reservas de mercado.  
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Decerto, a flexibilização favorece a livre iniciativa e a concorrência, em direção 

oposta à formação de reservas de mercado. Por isso, a comercialização pelo produtor de 

etanol hidratado, permitindo outras formas de venda do produto que podem reduzir 

custos de transação da indústria e amparar novos modelos de negócios, coaduna-se com 

a lei citada no parágrafo anterior. 

Vale lembrar que os benefícios potenciais da venda direta de etanol hidratado para 

a concorrência e, em última instância, para o consumidor, foram apresentados por vários 

órgãos e fóruns. É o caso do estudo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) intitulado “Repensando o setor de combustíveis – medidas pró-concorrência”12. 

Dentre as propostas para promoção da concorrência e do consequente bem-estar do 

consumidor contidas nesse estudo, importante destacar a permissão de que produtores 

de etanol hidratado vendam o combustível diretamente aos postos de revenda varejista. 

A Lei 14.292, de 2022 permite a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado 

fora do estabelecimento autorizado, desde que limitada ao território municipal onde o 

revendedor esteja estabelecido. Consolida mudanças nas regras tributárias federais já 

alteradas por meio da Medida Provisória nº 1.063, como as que tratam da cobrança das 

contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. A iniciativa visa a aumentar a competição no 

setor de combustíveis, eliminando a obrigatoriedade de os postos comprarem álcool 

combustível apenas dos distribuidores, que poderão continuar atuando, mas terão que 

oferecer atrativos para manterem os clientes. 

Para regulamentar a medida, o Decreto nº 10.940, de 2022, atribuiu ao Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) a competência para fixar percentual de etanol 

anidro na gasolina vendida ao consumidor. Anteriormente a essa medida regulatória, a 

competência era do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Considerando 

que as políticas para produção e uso de etanol combustível estão alinhadas às do 

Conselho Nacional de Política Energética, com a medida transfere-se a delegação para 

 
12 CADE. Repensando o setor de combustíveis: medidas pró-concorrência. Disponível em: 

https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-cade/repensando-

setor-combustiveis-medidas-pro-concorrencia-cade.pdf. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-cade/repensando-setor-combustiveis-medidas-pro-concorrencia-cade.pdf
https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-cade/repensando-setor-combustiveis-medidas-pro-concorrencia-cade.pdf


  

 51 

fixação do percentual de mistura de etanol anidro vigente para o órgão máximo de 

deliberação da Política Energética Nacional, da mesma forma como já acontece com o 

biodiesel. 

As medidas regulatórias visaram, portanto, trazer maior racionalidade econômica 

para a comercialização do etanol, com o objetivo final de elevar a competitividade e 

reduzir os preços ao consumidor final.  

4. Eletrobras: desestatização, ampliação dos investimentos e governança 

A Eletrobras é atualmente uma empresa brasileira de capital aberto que atua 

como uma holding, dividida em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 

criada em 1962 inicialmente como uma Estatal, para coordenar todas as empresas do 

setor elétrico brasileiro. 

O processo de desestatização da Eletrobras foi concluído em junho de 2022. Com 

a substancial atração de investimentos privados ao setor será possível expandir a atuação 

da empresa em novos empreendimentos de geração e energia elétrica. Além disso, a 

empresa poderá atuar com maior celeridade e flexibilidade para atingir seus objetivos, já 

que não está mais sujeita às regras de licitação e contratação de pessoal que restringem 

a atuação das empresas estatais. 

Com a edição da Medida Provisória nº 1.031, de 23 de fevereiro de 2022, foram 

estabelecidas inicialmente as condições para o processo de desestatização da Eletrobras. 

A partir disso foi possível qualificar a empresa no Programa de Parcerias de Investimentos 

– PPI e incluí-la no Programa Nacional de Desestatização – PND, por meio do Decreto nº 

10.670, de 8 de abril de 2021, o que possibilitou a contratação dos estudos pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, responsável pela execução 

e acompanhamento do processo. Em seguida, a Medida Provisória nº 1.031, de 2021 foi 

convertida na Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, trazendo as condições finais para a 

realização do processo. Após a conclusão dos estudos para a desestatização, em 14 de 

setembro de 2021, ocorreu Consulta Pública acerca do processo em 05 de janeiro de 
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2022 e posterior envio do processo para análise do Tribunal de Contas da União, tendo 

sido aprovado pela Corte de Contas em 18 de maio de 2022. 

A estatização ocorreu com utilização da modalidade aumento de capital com 

renúncia do direito de subscrição pela União, tendo sido atrelada a diversos condições. 

Após sucesso no aumento de capital que, movimentou R$ 29 bilhões, a operação foi 

concluída com o sucesso em 17 de junho de 2021, ocasião em que foram celebrados os 

novos contratos de concessão em substituição aos antigos contratos sob 

responsabilidade, consoante ao divulgado em fato Relevante divulgado pela Companhia 

naquela data.  

O aumento de capital e desestatização a transformou em uma corporação 

(Corporation), isto é, em uma empresa de capital aberto com controle diluído, em que 

nenhum acionista ou grupo de acionistas atuando em conjunto é o controlador da 

empresa, ficando a participação de um único acionista limitada 10% do capital e vedada 

a celebração de acordos de acionistas para exercer o controle. Tal forma societária é a 

mesma adotada por diversas das principais companhias de energia de padrão 

internacional no mundo. Cumpre destacar ainda que foi efetivado um pagamento de R$ 

23,6 bilhões a título de bonificação para a União pela outorga dos novos contratos de 

concessão, conforme apontado em fato relevante de 20 de junho de 2022.   

Conforme apontado na Exposição de Motivos Interministerial nº 3/2021/MME/ME 

que acompanhou a Medida Provisória nº 1.031, de 2021 o objetivo do modelo de 

desestatização empreendido foi obter novos recursos para que a empresa “(...) possa 

continuar contribuindo para a expansão sustentável do setor elétrico, em novos 

empreendimentos de geração e de transmissão de energia elétrica. Tal processo 

permitirá reverter o processo de perda de participação de mercado pela empresa nos 

últimos anos, em vista das dificuldades enfrentadas."13 

 
13 Acrescenta-se, ainda, os seguintes trechos da Exposição de Motivos Interministerial: "4. Observa-se que, 

em virtude das dificuldades enfrentadas pela Eletrobras nos últimos anos, a sua participação na expansão 

da oferta de energia elétrica tem sido reduzida. No segmento de geração, a empresa detinha, em 2011, 

trinta e seis por cento de participação na oferta nacional. Ao final de 2019, essa participação havia caído 

para trinta por cento. Fenômeno semelhante se observou no segmento de transmissão. A Eletrobras 
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Cumpre destacar que com a desestatização e aumento de capital é esperado que 

a empresa possa expandir significativamente os seus investimentos para reverter tal 

quadro de perda de participação. Nesse sentido, se espera que com a operação ocorra 

uma potencialização da oferta de geração e transmissão de energia elétrica. O efeito 

esperado é que, eventualmente, ocorra maior competição tanto no segmento de geração, 

que é um setor potencialmente competitivo, como nos leilões de transmissão de energia 

elétrica, que são um segmento de monopólio natural. Em última medida, se espera que 

tal maior competição eleve a eficiência, resultando em preços mais baixos ao consumidor 

final. 

Entre os pontos finais a destacar é que a Lei prevê a obrigação da Eletrobras de 

desenvolvimento de projetos que comporão programas de revitalização do Rio São 

Francisco e Rio Parnaíba, redução estrutural de custos de geração de energia na 

Amazônia Legal e para navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tocantins, revitalização 

de recursos hídricos das bacias hidrográficas, dentre outros. Um último ponto a destacar 

é a previsão de contratação de termelétricas movidas a gás natural de 8 GW (gigawatts) 

em determinadas localidades na região Norte, Nordeste e Sudeste na forma de reserva 

de capacidade pelo Poder Concedente. 

Em suma, a desestatização da Eletrobras tem elevado potencial para elevar os 

investimentos no setor, tornando a empresa mais uma vez em um importante player para 

desenvolvimento dos setores de geração e transmissão de energia elétrica, bem como 

tornando sua atuação mais ágil e flexível. Espera-se que como isso possam ser obtidos 

ganhos de eficiência, para que estes possam, em última medida, redundar em benefícios 

ao consumidor final. 

 
chegou a deter cinquenta e oito por cento da Rede Básica do Sistema, em 2012, e, ao final de 2019, sua 

participação caiu para quarenta e cinco por cento. 

5. As perspectivas da empresa no segmento também são tímidas. Desde 2015 a Eletrobras e suas 

subsidiárias não arrematam nenhum Lote nos Leilões de Transmissão. De 2016 a 2019, seja por 

dificuldades financeiras, seja por decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, as empresas do 

Grupo Eletrobras estiveram impedidas de concorrer. No Leilão de 2020, a empresa participou por meio de 

suas subsidiárias, mas não arrematou nenhum Lote. Os Leilões de 2016, 2017, os dois de 2018, o de 2019 

e de 2020, registraram alto índice de sucesso, com mais de 95% dos Lotes arrematados e deságios médios 

de 36,7%, 40,46%, 55,26%, e 46,08%, 60,30% e 55,24% respectivamente." 
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A venda da Eletrobras via Bolsa foi o maior movimento de desestatização do país 

em duas décadas. A fatia do governo e do BDNES no negócio deve cair para cerca de 

35%, o que pode ser vendido, a preço mais relevante, no futuro próximo.  Ao mesmo 

tempo, a empresa teve capital pulverizado, com a possibilidade de uso de recursos do 

FGTS na sua aquisição. Com a capitalização, a Eletrobras terá a capacidade de investir 

mais de R$ 15 bilhões de reais no setor. 

5. Redução e homogeneização de tributos sobre todas as fontes de energia 

Diante da escalada de preços dos combustíveis no cenário nacional e 

internacional, o Poder Executivo regulamentou a Emenda Constitucional nº. 33, de 2001, 

por meio da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, para instaurar o regime 

monofásico do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente no 

preço da gasolina, do etanol anidro combustível, do diesel, do biodiesel e do gás liquefeito 

de petróleo (GLP), inclusive do derivado de gás natural. 

Dentre as novidades promovidas pela Lei Complementar nº 192, de 2022, no que 

tange ao ICMS, é possível ressaltar as seguintes medidas:  

● O recolhimento do ICMS sobre combustíveis derivados do petróleo é devido ao 

Estado onde ocorrer o consumo (art. 3º, II); 

● Repartição da arrecadação do ICMS sobre combustíveis não derivados de petróleo 

entre estado de origem e de destino nas operações entre contribuintes (art. 3º, III); 

● Previsão da anterioridade nos termos do art. 3º, IV, quando se estabelece que as 

alíquotas do ICMS serão ad rem, por unidade de medida, uniformes em todo o 

território nacional e diferenciadas por produto, definidas por meio de deliberação 

do CONFAZ.  

A Lei Complementar nº. 192, de 2022 fixou a vigência, para até 31 de dezembro 

de 2021, da base de cálculo do ICMS, para fins de substituição tributária, em relação às 

operações com diesel, em cada Estado e no Distrito Federal, sendo igual à média móvel 

dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à 

sua fixação, enquanto não incidir alíquota uniforme e monofásica do tributo. 
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A Lei Complementar em comento, remete à legislação do Programa de 

Integração Social, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PIS/PASEP), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e 

da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE), zerando tais alíquotas 

sobre alguns combustíveis. 

Além dessas medidas, é possível mencionar que a redução a zero do PIS/PASEP 

e COFINS foi fixada até 31 de dezembro de 2022, para as alíquotas destas contribuições 

para receitas decorrentes da venda de óleo diesel, biodiesel, GLP, gás natural e 

querosene de avião. Também se reduz a zero o PIS-importação e COFINS-importação 

das alíquotas incidentes sobre a importação de óleo diesel, de biodiesel e de gás liquefeito 

de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação. 

Em junho de 2022 foi editada a Lei Complementar nº. 194, que modifica o Código 

Tributário Nacional e a Lei Complementar nº. 87/96, para considerar essenciais os bens 

e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, 

assim como altera as Leis Complementares n.º. 192, de 11 de março de 2022, e 159, de 

19 de maio de 2017. 

Dessa forma, os combustíveis, a energia elétrica, as comunicações e o transporte 

coletivo passam a ser considerados essenciais e indispensáveis, tema que repercute 

diretamente na alíquota do ICMS para tais mercadorias/serviços, ficando vinculada e 

limitada à alíquota geral de cada Estado, proibindo-se, dessa forma, a majoração das 

alíquotas atualmente vigentes em cada Estado. 

Para além disso, a Lei Complementar n˚. 194, de 22 trouxe medidas temporárias 

com vigência até 31 de dezembro de 2022, com objetivo de conter a escalada de preços 

decorrentes da Guerra na Ucrânia. A ideia foi adotar medidas similares a outros países, 

para evitar que uma situação sazonal prejudicasse a economia:  

● reduziu a zero as alíquotas de PIS/COFINS e PIS/COFINS-Importação incidentes 

na venda ou importação de gás natural veicular;  
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● reduziu a zero as alíquotas de PIS/COFINS incidentes na importação de etanol, 

inclusive para fins carburantes;  

● reduziu a zero as alíquotas de PIS/COFINS, PIS/COFINS-Importação e CIDE-

combustíveis em operações que envolvam gasolina e suas correntes (exceto de 

aviação) e etanol, inclusive para fins carburantes.  

A redução de preços dos combustíveis, ocorrida a partir da vigência da Lei 

Complementar nº 192, de 2022 e Lei Complementar nº 194, de 2022, é benéfica para a 

competitividade da economia, repercute em redução de custo dos respectivos setores, 

favorece o aumento de investimentos, e, portanto, reflete no aumento dos níveis de 

emprego e renda nacionais. Tais benefícios à sociedade também contribuem para a 

recuperação do mercado e da economia do País, frente aos efeitos recessivos associados 

à pandemia do COVID-19 e à Guerra da Ucrânia. 

Ao se analisar os dados fornecidos pela Petrobras, sobre a formação dos preços 

da gasolina, do diesel e do gás liquefeito de petróleo (GLP), no cenário de junho/2022 e 

setembro/2022, é possível ilustrar a participação dos tributos estaduais e federais sobre 

essa formação. 

Para o período de 05/06/2022 a 11/06/2022, o preço médio nacional da gasolina, 

segundo a Petrobras14, foi de R$ 7,25, enquanto para o período de 11/09/2022 a 

17/09/2022, o preço médio nacional registrado foi de R$ 4,97, como ilustra a figura a 

seguir: 

 

 
14 PETROBRAS. Como são formados os preços da gasolina. Disponível em: 

https://precos.petrobras.com.br/seleção-de-estados-gasolina. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-gasolina
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                                               05/06/2022 a 11/06/2022            11/09/2022 a 17/09/2022 

Em termos comparativos, organizados em ordem de grandeza, a maior parcela 

que compõe o preço da gasolina refere-se à Petrobras, que em termos percentuais 

significa 38,8% (junho/2022) e 48,1% (setembro/2022) do preço médio nacional. 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo estadual, 

representa 24,1% do preço médio nacional, enquanto a Contribuição de Intervenção do 

Domínio Econômico (CIDE) e Programa de Integração Social e o Programa de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e a Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS), tributos federais, representam 9,5% do preço médio 

nacional, no período de junho/2022. 

Nesses termos, na média, a carga do tributo estadual, frente ao preço da gasolina 

em junho/2022, era cerca de 2,5 vezes maior do que a carga dos tributos federais. 

Enquanto para o período de setembro/2022, o ICMS foi reduzido a 17,9% do preço médio 

nacional, e a CIDE, PIS/PASEP e COFINS, apresentam-se iguais a 0 (zero) no preço médio 

nacional, devido à vigência da Lei Complementar nº. 192/2022. 

Portanto, comparativamente, o preço médio nacional da gasolina apresentou uma 

redução de cerca de 31,5%, ou seja, uma diminuição de preço em valor absoluto de R$ 

2,28 do litro do combustível, entre os meses de junho a setembro de 2022. 

Da redução do preço médio nacional da gasolina, 38% resultaram da diminuição 

do ICMS, ou seja, apenas o ICMS permitiu queda de R$ 0,86 no litro da gasolina. Já os 

tributos federais CIDE, PIS/PASEP e COFINS responderam por 30% da redução do preço 

médio nacional da gasolina, o que significou redução de cerca de R$ 0,70 do litro.  

Diesel 

Para o período de 05/06/2022 a 11/06/2022, o preço médio nacional do diesel, 

segundo a Petrobras15, foi de R$ 7,01, enquanto para o período de 11/09/2022 a 

 
15 PETROBRAS. Como são formados os preços do diesel. Disponível em: 

https://precos.petrobras.com.br/seleção-de-estados-diesel. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-diesel
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17/09/2022, o preço médio nacional registrado foi de R$ 6,94, como ilustra a figura a 

seguir 

 

                                               05/06/2022 a 11/06/2022         11/09/2022 a 17/09/2022 

Em termos comparativos, organizados em ordem de grandeza, a maior parcela 

que compõe o preço do diesel refere-se à Petrobras, que em termos percentuais significa 

63,2% (junho/2022) e 67,9% (setembro/2022) do preço médio nacional. 

O ICMS representa 12,7% do preço médio nacional, enquanto os tributos federais 

(CIDE, PIS/PASEP e COFINS) não incidem sobre o preço final do produto no período de 

junho/2022, devido à vigência da Lei Complementar nº. 192, de 2022. 

Para o período de setembro/2022, o ICMS foi 12,1% do preço médio nacional, 

enquanto a CIDE, PIS/PASEP e COFINS, apresentam-se iguais a 0 (zero) no preço médio 

nacional, dados os comandos da Lei Complementar nº. 192, de 2022. 

Portanto, comparativamente, o preço médio nacional do diesel apresentou uma 

redução de 1%, ou seja, em valor absoluto R$ 0,07, entre os meses de junho a setembro 

de 2022. 

Da redução do preço médio nacional do óleo diesel, 71% resultaram da 

diminuição do ICMS, ou seja, apenas o ICMS permitiu queda de R$ 0,05 no litro do óleo 

diesel. Já os tributos federais CIDE, PIS/PASEP e COFINS não tiveram participação na 

queda de preços do óleo diesel, pois suas alíquotas já estavam zeradas no momento base 

da comparação em tela. 
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GLP 

Para o período de 05/06/2022 a 11/06/2022, o preço médio nacional do gás 

liquefeito de petróleo, para o botijão de 13 kg, segundo a Petrobras16, foi de R$ 112,64, 

enquanto para o período de 11/09/2022 a 17/09/2022, o preço médio nacional registrado 

foi de R$ 113,25, como ilustra a figura a seguir: 

 
                                                     05/06/2022 a 11/06/2022    11/09/2022 a 17/09/2022 

Em termos comparativos, organizado em ordem de grandeza, a maior parcela 

que compõe o preço do combustível refere-se à Petrobras, que em termos percentuais 

significa 48,8% (junho/2022) e 46,2% (setembro/2022) do preço médio nacional. 

O ICMS representa 13,1% do preço médio nacional, enquanto os tributos federais 

(CIDE, PIS/PASEP e COFINS) não incidiram sobre o preço final do produto no período de 

junho/2022, devido à vigência da Lei Complementar nº. 192, de 2022. 

Para o período de setembro/2022, o ICMS foi 10,0% do preço médio nacional, 

enquanto a CIDE, PIS/PASEP e COFINS, apresentam-se iguais a 0 (zero) no preço médio 

nacional, conforme a Lei Complementar nº. 192, de 2022. 

Portanto, comparativamente, o preço médio nacional do GLP apresentou um 

aumento de 0,5%, ou seja, em valor absoluto R$ 0,61, entre os meses de junho a setembro 

de 2022, apesar da redução da participação do ICMS e da parcela referente à Petrobras.  

Ocorre que a participação relativa à distribuição e revenda aumentou 

consideravelmente entre os períodos analisados, o que significa que este segmento 

 
16 PETROBRAS. Como são formados os preços do GLP. Disponível em: 

https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-glp. Acesso em: 5 out. 2022.  

https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-glp
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aproveitou para ampliar suas margens (elevação de aproximadamente 38% para 44% do 

preço médio nacional). 

De qualquer forma, o movimento de redução do ICMS favoreceu a contenção da 

elevação de preços do GLP, ainda que em menor magnitude do que no caso da gasolina, 

especialmente. 

6. Desconcentração e novos modelos de comercialização 

A Resolução CNPE nº 9/2019 define diretrizes para desinvestimentos de ativos de 

refino e de infraestrutura de movimentação de combustíveis, que venham a ser realizados 

por empresas que ocupem posição dominante no segmento de refino nacional. A 

concentração do refino implica em menor competitividade, portanto, tal Resolução é um 

marco relevante na promoção da concorrência da indústria de petróleo pela expectativa 

de aumento da competição no fornecimento primário de combustíveis e demais derivados 

de petróleo. Possibilita que o mercado atenda o consumidor com melhores condições de 

oferta, preço e qualidade de produtos. Como decorrência da referida resolução, 

destacam-se as vendas pela Petrobras da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), tida 

atualmente como Refinaria de Mataripe, e da Refinaria Isaac Sabbá (Reman). 

A Resolução CNPE nº 14/2020 prevê novo Modelo de Comercialização do 

Biodiesel, a partir de janeiro de 2021, sem a intermediação da Petrobras. A Resolução 

estabelece que todo o biodiesel necessário para atendimento ao percentual obrigatório 

previsto pela Lei nº. 13.033, de 2014, seja contratado mediante modelo de 

comercialização, em substituição aos leilões públicos. Com a vigência da resolução 

implantou-se um mercado de biodiesel regido pela livre iniciativa e concorrência, nos 

moldes do mercado de etanol. Registra-se que a medida de substituição de leilões 

públicos viabiliza a constituição de um mercado de biodiesel tão grande quanto o de 

etanol hoje.  

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fica 

responsável por  regular o modelo de comercialização do biodiesel, devendo observar: 

(i) a proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos 
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produtos; (ii) a garantia do suprimento de combustíveis em todo o território nacional; (iii) 

a promoção da livre concorrência; (iv) incremento, em bases econômicas, sociais e 

ambientais, da participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional; e (v) os 

objetivos, os fundamentos e os princípios da Política Nacional de Biocombustíveis. Nesse 

sentido, registra-se a publicação da Resolução ANP nº 857, de 28/10/2021. 

II. TRANSPORTES: Abertura do mercado, redução de tributos e 

simplificação 

1. Marítimo e Fluvial: abertura do mercado, simplificação e redução de tributos 

Apesar de se tratar de um país de dimensões continentais, com quase 8 mil km de 

costa, a movimentação de cargas por cabotagem (navegação marítima realizada entre 

portos ou pontos localizados no território nacional, utilizando a via marítima ou esta e as 

vias navegáveis interiores para o transporte de cargas) representa apenas 11% de 

participação da matriz logística do Brasil.   

A concentração no modo rodoviário, em longas distâncias, traz consigo diversos 

problemas, como baixa produtividade, custos elevados no frete, deterioração acelerada 

da infraestrutura rodoviária, maior incidência de acidentes e mortes no trânsito, menor 

eficiência energética e índices elevados na emissão de poluentes, incluindo gases de 

efeito estufa. 

O transporte aquaviário de cargas é comparativamente mais eficiente e de menor 

custo do que os modos ferroviário e rodoviário, pois além de possuir maior eficiência 

energética, prescinde de aportes de recursos públicos para viabilização das vias, 

proporciona maior segurança para o usuário do serviço e para a carga transportada e 

tem menor impacto ambiental.  

a) Cabotagem: abertura do mercado e simplificação 

Nesse contexto, a Lei n˚. 14.301, de 7 de janeiro de 2022, instituiu o Programa de 

Estímulo ao Transporte por Cabotagem (BR do Mar), que tem entre seus objetivos a 

ampliação da oferta, a melhoria da qualidade do transporte aquaviário e o aumento da 
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competitividade das empresas brasileiras. Buscou-se criar estímulos ao aumento da 

oferta de serviços, por meio da ampliação da oferta de embarcações, por meio da 

redução de barreiras ao afretamento de embarcações estrangeiras, e estimular o 

investimento privado, a partir da retirada de algumas desvantagens competitivas para o 

investimento no país, burocracias e necessidade de autorização estatal para o exercício 

das atividades. Trata-se de regramento abrangente, que confere segurança jurídica e 

estimula investimentos privados no setor, ao mesmo tempo em que fomenta a 

concorrência. 

Com relação à concorrência, a Lei reduziu barreiras à entrada de novos 

operadores, inclusive de origem estrangeira. Ampliou as possibilidades de as Empresas 

Brasileiras de Navegação (EBNs) fazerem afretamentos a tempo (aquele em que o 

afretador contrata a utilização dos serviços do navio, recebendo-o armado, equipado e 

em condição de uso) e a casco nu (aquele em que o afretador contrata a utilização do 

navio, sem tripulação), em alguns casos, sem a obrigatoriedade de possuírem 

embarcações próprias, como era exigido. Buscou-se ampliar a oferta de navios no país, 

ainda que com parte da tripulação estrangeira, que será submetida ao direito trabalhista 

do país de origem. 

Como o afretamento a tempo mantém os custos de operação vinculados à 

bandeira do seu país de origem, é um afretamento mais barato se comparado ao 

afretamento a casco nu. Os armadores que prestam os serviços de afretamento a tempo 

costumam registrar suas embarcações em países onde os custos operacionais são 

diminutos. O desafio do Programa é justamente assegurar a redução de custos do 

afretamento a tempo e, ao mesmo tempo, evitar que a cabotagem fique sujeita à 

volatilidade do mercado, já que variações na demanda e nos preços dos fretes podem 

retirar essas embarcações da costa brasileira.  

A fim de equilibrar a redução de custos e a regularidade do serviço, a Lei permite 

que a EBN constitua uma subsidiária integral estrangeira. Apesar de afretada a tempo, a 

operação será feita pela EBN, via subsidiária, em determinadas hipóteses:  
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● proporção dos navios de sua propriedade (quanto maior a frota própria, 

maior ao acesso a navios que operam com custo menor);  

● em substituição de embarcação em construção no Brasil, permite-se afretar 

o dobro da tonelagem que estiver em construção;  

● em substituição de embarcação em construção no exterior, permite-se 

afretar a mesma tonelagem em construção;  

● para atendimento exclusivo de contratos de transporte de longo prazo;  

● para prestação de operações especiais de cabotagem, por até quatro anos.  

Com vistas a buscar referido equilíbrio, a Lei, ao mesmo tempo em que flexibilizou 

a disponibilidade de embarcação estrangeira na costa brasileira, estimulou a indústria 

naval no País, seja pelos incentivos acima referidos para construção de embarcações no 

País, seja pela ampliação do acesso a recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), 

para docagem e manutenção das embarcações nos estaleiros brasileiros. 

Adicionalmente, foi permitido acesso a recursos do FMM por empresas estrangeiras, para 

construção de navios em estaleiros brasileiros e para a docagem de embarcações 

estrangeiras afretadas. 

A Lei também gera maior segurança jurídica na seara trabalhista, em linha com 

compromissos internacionais assumidos pelo País sobre a matéria, em especial a 

Convenção sobre Trabalho Marítimo (CTM), firmada em Genebra, em 7 de fevereiro de 

2006, e ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 10.671, de 9 de abril de 2021.  Os 

tripulantes embarcados em navios habilitados serão considerados, para efeitos da Lei de 

Migração, em viagem de longo curso, não se exigindo dos marítimos o visto temporário, 

bastando a apresentação da carteira internacional de marítimo. 

Há aqui uma diferença importante de lógica: anteriormente se considerava 

necessário ter controle nacional e pelo Estado de todos os atores e fatores de produção. 

Desde a fabricação do navio, a nacionalidade da empresa transportadora, a nacionalidade 

dos tripulantes, entre outros, deveria estar sob o controle de brasileiros. A abertura do 

setor era mínima. O resultado foi a diminuta participação do modal na matriz logística 

nacional, a falta de empresas e de pessoal capacitado, enquanto no restante do mundo a 
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atividade se expandia rapidamente. Agora, parte-se de uma lógica de menor controle do 

Estado sobre o conjunto de atores e fatores, ao mesmo tempo em que se criam incentivos 

para a atração dos atores privados nacionais e internacionais. Acredita-se que a nova 

lógica atrairá investimentos privados suficientes para ampliar significativamente o 

transporte por cabotagem, gerando de forma mais eficiente a criação de um ambiente 

necessário para o desenvolvimento de capacidades nacionais, menores custos de 

transporte e logística, reduzindo o custo Brasil. 

Os resultados esperados com o Programa de Estímulos à Navegação de 

Cabotagem são o incremento da oferta de embarcações em 40%; a ampliação do volume 

de contêineres transportados em até 65%; e a promoção do crescimento da cabotagem 

a taxas de 30% ao ano. 

O setor passou também por intenso processo de desregulamentação. Desde antes 

do período analisado neste estudo, já havia a possibilidade de investimentos privados em 

novos portos. O Decreto n˚ 8.033, de 2013, ampliado pelo Decreto nº 9.048, de 2017 já 

traziam a possibilidade de autorizações e realização de investimentos não previstos nos 

contratos de concessão. O Decreto n˚ 10.672, de 2021, amplia significativamente o 

estímulo ao investimento privado, uma vez que permite a instalação e ampliação de portos 

sem licitação, quando comprovada a existência de um único interessado, a partir de um 

processo simplificado de chamamento público; permite a pactuação com interessados 

em movimentação de carga com mercado não consolidado, para uso temporário das 

instalações, em prazos de até 48 meses, entre outros. 

b) AFRMM: redução de alíquotas para aumento da competitividade 

Houve a redução de tributos, como do Adicional de Frete para Renovação da 

Marinha Mercante (AFRMM), além da facilitação da sua operacionalização, por meio de 

novo sistema da Receita Federal. Como medida integrante às Zonas de Processamento 

de Exportação (ZPEs), a Lei nº 14.184, de 2021, previu a suspensão e isenção de alguns 

tributos para fomento das exportações que utilizem esse meio de transporte, dentre eles 

o próprio AFRMM. De fato, o adicional sobre a navegação de longo prazo foi reduzido de 
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25% para 8% e da navegação de cabotagem de 10% para 8%. Os recursos arrecadados 

continuam sendo em grande parte direcionados para a construção e renovação da frota 

brasileira, sobretudo por estaleiros na região Norte. 

c) REPORTO: prorrogação da redução de tributos para investimentos 

produtivos 

Ainda quanto a desoneração tributária de investimentos produtivos, de forma 

complementar ao processo de atração de novos investimentos privados, houve a 

extensão, até o final de 2023, do Regime Tributário para o Incentivo à Modernização da 

Estrutura Portuária (Reporto), que prevê a suspensão do IPI, PIS/PASEP, COFINS e 

Imposto de Importação de máquinas e equipamentos, peças de reposição para utilização 

nos serviços de cargas, apoio operacional, sistema de segurança, dragagem e proteção 

ambiental nos portos brasileiros. 

d) Denúncia aos acordos marítimos Brasil-Argentina e Brasil-Uruguai: 

aumento da competitividade 

Os acordos marítimos Brasil-Argentina e Brasil-Uruguai estabeleciam que as 

mercadorias oriundas dos portos das Partes Contratantes e a eles destinadas deveriam 

ser obrigatoriamente transportadas em navios de bandeira nacional desses países. Esses 

acordos criaram barreiras geográficas para as empresas fornecerem os serviços de 

transporte marítimo entre os países, limitando a capacidade de concorrência das 

empresas ao estabelecerem quotas de mercado e diminuem o incentivo para as 

empresas competirem ao criarem regimes de autorregulamentação com vistas, por 

exemplo, à fixação de tarifas. 

Além disso, importante mencionar que, para que prossiga de forma bem-

sucedida a candidatura do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), é importante que tais acordos não sejam renovados. Haja vista que 

a OCDE veda tratamento diferenciado entre seus membros como, por exemplo, no 

transporte marítimo entre Brasil e Argentina, caso esses dois países ingressassem na 

organização, em relação aos demais membros da OCDE. 
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Para evitar eventual discriminação, o Brasil não denunciará os acordos de 

transporte marítimo com a Argentina e o Uruguai, conforme Decreto nº 10.786, de 2021 

para pôr fim a reserva de mercado no transporte marítimo entre Brasil, Argentina e 

Uruguai, a partir da não renovação dos convênios, possibilitando que qualquer empresa 

de navegação interessada possa operar nessas rotas internacionais, independentemente 

de sua bandeira. Como consequência dessa decisão, os efeitos esperados são de 

crescimento na corrente de comércio e de redução nos valores dos fretes. 

A modernização da Lei alinha o Brasil aos principais mercados do mundo. Essa 

decisão está em consonância com os princípios de maior abertura comercial e, em 

particular, com a diretriz do governo brasileiro para ampliação da frota, redução de custos 

e aumento da concorrência no transporte marítimo de cabotagem, como forma de 

diversificar a matriz brasileira de transporte de cargas. 

2. Aéreo: abertura do mercado e simplificação 

As alterações no setor aéreo compreendem medidas não apenas de ajuda às 

empresas durante a pandemia para evitar o seu fechamento, mas também um conjunto 

de medidas de simplificação, de facilitação de investimentos privados, de estímulos à 

concorrência, além da própria abertura do setor, com um intenso processo de 

privatização de aeroportos, tema esse que não será aprofundado neste Estudo.  

a) Liberalização do setor aéreo 

Até a entrada em vigor da Lei nº 13.842, de 2019, havia restrição ao capital 

estrangeiro em companhias aéreas brasileiras, que se limitava a até 20% do capital. Essa 

barreira obviamente reduzia o número de empresas áreas em operação no Brasil. Com a 

liberalização do setor aéreo, o investimento no setor foi incentivado, ampliando a oferta e 

a concorrência nesse mercado. A estimativa é de que, para além dos investimentos, a 

medida possa atrair novas empresas e gerar aumento da quantidade de rotas e cidades 

atendidas pelo transporte aéreo comercial e acarrete a absorção de novas práticas 

gerenciais e tecnologias que modernizem o setor. 
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Uma das principais vantagens da mudança da regra é a diversificação das fontes 

de financiamento, tendo em vista tratar-se de atividade intensiva em capital. Com isso, 

abre-se a possibilidade de obtenção de recursos de menor custo, no mercado 

internacional de capitais.  

 

b) Simplificação dos processos relativos ao setor aéreo 

Seguindo a linha de liberalização do setor aéreo, foi editada a Lei nº 14.368, de 

2022 (conversão da Medida Provisória nº 1.089, de 2021), que simplificou e atualizou 

processos e procedimentos relativos ao setor aéreo e à atuação dos reguladores, 

buscando aumentar a eficiência do sistema e fomentar o desenvolvimento da aviação 

civil. Entre as medidas adotadas, houve simplificação dos processos para autorização de 

empresas aéreas estrangeiras com interesse em explorar serviços aéreos internacionais 

regulares no Brasil e dos processos para autorização de entrada de aeronaves 

estrangeiras no País. 

A Lei ficou conhecida como “Lei do Voo Simples”. O normativo traz diversas 

disposições que visam reduzir a burocracia e aumentar a competitividade do setor aéreo. 

Por meio dela, revogou-se dispositivo do Código Brasileiro de Aeronáutica que requeria 

a autorização de funcionamento por meio de pedido prévio feito à ANAC. Assim, a 

empresa passa a registrar informações como representante legal, capital e estatuto 

social, diretamente na junta comercial, conforme regulação do Departamento de Registro 
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Empresarial e Integração (DREI), do Ministério da Economia. A atuação da ANAC fica, 

agora, restrita à autorização operacional.  

A Lei do Voo Simples trouxe importantes alterações na Lei n˚. 7.565, de 1986 

(Código Brasileiro de Aeronáutica), com medidas específicas de simplificação e 

desburocratização administrativa, expurgando exigências desnecessárias que geram 

custos e representam travas para a retomada da aviação civil brasileira. Adotou-se a 

técnica de retirar determinadas amarras da Lei e conferir maior espaço para as 

autoridades com atribuições regulatórias: a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e 

o Comando da Aeronáutica (COMAER). Com isso, facilitam-se as futuras atualizações 

normativas que se façam necessárias em razão do avanço tecnológico no setor. 

Quanto à alteração dos dispositivos que versam sobre serviços aéreos, partiu-se 

da premissa, alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), de que as 

referidas atividades não são serviços de titularidade exclusiva do Estado e, portanto, não 

exigem a outorga, por concessão ou permissão. Diversamente, trata-se de atividade 

econômica de interesse público prestada por agentes privados que devem observar a 

regulação estabelecida para o setor.  

Dessa forma, diferentemente da navegação aérea, aeroespacial e da infraestrutura 

aeroportuária, atividades para as quais a Constituição Federal estabelece a exploração 

direta pela União ou mediante autorização, concessão ou permissão, no caso dos 

serviços aéreos não há que se falar em outorga. Com isso, a prestação dos serviços 

aéreos por agente privado fica sujeita à avaliação dos requisitos técnicos pela ANAC, que 

emite o respectivo certificado com base em elementos objetivos, sendo permitida a 

operação sempre que atendidas as exigências técnicas dos regulamentos. Ademais, a 

nova lei revogou a necessidade de revalidação da outorga de empresas aéreas a cada 

05 anos. 

Outra importante medida trazida pela Lei para fomentar a concorrência foi a 

abertura de mercado nos serviços auxiliares (por exemplo, limpeza de aeronaves, 

abastecimento de combustíveis, apoio ao embarque e desembarque de passageiros), 
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com atualização de dispositivo anacrônico que tratava referidas atividades como 

monopólio da União. Revogou-se o rol taxativo constante no Código Brasileiro de 

Aeronáutica (CBA), bem como ficou expressa a competência da ANAC e do Comando 

da Aeronáutica para disporem sobre a matéria.  

Quanto à regulação sobre aeronaves, as alterações reduziram procedimentos que 

não agregam valor à prestação de serviços, resguardando a intervenção estatal apenas 

para os processos essenciais à manutenção do nível de segurança operacional. 

Considerando o dinamismo do setor, também nesse ponto retiraram-se amarras 

legislativas e conferiu-se maior espaço de atuação para a regulação técnica. São 

exemplos dessa linha de atuação as seguintes alterações: a) exclusão de limitações ao 

uso simultâneo de aeronaves para atividades diferentes, como a realização de transporte 

aéreo por empresa autorizada a exercer atividades desportivas ou de fomento; b) 

possibilidade de a ANAC aceitar a certificação emitida por autoridade estrangeira para 

aeronaves importadas com extenso histórico operacional; c) revogação da limitação para 

a manutenção das aeronaves realizadas por mecânico; d) a flexibilização para uso, em 

caso de pouso de emergência, de aeroportos sem recinto alfandegário. Isso permitiu a 

redução da reserva de combustível, barateando os voos internacionais. 

Ainda na linha da simplificação, em prol da confiança nas empresas e do estímulo 

a investimentos privados, foram adotadas as seguintes medidas: 

● Revogação da exigência de autorização prévia para a construção de aeródromos 

e para o funcionamento de aeroclubes, escolas ou cursos de aviação, já que as 

etapas posteriores do processo de certificação são aptas a aferir a segurança e 

demais aspectos técnicos dos empreendimentos.  

● Racionalização do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), com aglutinação de 

dispositivos esparsos sobre o tema e expurgação daqueles extremamente 

procedimentais, mantendo apenas os requisitos essenciais para a realização do 

registro pela ANAC. 
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A Lei do Voo Simples atualiza, também, a tabela de Taxas de Fiscalização da 

Aviação Civil (TFAC). Houve racionalização dos valores a serem pagos, de modo a 

assegurar proporcionalidade entre o valor pago e a complexidade do exercício do poder 

de polícia. Algumas taxas foram reduzidas; outras, elevadas; outras, fragmentadas, a fim 

de cobrir de forma mais racional a diversidade de serviços de fiscalização realizados pelo 

regulador. Avaliado de forma conjunta, esse movimento conseguiu reduzir importantes 

barreiras de entrada no setor. 

c) Desestatização de aeroportos 

As ações de liberalização no setor aéreo também abrangem a desestatização de 

aeroportos. O Decreto nº 10.635, de 2021, traz uma lista de aeroportos que poderão ser 

privatizados a depender de estudo realizado pela ANAC, sendo que concessões poderão 

ser feitas individualmente ou em blocos. Essas medidas fazem parte do Programa 

Nacional de Desestatização (PND).  O Decreto abrange, ainda, a inclusão desses 

empreendimentos no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). 

d) Medidas emergenciais diante da pandemia da covid-19 

Cabe frisar, além disso, que foram adotadas medidas emergenciais para o setor 

aéreo brasileiro diante da pandemia da covid-19. Por meio da Lei nº 14.002, de 2020, 

houve redução de IRRF para operações de leasing de aeronaves e motores de aeronaves 

no ano de 2020. Tal redução foi prorrogada de 2021 a 2026, conforme Lei nº 14.355, de 

2022. 

Ademais, as Leis nº 14.034, de 2020, e nº 14.174, de 2021, tratam de 

procedimentos de adiamento ou cancelamento de serviços e de reservas no setor do 

transporte aéreo, além da sistemática do reembolso do valor da passagem aérea devido 

ao consumidor por cancelamento de voos em 2020 e 2021. O objetivo dessas normas é 

evitar a recuperação judicial das empresas com a queda abrupta do número de 

passageiros. 
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Para racionalizar a cobrança das tarifas aeroportuárias, a Lei nº 14.034, de 2020, 

que alterou a Lei nº 6.009, de 1973, no seu art. 5º, inciso II, para estabelecer que "as 

entidades responsáveis pela administração dos aeroportos poderão estabelecer sistema 

próprio para processamento, cobrança e arrecadação das tarifas aeroportuárias, com 

anuência da autoridade de aviação civil, permitida a cobrança da tarifa de embarque 

juntamente com a cobrança da passagem, e o proprietário ou o explorador da aeronave 

deverão entregar os respectivos valores tarifários às entidades responsáveis pela 

administração dos aeroportos." 

A Lei nº 14.034, de 2020, trouxe outra medida emergencial importante para as 

empresas aéreas, a previsão de que as contribuições previstas nos contratos de 

concessão de aeroportos pudessem ser adiadas. Essa medida evitou maiores prejuízos 

nesse setor, uma vez que possibilitou o planejamento das empresas para o pagamento 

das contribuições. No ano seguinte, foi editada a Lei nº 14.174, de 2021, que previu a 

possibilidade de antecipação dessas contribuições vincendas com condições 

diferenciadas, diante da melhora do cenário pandêmico (art. 2º) e do pleito das empresas 

de transporte aéreo. 

e) Slots aeroportuários 

Dando continuidade ao aperfeiçoamento regulatório do setor aéreo, a SEPEC 

desenvolveu estudos sobre a exploração de slots aeroportuários revelando que, em 

alguns aeroportos, a capacidade instalada da infraestrutura não é suficiente para atender 

plenamente a demanda. Com efeito, a insuficiência de infraestrutura naturalmente 

constitui por si só uma barreira à entrada no mercado de serviços de transporte aéreo, 

implicando, possivelmente, na utilização subótima da infraestrutura. Dadas as regras de 

alocação de slots vigentes, principalmente em aeroportos supercongestionados, como o 

de Congonhas, as companhias aéreas mantêm sua reserva de slots ano após ano, pelos 

chamados grandfather rights, impedindo que novas companhias possam acessar tais 

aeroportos.  
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Por isso, algumas recomendações desse estudo referente à alocação de slots 

aeroportuários foram incorporadas na recente atualização da Resolução nº 682, de 2022, 

da ANAC. Outras das recomendações ainda estão pendentes de maior aprofundamento 

pela ANAC, e vão permitir “oxigenar” a alocação de slots aeroportuários, especialmente 

em Congonhas, facilitando a entrada de novas companhias aéreas no mercado brasileiro. 

f) Redução da alíquota do IRRF nas operações de leasing de aeronaves 

Ao longo dos anos, as remessas ao exterior para o pagamento das operações de 

arrendamento mercantil (leasing) de aeronaves e motores de aeronaves foram 

desoneradas do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com a redução da alíquota a 

zero. 

Entretanto, em janeiro de 2021, a alíquota do IRRF para leasing de aeronaves 

retornou para 15%, o que trouxe efeitos negativos para o setor, que ainda sofre para se 

recuperar das dificuldades econômicas impostas pela pandemia do Covid-19. Vale 

lembrar que, com a pandemia, o turismo foi diretamente impactado, especialmente em 

razão do fechamento de aeroportos, cancelamentos de viagens e voos, suspensão das 

atividades e de deslocamento em muitas unidades da Federação. 

É importante ressaltar que o alto custo operacional das companhias aéreas 

provoca obviamente o encarecimento das viagens, diminui a demanda, retrai o consumo 

e leva ao fechamento de empresas e, consequentemente, desemprego. 

Para solucionar esse problema e apoiar a recuperação e o desenvolvimento do 

transporte aéreo brasileiro, foi editada a Medida Provisória nº 1.094, de 2021, convertida 

na Lei nº 14.355, de 2022, que prorrogou a redução da alíquota de IRRF para contratos 

de arrendamento mercantil de aeronaves e motores, com escalonamento progressivo até 

2026. A estimativa é de que a medida gere nos próximos anos uma economia para o 

setor, decorrente do não pagamento de $ 1,66 bilhões em tributos. 
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3. Ferroviário: abertura do mercado, simplificação e redução de tributos para 

investimentos produtivos 

Diante da baixa densidade da malha ferroviária nacional, combinada com a 

existência de trechos ferroviários ociosos e subutilizados, a  baixa cobertura da malha no 

território nacional compromete a atratividade do serviço de transporte ferroviário, de 

cargas e passageiros, principalmente em decorrência da existência de um aparato 

normativo defasado, datado da década de setenta, editou-se o novo Marco Regulatório 

das Ferrovias, por meio da edição da Lei nº 14.273, de 2021,17 que introduz um novo 

regime de outorga de ferrovias com redução de burocracia e carga regulatória, e 

transferência de riscos para o setor privado, reduzindo, dessa forma, custos regulatórios 

e alinhando incentivos para investimento privado nesse modo de transporte. 

O novo Marco Legal das Ferrovias estabelece a possibilidade de realização de 

transporte ferroviário de passageiros ou cargas em regime privado, mediante expedição 

de outorgas de autorização.18 Para além disso, a Lei prevê a possibilidade de 

aproveitamento de trechos ociosos ou de reutilização de trechos ferroviários desativados 

ou que não foram inteiramente implementadas. 

O referido Marco Legal traz disposições para facilitar o processo de devolução 

de trechos que não sejam de interesse do concessionário, para que sejam repassados 

para terceiros interessados em obter a autorização para explorar o serviço. 

Tais inovações têm como objetivo atrair novos investimentos e modernizar o 

transporte ferroviário no Brasil. Dentre as medidas de modernização, destaca-se a 

modificação no regramento das desapropriações, por meio de modificação do Decreto-

Lei nº 3.365, de 1941, atual Lei geral de Desapropriações. Dentre as alterações, está a 

 
17 A discussão do Novo Marco Regulatório do Setor de Ferrovias surgiu a partir do Projeto de Lei do Senado 

nº 261/2018 Em 2021, foi editada a Medida Provisória nº 1.065/21, que embora não tenha se transformado 

em lei, serviu de inspiração para alguns ajustes efetuados no PLS 261/0218, que ensejou a edição da Lei 

nº 14.273, de 23 de dezembro de 2021, que materializa o novo Marco Regulatório Ferroviário do Brasil. 
18 Destaque-se que a outorga por autorização não suprime a figura de outorga por concessão, que continua 

existindo para os projetos que requeiram uma modelagem que adote as prerrogativas específicas da 

concessão. 
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possibilidade de o detentor de outorga da exploração do serviço ferroviário promover as 

desapropriações necessárias para a implementação da infraestrutura. 

Além da maior agilidade no processo de outorgas de ferrovias, no qual o 

autorizatário assume integralmente os riscos associados ao empreendimento, a 

possibilidade de prazos de outorga mais extensos permite a criação de um ambiente 

favorável à realização dos investimentos necessários à exploração da infraestrutura 

ferroviária no país, compatíveis com os prazos de amortização requeridos.  

 

 

Cabe apontar que “o sistema de autorizações é menos burocrático e vai permitir o 

aumento da oferta de ferrovias e novos investimentos em infraestrutura, que podem 

chegar a R$ 100 bilhões”, conforme expôs o então Relator do Projeto na Câmara dos 

Deputados.19 

A referida Lei também traz a possibilidade de realização de operações urbanísticas, 

propiciando a implantação de infraestruturas ferroviárias de forma coordenada com o 

projeto urbanístico do entorno, com a finalidade de minimizar possíveis impactos 

negativos e propiciar o melhor aproveitamento do solo urbano, de modo a maximizar os 

 
19 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Sancionado novo marco legal do transporte ferroviário. 2021. Disponível 

em: https://tinyurl.com/4fy9caxz. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://tinyurl.com/4fy9caxz
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efeitos do projeto ferroviário para o desenvolvimento urbano, em modelo de reconhecido 

sucesso, utilizado com êxito no sistema ferroviário japonês. 

Uma importante inovação consiste no mecanismo de autorregulação ferroviária, 

mediante instituição de entidade autorregulatória, sob a forma de pessoa jurídica, sem 

fins lucrativos, para a promoção da autorregulação técnico-operacional, mantidas as 

prerrogativas da ANTT para a regulação da segurança do trânsito e do transporte 

ferroviário. 

Sob a ótica concorrencial, visando a conferir equilíbrio entre as outorgas, de forma 

a evitar assimetrias regulatórias/concorrenciais entre eventuais prestadores de serviço 

concorrentes, permite-se a adaptação dos atuais contratos de concessão para 

autorização. 

Em síntese, o novo Marco Regulatório Ferroviário, que teve participação do 

Ministério da Economia, constitui-se de importante iniciativa para o fomento de novos 

investimentos para o setor ferroviário e ampara mecanismos que reduzem a onerosidade 

regulatória, notadamente, o transporte ferroviário em regime privado mediante outorga 

de autorização. Com isso, favorece reduções de custos que incentivam o investimento 

eficiente no setor, com o potencial de redução dos custos logísticos no Brasil. 

Até setembro de 2022, já haviam sido protocolados mais de 70 requerimentos no 

Ministério da Infraestrutura para implantação de novas ferrovias sob o regime das 

autorizações, representando montante de investimentos de R$ 230 bilhões em 20 mil 

quilômetros de novas linhas. Como resultado, estima-se uma redução entre 40% e 60% 

no preço do frete de grãos até os portos, a indução de maior produção agrícola e, 

consequentemente, um incremento no PIB devido ao choque de produtividade do 

transporte ferroviário. 

Até outubro de 2022, 27 contratos já haviam sido assinados entre o Governo 

Federal e entes privados para a implantação de novas estradas de ferro pelo regime de 

autorização. A projeção de recursos privados a serem alocados na implantação desses 
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empreendimentos já autorizados soma R$ 133,24 bilhões e 9.922,5 quilômetros de novos 

trilhos, cruzando 15 unidades da Federação. 

4. Rodoviário: abertura de mercado, redução de tributos e free flow  

a) Transporte coletivo de passageiros 

O transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional de longa 

distância pela via terrestre também passou por mudanças. A Lei n˚. 14.298, de 22 mantém 

o regime de autorização como forma de delegação de outorga de serviços, em prol da 

maior concorrência e desregulamentação para este tipo de serviço. Todavia, a Lei inova 

quando estabelece que o Poder Público pode negar a autorização quando houver 

inviabilidade técnica ou operacional da linha pretendida, além da inviabilidade econômica 

que já estava prevista na legislação. 

A norma também determina que as empresas de ônibus interestadual ou 

internacional cumpram uma lista de critérios mais rigorosos. Tais empresas deverão 

comprovar capacidade técnica e econômica, além de cumprir requisitos de 

acessibilidade e segurança.  

Com isso, mantém-se a regra geral na qual não há limite para o número de 

autorizações para o serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros - ou seja, as empresas somente precisam cumprir os requisitos para 

obterem a autorização, salvo no caso de inviabilidade econômica, técnica ou operacional. 

O processo de obtenção de outorga de autorização por parte das empresas de 

transporte rodoviário de passageiros interessadas é realizado junto à Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT), que analisará o cumprimento dos requisitos para a 

obtenção da outorga e, uma vez comprovado o cumprimento dos requisitos, deve ser 

autorizada a prestar os serviços pretendidos. 



  

 77 

b) Cobrança automática do pedágio pelo uso de rodovias (Free Flow) 

Com o objetivo de autorizar o pagamento proporcional de pedágios, a Lei n˚. 

14.157, de 2021 estabelece condições para implementação da cobrança pelo uso de 

rodovias e vias urbanas por meio de sistemas de livre passagem, chamado de “Free 

Flow”, sem a presença de cancelas, no qual o usuário paga somente o trecho percorrido. 

A medida busca beneficiar os usuários frequentes e viabilizar pagamentos de tarifas que 

guardem maior proporcionalidade com o trecho da via efetivamente utilizado. A 

regulamentação está a cargo do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que realizou 

Audiência Pública durante o mês de setembro, de 2022, para discussão da minuta de 

Resolução e a fiscalização caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

A proposta normativa submetida à Audiência Pública contempla os requisitos 

operacionais e as definições técnicas aplicáveis para a implantação do sistema no país, 

destacando-se a utilização da placa do veículo como elemento básico de identificação, 

mediante o uso de tecnologias de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), 

permitida, de forma complementar, para efeitos de redundância, ou para viabilizar a 

vinculação a sistemas de autopagamento, o uso de tecnologias alternativas. 

Adicionalmente, a minuta tipifica como infração de trânsito, nos termos do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), o não pagamento de tarifa de pedágio num prazo de 30 dias 

subsequente à passagem do veículo em vias dotadas de "free-flow".  

Outro aspecto relevante da proposta normativa diz respeito à obrigação dos 

responsáveis pela gestão da via de assegurar o direito do usuário à proteção de dados 

disponibilizados por ocasião do cadastramento ou adesão a outras tecnologias de 

sistemas de identificação automática, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).  

Adicionalmente, a proposta normativa prevê a possibilidade de escolha do usuário, 

dentre as tecnologias ou fornecedores disponíveis, quando a gestão da via dotada de 

"free-flow" admitir mais de uma tecnologia de identificação, ou mais de um fornecedor de 

tecnologia, o que denota um incentivo de natureza concorrencial, facultando a escolha 
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do usuário às opções de melhor qualidade de serviço e/ou menor preço. Um resultado 

indireto dessa medida é reduzir os custos de operação em rodovias pedagiadas, 

permitindo que mais trechos das rodovias federais possam ser concedidos, com os 

benefícios proporcionados pela maior qualidade das vias assim geridas. 

c) Programa Rota 2030: estímulo às fábricas e inovação 

O “Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística”, é parte da estratégia elaborada 

pelo Governo Federal para desenvolvimento do setor automotivo no país, e compreende 

regramentos de mercado, o regime automotivo sucessor do Programa Inovar-Auto, 

encerrado em 31 de dezembro de 2017, e um regime tributário especial para importação 

de autopeças sem produção nacional equivalente. O Programa Rota 2030 foi elaborado 

em um contexto no qual o setor automotivo mundial sinaliza profundas transformações, 

seja nos veículos e na forma de usá-los, seja na forma de produzi-los. 

Diante das tendências citadas, o Rota 2030 Mobilidade e Logística guarda como 

objetivo ampliar a inserção global da indústria automotiva brasileira, por meio da 

exportação de veículos e autopeças. A proposta é que este movimento de inserção global 

seja progressivo, permitindo que ao final da vigência do programa o país esteja 

inteiramente inserido e no estado das artes da produção global de veículos automotores. 

O Programa também possui como pressupostos princípios de sustentabilidade 

ambiental e cidadania. De forma complementar, as políticas de estímulo à pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) visam dotar as empresas de instrumentos para que possam 

alcançar as metas a serem estabelecidas, além de lhes conferir condições de 

competitividade para que tais atividades possam ocorrer no País. 

Não se trata de ampliar a competitividade somente via redução de custos, mas 

também através da diferenciação tecnológica. A importância das políticas de estímulo 

justifica-se pelo fato de que o desenvolvimento da indústria automotiva brasileira está 

atrelado às grandes montadoras globais, cujos centros de decisões estão em suas 

matrizes, fora do Brasil. Além disso, o investimento em desenvolvimento tecnológico e 
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inovação é chave para a sobrevivência das companhias no mercado mundial, além de 

conferir vantagem competitiva às empresas aqui estabelecidas. 

Assim, o Programa visa solucionar dificuldades enfrentadas pela indústria 

automotiva nacional, tais como: 

● a baixa competitividade da indústria automotiva nacional, que resulta em uma 

integração passiva às cadeias globais de valor; 

● a defasagem tecnológica, especialmente em eficiência energética e desempenho 

estrutural e tecnologias assistivas à direção, do produto nacional frente às novas 

tecnologias em fase de implementação nos grandes mercados dos países 

desenvolvidos; 

● o risco de transferência das atividades de P&D para outros polos, com a 

consequente perda de postos de trabalho de alta qualificação; 

● o risco de perda de investimentos no País, com a não aprovação de novos projetos 

pelas matrizes das empresas instaladas no País; 

● a existência de capacidade ociosa na indústria, que precisa ser direcionada para 

o mercado global; 

● O risco de perda do conhecimento no desenvolvimento de tecnologias que utilizam 

biocombustíveis, com impactos naquela cadeia produtiva. 

Empresas habilitadas ao Rota 2030 devem realizar dispêndios mínimos em 

pesquisa e desenvolvimento. De forma geral, os percentuais mínimos vão de 0,25% a 

1,20% da receita bruta total da venda de bens e serviços relacionados aos produtos 

automotivos, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. 

Como benefício, as empresas poderão fazer jus à dedução do IRPJ e CSLL 

devidos, proporcional ao volume de dispêndios realizados, no país, em P&D. De acordo 

com o previsto na Medida Provisória nº 843, de 2018, o benefício corresponde a um 

retorno que pode variar entre 10,2% e 12,5% do valor dos dispêndios realizados. 

Para regulamentar o Programa Rota 2030 foram publicadas 10 Portarias pela 

SEPEC que supriram a defasagem regulatória, trazendo inovações metodológicas e maior 
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racionalidade normativa para a Política Pública. A melhoria regulatória auxiliou no 

aperfeiçoamento de resultados e da eficiência do Rota 2030. No que tange aos dispêndios 

realizados no Brasil pelas empresas habilitadas ao Programa Rota 2030 em P&D, é 

possível extrair os seguintes dados:  Mais de 69 empresas habilitadas; R$ 3.606.100 

milhões foram realizados em dispêndios; Incremento da eficiência energética média dos 

veículos comercializados no País: 4,4 bilhões de litros de combustível economizados e 

14,7 milhões toneladas em Emissões de CO2 evitadas. 

A meta para 2022 representa um incremento de ao menos 11% da eficiência 

energética dos veículos comercializados no país em relação ao ano de 2017. No que 

tange aos Programas Prioritários, a nova sistemática de funcionamento dos programas 

proporcionou, ao longo dos dois primeiros anos de funcionamento, captação superior a 

R$ 650 milhões, entre os cinco programas prioritários credenciados. 

III. TELECOMUNICAÇÕES: Abertura do mercado e estímulo à inovação 

1. 5G: abertura do mercado e inovação  

A implementação e expansão de redes móveis de quinta geração dependem da 

instalação de um número maior de antenas para que seja possível cobrir a mesma área 

que atualmente é atendida com o espectro 4G, além de alcançar outras áreas que estão 

sem cobertura. A tecnologia 5G possibilitará que a navegação móvel alcance velocidades 

a partir de 1 gigabit por segundo (Gbps). Tal incremento possibilitará o desenvolvimento 

das tecnologias de Internet das Coisas (IoT - Internet of Things), de Inteligência Artificial 

(AI - Artificial Inteligence) e comunicação entre máquinas com baixa latência e excelente 

capacidade de transmissão de dados. 

Para além dos normativos explicitados no item “b” acima, cabe mencionar que 

havia a necessidade de alinhamento regulatório com as expectativas do leilão do 5G. 

Essas disposições foram sanadas com a Lei 13.879, de 2019, que trouxe maior segurança 

jurídica e regras sobre renovações sucessivas e mercado secundário de 

radiofrequências, promovendo a valorização do espectro 5G.  
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O novo marco legal das telecomunicações (Lei 13.879, de 2019), visa modificar 

regras contratuais e ofertar um ambiente negocial favorável à expansão dos 

investimentos para a telefonia móvel e acesso à internet de banda larga.  

As ações normativas e não normativas promovidas no âmbito das 

telecomunicações viabilizaram uma série de medidas que favorecem a concorrência 

entre empresas do setor, além de beneficiar diretamente os consumidores brasileiros.  

Menciona-se que a Lei nº 13.879, de 2019, buscou modernizar o arcabouço 

normativo das telecomunicações e estimular o investimento setorial por meio de 

alterações na Lei nº 9.472, de 1997 (Lei Geral das Telecomunicações – LGT).  

a) Apoio à adequação regulatória dos Municípios brasileiros ao 5G 

O 5G demandará cinco vezes mais a instalação de antenas que as tecnologias 

anteriores. Soma-se a essa informação o fato de que hoje há mais de 4000 antenas 

aguardando licenças para sua instalação nas municipalidades. 

Em razão desse quadro, a Anatel, o Ministério das Comunicações e a SEPEC, 

promoveram a elaboração de um projeto de lei municipal padrão, com vistas ao auxílio 

técnico-legislativo aos mais de 5.500 municípios brasileiros, com vistas à redução dos 

custos e a simplificação dos procedimentos administrativos, em linha com as premissas 

da Lei nº 13.116, de 2015 e do Decreto nº 10.480, de 2020. 
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Diante dessa perspectiva, é primordial que os municípios brasileiros estejam com 

suas legislações atualizadas e harmonizadas à legislação federal sobre o assunto. Vale 

observar que a proposta observa a divisão de competências entre os entes da Federação, 

estabelecida na Constituição Federal, que lhes atribui a competência de legislar sobre a 

ocupação do solo urbano, o que abarca as infraestruturas de suporte de 

telecomunicações, mas não as estações de telecomunicações propriamente ditas. 

Destaca-se no texto a definição de estação de transmissão de pequeno porte, o 

procedimento simplificado de cadastramento desse tipo de estação e a possibilidade de 

aplicação do silêncio positivo aos procedimentos de licenciamentos. 

Atualmente a SEPEC, em parceria com Anatel e Ministério das Comunicações, 

vem promovendo a divulgação do documento com o “Movimento Antene-se”. Atualmente 

160 municípios, sendo 17 capitais de Estados, atualizaram sua legislação. Esse número 

corresponde a aproximadamente 63 milhões de brasileiros alcançados por essa nova 

norma. 

Estima-se que com a redução dos custos e a simplificação dos procedimentos 

administrativos, em linha com as premissas da Lei nº 13.116, de 2015 e do Decreto 

10.480, de 2020, a medida se tornará extremamente relevante para favorecer a 

disponibilização do 5G à população. 

b) Oportunidades de desenvolvimento de software 5G no Brasil 

Além dos investimentos trazidos pela implantação física das redes, destaca-se 

que o 5G é uma tecnologia habilitadora de uma série de novos modelos de negócio, 

produtos, serviços e processos. Isso abre janela de oportunidade única de 

desenvolvimento para empresas brasileiras, principalmente em aplicações de software 

com base em 5G, pois esse é um mercado mais fragmentado e que ainda não está 

maduro mundialmente, com baixas barreiras de entrada a novos competidores e que 

permite a customização de soluções à realidade e às necessidades do país. 
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Por isso, o Ministério da Economia realizou estudo para desenvolver o 

ecossistema brasileiro de inovação em aplicações e soluções digitais para 5G, realizado 

pela consultoria Deloitte. O estudo estimou que o impacto dessas aplicações e soluções 

digitais na produtividade e na redução de custos das empresas poderá chegar a R$ 590 

bilhões anuais no Brasil. Os ganhos giram em torno da ampliação da capacidade de 

processamento de dados, além de melhorias de eficiência e eficácia nas operações 

diárias das empresas. Além disso, a estimativa é de que a demanda por soluções 5G 

chegue a R$ 101 bilhões no acumulado até 2031 - demanda que pode ser atendida em 

grande parte por empresas brasileiras, especialmente startups. 
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2. Redes de infraestrutura: simplificação e compartilhamento 

Editada em 2015, a Lei Geral das Antenas (Lei n˚. 13.116/15) estabelece normas 

gerais sobre implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. O 

marco regulatório busca harmonizar e simplificar as normas para a implantação de 

infraestrutura de redes de telecomunicações em todo o território nacional, com o objetivo 

de promover a expansão da cobertura das redes e a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados à população. 

Para a plena aplicação da Lei Geral das Antenas havia necessidade de 

regulamentação das suas disposições. Tal ação normativa ocorreu por meio da edição 

do Decreto n˚ 10.480, de 2020, que regulamentou a Lei e trouxe medidas para estimular 

o desenvolvimento da infraestrutura de redes de telecomunicações. 

Para além disso, em 2022 a Lei Geral das Antenas foi parcialmente modificada 

para incluir disposições sobre o chamado “silêncio positivo” derivado da Lei de Liberdade 

Econômica e que encontrou guarida na seara das telecomunicações. 

As modificações promovidas na Lei Geral das Antenas e a edição do Decreto n˚. 

10.480, de 2020, visam o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações e 

expansão do acesso à internet em banda larga no País, alinhando-se aos anseios de 

desenvolvimento regional e nacional. 

Os novos normativos criam condições para ampliar a infraestrutura de 

telecomunicações e expansão do acesso à internet em banda larga no Brasil, por meio 

de ações ligadas a viabilidade do direito de passagem, pontuando que não será devida a 

contraprestação para instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações, além 

de dispensar licenças e autorizações administrativas para a instalação de antenas em 

redes de telecomunicações de pequeno porte (chamada de infraestrutura de pequeno 

porte). Excetuados esses casos de dispensa, os demais pedidos de licenciamento 

também serão dispensados de manifestação prévia da administração pública caso seja 

ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias sem manifestação administrativa.  
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Instituiu-se, assim, o “silêncio positivo” que beneficiará centenas de pleiteantes, 

uma vez que a demora no licenciamento para instalação gera um represamento de cerca 

de R$ 2 bilhões em investimentos. Estima-se que havia cerca de 4 mil pedidos de 

instalação de antenas de telecomunicações aguardando licença das prefeituras. 

Para além disso, as medidas garantem o direito de instalação de infraestruturas de 

telecomunicações em obras públicas, facilitando a instalação de antenas em todo o país.  

Portanto, o regulamento permite acompanhar as novas tecnologias disponíveis, 

tais como as redes móveis de quinta geração (5G) e a Internet das Coisas (IoT), e 

promove a transformação digital. O Ministério das Comunicações, ressalta os principais 

tópicos abrangidos pelo Decreto: 

●  Reforça o comando da Lei de que não é devida contraprestação em razão do 

direito de passagem para instalar infraestrutura de redes de telecomunicações em 

faixas de domínio, em vias públicas e em outros bens públicos de uso comum do 

povo, incluindo concessões ou outras formas de delegação, em áreas urbanas e 

rurais, em consonância com o art. 12 da Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015, a 

Resolução DNIT nº 10, de 14 de agosto de 2020, e o art. 34 da Resolução DNIT nº 

9, de 12 de agosto de 2020. Esta regra reduz o custo de implantação de torres, de 

cabos de fibra óptica e de equipamentos de telecomunicações, permitindo expandir 

a cobertura das redes, especialmente nas localidades que ainda não dispõem 

dessas infraestruturas; 

●  Imprime celeridade nos processos de licenciamento, detalhando que, decorridos 

60 dias sem decisão do órgão ou da entidade competente, a empresa interessada 

fica autorizada a realizar a instalação da infraestrutura de telecomunicações, em 

conformidade com as condições do requerimento apresentado e observada a 

legislação aplicável. Isto é coerente com a Declaração de Direitos de Liberdade 

Econômica (Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019), art. 3º, inciso IX, e é 

fundamental para reduzir o estoque de pedidos de licenciamento que aguardam 

decisão dos órgãos responsáveis e abreviar o tempo de análise. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13116.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-10-de-14-de-agosto-de-2020-273052258
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-9-de-12-de-agosto-de-2020-273292434
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-9-de-12-de-agosto-de-2020-273292434
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
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●  Detalha a previsão legal de que as obras de infraestrutura de interesse público 

devem comportar a instalação de redes de telecomunicações, sendo aplicável a 

obras estaduais, distritais e municipais somente quando, no mínimo, a metade de 

seu custo seja assumida ou financiada pela transferência voluntária de recursos 

federais. A regra abrange rodovias federais, estaduais e distritais, vias municipais, 

ferrovias, sistemas de transporte público sobre trilhos ou subterrâneos, linhas de 

transmissão de energia elétrica, gasodutos, oleodutos e outros dutos, e redes de 

esgotamento sanitário e de drenagem urbana. O novo cenário permite reduzir os 

custos de instalação de infraestruturas de telecomunicações no Brasil. 

●  Fixa os atributos que caracterizam as infraestruturas de redes de 

telecomunicações de pequeno porte, que, conforme determina a Lei, estão 

dispensadas do licenciamento para a instalação em área urbana. Ainda, veda que 

Estados, Distrito Federal e Municípios estabeleçam regras mais restritivas, mas 

permite outras hipóteses de dispensa. A partir da interlocução com fabricantes de 

equipamentos, operadoras e empresas de infraestrutura, foram determinadas a 

altura e as dimensões máximas das infraestruturas de pequeno porte, que devem 

ser instaladas em edificação ou estrutura existente. Essas regras aceleram o 

desenvolvimento da tecnologia 5G no Brasil.20 

 3. Antenas Via Satélite: redução de tributos e simplificação 

Diante da elevada carga tributária incidente no serviço de conexão à internet via 

satélite oferecido por meio de antenas de pequeno porte, as chamadas Very Small 

Aperture Terminal (VSAT), além da dificuldade de obtenção de licenças para instalação, 

as empresas ofertantes do serviço não conseguiam praticar preços populares e ampliar 

sua rede de cobertura e, até mesmo, deixando de atender áreas que não possuem 

cobertura ou aquelas que sofrem com a precariedade da prestação do serviço (internet 

de baixa velocidade e instável). 

 
20 MCOM. Lei Geral das Antenas. 2022. Disponível em: https://tinyurl.com/3jcnpdep. Acesso em: 5 out. 

2022. 

https://tinyurl.com/3jcnpdep
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Diante do cenário apresentado, marcado pela baixa competitividade do serviço 

de conexão por satélite, foi editada a Medida Provisória n˚. 1.018, de 2020, convertida na 

Lei n˚. 14.173, de 2021, que desonerou as VSATs, por meio da redução do valor de três 

contribuições que dificultavam o preço popular de conexão por satélite no Brasil. Cabe 

pontuar que as VSATs já são amplamente utilizadas nos Estados Unidos da América e na 

Europa, chegando aos consumidores com preços competitivos. 

A alteração normativa visou corrigir a assimetria da carga tributária incidente 

sobre a conexão à internet via satélite por meios das VSATs, para tornar o serviço mais 

atrativo ao consumidor e competitivo em todo o território brasileiro, ampliando, dessa 

maneira, a cobertura nacional de internet. 

Para além das modificações promovidas pelo art. 15 do Decreto n˚. 10.480, de 

2020, que dispensa a necessidade de emissão prévia de licenças ou autorizações para 

instalação, em área urbana, de infraestrutura das VSATs, reduzindo custos para as 

empresas que prestam tal serviço, a Lei n˚. 14.173, de 2021 trouxe benefícios tributários 

importantes e que terão vigência até 2025.  

Tal medida pretende massificar a prestação do serviço de internet banda larga 

via satélite em todo o território nacional, corrigindo a assimetria tributária em relação a 

outras tecnologias. Agora, a carga tributária é semelhante àquele incidente no Serviço 

Móvel Pessoal. Estima-se que a medida aumentará a taxa de cobertura de internet no 

Brasil em 2% com incremento no PIB de 0,16% em 2027, conforme gráfico abaixo: 
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O Ministério das Comunicações estima que os atuais 350 mil pontos de conexão 

saltem para 750 mil até 2025, gerando um saldo positivo de R$ 4,4 bilhões ao Brasil, 

quando comparada a diferença entre as desonerações e o retorno dos investimentos.21 

Trata-se, para além disso, de uma estratégia para levar internet de qualidade às regiões 

que estão desassistidas, tais como áreas rurais ou remotas e cidades pequenas e/ou de 

difícil acesso.22 

4. Possibilidade de participação estrangeira nos serviços de telecomunicações 

A Lei Geral de Telecomunicações, editada em 1997, impunha limites à 

participação estrangeira no capital de prestadora de serviços de telecomunicações, a 

critério do Poder Executivo. Entretanto, trata-se de setor intensivo de capital e de 

tecnologia, no qual as empresas têm perfil multinacional. Assim, tais limites podem 

restringir de modo relevante a competição e o desenvolvimento do mercado e, por 

consequência, o amplo atendimento à população brasileira. 

A restrição legal, expressa no Parágrafo único do Art. 18 da Lei Geral de 

Telecomunicações, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, foi revogada pela Lei nº 14.195, 

de 26 de agosto de 2021, com o objetivo de facilitar os investimentos estrangeiros no 

setor. 

Agora, o investimento estrangeiro pode ser realizado de maneira direta, 

dispensando a constituição de holding com sede e administração no país para 

recebimento e repasse à prestadora de serviços de telecomunicações. 

5. FUST: ampliação da internet banda larga em escolas públicas 

O Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações (FUST) foi 

instituído na virada do Século, por meio da Lei n˚. 9.998, de 2000, com o objetivo de 

promover a universalização da telefonia fixa no Brasil, direcionando recursos públicos 

 
21 ME. Relatório de entregas da SEPEC em 3 ans (2019-2021): SEAE. Disponível em: 

https://tinyurl.com/4zrmyun2. p. 22. 
22 AGÊNCIA SENADO. Publicada MP que busca ampliar acesso a banda larga nas áreas rural. 2020. 

Disponível em: https://tinyurl.com/mr4d7r58. Acesso em: 5 out. 2022.  

https://tinyurl.com/4zrmyun2
https://tinyurl.com/mr4d7r58
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para o custeio de políticas públicas setoriais. As diretrizes para a criação do FUST 

advieram da Lei n˚. 9.472, de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), determinando como 

gestor o então Ministério das telecomunicações e a fiscalização, implementação e 

acompanhamento dos projetos decorrentes do Fundo.  

A natureza do FUST como fundo especial financeiro possibilitou a realocação dos 

recursos dele provenientes para finalidades diversas daquelas previstas na Lei, frustrando 

a efetiva utilização do Fundo em decorrência da própria arquitetura regulatória defasada. 

O TCU apontou que cerca de 84% dos recursos do FUST entre os anos de 2001 e 2016 

foram utilizados para fins diferentes daqueles relacionados à universalização dos serviços 

de telecomunicações, principalmente com desvinculações para atender diferentes 

medidas provisórias. Apenas 0,002% dos recursos do FUST foram revertidos para 

políticas públicas de universalização dos serviços de telecomunicações.23  

As principais receitas que compõem o FUST derivam da contribuição de um por 

cento sobre a receita operacional bruta, decorrente da prestação de serviços de 

telecomunicações nos regimes público e privado e as transferências de recursos do 

Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL). 

Na origem, o FUST visava prover meios para o desenvolvimento da infraestrutura 

de telecomunicações focada na telefonia fixa, principalmente em regiões desprovidas do 

serviço e com baixa atratividade econômica, além de visar a modicidade tarifária para os 

usuários. Desse modo, ao lado das desvinculações de receita, o principal motivo que 

afetou a efetividade do Fundo consistiu no próprio desenvolvimento tecnológico, que 

levou a obsolescência da telefonia fixa em face dos avanços nos serviços baseados na 

telefonia móvel e transferência de dados sem fio. Conforme pontuado em estudo sobre o 

tema:  

“Outro aspecto relevante para a subutilização do recurso diz respeito à 

obsolescência tecnológica da telefonia fixa já nos anos iniciais do período pós  

privatização. Especificamente, a Lei do FUST circunscreveu a aplicação dos 

recursos para iniciativas contempladas ao Plano Geral de Metas de 

Universalização –PGMU, cujos termos são vinculados e limitados ao objeto do 

 
23 TCU.  Processo nº  749, de 2017. TCU-Plenário:  Solicitação  do  Congresso  Nacional. GRUPO  II –

CLASSE II –Plenário TC 033.793, de 2015-8, 2017. 
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contrato de concessão do serviço telefônico fixo comutado (Brasil, 1998). Tal 

delimitação espelha a principal demanda da sociedade à época da privatização, 

no final da década de 1990, quando a telefonia fixa era um objeto de máximo 

interesse social.”24 

 

Portanto, a principal problemática estava na modernização do fundo. A urgência 

dessa medida normativa foi constatada pela presença de 20 projetos de lei sobre revisão 

do FUST no Congresso Nacional brasileiro e melhor direcionamento dos recursos dele 

provenientes. Diante desse cenário, foram editadas as Lei n˚. 14.109, de 2020 e n˚. 

14.173, de 2021, modernizando o FUST por meio de regras sobre governança, alocação 

e financiamento do fundo. 

 

 

Modernização do marco regulatório do FUST, com o objetivo de ampliar sua 

abrangência e viabilizar o financiamento de políticas governamentais de 

telecomunicações relacionadas à democratização da internet e de novas tecnologias. 

Portanto, o FUST agora tem por finalidade estimular a expansão, o uso e a melhoria da 

qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzir as desigualdades 

regionais e estimular o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade 

para a promoção do desenvolvimento econômico e social. 

 
24 FREITAS, Luciano; MOURA FILHO, Ronaldo; MORAIS, Leonardo. histórico e  perspectivas  sobre o  fundo  

de  universalização  de  serviços  de telecomunicações - FUST: financiamento, governança e alocação. 

Caderno de Finanças Públicas, Brasília, v. 21, n. 2, p. 1-20, set. 2021. Disponível em: 

https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/111/145. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/111/145
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As Leis n˚. 14.109, de 2020 e 14.173, de 2021, que modernizaram o FUST foram 

regulamentadas por meio do Decreto n˚. 11.004, de 2022, com objetivo de ampliar a 

velocidade e qualidade dos serviços de telecomunicações, promover a inovação 

tecnológica no setor, financiar a transformação digital dos serviços públicos e dotar as 

escolas públicas de internet de qualidade.  

Para além de regulamentar todas as temáticas do FUST, o Decreto traz 

disposições específicas para projetos prioritários voltados às escolas públicas. 

Determina-se que 18% dos valores arrecadados devem ser aplicados em projetos para 

esse público. Trata-se de uma disposição importante frente ao leilão de faixas do espectro 

5G em que arrematantes de certas frequências devem investir aproximadamente R$ 3,1 

bilhões em projetos para escolas públicas. 

 

As inovações centrais promovidas pela Lei n˚. 14.109, de 2020, consistem no 

aperfeiçoamento da governança do fundo, novas regras de financiamento e de alocação 

de recursos. No tocante à governança, o legislador propôs a criação do Conselho Gestor 

interministerial vinculado ao Ministério das Comunicações e composto por 

representantes do MCTI, ME, MAPA, MS, MEC, ANATEL e prestadoras de serviços de 

telecomunicações e da sociedade civil. A composição multifacetada deriva de 

experiências bem-sucedidas em outros fundos e da própria conjuntura estrangeira.  

O Conselho Gestor do FUST já foi instalado e conta com regimento interno e 

calendário de reuniões.25 O Regimento Interno traz estas e outras definições e orientações 

ao trabalho do coletivo, ao qual compete aprovar as políticas, normas, diretrizes e 

prioridades de aplicação de recursos do Fust e estabelecer critérios de seleção das 

propostas de aplicação, entre outras competências. O regime estabelece, ainda, o 

procedimento decisório do CGF, que se dará por intermédio dos circuitos deliberativos. 

Por meio do CG-FUST foram aprovados em setembro de 2022, 2 grandes 

programas ligados à ampliação do acesso de escolas à internet em banda larga e projetos 

 
25 MCOM. Definidos regimento interno e calendário de reuniões do Conselho Gestor do Fust. 2022. 

Disponível em: https://tinyurl.com/bddsh6z3. Acesso em: 5 out. 2022.  

https://tinyurl.com/bddsh6z3
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de expansão, de uso e de melhoria das redes e dos serviços de telecomunicações. Os 

programas são compostos pelos seguintes subprogramas que beneficiarão diversos 

setores: 

● Subprograma 1.1. Conectividade de escolas públicas urbanas; 

● Subprograma 1.2. Conectividade de escolas públicas rurais;  

● Subprograma 2.1. Expandir a cobertura do Serviço Móvel Pessoal (SMP), com 

tecnologia 4G ou superior, em áreas rurais sem atendimento;   

● Subprograma 2.2. Expandir a cobertura do serviço móvel pessoal (SMP), com 

tecnologia 4G ou superior, em áreas urbanas sem atendimento; 

● Subprograma 2.3. Expandir a cobertura do serviço móvel pessoal (SMP), com 

tecnologia 4G ou superior, nas rodovias estaduais brasileiras sem atendimento;   

● Subprograma 2.4. Expandir a infraestrutura rede de transporte de alta 

capacidade, com tecnologia de fibra óptica, em municípios ou setores censitários; 

● Subprograma 2.5. Expandir a infraestrutura de rede de acesso de alta 

capacidade, inclusive as redes metropolitanas, em municípios ou setores 

censitários; 

● Subprograma 2.6. Conectar pontos públicos de interesse à internet em banda 

larga; 

● Subprograma 2.7. Promover a conectividade de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social por meio de subsídios.26 

6. Desoneração da Folha para tecnologia da informação 

   A alta carga tributária incidente sobre o emprego formal tem impactos sobre a 

competitividade das empresas brasileiras, em especial de setores intensivos na utilização 

de mão de obra, tal como o setor de tecnologia da informação. A desoneração está em 

vigor desde 2011. Foi criada para substituir a base de cálculo da contribuição do 

empregador à Previdência Social, que passou de 20% da folha de salário dos funcionários 

 
26 MCOM. Programas prioritários do Fust. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mcom/pt-

br/arquivos/fust/2022-09_fust_programas.pdf.  Acesso em: 5 out. 2022.  

https://www.telesintese.com.br/desoneracao-da-folha-traz-seguranca-juridica-diz-feninfra/
https://www.gov.br/mcom/pt-br/arquivos/fust/2022-09_fust_programas.pdf
https://www.gov.br/mcom/pt-br/arquivos/fust/2022-09_fust_programas.pdf
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para uma taxa de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. A última prorrogação da 

desoneração entrou em vigor em 2022, com vigência até o final de 2023.     

Com a publicação da Lei 14.288, de 2021, a desoneração da folha beneficia 17 

setores da economia brasileira que necessitam intensamente de mão de obra – entre 

eles, o de tecnologia da informação. As empresas dos setores desonerados optem pela 

contribuição previdenciária patronal com base no faturamento até 31 de dezembro de 

2023. São previstos benefícios na competitividade dos setores beneficiados. A medida 

também traz segurança jurídica para as empresas, permitindo que possam prever os 

custos que terão em projeto de curto e médio prazos.  

IV. SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA: Abertura do mercado 

e universalização do acesso 

1. Saneamento básico: estímulo à concorrência e foco na universalização 

Há atrasos importantes na universalização do acesso aos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Cerca de 15% da população não tem 

acesso a rede de água potável e 44% não é atendida pela rede de esgoto. Menos da 

metade do esgoto brasileiro é tratado (SNIS, 2020). Os efeitos sobre a saúde pública, os 

direitos humanos e a economia são nefastos. Havia necessidade de investimentos de 

cerca de R$ 33 bilhões anuais até 2033 para atingir as metas de universalização e os 

recursos públicos se mostram insuficientes e inefetivos para melhorar tais índices. 

O novo marco legal do saneamento (Lei nº 14.026, de 2020) incentivou os 

investimentos privados na medida em que enfrentou os principais problemas para a falta 

de investimentos, como o fechamento do mercado em empresas estatais 

descapitalizadas e sem metas, por meio dos contratos de programas ou contratos 

irregulares. Prestigiando o princípio constitucional da licitação, prevê-se a prestação de 

serviços públicos de saneamento básico por entidades que não integrem a administração 

do titular desde que ocorra a celebração de contrato de concessão, mediante prévia 

licitação. A ideia é evitar a continuidade de não investimento no setor, fundada sobretudo 
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em contratos de programa ou contratos precários. As licitações devem buscar a 

universalização dos serviços, com metas contratuais consistentes com as fixadas em lei. 

O grande desafio que se colocava era como distinguir as boas empresas estaduais 

de saneamento, daquelas ruins, que não têm capacidade técnica e econômica para 

universalizar. Para tanto, a SEPEC elaborou toda a parte econômica do Decreto nº 10.710, 

de 2021. Com base em critérios de project finance, conseguimos colocar de pé requisitos 

que permitiram que empresas estaduais atuando em cerca de 2.600 municípios 

brasileiros pudessem comprovar sua capacidade econômico-financeira de universalizar, 

e poderão seguir com seus contratos de programa até o final, com as metas de 

universalização incluídas. Nos demais municípios, as empresas não conseguiram 

comprovar capacidade e terão que dar lugar a contratos licitados. 

Além disso, o novo marco legal prevê a prestação regionalizada de serviços de 

saneamento, com a geração de ganhos de escala e da viabilidade técnica econômico-

financeira dos serviços, com aprimoramento do planejamento, da regulação e da 

governança. O objetivo é a universalização do saneamento básico e para tanto os 

contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir 

metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) 

da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta 

e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. 

Procurou-se trazer segurança jurídica, com regras uniformes em todo o Brasil, para 

possibilitar a atuação nacional de novos operadores, privados ou mesmo públicos, em 

todo o país. Para tanto, houve a ampliação e fortalecimento da Agência Nacional de Águas 

e Saneamento (ANA) para: 

● definição de padrões de qualidade e de eficiência na prestação, na manutenção e 

na operação dos sistemas de saneamento básico; 

● regulação tarifária dos serviços, com vistas a promover a prestação adequada, o 

uso racional dos recursos naturais, o equilíbrio econômico-financeiro e a 

universalização do acesso ao saneamento básico; 
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● metodologia pré-definida de cálculo de indenizações; 

● especificação da matriz de riscos e dos mecanismos de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro; 

● padronização dos instrumentos negociais entre titular do serviço público e o 

delegatário para metas de qualidade, eficiência e ampliação da cobertura de 

serviços; 

● redução progressiva e controle da perda de água; 

● reuso de efluentes sanitários tratados; e 

● sistema nacional de controle de metas. 

No plano institucional e nacional, para que a ANA conseguisse realizar suas 

atividades, houve o fortalecimento da agência com a previsão de ampliação dos quadros 

e o aumento das suas competências normativas e de controle. Da mesma forma, o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal 

(CEF) criaram programas de estruturação de projetos para modelagem de parcerias 

público-privadas ou concessões de saneamento em todo o país. 

No plano estadual e regional, autorizou-se a criação de autarquias e consórcios 

intermunicipais de saneamento básico, para a prestação direta dos serviços. De modo a 

evitar riscos, exige-se o atendimento de critérios de sustentabilidade financeira, fixados 

nacionalmente. Os municípios consorciados devem ter as mesmas metas nacionais de 

universalização. Em determinados casos, permite-se inclusive que municípios se 

submetam a agências reguladoras estaduais distintas do seu Estado de origem, de modo 

a evitar a ausência de regulação. 

A Lei também determinou a previsão de apoio técnico e financeiro da União para 

viabilizar a adequação dos demais entes federativos ao novo regramento. Nesse contexto, 

a SDI publicou Nota Informativa com “Perguntas e Respostas” dirigida aos prefeitos e aos 

secretários municipais, às agências reguladoras locais, às companhias públicas e 

privadas, aos órgãos de controle e aos demais agentes interessados. A intenção é 
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esclarecer as principais dúvidas sobre os próximos passos à disposição dos municípios 

na regularização da prestação dos serviços de saneamento. 

Um dos objetivos é o desestímulo a contratos irregulares, em geral realizados 

com empresas públicas, sem capacidade de investimentos. Os principais argumentos são 

a necessidade de adequação das metas de universalização do acesso aos serviços 

públicos de saneamento básico, e a condição para acesso aos recursos públicos federais 

e aos financiamentos com recursos da União ou geridos ou operados por órgãos ou 

entidades. Para que se atinja o objetivo, previsto em lei, deve-se encerrar os contratos 

irregulares e buscar uma forma regular de prestação, seja via prestação direta ou por 

meio de concessão precedida de licitação. A responsabilidade pela extinção dos 

contratos irregulares é do Poder Executivo municipal, em conjunto com as agências 

reguladoras subnacionais. 

Um dos pilares do novo marco regulatório refere-se ao incentivo para que os 

municípios efetuem a adesão ao modelo de regionalização da prestação dos serviços de 

saneamento básico, com a cobrança por essas atividades. Isso favorece ganhos de escala 

para a modelagem econômico-financeira a partir de arranjos sustentáveis de municípios. 

A respeito da participação da iniciativa privada, houve a realização de leilões de 

concessão de serviços públicos de saneamento, incluindo abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos. Desde a entrada em vigor 

da lei, vários certames já foram realizados, envolvendo cidades nos estados do Amapá, 

Ceará, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul, com 

população total de cerca de 20 milhões de pessoas. 

Um dos destaques neste novo cenário foi o leilão de concessão do Bloco 3 da 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), realizado em 

dezembro de 2021. A operação arrecadou R$ 2,2 bilhões, recursos que fortaleceram o 

caixa estadual. Vencedora, a empresa Águas do Brasil, Saab Participações II S.A. 

comprometeu-se também a investir R$ 4,7 bilhões para universalizar os serviços nos 21 

municípios fluminenses abrangidos pela concessão. 
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Em decorrência do novo cenário regulatório do saneamento básico, já foram 

contratados sob o novo regime de concessões R$ 43 bilhões em investimentos, que 

arrecadaram um total de R$ 29,5 bilhões em outorgas. Outros leilões já estão previstos, 

estimando mais R$ 37,5 bilhões em novos investimentos (posição em setembro de 2022). 

 

 

Ainda há gargalos a serem enfrentados para os avanços do setor. A maioria dos 

fornecedores é composta por pequenas e médias empresas, que têm dificuldades em 

acompanhar os investimentos necessários para atingir as metas do novo marco. Por outro 

lado, apenas cerca de 62% dos municípios compelidos a apresentar comprovação de 

capacidade econômico-financeira estão em situação regular27. Os municípios com 

contratos em situação irregular são os que apresentam piores indicadores de cobertura 

de água potável e de tratamento de esgoto, com menores investimentos por população 

atendida. Portanto, tais municípios são aqueles que demandam mais investimentos para 

expansão da rede e que precisam enfrentar o desafio de regularização dos contratos de 

prestação dos serviços de saneamento básico. 

2. Infraestrutura hídrica: revisão dos mecanismos de remuneração 

Há no país diversas infraestruturas voltadas à estabilização da oferta de água 

bruta, como barragens, canais e adutoras. Essas infraestruturas são essenciais em locais 

mais afetados por secas prolongadas, como o semiárido do Nordeste. Porém, como os 

 
27 Trata Brasil; G.O. Associados. Estudo sobre os avanços do novo marco legal do saneamento básico no 

Brasil - 2022 (SNIS 2020). Julho /2022.  Disponível em: https://tratabrasil.org.br/avancos-do-novo-marco-

legal-do-saneamento-basico-no-brasil-2022/. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://tratabrasil.org.br/avancos-do-novo-marco-legal-do-saneamento-basico-no-brasil-2022/
https://tratabrasil.org.br/avancos-do-novo-marco-legal-do-saneamento-basico-no-brasil-2022/
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usuários muitas vezes estão longe dessas infraestruturas, pois elas permitem estabilizar 

o fluxo de água em longas extensões dos rios a jusante, não há uma clara percepção 

desses usuários quanto ao benefício que tais infraestruturas os trazem. É uma situação 

distinta dos usuários de abastecimento de água potável, que percebem sua utilidade 

diretamente em suas casas.  

Dessa forma, essas infraestruturas dependem quase totalmente de orçamento 

público, tanto para sua construção como para sua manutenção. A escassez de recursos 

públicos, no entanto, tem levado não somente à redução do volume alocado à construção 

de novas infraestruturas, mas também à não se fazer a manutenção adequada, a ponto 

de algumas barragens e adutores deixarem de operar, por risco de acidentes que trazem 

caso operem.  

Uma solução razoável para o problema é trazer o investidor privado para o setor, 

mas para isso é necessário ter meios de se cobrar pelo serviço prestado por tais 

infraestruturas. Alguns estados, como o Ceará, já cobram dos usuários pelos serviços que 

seus sistemas de canais, barragens e adutoras prestam ao regularizar o fluxo de água 

entre os períodos de chuva e seca. Mesmo numa região considerada de mais baixa renda, 

os benefícios trazidos são tão grandiosos que os usuários estão dispostos a pagar para 

se criar e manter tais infraestruturas hídricas. 

Assim, foi proposto o Projeto de Lei nº 4.546, de 2021, em trabalho conjunto do 

MDR e ME, chamado de PL do Marco Hídrico, que cria a “Tarifa de Serviços Hídricos”. 

Essa tarifa poderá ser cobrada sempre que uma barragem, canal ou adutora preste 

serviços de oferta e regularização de água bruta, um serviço distinto do abastecimento 

de água potável. Aliás, as empresas de saneamento são uma das principais usuárias 

desses serviços, assim como irrigantes e indústrias que coletam água bruta diretamente 

nos corpos hídricos. Outras atividades também são beneficiárias da regularização de 

fluxos de água em corpos hídricos, como turismo, transporte hidroviário, pesca, geração 

de energia elétrica, entre outros. Todos esses beneficiários poderão contribuir para a 

manutenção de tais infraestruturas. Para dar equidade e racionalidade aos valores a 
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serem cobrados de cada usuário, o PL prevê que a Agência Nacional de Águas (ANA) 

será o órgão regulador para o caso de infraestruturas federais.  

Um desses casos é o Projeto de Integração do São Francisco (PISF). Sua 

operação exige elevados recursos para bancar os custos com energia elétrica, mas ainda 

em montante muito inferior ao já investido, o que permite que a tarifa a ser cobrada dos 

usuários pela segurança hídrica trazida seja muito inferior aos benefícios trazidos. O PL 

traz o mecanismo jurídico que permitirá a cobrança dos beneficiários, garantido a 

operação e manutenção do PISF e liberando recursos públicos federais para a expansão 

dos sistemas de adutoras, canais e barragens. Além disso, permitirá a contratação de um 

operador privado, especializado e mais flexível que um órgão ou empresa pública, via um 

contrato de concessão. 

V. MINERAÇÃO: Governança e parcerias público-privadas 

1. Mineração Nuclear: possibilidade de parcerias público-privadas  

A mineração nuclear abrange atividades de pesquisa, lavra, enriquecimento, 

industrialização e comércio de minérios nucleares e derivados. Trata-se de atividades 

exercidas exclusivamente pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB). A 

empresa atua em toda cadeia produtiva, ou seja, da mineração à fabricação do 

combustível que gera energia elétrica para as usinas nucleares brasileiras. 

O território nacional é rico em minérios nucleares. Contudo, o Brasil importa a 

maior parte dos insumos necessários à fabricação do combustível nuclear para suprir a 

demanda das usinas de Angra I e II. Isso resulta em maior custo para produção do 

combustível e a perda de oportunidades de negócio, tanto no Brasil como no exterior. 

Para superar tais entraves, o Governo Brasileiro editou a Medida Provisória n. 

1.133, de 2022, que incentiva a atração de investimentos privados em mineração nuclear 

por meio de fomento à segurança jurídica e ampliação das condições de parcerias 

público-privadas com a INB, na exploração de minérios nucleares no País, fortalecendo a 

regulação. 
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Dessa forma, a nova legislação viabiliza a construção de novos modelos de 

associação entre a INB e parceiros privados para explorarem jazidas minerais que 

possuam urânio. A Medida busca atrair capital privado e desonerar o contribuinte, 

gerando emprego e renda, consolidando o País como um porto seguro para 

investimentos privados. 

A Medida Provisória promove uma revisão do arcabouço legal do setor de 

exploração mineral nuclear, que datava das décadas de 1960 e 1970. Tal atualização 

regulatória visa inserir o Brasil no cenário de boas-práticas internacionais, modernizando 

as atividades de pesquisa e lavra desses minérios, reestruturando também as atribuições 

de órgãos do governo relativas ao setor nuclear. 

Estima-se que a medida regulatória gere novos investimentos em pesquisa e lavra 

e a capacidade de produção nacional de urânio em parcerias público-privadas, 

viabilizando novos projetos. 

2. Plano Nacional de Fertilizantes: ampliação da governança 

Mesmo sendo um dos principais produtores e exportadores mundiais de 

alimentos, o Brasil depende fortemente de importações de fertilizantes para viabilizar a 

produção agropecuária nesses patamares. 

Essa dependência exacerbada de importações deixa o País vulnerável diante de 

determinadas oscilações no fornecimento internacional de fertilizantes, e tais oscilações 

por vezes são de difícil previsibilidade. Por exemplo, houve dificuldades no fornecimento 

por conta da crise geopolítica no Leste da Europa, já que a Rússia é um dos principais 

fornecedores do produto. 

Diante desse problema, instituiu-se o Grupo de Trabalho Interministerial com o 

objetivo de desenvolver o Plano Nacional de Fertilizantes (GTI-PNF), no anseio de 

fortalecer políticas de incremento da competitividade da produção e da distribuição de 
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fertilizantes no Brasil de forma sustentável, conforme desponta o Decreto n˚. 10.605, de 

2021.28 

Para tanto, o GTI-PNF somou esforços para desenvolver um benchmarking 

internacional, um diagnóstico nacional e a visão de futuro para o setor de fertilizantes e 

nutrição de plantas no País. Ao todo, foram desenvolvidas seis linhas de ação, voltadas 

ao Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Cadeias Emergentes, CT&I e Sustentabilidade 

Ambiental. Destaca-se que a produção desses documentos contou com o auxílio de 290 

pessoas, de 91 órgãos/entidades/empresas, em 68 reuniões de trabalho.29 

Após a conclusão dos trabalhos técnicos, foram propostas diretrizes norteadoras 

de todo o processo de construção do Plano Nacional de Fertilizantes. Veja abaixo a figura 

que demonstra a lógica do Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050 (PNF 2022-2050): 

 

 
28 MAPA. O Plano Nacional de Fertilizantes. 2022. Disponível em: https://tinyurl.com/yc8xbar8. Acesso em: 

5 out. 2022. 
29 MAPA. O Plano Nacional de Fertilizantes. 2022. Disponível em: https://tinyurl.com/yc8xbar8. Acesso em: 

5 out. 2022. 

https://tinyurl.com/yc8xbar8
https://tinyurl.com/yc8xbar8
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O Decreto n˚. 10.605, de 2021, portanto, institui o Plano Nacional de Fertilizantes 

2022-2050 e o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas (CONFERT), que 

determinará metas e ações específicas com base nas diretrizes e objetivos estratégicos 

do Plano.  

Com o Plano, busca-se, em síntese, fortalecer a competitividade da produção e da 

distribuição de fertilizantes no Brasil de forma sustentável, diminuindo a necessidade de 

importações e ampliando a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado 

internacional.  

O Decreto estabelece os objetivos do Plano e a governança de órgão colegiado, o 

CONFERT, que determinará metas e ações específicas para o atingimento dos objetivos.  

Por ser relativamente recente, o colegiado tem adotado resoluções para fins de 

organização do trabalho, como a aprovação do regimento interno e o chamamento 

público para seleção de entidades representantes do setor privado. Adicionalmente, foi 

instituído Grupo de Trabalho para elaboração de proposta de programa de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação e de estímulo à produção e ao uso de remineralizadores e 

agrominerais silicáticos. Novas resoluções estão sendo desenvolvidas. 

VI. MEDIDAS TRANSVERSAIS DE ESTÍMULO AO INVESTIMENTO 

PRODUTIVO 

1. Ex-Tarifário: simplificação de procedimentos e redução de tributos 

Em nível macro, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) é o indicador que 

representa o somatório dos investimentos individuais das empresas em capital fixo e 

demonstra o estoque total de capital acumulado na economia em um determinado 

período contábil. Níveis elevados de FBCF estão associados ao crescimento da 

infraestrutura produtiva e da economia como um todo. 

Para elevar os níveis de FBCF necessários ao crescimento econômico do País, é 

preciso implementar ações pragmáticas para desonerar o custo dos investimentos em 
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capital fixo no Brasil, especialmente pelo fato de a relação FBCF/PIB do País encontrar-

se em um dos menores níveis da sua série histórica recente.  

Um dos componentes da FBCF é justamente composto pelas máquinas e 

equipamentos, conhecidos no conceito econômico genericamente como bens de capital 

(BK). Na média do período compreendido entre 2000 e 2017, a composição dos 

componentes da FBCF (%) foi: a) máquinas e equipamentos (35%); b) construção (52%); 

e c) outros (13%). 

Parte dos bens de capital destinados aos investimentos fixos de uma nação são 

fabricados internamente. Outra parte precisa ser importada, seja pela ausência de 

produção nacional, ou seja, pelas características tecnológicas específicas dos 

equipamentos. 

A tarifa alfandegária modal para máquinas e equipamentos (BK), definida na Tarifa 

Externa Comum (TEC) do Mercosul, praticada em janeiro de 2019 era de 14%, um nível 

considerado elevado quando comparado a outras economias de maior desenvolvimento 

e, inclusive, em algumas de desenvolvimento médio. 

O regime de Ex-tarifário de bens de capital (BK) e de bens de informática e de 

telecomunicações (BIT) é um mecanismo que o governo administra há vários anos, com 

o objetivo de desonerar os investimentos produtivos; incentivar à atração de novas 

tecnologias; modernizar o parque fabril e setor produtivo como um todo (comércio, 

serviços, infraestrutura em geral, agro, etc.); elevar a produtividade e a competitividade 

da indústria e dos demais segmentos econômicos; e aumento a taxa de investimentos da 

economia brasileira  (FBCF).  

O regime de Ex-tarifário de BK-BIT permite, sob certas condições, a redução 

temporária do imposto de importação (II) de bens de capital (BK) e bens de informática e 

de telecomunicações (BIT), quando não houver identificada a produção nacional 

equivalente. O mecanismo incentiva as empresas a investirem mais, proporcionando 

aumento na geração de empregos e renda. 
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Com a missão de reduzir a carga tributária sobre os setores produtivos brasileiros, 

em janeiro de 2019 foi iniciado processo de revisão do regramento administrativo do Ex-

tarifário de BK-BIT, até então definido pela Resolução CAMEX nº 66, de 14 de agosto de 

2014 

Os objetivos da atualização da norma do Ex-tarifário, que ocorreu por meio da 

Portaria ME nº 309, de 24 de junho de 2019 foram (i) facilitar o acesso a máquinas e 

equipamentos não disponíveis no País; e (ii) aumentar a formação bruta de capital fixo 

(taxa de investimentos) na economia brasileira. 

Na identificação do problema, foram levantados: a) burocracia na análise e 

concessão dos Ex-tarifários; b) excesso de intervenientes no processo; c) prazo longo de 

tramitação; e d) prazo curto de vigência da redução do imposto de importação (II). 

As principais mudanças trazidas com a nova norma foram: a) eliminação de etapas 

e intervenientes no processo; b) redução de prazos de consulta pública de 30 para 20 

dias; c) adoção de novos critérios (preço, prazo de entrega e comprovação de 

fornecimento anterior) na análise comparativa dos bens nacionais versus importados; d) 

prorrogação de prazos dos ex-tarifários vigentes; e e) eliminação da restrição da 

concessão “exclusiva” a bens novos. 

No gráfico abaixo, tem-se a evolução dos prazos médios de tramitação dos pleitos 

de Ex-tarifários, desde janeiro de 2020. 
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2. IPI: Redução linear para toda a indústria em 35% 

A carga tributária sobre produtos manufaturados no Brasil é muito elevada. Vários 

são os tributos que incidem sobre produtos industrializados no País. O IPI (imposto sobre 

produtos industrializados) é um deles. Trata-se de um imposto federal, de caráter 

extrafiscal (tributo regulatório), que incide sobre cerca de 4 mil itens nacionais e 

importados que passaram por algum processo de industrialização (beneficiamento, 

transformação, montagem, acondicionamento ou restauração). O IPI elevado inibe a 

agregação de valor em território nacional. 

Com a missão de reduzir a carga tributária brasileira, desde fevereiro de 2022, 

foi iniciado processo de redução das alíquotas do IPI. O primeiro corte linear foi de 25%, 

por meio do Decreto nº 10.979, de 25 de fevereiro de 2022. As únicas exceções foram: 

a) tabaco/fumo: sem corte; e b) automóveis de passageiros: corte 18,5%. 

Posteriormente, por meio do Decreto nº 11.055, de 28 de abril de 2022, o governo 

ampliou o corte do IPI, de 25% para 35%. Além das exceções já citadas anteriormente, 

foi mantido em 25% o corte do IPI para os principais produtos fabricados na Zona Franca 

de Manaus.  

Na sequência, foram ainda editados os Decretos nº 11.158, de 29 de julho de 

2022; e nº 11.182, de 24 de agosto de 2022, a fim de: a) garantir a redução de 35% no 

IPI para maioria dos produtos industrializados; b) promover ajustes nas alíquotas de 

automóveis de passageiros, cujo corte subiu de 18,5% para 24,75%; e c) preservar a 

relevância econômica de 170 produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. 

Todas as reduções tiveram o objetivo de estimular a economia, duramente 

afetada pela pandemia do coronavírus, contribuindo para a manutenção dos níveis de 

atividade econômica e de emprego. Além disso, ajudou no combate à inflação. 

Tais reduções trazem reflexos positivos no Produto Interno Bruto (PIB), como 

consequência do esperado aumento na demanda agregada, derivada da redução dos 

preços dos produtos industrializados. Auxiliam ainda na redução do Custo Brasil e na 

reindustrialização do País, ampliando a competitividade da indústria, com menos 
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impostos e aumento na produção. Melhora também o ambiente de negócio, pois a medida 

reduz o acúmulo de créditos tributários nos setores econômicos, o que contribuirá para 

eficiência produtiva e para geração de novos investimentos. 

A redução do IPI era uma das principais demandas da indústria nacional. Além 

das empresas industriais, todos os consumidores de bens industrializados tributados com 

IPI são, direta ou indiretamente, impactados positivamente pela redução das alíquotas do 

IPI, inclusive as pessoas físicas. 

Por fim, menciona-se que a Lei n˚. 10.668, de 2021, visou consolidar as normas 

aplicáveis aos contribuintes e aos responsáveis pelo recolhimento do IPI e objetivou 

aprimorar o ambiente de negócios, incentivando o cumprimento das obrigações 

tributárias pela compilação de regras, o que diminui a complexidade da legislação 

tributária e a dificuldade na obtenção de informações pelos interessados. 
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CAPÍTULO 2 

 SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, COM A MAIOR 

CONFIANÇA NOS CIDADÃOS E EMPRESAS 

 
 

 

Há várias acepções do Estado e como ele deveria funcionar. No Brasil, nota-se a 

convivência de visões que vão desde o patrimonialismo e clientelismo, relatados por 

Tocqueville e vários autores clássicos brasileiros; do Estado weberiano, sobretudo no 

âmbito de carreiras do Estado, onde se preza pela qualidade, comprometimento, 

profissionalismo e isenção. Há ainda aqueles que prezam pela lógica do gerencialismo 

burocrático, com a criação de metas de desempenho e efetividade, técnicas de controle 

de pessoas e relacionamentos similares a empresas até uma lógica de governança, onde 

as políticas públicas são construídas em redes com representantes da sociedade civil e 

empresarial. 

Essa profusão de modelos no Brasil tradicionalmente foi perpassada por grande 

desconfiança do cidadão. É necessário provar tudo perante o Estado, muitas vezes por 

meio de vários documentos diferentes que atestam a mesma coisa ou há uma profusão 

de informações inúteis, que tomam o tempo do cidadão, mas também dos servidores 

públicos. Neste sentido, houve uma opção por confiar no cidadão, o que ocorreu por 

várias premissas: utilizar uma matriz de risco onde o que não vale a pena ser fiscalizado, 

não deve ser fiscalizado; não exigir informações que o Estado já disponha; não exigir mais 

do que um documento de identidade; usar um número único de identificação (CPF); 

integrar as bases de dados do governo e migrar para o governo digital, com maior 

intensidade.  
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Nessa perspectiva, o Ministério da Economia foi forte articulador de mudanças 

regulatórias amplas de procedimentos para abertura, funcionamento e fechamento de 

empresas, além de estabelecer outras regras facilitadoras e simplificadoras de diversos 

procedimentos, dispensando alvarás e licenças para atividades de baixo e médio risco, 

inovando no setor aeroviário e dispensando a observância de normas técnicas 

desatualizadas, quando o cenário internacional estiver mais evoluído. Essas e outras 

medidas facilitadoras fazem parte da análise realizada nesta seção. Vamos focar apenas 

nas medidas com impacto sobre as empresas, por ser tema mais afeito ao presente 

Estudo. 

I. SIMPLIFICAÇÃO DA ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS 

1. Redução dos procedimentos e tempo necessário para obtenção do CNPJ 

Diante dos inúmeros procedimentos e entraves para abertura e legalização de 

empresas no Brasil, alguns marcos legais foram editados em favor da melhoria do 

ambiente de negócios. As principais foram a Lei nº 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade 

Econômica), que traz importantes simplificações legislativas e procedimentais, além de 

ser um marco em favor da boa-fé do cidadão e da liberdade em empreender; e a Lei n˚. 

14.195, de 2021 (conversão da Medida Provisória n˚. 1.040, de 2021), que abarca 

medidas amplas de desburocratização e simplificação. Para tanto, a Lei n˚ 14.195, de 

2021, reestruturou a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios, criada pela Lei n˚. 11.598, de 2007, modernizando e agilizando 

procedimentos necessários para abertura e formalização de negócios. 

A partir dessas medidas regulatórias e de atos infralegais no âmbito do Comitê 

para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios, foi possível implementar o Balcão Único de Abertura de Empresas 

no âmbito dos estados, que, em conjunto com diversas medidas implementadas nos 

últimos anos, possível uma grande redução no tempo médio de abertura de empresas. 

Reduziu-se, também, os procedimentos necessários para abrir e formalizar um novo 

negócio. 
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O Balcão Único, fluxo alternativo de abertura de empresas, permite que toda a 

coleta dos dados necessários para a abertura e legalização de um negócio seja realizada 

em um único portal eletrônico, sob administração do estado, com respostas aos usuários 

de forma automática e online. O modelo coaduna-se com as melhores práticas 

internacionais para a abertura de empresas, reduzindo o processo a um único 

procedimento, de forma online e com respostas imediatas. Atualmente, a coleta é 

realizada em portal do Governo Federal, no portal da Junta Comercial e em outros portais 

de órgãos municipais, estaduais e federais. Almeja-se que em um único local o 

empreendedor possa concluir de forma simples e rápida a abertura da empresa. 

O projeto do balcão consolida todas as medidas de simplificação de atos 

normativos, procedimentais e de sistemas de informação implementadas nos últimos 

anos para simplificar o processo de registro e legalização de empresas no País, pois 

permite a automatização e/ou dispensa de procedimentos, como a consulta prévia de 

viabilidade locacional; registro automático e obtenção imediata do CNPJ e inscrições 

fiscais; e a dispensa de licenças e alvarás para atividades econômicas de baixo risco, 

além da emissão imediata desses atos públicos para atividades de médio risco. Além 

disso, a solução ainda oferece assinatura eletrônica gratuita, desenvolvida pelo Governo 

Federal: a assinatura Gov.br. 

Esse conjunto de medidas permitiu que o País alcançasse em agosto de 2022 o 

menor tempo médio já apurado para abertura de novas empresas no País: apenas 23 

horas30. Desde o início da série histórica de apuração do dado, janeiro de 2019, a queda 

foi de 4 dias e 10 horas (82,2%), menos de um quinto do tempo médio que era necessário 

para obter um CNPJ. A redução do tempo para iniciar um empreendimento, com menos 

burocracia, é um claro indício da melhora do ambiente de negócios no País e do fomento 

ao empreendedorismo e geração de emprego e renda. 

 
30 SIB. Empreendedorismo. Tempo médio de abertura de empresas cai para 23 horas no país. Disponível 

em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/noticias/economia-e-gestao-publica/09/tempo-medio-de-abertura-

de-empresas-cai-para-23-horas-no-pais. Acesso em: 6 out. 2022. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/noticias/economia-e-gestao-publica/09/tempo-medio-de-abertura-de-empresas-cai-para-23-horas-no-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/noticias/economia-e-gestao-publica/09/tempo-medio-de-abertura-de-empresas-cai-para-23-horas-no-pais
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Quando avaliado o cenário por unidade federativa, percebe-se uma sensível 

redução nos tempos médios para abertura de novos negócios, reflexo das medidas 

legislativas empenhadas pelo Governo Federal para simplificar e agilizar o processo, além 

dos avanços obtidos pelos órgãos federais, estaduais e municipais na automatização de 

análises e redução de procedimentos. 

2. Simplificação do licenciamento para atividades econômicas de baixo e médio 

risco 

Após o registro e as inscrições tributárias, a última etapa para a legalização da 

empresa é o licenciamento, procedimento administrativo em que o órgão regulador avalia 

e verifica os requisitos de segurança sanitária, controle ambiental, prevenção contra 

incêndios e pânico e demais exigências previstas na legislação, para que, enfim, 

autorizem o funcionamento da empresa. 

Dentre as novidades regulatórias direcionadas à simplificação de procedimentos 

para o licenciamento e a emissão de alvarás, está a dispensa de tais atos públicos para 

atividades econômicas classificadas em baixo risco. Essa medida foi implementada com 

o advento da Lei n˚. 13.874/19 (Lei da Liberdade Econômica). Neste sentido, o Poder 

Executivo, por meio das competências atribuídas ao Comitê para Gestão da Redesim 

(CGSIM) no artigo 3º, § 1º, inciso II, elaborou a Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho 

de 2019, que define o que é o baixo risco e dispõe sobre a classificação nacional de 

atividades de baixo risco. 

A classificação nacional de baixo risco, disposta na resolução mencionada, 

dispensa 300 (trezentas) atividades econômicas de alvarás e licenças, permitindo que 

cerca de 60% das empresas abertas no país possam funcionar imediatamente após o 

registro e inscrições fiscais. É mais agilidade para que o empreendedor possa operar o 

seu negócio e fomentar o ambiente de negócios. 

Vale salientar que a lei coloca ainda que na hipótese da existência de legislação 

estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, cabe ao 

ente federativo que editar ou tiver editado norma específica encaminhar notificação ao 
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Ministério da Economia sobre a edição da norma. Nesses casos, prevalece a legislação 

estadual e municipal. Até o final do primeiro semestre de 2022, 146 municípios 

encaminharam normas ao Ministério da Economia, sendo essas aprovadas para fins de 

dispensa para atividades de baixo risco. Cinco estados também encaminharam normas 

que dispensam mais atividades que a classificação nacional, proporcionando um 

ambiente de negócios mais livre e favorável à abertura de empresas nos respectivos 

estados. 

Importante destacar que os microempreendedores individuais também são 

dispensados de atos públicos de liberação de atividades econômicas (alvarás e licenças). 

A Resolução CGSIM nº 59, de 12 de agosto de 2020, que introduziu no ordenamento 

jurídico a medida de simplificação para o MEI, é mais um reflexo da Lei da Liberdade 

Econômica, que visa tornar o ambiente de negócios mais simples e menos burocrático. 

Com o intuito de simplificar ainda mais os procedimentos para emissão de 

licenças, a Lei n˚. 14.195, de 21 (Lei de Ambiente de Negócios) também trouxe a agilidade 

para as atividades econômicas classificadas em médio risco, mantendo-se o 

cumprimento dos requisitos de prevenção contra incêndio e pânico, segurança sanitária 

e ambiental e demais exigências da legislação. A Lei propõe a aplicação da classificação 

nacional de médio risco elaborada pelo Poder Executivo aos municípios que não 

elaboraram ou vierem a elaborar classificação própria, o que representa um grande 

avanço, pois a classificação de médio risco permite que as empresas possam iniciar seu 

funcionamento de forma imediata, sem necessidade de vistoria prévia, mediante 

autodeclaração dos empreendedores. 

Nos locais que não possuem classificação de médio risco o empreendedor não 

podia se valer da medida, tendo que aguardar a visita de um fiscal. No âmbito do CGSIM, 

foram regulamentadas a Resolução CGSIM nº 58, de 12 de agosto de 2020, que dispõe 

sobre a classificação de atividades econômicas de médio risco para fins de prevenção 

contra incêndio, pânico e emergências, enquanto a Resolução CGSIM nº 62, de 20 de 

novembro de 2020, estabelece regramento similar para as atividades sujeitas à atuação 

das vigilâncias sanitárias dos estados e municípios. Assim como no baixo risco, prevalece 
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a classificação estadual, distrital ou municipal nos entes federativos que editaram norma 

específica. 

A Redesim, por meio dos softwares desenvolvidos tanto pelo Governo Federal 

quanto pelos estados e que já estão em uso em todos o País, possibilita a integração de 

todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis pelos licenciamentos, por meio 

de uma única entrada de dados e de documentos, envolvendo os municípios e os órgãos 

estaduais responsáveis pelo licenciamento. Dessa forma, a medida envolve unificação de 

procedimentos para o licenciamento na Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e 

aquelas relacionadas ao Meio Ambiente, reduzindo coletas diversas e o tempo necessário 

para empreendedor cumprir os requisitos para legalizar o seu negócio.  

A classificação do grau de risco de uma atividade representa o nível de perigo 

potencial de ocorrência de danos à integridade física e à saúde humana, ao meio 

ambiente ou ao patrimônio, em decorrência do exercício de atividade econômica, 

constituindo um dos aspectos mais importantes do processo de licenciamento. Com base 

na atividade econômica, é estabelecida a classificação de risco e, em consequência, os 

tratamentos dados para obtenção de licenciamento: 

● nível de risco I - baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente: 

dispensa a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade 

econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, 

não comportam vistoria para o exercício contínuo e regular da atividade, estando 

tão somente sujeitas à fiscalização posterior; 

● nível de risco II - médio risco, “baixo risco B” ou risco moderado: permite 

automaticamente após o ato do registro, a emissão de licenças, alvarás e similares 

para início da operação do estabelecimento. 

● nível de risco III - alto risco: atividades que não se enquadrem nos níveis de risco I 

e II deverão se submeter a vistoria prévia para emissão de licenças e alvarás para 

início da operação do estabelecimento. Nesse caso, o estabelecimento deverá 

cumprir exigências junto ao órgão responsável. 
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As atividades consideradas como de alto risco pelos órgãos licenciadores, 

somente obterão as licenças concedidas após o cumprimento de todas as exigências 

determinadas pelo respectivo órgão. Para tanto, cada ente apresentará uma orientação 

ao cidadão de como prosseguir para obtenção da licença. 

A implantação de uma matriz de risco representa maior racionalidade ao serviço 

público e consequente redução de custos aos entes federativos pela maior eficiência. 

Ademais, a introdução dos efeitos de dispensa ao baixo risco e a imposição legal para 

que ela exista na matriz de risco no âmbito dos estados e municípios, representou uma 

simplificação disruptiva à etapa de licenciamento. 

Estima-se que cerca de 60% das empresas abertas no país são classificadas com 

baixo risco, portanto, estando isentas de licenças e alvarás para o exercício de sua 

atividade econômica. 

Em outubro de 2022, 146 municípios, distribuídos em 19 estados, possuíam 

classificação de baixo risco própria. Dentre eles, 56 dispensam mais de 300 atividades 

econômicas, além daquelas ocupações do MEI. Por sua vez, em âmbito estadual, nove 

estados têm normas específicas próprias de classificação de risco. Destes, cinco 

dispensaram mais que 300 atividades econômicas, além daquelas ocupações do MEI.  

3. Redução de custos para abertura de empresas 

No processo de abertura de empresas era cobrado um preço público federal, 

uma taxa para alimentação do Cadastro Nacional de Empresas de todos os 

empreendedores que abriam empresas no Brasil. A partir das modificações promovidas 

pela Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, foi extinta a cobrança desse preço. A 

medida por si só representou uma economia estimada de R$ 36 milhões ao ano para os 

empreendedores. 

A redução de custos também alcançou os atos de extinção da empresa. O 

processo de baixa de empresas era um procedimento oneroso ao empreendedor, o ato 

para baixa cadastral era cobrado nas Juntas Comerciais, significando um custo de saída 

significativo ao empreendedor já em situação desfavorável. 



  

 114 

A cobrança de taxas para a baixa de empresas é vetada para Sociedade 

Limitadas e Empresário Individual, que representam cerca de 96% das empresas 

encerradas no país. Estima-se que somente esta medida signifique uma economia de R$ 

58 milhões ao ano para o empreendedor. 

Ademais, é preciso salientar que a simplificação e racionalização do processo, já 

apresentados em outros tópicos, permitiram além da melhoria do ambiente de negócios, 

uma redução indireta dos custos da burocracia aplicados ao cidadão. A digitalização dos 

serviços, a facilidade de assinatura digital de documentos e o estabelecimento de 

instrumentos padrões, por exemplo, permitem que o cidadão realize o procedimento sem 

a necessidade de contratação de outros profissionais para apoiá-lo ou mesmo que 

precise dedicar certo tempo útil para resolver questões burocráticas em um órgão 

público. 

4. Silêncio positivo: aprovação tácita na ausência de resposta da administração 

pública  

Para romper com o excesso de formalidades administrativas e reduzir os custos 

com o tempo de espera de liberação de atividades econômicas, o art. 3, inciso IX, da Lei 

n˚. 13.874/19, instituiu a eficácia positiva do silêncio da Administração diante da 

inobservância do prazo para emissão de decisão acerca do pedido de expedição de ato 

público de liberação de atividade econômica. Há, além disso, a obrigação de fixação de 

prazos de resposta para todos os atos correlatos. 

Trata-se da adoção da teoria do “silêncio positivo ou eloquente”, para superar 

entraves à liberdade da atividade econômica no Brasil. Até a edição da Lei de Liberdade 

Econômica, o silêncio da Administração era residual e extraordinária e dependia de 

expressa previsão legal para casos específicos. Agora, a regra consiste na aprovação 

tácita quando escoado o prazo in albis, salvo as exceções expressamente previstas em 

lei. O silêncio positivo depende do cumprimento pelo particular de todos os requisitos 

legais e desde que não haja vedações específicas à aprovação tácita.  

A regulamentação do silêncio positivo foi promovida por meio do Decreto n˚. 

10.178/19, que trouxe disposições que trazem segurança jurídica à opção, tendo em vista 
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que o art. 10 estabelece que “§ 2º a liberação concedida na forma de aprovação tácita 

não: I - exime o requerente de cumprir as normas aplicáveis à exploração da atividade 

econômica que realizar; ou II - afasta a sujeição à realização das adequações identificadas 

pelo Poder Público em fiscalizações posteriores.” 

Para além disso, o decreto previu em seu art. 11 que o órgão ou a entidade não 

poderá estabelecer prazo superior a sessenta dias para a decisão administrativa acerca 

do ato público de liberação, evitando a estipulação de prazos longos. 

Como visto no primeiro capítulo, o silêncio positivo já trouxe benefícios 

importantes para o setor de telecomunicações, destravando milhares de pedidos de 

instalação de antenas no território nacional. 

5. Falência e recuperação judicial: ampliação à MPEs e segurança jurídica 

A taxa de recuperação dos credores na América Latina foi mais de duas vezes 

maior que no Brasil, cerca de 30% contra 14,9% no cenário nacional. O tempo médio 

para a recuperação estagnou em 4 anos no país, contra um prazo médio de 2,9 anos na 

América Latina. Foi a partir desse cenário que se desenvolveu a Lei n˚ 14.112, de 2020 

(nova Lei de Falências), que moderniza o estoque regulatório de falências e recuperação 

judicial. 

As mudanças permitirão ampliar o financiamento a empresas em recuperação 

judicial, executar o parcelamento e o desconto para pagamento de dívidas tributárias e 

possibilitar aos credores apresentar plano de recuperação da empresa e outras medidas 

que modernizam o cenário das falências e recuperações, como, por exemplo, a realização 

de assembleias por meio virtual ou sua substituição por termos de adesão firmado pelos 

credores. 

A nova Lei de Falências alinha a legislação brasileira às melhores práticas 

internacionais. Entre os principais benefícios está o aumento da segurança jurídica. Além 

disso, espera-se a diminuição de lides, fornecendo mais celeridade ao processo. Outra 

inovação importante consiste no reequilíbrio de poder entre credores e devedores, que 

promove o balanceamento de interesse entre essas partes. Pelo novo regulamento, passa 
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a ser facultada aos credores a possibilidade de propor o plano de recuperação judicial. 

Antes, esse direito era exclusivo dos devedores. 

O instrumento de recuperação extrajudicial também foi aperfeiçoado, o que deve 

beneficiar, sobretudo, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ser uma 

alternativa de menor custo. Para além disso, a Lei inova ao possibilitar que o produtor 

rural possa requerer recuperação judicial ao permitir que esses agentes optem pelo plano 

de recuperação similar ao destinado às MPEs. 

A partir desse cenário regulatório, estima-se que em quatro anos o Brasil consiga 

dobrar a taxa de normalização das empresas em recuperação judicial.31 Impactos 

positivos poderão ser observados no aumento da produtividade do setor econômico, por 

meio da melhoria do sistema de resolução de empresas insolventes, além de melhoria 

nas condições de oferta de crédito ao setor produtivo. 

6. Simplificação da baixa de empresas 

O processo de baixa de empresas por muito tempo imperava como o grande 

desgaste ao empreendedor brasileiro. Não era incomum frases que importavam maior 

dificuldade para baixar uma empresa do que para abri-la. Tal percepção fundamentava-

se especialmente nas dificuldades burocráticas impostas ao cidadão, tal qual a 

apresentação de Certidões Negativas de Débitos, prática obrigatória ao empreendedor 

desejoso de realizar a baixa de sua empresa a anos atrás. 

Neste sentido, cabe aos órgãos públicos correlatos ao processo a construção de 

medidas de simplificação e a eliminação de burocracias desnecessárias ao processo, de 

forma que a baixa de empresas não seja mais um ponto de dor ao cidadão. 

Assim, diversas medidas de simplificação foram implementadas pelo Governo 

Federal ao longo dos anos. Por exemplo, a já citada exigência de apresentação das 

 
31 AGÊNCIA BRASIL. Nova Lei de Falências melhora recuperação do crédito, diz secretário. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/nova-lei-de-falencias-melhora-recuperacao-do-

credito-diz-secretario. Acesso em: 6 out. 2022. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/nova-lei-de-falencias-melhora-recuperacao-do-credito-diz-secretario
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/nova-lei-de-falencias-melhora-recuperacao-do-credito-diz-secretario
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Certidões Negativas de Débitos é uma exigência dispensada desde 2014, nos termos da 

alteração promovida pela Lei Complementar nº147, de 2014 à Lei Complementar nº 123, 

de 2006, permitindo que a extinção seja realizada independentemente da quitação das 

obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, após o encerramento das 

atividades. Caso comprovado a existência de débitos fiscais, estes estarão vinculados ao 

CPF dos sócios ou do empresário, não representando impeditivos à baixa da empresa. 

Ademais, desde 2019 a automatização dos processos e digitalização dos serviços 

é uma das premissas do Governo Federal. Envolto destes objetivos, a Lei de Liberdade 

Econômica (Lei nº 13.874, de 2019) estabeleceu como medida de simplificação o distrato 

padrão, um instrumento regulamentado pelo DREI que viabiliza a baixa automática de 

Empresários Individuais e Sociedades Limitadas. 

Mesmo nos casos de empresas ou empresários que não se enquadrem na regra 

do distrato padrão, esses agentes poderão usufruir das demais simplificações normativas 

dadas pelo DREI que facilitam o processo de baixa de CNPJs e reduzem a quantidade de 

exigências no processo de baixa.  

Outras medidas, como a assinatura eletrônica, também atuam diretamente na 

facilitação do processo ao empreendedor que pode realizá-lo de forma completamente 

digital. Havendo ainda a garantia que as bases de dados estão integradas e sincronizadas, 

permitindo recuperação de parte do processo caso haja alguma pendência. 

Tais medidas racionalizam e dão maior simplicidade ao processo, permitindo uma 

redução de tempo dispendido nesta etapa do processo e melhorando a percepção do 

usuário em um ponto de dor histórico. 

II. SIMPLIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS 

1. Liberdade para definição de preços e horários de funcionamento 

  A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, instituída pela Lei nº 13.874, 

de 20 de setembro de 2019, estabelece garantias de livre mercado e dispõe sobre a 
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atuação do Estado como agente normativo e regulador. A intenção é propiciar maior 

simplificação administrativa para um ambiente de regras claras e estímulo à 

competitividade. 

Dentre as medidas adotadas para a simplificação consta no rol da “Declaração 

de Direitos de Liberdade Econômica”, a liberdade para definição de preços e dos horários 

de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. 

É nessa linha que os incisos segundo e terceiro do art. 3˚ da Lei n˚. 13.874/19, 

preceitua os direitos de “desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da 

semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos 

adicionais” e de “definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e 

de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda.”  

 A liberdade de definir os horários de funcionamento não eximem, contudo, os 

empreendedores de respeitarem “as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as 

de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público; as restrições 

advindas de contrato, de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem 

como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhança; e 

a legislação trabalhista.” 

Tais medidas além de simplificar os procedimentos de funcionamento das 

empresas, estimulam a produtividade e dão maior segurança jurídica para a atuação dos 

agentes privados. 

2. Fixação de prazo máximo para obtenção de eletricidade nas empresas 

Com o objetivo de reduzir o tempo de espera para obtenção de eletricidade nas 

empresas brasileiras, a Lei n˚. 13.874/19 torna a obtenção de eletricidade para novos 

empreendimentos mais célere, unificando o prazo máximo de 45 dias para a obtenção de 

energia, contados desde a solicitação à concessionária ou permissionária local que presta 

o serviço de distribuição no Município do solicitante e cuja distância até a rede de 

distribuição não seja superior a 150 metros. Trata-se do disposto no art. 36 da 

supramencionada Lei. 
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O tempo total necessário para obtenção de eletricidade por uma empresa de 

médio porte no Brasil era de 123 dias no Rio e 132 dias em São Paulo. Cabe pontuar que 

a média da OCDE é de 75 dias. Portanto, a medida visa uniformizar o prazo máximo em 

todo território nacional e reduzir drasticamente o tempo de espera para obtenção deste 

serviço. 

A nova Lei também estabelece que, para as obras de extensão de redes aéreas 

de distribuição de energia elétrica de responsabilidade de concessionária ou 

permissionária de serviço público, a licença ou autorização para realização de obras em 

vias públicas será emitida pelo órgão competente no prazo de 5 dias úteis, contados da 

data de apresentação do requerimento, salvo se houver prazo distinto estabelecido pelo 

Poder Público local, e desde que não haja necessidade de realização de obras de 

ampliação, reforço ou de melhoria na rede existente. 

3. Simplificação de regras societárias 

Na linha da desburocratização societária, a Lei de Ambiente de Negócios alterou 

a Lei n. 6.404, de 1976, para viabilizar a criação de uma ou mais classes de ações 

ordinárias com atribuição de voto plural, permitindo que uma única ação tenha direito a 

vários votos. O voto plural era expressamente proibido no Brasil. A Lei 14.195, de 2011, 

no seu art. 5º, que modificou os arts. 16, 16-A e 110-A da Lei n. 6.404, de 1976, tornou 

lícita essa possibilidade, limitando, todavia, a pluralidade à apenas dez votos. 

Regulamentou-se, também, a possibilidade de realização de assembleias gerais de 

forma eletrônica, que apesar de não ser vedada anteriormente, não havia disposição 

expressa que garantisse a segurança jurídica das decisões tomadas em ambiente virtual. 

Por fim, a Lei de Ambiente de Negócios modificou a Lei nº 6.404, de 1976, para 

garantir a proteção dos acionistas minoritários em sociedades abertas, uma vez que elas 

terão a obrigatoriedade de contar com a participação de conselheiros independentes. 

Vetou-se, além disso, a cumulação do cargo de presidente do conselho de administração 

com o cargo de diretor presidente ou de principal executivo da companhia, como forma 

de proteção ao acionista minoritário e boas práticas de governança corporativa. 
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4. Simplificação das regras de promoção comercial e sorteios 

A realização de sorteios, distribuição de vale-brindes e outras promoções 

comerciais são práticas frequentes no ambiente empresarial. Tais práticas funcionam 

como fonte alternativa para geração de renda e divulgação de suas respectivas marcas. 

Contudo, a divulgação desses sorteios por meio de emissoras de radiodifusão de sons e 

imagens sofria com limitações advindas de decisões judiciais e da regulamentação 

defasada datada da década de 1970.  

Para aperfeiçoar a realização de sorteios, a Lei n˚. 14.027, de 2020 simplificou as 

regras de distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou 

operação assemelhada, realizada por concessionárias ou permissionárias de serviço de 

radiodifusão ou por organizações da sociedade civil.  

A realização dos sorteios depende da autorização a ser requerida ao Ministério da 

Economia, por meio do Sistema de Controle de Promoção Comercial (SCPC), para 

obtenção do certificado que garantirá a legalidade da promoção comercial e segurança 

jurídica para as empresas interessadas e ao consumidor brasileiro. Tanto que a promoção 

não autorizada ou em desacordo com os normativos ensejará proibição de realizar as 

operações durante o prazo de até três anos e multa de até 100% da soma dos valores 

dos bens prometidos como prêmios. 

III. SIMPLIFICAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS E O ESTADO 

Com o objetivo de modernizar a Administração Pública, a Lei nº 14.129, de 29 de 

março de 2021, dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e 

para o aumento da eficiência pública, alterando diversos normativos correlatos. A 

chamada “Lei de Governo Digital”, entrou em vigor em agosto de 2021, e entre seus 

princípios e diretrizes estão: 

● a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da 

relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, 

acessíveis; 
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● a disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços 

públicos; 

● a interoperabilidade de sistemas e a promoção de dados abertos; 

● o incentivo à participação social no controle da administração; 

● a eliminação de exigências e formalidades; 

● o apoio técnico aos entes federados para implantação e adoção de estratégias 

que visem à transformação digital da administração pública. 

A Lei também define direitos dos usuários da prestação digital de serviços públicos 

e cita os instrumentos necessários para as plataformas de governo digital de uso de cada 

ente federativo. Nessa perspectiva, a Lei de Governo Digital determina que a 

administração pública participe, de maneira integrada e cooperativa, da consolidação da 

Estratégia Nacional de Governo Digital, editada pelo Poder Executivo Federal. 

Foi nessa linha que, observando a visão modernizadora da Administração Pública, 

buscou-se aprimorar serviços oferecidos às empresas e empreendedores, dentre eles 

estão:  

1. Assinatura eletrônica “GovBr” para atos empresariais 

Por meio da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, simplificou-se o envio de 

documentos e a comunicação digital entre o cidadão e o poder público, com a 

possibilidade de utilização de novos meios de assinatura eletrônica, com o mesmo valor 

legal das tradicionais assinaturas em papel, além de permitir o uso da assinatura 

avançada no registro de empresas.  

Isso possibilitou o uso de uma solução tecnológica chamada convencionalmente 

de “assinatura eletrônica GovBr” permite aos empreendedores assinar documentos 

gratuitamente a partir da sua conta gov.br, garantindo a autenticidade e a segurança de 

um certificado digital, mas com a eliminação do custo e da burocracia.  

Elimina-se, assim, a necessidade de certificado digital de pessoa física (e-CPF) 

para assinar documentos eletrônicos, o que facilita a maior adesão ao registro de 

empresas de forma digital e automática, ampliando, dessa forma, o alcance da 
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digitalização dos serviços públicos para as empresas e empreendedores. A solução já foi 

disponibilizada nas juntas comerciais de 25 unidades federativas. 

2. Digitalização do processo de registro e legalização de empresas 

Com o objetivo de modernizar e agilizar o processo de registro e legalização de 

empresas, especialmente nas Juntas Comerciais, responsáveis pelo Registro Público de 

empresas no Brasil e pela integração do processo de legalização no âmbito das unidades 

federativas, editou-se em 2019 a Medida Provisória 876, de 2019, que versou sobre 

alteração de dispositivos da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e que dissertou 

sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, almejando a melhoria 

do ambiente de negócios no Brasil, mediante a simplificação e a desburocratização da 

formalização do registro de empresas, especialmente para:  

i. Determinar o deferimento imediato do registro de constituição de empresários 

individuais, sociedades limitadas e cooperativas quando preenchidos determinados 

requisitos; e  

ii. Permitir que advogados e contadores declarem a autenticidade de documentos 

submetidos a registro nas Juntas Comerciais.  

A primeira medida visou a diminuir o tempo de abertura de pequenos 

empreendimentos, determinando que o deferimento do registro deles, após a etapa inicial 

de viabilidade (aprovação prévia do nome empresarial e do endereço), seja automático. 

O registro dos atos de constituição, alteração e extinção dos tipos jurídicos 

abarcados na primeira medida passou a ser realizado de forma automática para os 

empreendedores que adotarem instrumento padrão (contrato social), nos moldes 

estabelecidos pelo DREI. No caso de constituição, os empreendedores recebem o CNPJ 

no ato da solicitação do registro.  

O instrumento padrão para constituição de empresário individual e sociedade 

limitada, que podem representar até 98% das empresas abertas em Juntas Comerciais, 

foi fixado pelo DREI na IN n° 62, de 10 de maio de 2019.   
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Ademais, em 2021, foram implantadas medidas de simplificação importantes para 

melhoria do tempo de abertura de empresas e do ambiente de negócios no Brasil, 

propostas pelo DREI no âmbito do Comitê para Gestão da Redesim, consistentes na 

eliminação da etapa de pesquisa prévia de viabilidade. A simplificação da pesquisa prévia 

de viabilidade locacional e de nome empresarial estão previstas na Lei 14.195, de 2021, 

que desvincula a viabilidade locacional do processo de abertura de empresas e simplifica 

a viabilidade do nome empresarial. 

Quanto ao nome empresarial, a medida é regulamentada pela IN DREI nº 55, de 

2021, e IN DREI nº 112, de 2022, possibilitando dispensa a pesquisa prévia de nome 

empresarial, para os empreendedores que optem pela utilização do número do CNPJ na 

composição do nome empresarial, o que dispensa a necessidade de consulta prévia. A 

Lei e a instrução normativa do DREI ainda eliminam a análise de nome por semelhança, 

que concedia espaço para critérios subjetivos de análise e dificultava a automatização do 

procedimento, permitindo que as juntas comerciais automatizem este processo, já que 

permanece apenas a possibilidade de colidência de nome empresarial por identidade. 

Em relação à consulta prévia locacional, a medida é regulamentada na Redesim 

através da Resolução CGSIM nº 61, de 12 de agosto de 2020, possibilitando dispensa do 

procedimento quando a atividade econômica realizada pelo empreendedor for 

exclusivamente digital, nos casos em que o município não responda a consulta de forma 

automática, e quando o município não estiver integrado com a Junta Comercial. 

  

Isso promove agilidade ao processo de abertura de empresas, de modo que 

apenas as respostas imediatas e automáticas permanecerão. Assim, o empreendedor 

prossegue rapidamente às etapas necessárias para a formalização de seu negócio. As 

medidas de simplificação e automatização em conjunto, permitiram que o tempo de 

viabilidade que era em média de 1 dia e 18 horas em janeiro de 2019, tivesse uma 

redução de 1 dia e 4 horas. Em agosto de 2022 o tempo médio de viabilidade registrado 

foi apenas 14 horas, o menor tempo da série histórica 

Sobre a permissão para advogados e contadores declararem a autenticidade de 

documentos, a medida buscou contornar a exigência de autenticação de documentos em 
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cartório, considerada arcaica e que há tempos já vem sendo objeto de dispensas e 

relativizações.  

A própria Lei de Registro Público de Empresas (Lei 8.934/1994) dispensava a 

autenticação, quando puder “ser feita pelo cotejo da cópia com o original por servidor a 

quem o documento seja apresentado” (art. 63, parágrafo único, parte final).  

No mesmo sentido, a Lei da Desburocratização (Lei 13.726, de 2018) previu que 

“é dispensada a exigência de autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente 

administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade” 

(art. 3º, inciso II).  

No entanto, essas regras exigem a apresentação do documento original para 

conferência, o que gerava problemas para os usuários dos serviços do registro público 

de empresas: o empresário não deseja ir pessoalmente à Junta, tampouco quer entregar 

documentos pessoais originais a despachantes. Assim, permitir que o advogado ou 

contador do empresário declare, sob sua responsabilidade pessoal, a autenticidade dos 

documentos atende aos ideais de simplificação e desburocratização, ao mesmo tempo 

em que reduz a possibilidade de fraudes, ou pelo menos facilita a penalização dos 

responsáveis em caso de sua ocorrência. 

Essas inovações foram incorporadas na Medida Provisória nº 881, de 30 de abril 

de 2019 (MP da Liberdade Econômica) e que foi posteriormente convertida na Lei de 

Liberdade Econômica (Lei n˚. 13.874/19) e na Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021.  

3. Informatização dos Cartórios Extrajudiciais  

Como parte da estratégia de aprimoramento do ambiente de negócios no País, 

por meio da modernização dos registros públicos, desburocratização dos serviços 

registrais e centralização nacional das informações e garantias, com consequente 

redução de custos e de prazos e maior facilidade para a consulta de informações 

registrais e envio de documentação para registro, foi editada a Medida Provisória n˚. 

1.085, de 2021, posteriormente convertida na Lei n˚. 14.382, de 2022. 
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 A integração dos registros públicos de garantias de bens móveis e imóveis em 

um sistema unificado viabiliza a criação de ponto de acesso único para submissão e 

consulta a registros sobre garantias de bens móveis, trazendo maior eficiência ao sistema 

de registro e à contratação de créditos. 

A modernização dos registros públicos foi concretizada por meio da efetiva 

implantação do disposto nos arts. 37 e seguintes da Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009. 

Tais artigos determinavam a instituição de sistema de registro eletrônico pelos serviços 

de registros públicos e deram prazo de cinco anos para que todos os atos registrais 

fossem nele inseridos, de modo a permitir a recepção de títulos e o fornecimento de 

informações e certidões por meio eletrônico. 

Convencionou-se chamar o novel sistema de Sistema Eletrônico dos Registros 

Públicos (SERP). Dentre os principais pontos, destacam-se: criação de um sistema 

público eletrônico de atos e negócios jurídicos, a interconexão das serventias dos 

registros públicos, a interoperabilidade das bases de dados entre as serventias e destas 

com o SERP, o atendimento remoto dos usuários de todas as serventias por meio de 

acesso à internet, a recepção e o envio de documentos e títulos, bem como a expedição 

de certidões e de informações em formato eletrônico, inclusive de forma centralizada, 

para intercâmbio com as serventias competentes, com o Poder Público e com os usuários 

do sistema.  

Outra previsão legal importante trazida foi possibilidade de encaminhamento de 

atos e negócios jurídicos para registro ou averbação por meio de extratos eletrônicos, 

que traz maior agilidade e menores custos para uma etapa crucial dos negócios 

envolvendo garantias móveis e imóveis que é a do seu registro público para ter eficácia 

contra terceiros. A introdução do sistema de extratos eletrônicos dispensará a 

apresentação de cópia do título para efetivação do registro de bens móveis e de cessões 

de crédito e sua admissão exclusivamente na forma eletrônica. 

Em complemento, a Lei aprimorou a identificação das partes pelos serviços de 

registro, para prevenir a ocorrência de fraudes, melhorando o ambiente de negócios, e 



  

 126 

sistematiza a legislação vigente sobre o uso da certificação digital e da assinatura 

eletrônica nos registros públicos, prevendo a utilização de assinatura avançada ou 

qualificada, de que trata o art. 4° da Lei n° 14.063, de \ 2020, nos termos estabelecidos 

pela Corregedoria do CNJ, e revogando as atuais disposições legais que dispõem sobre 

a matéria. Essas medidas contribuem para a desburocratização e popularização do 

registro eletrônico, na medida em que abrem caminho para o uso de outros tipos de 

assinatura eletrônica, tão seguras quanto e mais acessíveis que a atualmente usada, 

como é o caso do GOV.BR.32 

4. Publicação eletrônica de atas e balanços 

Até 2015, havia a obrigatoriedade de publicação de atas e balanços das empresas 

em jornais de grande circulação. Contudo, a redução do número de leitores de jornais 

impressos, a elevação do número de usuários de internet, o fato de que empresas cada 

vez mais mantêm sites voltados para publicação das informações financeiras ao mercado; 

a consolidação da internet como principal canal disseminação informação; a 

oportunidade de centralizar e facilitar o acesso aos demonstrativos financeiros levaram a 

várias iniciativas para dispensar a publicação impressa. 

Nos últimos anos, houve uma progressiva dispensa desta obrigatoriedade, com a 

sua substituição por publicação digital, bem como a isenção de taxas para a publicação. 

Inicialmente houve alteração na Lei 6.404, por meio da Lei Complementar n˚182, de 2021, 

que previu a dispensa da publicação dos atos empresariais e sua realização por meios 

eletrônicos. Em seguida, houve a possibilidade, por Portarias, como a Portaria 12.071, de 

2021, do Ministério da Economia para publicação das atas em formato digital, que 

dispensou a publicação de empresas com faturamento de até 72 milhões de reais ou as 

normas posteriores da CVM para as empresas de grande porte. A economia estimada 

com a medida supera R$ 2 bilhões ao ano para as empresas. 

 
32 Texto extraído da EMI n˚. 169/2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2021/Exm/Exm-MP-1085-21.pdf. Acesso em: 6 out. 2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Exm/Exm-MP-1085-21.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Exm/Exm-MP-1085-21.pdf
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5.  Registro eletrônico dos livros comerciais 

 A medida também foi possibilitada pela Lei Complementar n˚ 182, de 2021. Até 

então, a média de transmissão de ECDs à Receita Federal era de apenas 6,29% no país. 

Menos de um terço das empresas brasileiras registravam seus livros comerciais nas 

Juntas Comerciais.  

 Com a ampliação da digitalização, por meio Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED), foi possível universalizar o registro dos livros comerciais, o que contribui para o 

melhor controle da arrecadação, da capacidade de solvência das empresas e segurança 

jurídica no relacionamento comercial entre as pessoas jurídicas. 

6. Modernização dos procedimentos de contratação com a administração pública 

As licitações e contratos administrativos são temas de extrema relevância, tendo 

em vista que por meio deles a Administração pública dispõe de insumos, serviços, 

materiais e obras para concretização de suas atividades. Diante da urgência de 

modernizar o conjunto regulatório aplicável às licitações e contratos administrativos, 

editou-se a Lei n˚. 14.133, de 2021, que promove mudanças no cotidiano dos órgãos e 

entidades administrativas, além de modificar regras aplicáveis a milhares de empresas 

que contratam com a Administração Pública. 

A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos renova o cenário do Direito 

Administrativo e exige a regulamentação de acordo com os seus novos parâmetros que 

digitalizam muitos procedimentos e racionalizam as etapas de contratação. São diversas 

as alterações promovidas pela Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a 

principal delas é a atividade compiladora que reúne muitos normativos que antes estão 

esparsos e que acarretavam insegurança jurídica nas contratações com a administração 

pública, além da dificuldade da própria Administração de utilizar soluções inovadoras para 

aprimorar as contratações e compras públicas. 

Dentre as novidades, pode-se citar a nova modalidade de licitação chamada de 

“Diálogo Competitivo", conceituado pela Lei no seu art. 6, inciso XLII, como sendo a 

“modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a 
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Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante 

critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de 

atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o 

encerramento dos diálogos.”  

Nessa linha, abre-se a possibilidade das empresas licitantes possam contribuir 

para o desenvolvimento de alternativas que visam às necessidades almejadas para 

determinada contratação pública. 

Acrescente-se, também, a instituição da “inversão de fases” nas licitações, 

prevista no art. 17 da nova Lei, que traz a fase de julgamento como ato anterior a fase de 

habilitação, reduzindo a complexidade dos certames públicos e a burocracia envolvida. 

Com tal medida, pretende-se reduzir o tempo do processo licitatório e elegendo meios 

digitais para concretizar tais atos (art. 17, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

Por fim, há previsão de criação do Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), que fornecerá mais transparência e digitalizará os procedimentos a serem 

realizados pelas empresas brasileiras interessadas em contratar com a Administração 

Pública. Trata-se de um sistema mais robusto que o “ComprasNet”, que funcionará no 

regime de dados abertos e com a presença de um Comitê Gestor que já foi criado por 

meio do Decreto n˚. 10.764, de 2021. 

7. Portal do Empreendedor: simplificação e digitalização da relação com o Estado 

O Portal do Empreendedor consiste em uma plataforma digital de serviços que 

permite ao microempreendedor individual realizar procedimentos de maneira simplificada 

e transparente. Dentre os procedimentos que são realizados no Portal estão os serviços 

de formalização como MEI, pagamento o Documento de Arrecadação (DAS), emissão do 

certificado de condição de MEI (CCMEI), elaboração da declaração anual do MEI (DASN), 

alteração dos dados cadastrais e acesso ao chamado CREDMAIS, que apresenta 

soluções financeiras de diversos tipos para a MPE e o MEI. Todos os serviços do portal 

são eletrônicos, gratuitos e simplificados para quem deseja empreender.  
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Além disso, o Portal do Empreendedor funciona como ferramenta de acesso à 

informação e capacitação de empreendedores. No sistema, o usuário pode, também, 

saber como vender para o governo e como emitir nota fiscal. Diante das facilidades 

oferecidas pela Plataforma, a ferramenta se tornou altamente usual entre os 

empreendedores, registrando mais de 200 milhões de visualizações de páginas do Portal 

por ano e 24 milhões de usuários nos dois últimos anos. 

 
Quantidade de Acesso Portal do Empreendedor  

 

É importante ressaltar que o Portal possibilitou um aumento substancial de novos 

empreendedores formalizados, sendo que nos últimos quatro anos foram formalizados 

mais de seis milhões e setecentos mil de empreendedores. Nota-se, também, uma 

equalização de gênero por meio da alta procura de formalização de empreendedoras 

junto ao Portal do Empreendedor. Veja os dados abaixo:  

 

Total de MEIs criados  
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IV. SIMPLIFICAÇÃO DAS FIGURAS SOCIETÁRIAS 

1. Sociedade Limitada Unipessoal: simplificação, previsibilidade e desoneração 

A Sociedade Limitada Unipessoal foi criada por meio da Medida Provisória n˚. 

881, de 2019 (MP da Liberdade Econômica), que foi convertida na Lei n˚. 13.874, de 2019. 

A medida visou desburocratizar o processo de abertura de empresas no Brasil, por meio 

da criação de um formato de empresa que pudesse ser formalizada sem o elevado custo 

do capital social até então exigido na abertura das EIRELIs (Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada). 

Para abrir uma sociedade unipessoal não há exigência de sócios para além do 

sócio administrador, tendo em vista que esse tipo empresarial é formado por apenas uma 

pessoa, o empreendedor. Não se exige capital social mínimo, o que reduz os custos com 

o investimento inicial e garante-se a separação do patrimônio pessoal do empreendedor 

do patrimônio da empresa. 

Dados do Mapa de Empresas ilustram a assertividade dessas alterações 

legislativas. A possibilidade de abrir sociedade empresária limitada com apenas 1 (um) 

sócio foi fator primordial para o expressivo aumento de novas de sociedades limitadas, 

em detrimento da queda nos dados da EIRELI nos últimos anos. 

Estudos realizados pelo DREI e pela Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ)33 

constataram que 30% das sociedades limitadas abertas ao final de 2019 eram unipessoais 

(apenas 1 sócio), dado que chegou a 50% em 2020. Já em 2021, 56% das sociedades 

empresárias abertas eram unipessoais. 

2. Franquias empresariais: segurança jurídica e redução de assimetria 

Os contratos de franquia contavam com uma regulamentação datada da década 

de noventa que apesar de ser simples, direta e coerente para o mercado, necessitava de 

 
33 DREI/ME. Mapa de Empresas. Set. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/mapa-de-empresas/mapa-de-empresas-boletim-do-2o-quadrimestre-de-2022.pdf. Acesso em: 6 out. 

2022. 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/mapa-de-empresas-boletim-do-2o-quadrimestre-de-2022.pdf
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/mapa-de-empresas-boletim-do-2o-quadrimestre-de-2022.pdf
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aperfeiçoamentos para reequilibrar a relação entre franqueador e franqueado, com 

disposições mais transparentes e adequadas ao contexto atual.  

A nova Lei de Franquias (Lei n˚. 13.966, de 2019) revogou as disposições da Lei 

n˚. 8.955/1994, trazendo uma melhora significativa. Estimula-se a liberdade dos agentes 

econômicos, o equilíbrio da relação e a transparência da relação contratual, para fomentar 

o mercado crescente de franquias. Pesquisas realizadas no primeiro trimestre de 2022, 

revelam que o número de franquias tenha crescido 13,9% no acumulado de 12 meses, 

com um faturamento de R$ 188,568 bilhões. Em relação ao número de empregos, foram 

contabilizados 1.417.529 trabalhadores registrados nos diversos setores que atuam com 

franquias.34 

Dentre os pontos de inovação, reforça-se a inexistência de relação de consumo 

ou de vínculo empregatício entre franqueador e franqueado, ponto que já era consolidado 

no âmbito jurisprudencial. Para além disso, novas exigências da Circular de Oferta de 

Franquia dão mais transparência e segurança jurídica aos franqueados ao prever que ela 

contenha informações sobre unidades desligadas nos últimos 24 meses (antes eram 12 

meses) e o descritivo de suporte e serviços oferecidos pelo franqueador, além das 

inovações tecnológicas que serão incorporadas. O instrumento deverá discriminar os 

limites territoriais de atuação e valores de investimento que serão arcados pelo 

franqueado.  

Viabiliza-se, também, a locação do ponto comercial diretamente pelo 

franqueador, que subloca ao franqueado. Tal disposição simplifica o processo de locação 

e evita que o franqueador perca o ponto comercial diante de eventual distrato contratual.  

3. Fundos de Investimento: simplificação e segurança jurídica 

Entre diversos outros pontos relacionados a questões práticas de 

empreendedorismo no Brasil e que já foram analisadas em outras seções deste estudo, 

 
34 ABF. Redes de franquia seguem em recuperação  no 1º Tri de 2022, com crescimento de 8,8%, indica 

pesquisa da ABF. Disponível em: https://www.abf.com.br/redes-de-franquia-seguem-em-recuperacao-no-

1o-tri-de-2022-com-crescimento-de-88-indica-pesquisa-da-abf/. Acesso em: 6 out. 2022. 

https://www.abf.com.br/redes-de-franquia-seguem-em-recuperacao-no-1o-tri-de-2022-com-crescimento-de-88-indica-pesquisa-da-abf/
https://www.abf.com.br/redes-de-franquia-seguem-em-recuperacao-no-1o-tri-de-2022-com-crescimento-de-88-indica-pesquisa-da-abf/
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a Lei de Liberdade Econômica (Lei n˚. 13.874, de 2019), modifica o Código Civil brasileiro 

(CC/02) para aprimorar o marco legal sobre fundos de investimentos. A Lei inseriu novos 

artigos ao CC/02, como, por exemplo, o art. 1.368-C caracterizando os fundos como “uma 

comunhão de recursos constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial, 

destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza”. 

Para além de oferecer uma definição mais clara para tal mecanismo de 

investimento, a Lei pode ajudar na redução de custos operacionais, pois em tese se 

dispensa a necessidade de registro em cartório de títulos e documentos, bastando o 

registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos regulamentos dos fundos. 

Limita-se, também, a responsabilidade dos investidores ao valor de suas 

respectivas cotas, o que elimina eventuais riscos que eram identificados na Instrução 

Normativa 555 da CVM, único documento que tratava do tema até então. Para além disso, 

os próprios prestadores de serviços dos fundos (administradores, gestores, distribuidores 

e custodiantes) passaram a ter responsabilidade limitada, sem solidariedade, nos termos 

do art. 1.368-D.  

Dessa forma, a regulamentação dos fundos de investimento garante maior 

segurança jurídica para atração de capital para tal atividade, eliminando eventuais riscos 

nas operações. 
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CAPÍTULO 3 

FACILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO CRÉDITO 

 

 
 

Mecanismos eficientes de financiamento à produção e ao consumo são 

imprescindíveis para viabilizar o desenvolvimento econômico. Essa importância é ainda 

maior para determinados agentes, como os cidadãos e as empresas de pequeno porte, 

e em momentos de crise, como aquela vivenciada por decorrência da pandemia de 

Covid-19. 

Para o cidadão obter crédito no mercado é importante que as instituições 

financeiras, comerciantes e birôs de crédito tenham fácil acesso às informações de 

adimplemento geradas no mercado de consumo. O acesso ao crédito parece estar 

atrelado ao acesso aos dados gerados pelos consumidores. Não apenas dados 

financeiros, mas também aqueles dados gerados por pessoas não bancarizadas, 

proporcionando a inclusão de parte da população que está desassistida nesse aspecto 

de acesso ao crédito devido à baixa pontuação de crédito (score). É nesse sentido que 

merece destaque a modernização regulatória e operacional do Cadastro Positivo de 

Crédito.  

Por outro lado, para as empresas de pequeno porte, o acesso ao financiamento 

é uma das condições mais críticas para o desenvolvimento de suas atividades. Tais 

empresas encontram várias restrições, por parte do sistema financeiro, para obtenção de 

financiamento de seus projetos, obstaculizando a contribuição dessas empresas para o 

avanço da economia brasileira e consequentemente a geração de emprego. Entre os 

diversos fatores apontados pela literatura especializada para justificar a dificuldade de 
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acesso a crédito pelos empreendimentos de menor porte, três são considerados os mais 

relevantes: a) assimetria de informações entre o tomador de crédito e as instituições 

financeiras concedentes; b) dificuldades com a documentação exigida; c) insuficiência de 

garantias por parte das empresas de pequeno porte. 

São por esses motivos que o Brasil adotou medidas específicas de ampliação da 

carteira de crédito aos microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas 

no período pandêmico e pós-pandêmico, visando objetivos maiores ligados ao 

aquecimento da economia e à manutenção/geração de empregos. Esses agentes 

econômicos são responsáveis por cerca de 27% do PIB brasileiro, 52% da mão de obra 

formal no país e representam 44% da massa salarial nacional.35 

As medidas buscaram dar maior segurança ao mercado, reduzindo a assimetria 

de informação, ampliação da concorrência com estímulos a empréstimos por fintechs, 

cooperativas e empresas simples de crédito, bem como por meio de novos recursos 

públicos para o crédito à micro e pequenas empresas, por meio de fundos sustentáveis 

no longo prazo.  

A ampliação do acesso ao crédito também abrangeu outros setores ligados ao 

agronegócio, habitação, educação superior e investimentos estrangeiros no Brasil. Essas 

e outras medidas são alvo deste capítulo. 

I. CADASTRO POSITIVO DE CRÉDITO: Estímulo à concorrência e 

democratização do crédito 

Criado há mais de 10 anos por meio da Lei n˚. 12,414, de 2011, o Cadastro Positivo 

de Crédito consiste em um banco de dados gerenciado por sociedades empresárias 

especializadas (birôs de crédito) para condensar informações sobre “bons pagadores”. 

O sistema foi desenvolvido para melhorar o acesso dos consumidores ao crédito junto às 

instituições financeiras e ao comércio em geral, por meio da consulta facilitada ao “perfil” 

de crédito desses agentes. 

 
35 SEBRAE. Micro e pequenas empresas geram 27% do PIB do Brasil. Disponível em: 

https://tinyurl.com/eekmfzsd. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://tinyurl.com/eekmfzsd
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Contudo, a Lei n˚. 12.414, de 2011, adotava o sistema de adesão voluntária por 

meio do sistema “opt-in”, que limitava o alcance da política e reduzia os resultados que 

poderiam ser angariados. Estima-se que apenas 5% da População Economicamente Ativa 

(PEA) tenha autorizado a abertura de cadastro positivo de crédito entre 2011 e meados 

de 2019.36 

Para contornar tais problemas e aperfeiçoar a política, editou-se a Lei 

Complementar n˚. 166, de 2019, que ficou conhecida como a “nova Lei do Cadastro 

Positivo”, prevendo a inclusão automática de todos os consumidores, além de ampliar o 

acesso de instituições financeiras aos dados de crédito. Portanto, o Brasil passou a adotar 

o modelo “opt-out”, facultando ao consumidor a exclusão do seu perfil de crédito que é 

automaticamente criado e gerenciado pelos atores envolvidos no tratamento dessas 

informações.  

Com tais medidas, o cadastro positivo passou a ser o principal “currículo” do 

consumidor, com o detalhamento individualizado do histórico financeiro. Esse cenário 

auxilia o comerciante e as instituições financeiras a distinguir “bons pagadores” por meio 

de análises de risco (score de crédito), podendo, então, ofertar crédito com menores 

taxas ou condições mais favoráveis de pagamento.  

A alteração legal visou adequar a legislação brasileira com as melhores práticas 

internacionais de crédito, com o objetivo central de estimular a expansão do crédito ao 

consumidor e impactos positivos na taxa de juros. Para tanto, a Lei Complementar n˚. 

166, de 2019 almejou potencializar os bancos de dados de crédito com a inclusão 

automática dos consumidores e regras mais claras sobre responsabilidade civil dos 

operadores de banco de dados com informações de crédito. Estima-se que cerca de 70 

países adotam o sistema aberto (opt-out) de cadastro positivo.37 

 
36 ANBC. Cartilha sobre o Cadastro Positivo. Disponível em: https://anbc.org.br/cartilha-cadastro-positivo/. 

Acesso em: 5 out. 2022. 
37 SERASA. Explicativo sobre o Cadastro Positivo. Portal disponível em: 

https://www.serasa.com.br/cadastro-positivo/. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://anbc.org.br/cartilha-cadastro-positivo/
https://www.serasa.com.br/cadastro-positivo/
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Após a edição da Lei Complementar n˚. 166, de 2019, esforços foram envidados 

para a regulamentação do cadastro positivo de crédito a partir da nova lógica opt-out. 

Cabe pontuar que o Decreto n˚. 7.829, de 2012, ato normativo que regulamentava a 

temática nos termos da antiga redação da Lei n˚. 12.414, de 2011, foi revogado pelo novo 

Decreto n˚. 9.936, de 2019, tendo em vista que se revelou obsoleto diante da nova 

sistemática do cadastro positivo. 

O Decreto n˚. 9.936, de 2019, estabelece as condições mínimas para a gestão dos 

bancos de dados que só poderá ser realizada por agentes com patrimônio líquido mínimo 

de R$ 100 milhões detido pelo gestor de banco de dados, comprovado por meio de 

demonstração financeira relativa ao exercício mais recente auditada por auditor 

independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Além disso, os gestores 

deverão cumprir requisitos técnicos essenciais ao tratamento seguro de dados de crédito. 

As informações de crédito coletadas e tratadas pelos gestores só poderão ser 

repassadas aos consulentes (comerciantes, instituições financeiras etc.) a partir da 

autorização expressa do consumidor, nos moldes do anexo do Decreto, evitando a 

disseminação indiscriminada de dados pessoais a agentes não autorizados. Cabe 

ressaltar que apenas a pontuação de crédito (score) tem acesso liberado ao mercado e 

independe de anuência para a consulta.  

Define-se no Decreto que dados financeiros e de pagamento comporão o perfil de 

crédito do consumidor e serão compostos por: “I - data da concessão do crédito ou da 

assunção da obrigação de pagamento; II - valor do crédito concedido ou da obrigação de 

pagamento assumida; III - valores devidos das prestações ou das obrigações, com 

indicação das datas de vencimento e de pagamento; e IV - valores pagos, integral ou 

parcialmente, das prestações ou obrigações, com indicação das datas de pagamento.” 

Caso haja vazamento de dados de crédito ou acesso não autorizado, o gestor de 

banco de dados deve comunicar o fato à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 

o Banco Central do Brasil (BCB) e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (SENACON). 
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Para os consumidores que desejam revisar ou excluir seus dados, o Decreto 

estabelece o direito do consumidor de solicitar exclusão do seu perfil de crédito do 

sistema informatizado ou pleitear a consulta e/ou revisão de seus dados, retificando 

informações inverídicas ou desatualizadas. 

Estima-se que após três anos de vigência da Lei, o número de consumidores e 

empresas com cadastro positivo tenha se multiplicado cerca de 18 vezes com o 

compartilhamento de dados do setor de telecomunicações e tende a aumentar à medida 

que novos setores realizam o compartilhamento dos dados de crédito (energia, 

saneamento e gás). Atualmente há uma penetração média de 79% da População 

Economicamente Ativa com perfil de crédito.38  

Em Relatório lançado pelo Banco Central em 2021, em atendimento ao artigo 5º 

da Lei Complementar n˚. 166, de 2019, identificou-se que o novo arcabouço regulatório 

do Cadastro Positivo gerou resultados importantes para a economia brasileira:39 

● “No último trimestre de 2020, as consultas feitas por empresas não financeiras a 

notas de pessoas naturais representaram aproximadamente 60% do total, o que 

sugere que os efeitos da LC 166, de 2019 não se restringem ao Sistema Financeiro 

Nacional;” 

● “Metade das instituições financeiras consultadas que atua no segmento de crédito 

para consumo de pessoas naturais já realizou alterações no processo de 

concessão de crédito para incluir o uso de informações do Cadastro Positivo, 11% 

estão realizando e 1/3 delas ainda pretende realizar;” 

● “No segmento de crédito a micro, pequenas e médias empresas (MPME), 88% das 

instituições mostraram interesse no uso destas informações, sendo que a maior 

 
38 ANBC. Cadastro positivo beneficiou mais de 22 milhôes de brasileiros com acesso ao crédito. Ago. 2022. 

Disponível em: https://anbc.org.br/cadastro-positivo-beneficiou-mais-de-22-milhoes-de-brasileiros-com-

acesso-ao-credito/. Acesso em: 5 out. 2022. 
39 BCB. Análise dos efeitos do Cadastro Positivo. Abril 2021. Relatório disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa/analise_dos_efeitos_do_cadastro

_positivo.pdf. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://anbc.org.br/cadastro-positivo-beneficiou-mais-de-22-milhoes-de-brasileiros-com-acesso-ao-credito/
https://anbc.org.br/cadastro-positivo-beneficiou-mais-de-22-milhoes-de-brasileiros-com-acesso-ao-credito/
https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa/analise_dos_efeitos_do_cadastro_positivo.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa/analise_dos_efeitos_do_cadastro_positivo.pdf
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parte delas indica que ainda está realizando ajustes para utilização dos dados, ou 

que pretende realizar futuramente;” 

● “Segundo estimativas dos GBD com dados de dezembro de 2020, a inclusão de 

informações do Cadastro Positivo nas pontuações de crédito resultou em migração 

de pessoas naturais entre faixas de risco de crédito – cerca de 41% migraram para 

faixas de menor risco, 33% se mantiveram na mesma faixa e 26% migraram para 

faixas de maior risco;” 

● “Para os cadastrados pessoa jurídica, 30% se beneficiaram com migração para 

faixas de menor risco, metade manteve a faixa de risco e 20% passaram a faixas 

de maior risco;” 

● “Quanto ao comportamento do spread bancário, um estudo empírico dos 

operadores de crédito pessoal não consignado para novos tomadores demonstrou 

uma redução média de 10,4% dos spreads nas operações, comparando 

tomadores com pontuação no Cadastro Positivo com aqueles sem pontuação. Isto 

equivale a 31 p.p. Quando considerada a taxa de juros média de 299% ao ano 

observada nessa amostra de operações.” 

 

Portanto, identificou-se como benefícios concretos ao consumidor: maior 

transparência nas relações entre credor e consumidor; empoderamento dos 

consumidores por meio da pontuação de crédito (score); democratização do crédito, 

viabilizando o acesso ao crédito pela população não bancarizada; ampliação da 

concorrência no mercado de crédito; e, possível redução na inadimplência e consequente 

diminuição da taxa de juros. 

Cabe mencionar neste tópico, ainda, o Decreto n˚. 11.150, de 2022, que ao definir 

os parâmetros do chamado “mínimo existencial” do consumidor pessoa natural em 25% 

do salário-mínimo e ao determinar quais dívidas devem ser consideradas no cálculo, visa 

evitar maiores dificuldades à concessão de crédito a consumidores, bem como prevenir 

a concessão irregular (agiotagem). 
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II. EXPANSÃO DO CRÉDITO PARA MEI, MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

 Por serem mais intensivas em mão de obra, as micro e pequenas empresas criam 

mais empregos do que as médias e grandes. A revelia de sua importância econômica, o 

sistema financeiro impõe restrições a operação e ao desenvolvimento dos projetos das 

micro e pequenas empresas, obstaculizando a contribuição dessas empresas para o 

avanço da economia brasileira e consequentemente a geração de emprego. 

Dentre os diversos fatores apontados pela literatura especializada para justificar a 

dificuldade de acesso a crédito pelos empreendimentos de menor porte, três são 

considerados os mais relevantes: 

● Assimetria de informações entre o tomador de crédito e as instituições financeiras 

concedentes. A falta ou deficiência de informações impossibilita que o crédito seja 

concedido, ou se for concedido, será com taxas de juros mais elevadas e com 

maior nível de exigência de garantias do que em uma situação de simetria de 

informações (MATIAS, 2009 e AKERLOF, 1978).  

● Dificuldades com a documentação exigida: Para minimizar seus riscos e atender 

prerrogativas legais, as instituições financeiras exigem vasta documentação de 

qualquer empresa para concessão de crédito, mas essa exigência, apesar de ser 

simplificada, se torna mais pesada para as MPEs, dado o volume de crédito 

pretendido e sua própria estrutura de gestão. (DELÉCHAT e MEDINA, 2021 e 

STEIN, 2013).  

● Insuficiência de garantias por parte da MPE, visto que os agentes financeiros não 

conseguem determinar os riscos de forma tão clara, as empresas de menor porte 

têm, proporcionalmente, que oferecer mais garantias para assegurar o empréstimo 

do que as empresas médias e grandes (CORREDERA-CATALAN et al, 2021).  

No início de 2020 com a chegada da pandemia da Covid-19, estabeleceu-se no 

Brasil e no Mundo um contexto de forte queda de receitas das empresas onde a 

precificação adequada e o volume suficiente de crédito foram vistos como primordiais 

para a sobrevivência de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) e, 
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consequentemente, para a manutenção de empregos nas firmas afetadas pela pandemia. 

Nessa linha, foram realizadas várias intervenções no sentido de evitar o incremento na 

taxa de mortalidade das empresas e manter o nível de emprego das firmas apoiadas. 

Dentre essas medidas destacaram-se a Medida Provisória n˚. 944, de 3 de abril de 

2020 - Programa Emergencial de Suporte a Empregos (PESE), a Lei n˚. 13.999, de 18 de 

maio de 2020, que instituiu o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte (PRONAMPE), a Medida Provisória 975, de 2020, que instituiu o 

Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), e o Programa de Simplificação do 

Microcrédito Digital (SIM Digital), por meio da Medida Provisória n˚. 1.107, de 2022. Essas 

e outras ações regulatórias são objeto desta seção. 

1. Programa Emergencial de Suporte a Empregos (PESE) 

O PESE buscou estimular a manutenção de empregos em empresas com receita 

bruta anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, fornecendo linhas de crédito com valor 

equivalente ao montante da folha de pagamento do contratante pelo período de dois 

meses. Foi instituído por meio da Medida Provisória nº 944, de 3 de abril de 2020, 

convertida na Lei n˚. 14.043, de 2020. 

Os juros foram fixados em 3,75% ao ano, com carência de seis meses e prazo de 

36 meses para o pagamento. Os bancos participantes puderam solicitar o crédito até 31 

de outubro de 2020. O programa previu a participação de instituições financeiras privadas 

na concessão do empréstimo, que entrarão com 15% dos recursos emprestados ao 

tomador final. 

Conforme dados do Banco Central, o PESE reduziu os impactos negativos da 

pandemia da Covid-19, tanto para os empregados quanto para as MPEs que solicitaram 

o crédito. Concretamente, a medida beneficiou 131.635 empresas, cooperativas e 

empresários na manutenção da folha de pagamento de 2.637.548 empregados 

brasileiros. O valor financiado somou a quantia de R$ 7.951.577,20.40 

 
40 BCB. Acompanhe o PESE. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/app/pese/ . Acesso em: 5 out. 2022. 

https://www.bcb.gov.br/app/pese/
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2. Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(PRONAMPE) 

O Pronampe ataca o problema de acesso a crédito para os negócios de pequeno 

porte ofertando garantias e dispensando, na concessão de créditos, documentos exigidos 

por Lei Federal. O resultado é a redução na burocracia e uma menor demanda dos 

bancos por informações que qualifiquem o tomador na obtenção de taxas competitivas, 

o que concorre para a melhoria do ambiente de negócios e ao desenvolvimento das 

MPEs.  

Instituído pela Lei nº 13.999, de 2020, o Programa foi originalmente foi voltado ao 

combate dos efeitos deletérios da Pandemia de Covid-19 sobre a economia, que afetou 

o orçamento das empresas e comprometeu a estrutura financeira sobretudo das MPEs, 

colocando em risco a produção e comercialização de bens e de serviços, o que geraria 

desemprego com o fechamento ou redução de tamanho das empresas. 

As empresas podem contratar crédito de até 30% da sua receita bruta anual, 

calculada com base no exercício anterior ao da contratação, ou para aquelas que tenham 

menos de um ano de funcionamento, o valor correspondente a até 50% do seu capital 

social ou a até 30% de doze vezes a média da sua receita bruta mensal apurada no 

período, desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso (Lei nº 13.999, de 

2020, Art. 2º). A taxa de juros é de SELIC mais 6% e o prazo para pagamento é de 48 

meses, sendo que durante o período da pandemia foi limitado a SELIC mais 1,25%, com 

36 meses para o pagamento. 

Por conta da garantia prestada pelo Fundo de Garantia de Operações - FGO, os 

Bancos realizam os empréstimos do Pronampe com seus próprios recursos com a taxas 

e prazos mais favoráveis aos micro e pequenos empresários. 

As operações de crédito podem financiar investimentos e/ou capital de giro. Isso 

significa que as micro e pequenas empresas poderão usar os recursos obtidos para 

adquirir máquinas e equipamentos, realizar reformas e/ou para despesas operacionais 

(salário dos funcionários, pagamento de contas como água, luz, aluguel, compra de 

matérias primas, mercadorias, entre outras).  
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A operacionalização inicial do Pronampe, ocorreu com aumento da participação 

da União no Fundo Garantidor de Operações (FGO) em R$ 15,9 bilhões (Lei nº 13.999, 

de 2020, Art. 6º).  

A Lei nº 14.161, de 2021, por sua vez, alçou o Programa a política oficial de crédito 

permanente, conferindo tratamento diferenciado e favorecido às MPEs no acesso ao 

crédito, com vistas a consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, de 

transformação e de desenvolvimento da economia nacional. Essa Lei, também autorizou 

a prorrogação dos financiamentos por mais 12 meses. 

Já a Lei n˚ 14.257, de 2021 ampliou o prazo para pagamento dos empréstimos, 

que passou de 36 para 48 meses e aperfeiçoou as exigências de manutenção de 

empregos e a forma de apuração do valor do financiamento. 

Por outro lado, a Lei nº 14.348, de 2021 permitiu que, na medida em que as 

parcelas de financiamento forem pagas pelas empresas, tais valores liberados possam 

ser utilizados pelo FGO para garantia de novas contratações até dezembro de 2024.  

O Programa buscou ampliar a oferta de crédito, possibilitando também contratação 

em cooperativas, fintechs, OSCIPs e outras instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central. As medidas de simplificação e dispensa de documentos possibilitaram a 

oferta dos créditos por meio de aplicativos e plataformas digitais concorrendo para 

redução dos custos dos financiamentos e ampliação do Programa. 

Ao longo dos mais de dois anos de operacionalização, o Pronampe já ultrapassou 

a marca de R$ 91 bilhões em volume de crédito concedido. Foram 1,2 milhões de 

propostas atendidas exclusivamente de MEIs, micro e pequenas empresas. A expectativa 

é que todos os recursos disponíveis sejam utilizados e mais de R$ 20 bilhões em crédito 

sejam concedidos até o fim de 2022. 
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3. Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC) 

A Lei nº 14.042, de 2020 instituiu o Peac-FGI, com o objetivo ampliar o acesso 

das micro e pequenas e médias empresas ao crédito por meio da concessão de garantias 

de forma a ampliar o enfrentamento das consequências danosas da pandemia da Covid-

19. Denominada PEAC-Maquininhas, essa nova modalidade possibilitou a concessão de 

empréstimos, de recursos da União repassados por meio BNDES às instituições 

operadoras, garantidos por cessão fiduciária de recebíveis a constituir em arranjo de 

pagamento. 

Para dar suporte ao PEAC-FGI, o Fundo teve suas normas de uso alteradas e o 

Tesouro ficou autorizado a transferir R$ 20 bilhões para o Fundo até 31 de dezembro de 

2020 (em tranches consecutivas de R$ 5 bilhões, aportadas conforme o recurso fosse 

sendo comprometido). Esses R$ 20 bilhões foram utilizados para garantir carteiras 

contratadas com pequenas empresas em até 30% das perdas incorridas e 20% das 

perdas para carteiras contratadas com a empresas de maior porte. Essa cobertura 

permitiu uma alavancagem de quase cinco vezes o valor aportado pelo Tesouro, 

viabilizando quase R$ 100 bilhões de crédito. 

A Medida Provisória 1.114, estendeu o programa até dezembro de 2023, sem 

necessidade de aportes adicionais de recursos pela União, e sim com a postergação dos 

reembolsos devidos pela desoneração de garantias decorrentes da liquidação de 

parcelas ocorridas até 2023. A alteração mais significativa do Programa foi a extensão do 

público-alvo as micro e pequenas empresas, com faturamento até R$ 360 mil, o que 

possibilitou ao Fundo amparar também as microempresas, inclusive os 

microempreendedores individuais - MEIs, além das pequenas e médias empresas já 

atendida pelo programa. 

Até 31 de dezembro de 2020, o Peac-FGI garantiu 135.720 empréstimos, 

tomados por 114.355 empresas, totalizando R$ 92,1 bilhões. Na modalidade Peac-

Maquinhas foram realizados 112 mil contratos com créditos da ordem de R$ 3 bilhões. 

Nessa nova edição o Peac-FGI já garantiu R$ 7,5 bilhões em mais de 8.800 contratos. 
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4. Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM 

Digital)  

Com o fim do período mais difícil da pandemia de Covid-19, aproximadamente 38 

milhões de pessoas que foram beneficiadas pelo Auxílio Emergencial deixaram de ser 

abrangidas por programas de transferência de renda. Por conta dos efeitos econômicos 

e sociais negativos da pandemia, esse público ainda enfrentava dificuldades para obter o 

sustento próprio e da família, por estarem na informalidade e, portanto, sem acesso aos 

benefícios previdenciários e às linhas de crédito do sistema financeiro.  

Também cabe salientar que, no Brasil, a maioria dos negócios é de 

microempreendedores. De acordo com o levantamento Mapa de Empresas, do Ministério 

da Economia, em 2021, houve recorde histórico nos níveis de empreendedorismo, com 

abertura de, aproximadamente, 4 milhões de empresas. A pandemia, ao elevar os níveis 

de desemprego, teve como externalidade induzir o aumento do empreendedorismo no 

País.  

Ao instituir o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para 

Empreendedores (SIM Digital), a Lei tem por objetivo promover o acesso ao crédito e a 

ampliação dos mecanismos de garantia para a concessão de microcrédito produtivo para 

empreendedores. O Governo Federal estimou que 4,5 milhões de empreendedores 

seriam beneficiados pelo Programa. 

Esse acesso ao crédito para aqueles usualmente fora do sistema financeiro, tal 

como os microempreendedores individuais (faturamento anual de até R$ 81 mil), teto 

inferior àqueles previstos na Lei nº 13.999 de 18 de maio de 2020 (Pronampe), linha de 

crédito destinada a micro (até R$ 360 mil) e pequenos empresários (entre R$ 360 mil e 

R$ 4,8 milhões), busca também criar incentivos ao empreendedorismo.  

As medidas previstas no Programa também buscam incentivar a formalização e a 

inclusão previdenciária dos microempreendedores de baixa renda. 

O Programa SIM Digital tem por base a concessão de garantias ao microcrédito 

com recursos do FGTS, estimados em R$ 3 bilhões. Ao chegar na ponta, o microcrédito 
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tem viabilizado a atividade produtiva de milhões de microempreendedores. Trata-se de 

modalidade que segue a experiência bem-sucedida de fundos garantidores no país, 

inclusive do Fundo Garantidor de Operações (FGO) no âmbito do Pronampe, de que trata 

a Lei n o 13.999, de 18 de maio de 2020, permitindo a redução das taxas de juros ao 

tomador final. 

As operações de microcrédito são destinadas ao financiamento das atividades 

produtivas de pessoas naturais que exerçam atividade produtiva urbana ou rural, de 

forma individual ou coletiva, e também a microempreendedores individuais, no âmbito do 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), instituído pela Lei nº 

13.636, de 20 de março de 2018. Mulheres têm preferência para obtenção de crédito, até 

que se atinja a proporção de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento). 

A primeira linha de crédito concedida tem valor máximo de R$ 1,5 mil para pessoa 

natural, e R$ 4,5 mil para Microempreendedor Individual (MEI), observando-se: (i) taxa de 

juros correspondente a 90% da taxa máxima permitida pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) em operações de microcrédito; e (ii) prazo de até 24 meses para o pagamento. As 

linhas de crédito subsequentes somente poderão ser concedidas para 

microempreendedores individuais que tenham recebido qualificação técnico-profissional. 

Recursos do FGTS poderão ser usados para a aquisição de cotas do Fundo 

Garantidor de Microfinanças - FGM, constituído pela Caixa Econômica Federal, que 

podem garantir as operações de crédito contratadas no âmbito do SIM Digital. 

As instituições financeiras que aderirem ao SIM digital e cumprirem determinadas 

condições podem requerer a garantia dos fundos garantidores. Em caso de 

inadimplemento do contratante, as instituições financeiras cobram as dívidas segundo 

suas políticas de crédito e as normas dos fundos garantidores. Os valores recuperados 

são recolhidos em benefício dos fundos garantidores, em cada operação, de forma 

proporcional ao saldo devedor que foi honrado pelos fundos. 

Considerando que o Fundo Garantidor tem na sua composição recursos do FGTS, 

a Lei, a fim de facilitar o atingimento de seus objetivos, também trata da gestão e 
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procedimentos de recolhimento do FGTS e do emprego de seus recursos na aquisição 

de cotas de fundos garantidores de crédito. Entre outras medidas nesse sentido, a Lei 

estabelece que a remuneração do empregado doméstico seja paga até ́o 7º dia do mês 

seguinte, e que o recolhimento da contribuição previdenciária e dos demais encargos 

incidentes sobre o contrato de trabalho doméstico sejam recolhidos até o 20º dia do mês 

seguinte. Neste ponto, ressalta-se a simplificação de procedimentos, com a unificação de 

datas e redução de guias para as empresas.  

5. Programa de Estímulo ao Crédito (PEC) 

Dentre as medidas direcionadas aos microempreendedores individuais (MEI), a 

micro e pequenas empresas (MPEs), a produtores rurais, as cooperativas e associações 

de pesca e de marisqueiros e às empresas de médio porte, está o Programa de Estímulo 

ao Crédito (PEC), criado pela Medida Provisória n˚. 1057, de 2021, que estimulou as 

instituições financeiras a ampliaram o acesso ao crédito para esses micro e pequenos 

empresários, por meio de recursos dos próprios bancos, até a data limite de 31 de 

dezembro de 2021. A medida foi convertida na Lei n˚. 14.257, 2021, que também inovou 

no âmbito do Pronampe, conforme pontuado na subseção “b”. 

Os empréstimos no PEC não contaram com garantia da União ou outra entidade 

pública, foram feitos com recursos captados pelos próprios bancos e não puderam 

receber recursos públicos. Como incentivo para o empréstimo, as instituições que 

aderiram ao programa puderam gerar crédito presumido, conforme as regras previstas 

no Programa. Estima-se que a medida tenha gerado cerca de R$ 48 bilhões em linhas de 

crédito.  

O PEC foi regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio da 

Resolução CMN n˚. 4.937, de 2021, prevendo as condições, prazos, regras de concessão 

e as características das operações de crédito. Definiu-se o prazo mínimo de 24 meses 

para quitação da obrigação, sendo que os créditos obtidos por meio do Programa não 

puderam ser utilizados para quitação de outros débitos preexistentes com o banco.  
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Cabe pontuar que “o PEC é um programa de crédito semelhante a outra ação 

empreendida pelo governo federal para amenizar os impactos da pandemia na economia, 

o Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas (CGPE), que foi objeto da 

Medida Provisória nº 992, de 16 de julho de 2020. As operações de crédito no âmbito do 

CGPE deveriam ser contratadas até 31 de dezembro de 2020. Contudo, a referida Medida 

Provisória teve seu prazo de vigência encerrado no dia 12 de novembro de 2020 e, por 

consequência, foi finalizado também o programa de crédito.”41 

6. Empresa Simples de Crédito (ESC) 

A ideia foi ampliar a possibilidade de pequenos investidores emprestarem recursos 

para sua rede de relacionamento, de forma legal. Considera-se que quando os recursos 

são próprios e o empréstimo é realizado na região próxima, é possível fazê-lo com base 

em informações mais confiáveis e assim reduzir as taxas de empréstimos. A ideia é 

também desconcentrar o mercado de crédito. 

Para tanto, houve a aprovação da Lei Complementar n˚ 167, de 2019, que permite 

o empréstimo legal de recursos, por pessoa jurídica, nos limites do próprio município. 

Não há possibilidade de criação de filiais, nem de empréstimos de recursos superiores 

ao capital realizado. A iniciativa é constituída ao mesmo tempo em uma proposta de 

ampliação das fontes de financiamento, mas também de simplificação de procedimentos 

e aumento da confiança no cidadão, pois a contabilidade é simplificada e obedece aos 

mesmos limites do Simples Nacional.  

O instrumento conseguiu alavancar quase R$ 2 bilhões em créditos. Em 3 anos de 

funcionamento, foram criadas mais de 500 ESCs em todo o país, principalmente na região 

Sul. Parte dos recursos de empresas de factoring foi direcionado para o empréstimo 

produtivo, ampliando a competitividade. 

 

 
41 BCB. CMN regula linha de crédito para estimular a economia em meio à pandemia. Jun. 2021. Disponível 

em: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/570/noticia. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/570/noticia
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7. Sistema Nacional de Garantias 

A criação do Sistema Nacional de Garantias já estava prevista na Lei Geral de 

Micro e Pequenas Empresas, conhecida como Estatuto Nacional das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Lei Complementar n˚. 123, de 2006), no seu art. 60-A. 

Contudo, o tema carecia de regulamentação, o que se deu com a edição do Decreto n˚. 

10.780, de 2021, que forneceu ao Ministério da Economia e ao Conselho Monetário 

Nacional as ferramentas regulatórias para estabelecer os critérios para a aceitação e a 

prestação de garantias, por parte das instituições financeiras. 

O Sistema Nacional de Garantias integra o Sistema Financeiro Nacional e tem 

como objetivo facilitar o acesso ao crédito e aos demais serviços oferecidos pelas 

instituições financeiras às MEs e EPPs, para estimular a economia, gerar competitividade 

e promover a produtividade no País. 

A medida seguiu a mesma linha das medidas anteriores direcionadas a estimular 

o empreendedorismo, reduzindo o principal gargalo de acesso ao crédito no que tange a 

necessidade de garantias exigidas pelos bancos. O novo sistema permite que a garantia 

dos empréstimos seja realizada por outras instituições em favor das ME e EPPs. As 

entidades autorizadas são: as sociedades de garantia solidária e as sociedades de 

contragarantia; as cooperativas de crédito; os fundos públicos ou privados; e qualquer 

instituição cujo estatuto ou contrato social contemple a outorga de garantia em operações 

de crédito. 

Não há aporte de recursos para essa medida, mas ela faz parte do conjunto 

regulatório que visa fornecer tratamento mais benéfico ao público de ME e EPPs, 

permitindo que os órgãos reguladores do Sistema Financeiro fiquem responsáveis por 

estabelecer condições mais flexíveis nos empréstimos para esse segmento do mercado, 

estimulando, também, a competição bancária. 
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7. Simplificação do Acesso a Produtos e Serviços Financeiros para os Pequenos 

Negócios (CRED+) 

O Programa de Simplificação do Acesso a Produtos e Serviços Financeiros para 

os Pequenos Negócios (CRED+), consiste em um serviço digital que busca facilitar o 

acesso do Microempreendedor Individual e da Micro e Pequena Empresa a diversas 

soluções financeiras que ajudam sua empresa a crescer. 

Trata-se de um Portal que conecta diversos serviços de terceiros para facilitar o 

acesso ao crédito e à informação para MEIs e MPEs. As soluções oferecidas consistem 

em abertura de conta corrente de pessoa jurídica, aquisição de máquinas de débito e 

crédito, antecipação de recebíveis, para receber à vista os valores vendidos no crédito e 

solicitação de cartão de crédito ou débito empresarial. 

Há, também, a facilitação do acesso aos serviços financeiros para aquisição de 

crédito para comprar mercadorias, insumos ou matérias-primas, máquinas, 

equipamentos, móveis ou utensílios de produção. O crédito também pode abranger a 

ampliação do negócio. O Portal funciona por meio do website gov.br, neste link. 

O CRED+ tem cerca de 118 instituições financeiras credenciadas. Por meio do 

canal também é possível enviar informações de bases governamentais da RFB e 

documentos pessoais e da empresa. O programa tem os seguintes propósitos: Reduzir 

custos de transação no acesso do MEI a produtos e serviços financeiros; estimular a 

ampliação da oferta de produtos e serviços financeiros adequados às necessidades do 

MEI; estimular a inclusão bancária e financeira do MEI de forma sustentável; elevar a 

capacitação técnica e gerencial do MEI para a gestão financeira de seu negócio e 

promover a atuação integrada e sistêmica entre o governo federal e os ofertantes de 

produtos e serviços financeiros para o MEI.  

 

 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/credito/credmei-credmpe
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III. NOVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS E GARANTIAS PARA O 

CRÉDITO RURAL 

Tendo como objetivo o aperfeiçoamento dos mecanismos de garantias ao crédito 

rural, editou-se a Medida Provisória n˚. 897, de 2019, que trouxe diversas inovações às 

leis aplicáveis ao financiamento do agronegócio. Tal Medida foi convertida na Lei n˚. 

13.986, de 2020, que aprimorou diversos normativos aplicáveis para adaptá-los ao 

contexto atual e gerar competitividade no cenário do agronegócio, ampliando as garantias 

ao crédito rural.  

Inovou-se em diferentes temas, dentre eles previu-se: a possibilidade de sujeição 

do imóvel rural ao Patrimônio de Afetação; o aprimoramento da Cédula de produto Rural 

(CPR); a inclusão de dispositivos que viabilizam a correção de créditos pela variação 

cambial; a modernização dos títulos do agronegócio e do Fundo Garantidor Solidário; a 

facilitação do crédito estrangeiro por meio do imóvel rural, entre outras medidas que 

serão abordadas neste subtópico.42 Logicamente, existem vários outros instrumentos 

para o crédito rural, de iniciativa exclusiva do Ministério da Agricultura e Pecuária, mas 

aqui serão tratados apenas aqueles realizados em parceria com o Ministério da Economia. 

1. Patrimônio de Afetação e Cédula Imobiliária Rural 

O Patrimônio de Afetação consiste na segregação de bens para efeitos de 

garantia. Para reduzir custos operacionais e melhorar a qualidade das garantias 

oferecidas pelos produtores rurais, a Lei n˚. 13.986, de 2020 permitiu que o proprietário 

submeta seu imóvel rural ou fração dele ao regime de afetação, além de instituir a Cédula 

Imobiliária Rural (CIR).  

Com essas medidas o proprietário de imóvel rural pode agora apartar seu imóvel 

rural, ou fração deste, compreendendo o terreno, bem como acessões   e benfeitorias 

nele fixadas, do restante de seu patrimônio, utilizando-o para garantir financiamento junto 

 
42 Este subtópico contém trechos extraídos da EMI n˚. 00240, de 2019. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-897-19.pdf. Acesso em: 5 out. 

2022. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-897-19.pdf
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ao mercado financeiro. O Patrimônio de Afetação proposto confere maior segurança à 

concedente de crédito, uma vez que esta passa a ter, em caso de inadimplência do 

produtor rural, autorização imediata e irretratável para se apropriar do imóvel dado em 

garantia para posterior alienação.  

Assim, a medida teria o potencial de simplificar e ampliar o acesso a recursos 

financeiros por parte dos proprietários de imóveis rurais, podendo inclusive melhorar as 

condições de negociação nos financiamentos rurais. Como   desdobramento, e para   

facilitar a operacionalização   da garantia dada   pelo patrimônio de afetação, a Lei n˚. 

13.986, de 2020 criou a CIR, de emissão exclusiva de proprietário de imóvel rural e que 

poderá ser negociada no mercado de bolsa de títulos e valores mobiliários ou de balcão. 

2. Criação do Fundo Garantidor Solidário 

Os fundos garantidores de operações de crédito vêm se tornando mecanismos 

cada vez mais importantes no mercado financeiro, ao permitirem o compartilhamento do 

risco de crédito e, dessa forma, facilitarem a garantia de operações de financiamento. O 

principal objetivo dos fundos garantidores é ampliar o acesso ao crédito para os 

beneficiários do fundo, por meio da concessão de garantias que cubram parte do risco 

assumido pelas instituições financeiras.  

A propósito, o governo federal tem envidado esforços no sentido de apoiar a 

mitigação de riscos vinculados aos financiamentos rurais, seja por meio da 

disponibilização de recursos para subvenção ao prêmio do seguro rural, seja pelas 

garantias contra riscos climáticos e fitossanitários, nas operações de crédito de custeio 

rural contratadas ao amparo do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Pro 

agro). 

Utilizados há muitos anos, esses mitigadores de risco são importantes 

instrumentos facilitadores da contratação das operações de crédito ao   reduzirem   o   

risco de inadimplência dos produtores rurais.  

Na mesma linha, a Lei n˚. 13.986, de 2020 cria o Fundo Garantidor Solidário 

(FGS), o qual permitirá aos produtores obter garantia solidária para renegociar eventuais 
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dívidas decorrentes de operações de crédito rural. O FAF visa a fornecer garantias 

adicionais, providas pelos próprios produtores na forma de aval coletivo e solidário, por 

outros integrantes das cadeias produtivas (fornecedores de insumos e beneficiadores de 

produtos agropecuários, dentre outros) e por instituições financeiras.  Nesse   caso, o   

reforço   de garantias permite   ao   produtor   rural   obter financiamento para quitar suas 

dívidas de curto prazo e ganhar fôlego para a reestruturação de seu negócio.  

O grupo de produtores consorciados forneceria 4% (quatro por cento) do valor a 

ser avalizado pelo fundo e formaria a primeira linha de garantias. Caso o nível de 

inadimplência supere esse valor, seriam acionadas as garantias secundárias (no valor de 

4% (quatro por cento) do valor a ser avalizado), fornecidas pelos demais integrantes da 

cadeia produtiva.  Se houver interesse, as instituições financeiras podem fornecer 

garantia de 2% (dois por cento) do valor avalizado, que seria a última linha de garantias. 

A partir   desse nível de inadimplência o banco consolidador sofreria perdas.  

Para a operacionalização do FGS, os produtores deverão formar associações.  

Como a cobertura da inadimplência é solidária entre os produtores, os recursos coletivos 

serão utilizados para saldá-la.  Isso   suscita controle   mútuo   de suas obrigações   

financeiras, que   pode   reduzir   a inadimplência individual, diminuindo assim o risco de 

crédito de cada associação. 

3. Fundos de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAGRO) 

A expansão do agronegócio brasileiro exige profissionalização crescente, 

incremento tecnológico e contínuas fontes de crédito. Com a expansão do agronegócio, 

a insuficiência de recursos públicos para manter taxas de reinvestimento, os aumentos 

dos custos de produção, era preciso criar estímulos para canalizar o interesse de 

investidores pessoas físicas e jurídicas. Os fundos de investimento em cadeias produtivas 

Agroindustriais (FIA Gros) já existiam desde os anos 1990, mas tinham dificuldade de 

competir com outros instrumentos com isenção de imposto de renda ou outros atrativos, 

a exemplo dos fundos de investimento imobiliário. 
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O objetivo das alterações do FIAGRO, por meio da Lei 14.130, de 2021, era atrair 

e aperfeiçoar as fontes de crédito para o setor agroindustrial, atraindo investimentos 

privados, a partir de benefícios fiscais e da ampliação da segurança jurídica para os 

investidores. Acredita-se que o benefício se pagaria com a ampliação do mercado e dos 

investimentos. Houve a isenção do imposto de renda sobre as aplicações efetuadas, sem 

limites de prazo. Passou-se a se considerar como parte do agronegócio aqueles fundos 

que aplicam mais de 50% do seu patrimônio em direitos creditórios, inclusive cédulas de 

produto rural físicas e financeiras, certificados de recebíveis do agronegócio, cotas de 

outros fundos de investimento em direitos de creditórios, de modo a ampliar o escopo de 

possibilidades de investimento. 

Os FIA Gros poderão passar a adquirir propriedades rurais, arrendar e alienar 

imóveis. Um dos principais pontos da nova lei, além da isenção de imposto de renda para 

o investidor, foi a possibilidade de integralizar o FIAGRO com propriedades rurais e 

apenas pagar o imposto de renda sobre ganhos de capital quando da retirada do fundo, 

que foi fixado em 20%. Os proprietários rurais descapitalizados podem assim investir 

parte dos seus imóveis sem desembolso imediato e auferir os lucros decorrentes do 

investimento.   

O regulamento prevê regras próprias para a maior segurança jurídica dos 

arrendamentos, como possibilidade de desocupação mais rápida (coincidindo com o 

término da safra), com normas diferenciadas em relação aos tradicionais contratos civis. 

Assim: 

● reduzem a demanda por financiamentos com recursos públicos e subsídios 

associados, abrindo espaço fiscal para a priorização já em curso do atendimento 

de outras necessidades, como do agricultor familiar e do médio produtor rural;  

● atendem com recursos privados as crescentes demandas do agronegócio nacional 

por recursos financeiros, favorecendo o dinamismo econômico do país;  

● funcionam como força indutora da regularização de propriedades rurais, dado que 

somente participarão desse mercado as que atendam às normas vigentes; e  
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● potencializam a entrada de recursos externos interessados no mercado em 

análise43.  

Em menos de um ano, o número de FIAGROs avançou significativamente, de 3 em 

agosto de 2021 para mais de 30 até 2022. Estima-se que esse número continue 

crescendo de forma expressiva nos últimos anos. O número de cotistas, que era 

praticamente inexistente até a alteração legal, é de cerca de 80 mil pessoas, até meados 

de 2022. O patrimônio líquido ainda está em crescimento, mas já supera  R$ 5 bilhões de 

reais. Estima-se que os FIAGROs possam chegar a movimentar R$ 75 bilhões em apenas 

3 anos. O gráfico abaixo é ilustrativo: 

 

 

Fonte: Valor Econômico 

 

De acordo com a AMBIMA, estima-se que o potencial de investimento nos 

FIAGROs seja superior aos aos Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs), que têm mais 

de 150 bilhões investidos, de cerca de 1,5 milhão de investidores. Os principais fundos 

se concentram em investimentos imobiliários, mas nota-se também a expansão do crédito 

agrícola, com a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, com vencimento 

de 3 a 5 anos. 

 
43 Justificativa do relator do Projeto de Lei, durante a tramitação na Câmara dos Deputados. 
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4. Facilitação do crédito estrangeiro 

A Lei nº 13.986, de 2020 permitiu que o imóvel rural seja dado em garantia na 

obtenção de empréstimos junto a instituições financeiras estrangeiras. O efeito esperado 

consiste na expansão e barateamento do crédito para diversos setores que utilizem 

imóveis rurais (mineração, agricultura, transportes, energia etc.). 

Tais alterações visam sanar a insegurança jurídica que existia sobre as transações 

de financiamento ao agronegócio. Antes da edição desta medida, o capital estrangeiro 

não encontrava um ambiente seguro e meios confiáveis de concessão de crédito 

garantido por imóvel rural, tendo em vista que estavam alijados da alternativa da alienação 

fiduciária e da possibilidade de quitação do débito por meio de adjudicação ou dação em 

pagamento de imóvel rural. Veja abaixo que há grande potencial de aumento de 

investimentos decorrentes das melhorias na legislação:  

 

 

5. Títulos do agronegócio 

No contexto do aperfeiçoamento dos mercados privados como fontes de recursos 

do agronegócio, notadamente via mercados financeiro e de capitais, por meio do art. 43 

da Lei n˚. 13.986, de 2020, diversos dispositivos da Lei n˚. 11.076, de 2004 foram 

alterados para inovar no âmbito dos Títulos do Agronegócio. Nesse meandro se destaca 

a hipótese de emissão cartular ou escritural do CDA/WA, além de conferir ao endossatário 

de Certificado de Depósito Agropecuário e Warrant Agropecuário (CDA/WA), a proteção 
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frente à eventual falência ou recuperação judicial do depositante, garantindo o caráter 

extraconcursal ao crédito representado por CDA/WA.  

No que tange ao Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e ao 

Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), a Lei n˚. 13.986, de 2020 aprimora a 

possibilidade de emissão dos títulos com cláusula de correção pela variação cambial, 

observados os regramentos aplicáveis. 

As medidas abrangem, também, a autorização para emissão dos títulos do 

agronegócio em moeda estrangeira, seja por conversão ou indexação. Tais Títulos 

deverão ser gradativamente emitidos na forma escritural (eletrônica) e serão controlados 

pelas entidades autorizadas pelo banco central. 

Por fim, menciona-se as inovações promovidas no âmbito da Cédula de Produto 

Rural (CPR), criada pela Lei n˚. 8929/94, com o objetivo de permitir a emissão de CPR 

financeira com cláusula de correção pela variação cambial, determinar que a CPR seja 

registrada ou depositada, e esclarecer o tratamento a ser dado à alienação fiduciária em 

garantia de CPR. Essas medidas estimularam o desenvolvimento do mercado privado de 

crédito para o setor agropecuário, sem custo adicional para a União.  

IV. MAIOR PRAZO E GARANTIA PARA O CRÉDITO HABITACIONAL 

1. Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB) 

O Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB) é um fundo privado com a 

finalidades de garantir o pagamento aos agentes financeiros de prestação mensal de 

financiamento habitacional, com recursos do FGTS, devida pelo mutuário, em caso de 

desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento, no âmbito do Programa 

Casa Verde e Amarela, e assumir o saldo devedor do financiamento habitacional com 

recursos do FGTS, em caso de morte e invalidez permanente, e as despesas de 

recuperação relativas a danos físicos ao imóvel.  

Em virtude das condições de aplicação dos recursos, havia o empoçamento do 

fundo. A ideia foi alterar as possibilidades de destinação, para ampliar o uso do FGHAB 
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como fundo de aval a novos empréstimos, o que foi feito por meio da Medida Provisória 

1114, de 2022, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Regional.  

A estimativa é que, nos próximos anos, mais de um milhão de novas contratações 

se tornem possíveis com a utilização dos novos contornos da garantia. 

2. Ampliação do prazo para financiamento com recursos do FGTS 

Por meio da Medida Provisória n˚. 1.107, de 2022, convertida na Lei n˚. 14.438, 

de 2022, o prazo máximo de financiamentos imobiliários via Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), no Programa Casa Verde e Amarela, foi ampliado de 30 para 35 anos. 

A nova legislação iguala as condições do Programa Casa Verde Amarela às 

operações de mercado, que já tinham o prazo de 35 anos. A Lei também garante que os 

depósitos no FGTS sejam utilizados como garantia nas prestações de financiamento 

imobiliário. As medidas visam aquecer o mercado imobiliário brasileiro, impulsionando 

vendas, lançamentos e financiamento dos imóveis. 

V. PERDÃO E REFINANCIAMENTO DO CRÉDITO ESTUDANTIL 

O financiamento estudantil passou por um período de forte expansão no passado, 

com o financiamento de 100% do curso, juros baixos, ausência de garantias e estímulos 

às instituições de ensino a cobrar mensalidades mais elevadas e direcionar estudantes 

para cursos de baixa empregabilidade. Entre 2015 e 2018 houve uma reformulação do 

FIES, onde o estudante poderia arcar com parte dos custos, conforme sua renda familiar, 

com juros mais sustentáveis e compartilhamento dos riscos com as instituições de ensino.  

O resultado do desenho anterior da política foi um volume muito expressivo de 

contratos, com forte taxa de abandono dos cursos e dívidas insustentáveis para os 

estudantes, que, uma vez negativados, acabavam não conseguindo emprego e sem 

condições para pagar os empréstimos realizados. Cerca de 48% dos estudantes estavam 

inadimplentes, sendo que boa parte sem qualquer garantia. A maioria deles (75%) tinham 

menos de 29 anos e não trabalhava, nem estudava.  
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De forma a melhorar a vida destes jovens, criou-se uma política de 

refinanciamento, em que até 97% da dívida poderia ser perdoada. Uma primeira medida 

foi aprovada em 2020 e outra em 2021, onde se estabilizou um programa contínuo para 

evitar a escalada da dívida estudantil e facilitar a inserção de jovens no mercado de 

trabalho. A recuperabilidade da dívida era de 3%. A ideia foi utilizar a avaliação de risco 

da carteira para reduzir substancialmente as dívidas. 

Nessa linha, a Medida Provisória n˚. 1.090, de 2021, convertida na Lei n˚. 14.375, 

de 2022, autorizou a renegociação de débitos de estudantes com o FIES em contratos 

firmados até o segundo semestre de 2017. Dessa forma, estudantes com débitos 

vencidos e não pagos há mais de 90 dias podem ter desconto de 12% no pagamento à 

vista ou parcelar o débito em até 150 meses, com multas e juros perdoados. Quando o 

débito ultrapassar 360 dias, poderão ser aplicados descontos de juros e multas que vão 

de 77% a 99%, para aqueles devedores inscritos no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 

O estoque de contratos até 2017 é de 2,4 milhões, com saldo devedor estimado 

em R$ 106,9 bilhões perante os agentes financeiros (Caixa Econômica Federal e Banco 

do Brasil). A medida permitiu que mais de 120 mil estudantes refinanciassem suas dívidas. 

VI. FACILITAÇÃO DO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO  

Com o objetivo de evitar a bitributação de investimentos estrangeiros no País, foi 

editada a Medida Provisória n˚. 1.137, de 2022 que altera a Lei nº 11.312, de 27 de junho 

de 2006, e dispõe sobre redução para zero das alíquotas do imposto sobre a renda de 

beneficiário residente ou domiciliado no exterior para as operações especificadas no 

texto legal. Busca-se, dessa forma, equalizar as alíquotas do imposto com o objetivo de 

ampliar o acesso de empresas brasileiras a capital estrangeiro. A medida confere 

tratamento isonômico de alíquotas para investimentos em ativos de renda fixa e de renda 

variável para investidores estrangeiros.44 

 
44 Este subtópico contém trechos extraídos da EMI n˚. 00327/2022/ME. Disponível em: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Exm/Exm-Mpv-1137-22.pdf. Acesso em: 5 out . 2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Exm/Exm-Mpv-1137-22.pdf
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Com a medida, o estrangeiro que comprar títulos de debêntures, fundos de 

investimento em direitos creditórios e letras financeiras, entre outros investimentos, não 

pagará Imposto de Renda no Brasil, quando já for tributado no seu país de origem. 

Assim, a medida amplia o acesso de empresas brasileiras a capital estrangeiro, 

desde que sejam emissoras de instrumentos de títulos de dívida via mercado de capitais. 

Do ponto de vista de eficiência econômica, o aumento do financiamento das empresas 

brasileiras por meio de instrumentos de mercado proporciona melhor alocação dos 

recursos financeiros disponíveis, aumentando o impacto dos investimentos sobre o 

crescimento do produto e do emprego, além de promover maiores ganhos de 

produtividade. 

Nos últimos anos, com a redução do crédito direcionado e do crédito subsidiado, 

as empresas têm recorrido cada vez mais ao mercado de capitais para o financiamento 

de seus projetos. Essa proposta aumenta a atratividade de instrumentos de dívida de 

empresas brasileiras para o investidor estrangeiro. 

Propõe-se, portanto, estender aos instrumentos de dívida adquiridos por 

investidores residentes ou domiciliados no exterior o mesmo tratamento atualmente 

aplicado aos instrumentos de renda variável, qual seja, permitir que as operações de 

emissão de títulos de dívida tenham isonomia tributária em relação às operações de 

capital.  Assim, a alíquota zero de imposto de renda se aplicaria também aos títulos de 

crédito corporativo. 

A participação dos investidores estrangeiros em títulos de crédito privado é 

inferior a 3% no Brasil. O estoque de investimentos em Letras Financeiras no fim de 2021, 

de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), era de R$ 330,5 bilhões. 

Considerando também as Letras Financeiras Subordinadas, o estoque total atingiu R$ 

426,8 bilhões. Desse total, a participação dos investidores estrangeiros é estimada em 
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apenas 1%. Assim, há possibilidade de ampliar em dezenas de vezes o volume atual de 

investimentos nos títulos que são objeto da MP.45

 
45 ME. Medida provisória vai evitar bitributação de investimento estrangeiro no Brasil. Set. 2022. Disponível 

em: https://tinyurl.com/yuwc6wv3. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://tinyurl.com/yuwc6wv3
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CAPÍTULO 4 

AMPLIAÇÃO E MELHOR DIRECIONAMENTO DOS 

INCENTIVOS À INOVAÇÃO 
 

 

Como parte do compromisso com o desenvolvimento de um ambiente apto à 

inovação no Brasil, uma série de medidas regulatórias e não regulatórias foram 

implementadas para incentivar o empreendedorismo e para oferecer condições 

adequadas para atuação competitiva das empresas em seus respectivos ramos. Para 

tanto, esta seção explora o novo ambiente de startups no País, as desonerações no setor 

de Tecnologias da Informação e Comunicação que incentivam o desenvolvimento 

tecnológico, o aprimoramento dos normativos relacionados à indústria de 

semicondutores, além das medidas angariadas no setor de propriedade industrial. 

Sabe-se que políticas públicas de apoio ao empreendedorismo inovador e 

startups são fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico, considerando 

as especificidades desse público-alvo. Diferentemente de empresas tradicionais, as 

startups atuam em ambientes de elevado risco e sujeitam-se a uma taxa de mortalidade 

mais elevada, sobretudo pelo componente tecnológico empregado na inovação. Assim, 

elas tendem a arcar com custos proporcionalmente muito maiores do que grandes 

empresas. 

A importância do empreendedorismo inovador como indutor de desenvolvimento 

já está amplamente difundida no governo brasileiro, tanto é que a partir de 2019 uma 

série de medidas regulatórias foram tomadas para aprimorar o ambiente brasileiro de 

inovação. Nesse sentido, cabe destacar a atuação complementar de diversos órgãos e 

entidades públicos brasileiros no apoio a startups e empreendedores, dentro de suas 
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competências institucionais. Podem-se destacar os programas dos principais agentes 

financiadores federais (BNDES Garagem e Finep Startup); as medidas transversais do 

Ministério da Economia (Marco Legal de Startups, InovAtiva Hub), do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações e do Sebrae (co-executor do InovAtiva Hub); as 

iniciativas setoriais, no setor financeiro (programa LIFT do BACEN), no agribusiness (Agro 

Hub Brasil, do MAPA e EMBRAPA). Para garantir a atuação articulada entre esses 

agentes, em nível federal, foi criado, pelo Decreto 10.122, de 2019, o Comitê Nacional de 

Iniciativas de Apoio a Startups. 

O fomento ao empreendedorismo está imbricado com um cenário regulatório 

propício à implementação de novas tecnologias e novos serviços. Por este e outros 

motivos ligados ao fortalecimento da indústria nacional de TICs, IoT, de semicondutores 

e outras, a presente seção aborda medidas abrangentes e transversais para oferecer 

condições inovadoras para a produtividade e competitividade brasileira voltada à 

inovação de bens, processos e serviços. 

I. ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 O Sistema Nacional de Propriedade Intelectual (SNPI) se apresenta pouco efetivo, 

ou seja, não tem capacidade plena de fazer ou executar sua missão (eficácia) da melhor 

maneira possível (eficiência). Os desafios nacionais mapeados foram traduzidos em nove 

macro causas que contribuem diretamente para o problema da pouca efetividade do 

sistema dos Direitos de PI. São eles: desequilíbrios nos usos do sistema de PI 

relacionados à subutilização e à sobreutilização dos direitos de PI; empresas e demais 

atores do ecossistema de inovação e criação não possuem visão estratégica de PI; 

carência de profissionais com competência em PI; dificuldade de acesso e complexidade 

de registro em alguns segmentos de PI; carência de especialização em PI no sistema 

judiciário; violação dos direitos de PI; predominância de ações isoladas, de curto prazo e 

descontinuas do governo na área de PI; inserção internacional do Brasil pouco estratégica 

na área de PI; e necessidade de modernização dos marcos legais de PI. 
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 Com o problema mapeado, os Decretos nº 9.931, de 2019 e 10.617, de 2021 

reestruturaram o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual e foram retomadas 

suas atividades com o objetivo de coordenar a atuação do Governo federal no tema 

propriedade intelectual e a implementação da Estratégia Nacional de Propriedade 

Intelectual.  

A Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) foi desenvolvida no 

âmbito do Grupo Interministerial, com ampla participação dos setores envolvidos, e 

consolidada por meio do Decreto n˚ 10.886, de 2021. A ENPI foi formulada com o objetivo 

de alcançar um Sistema Nacional de Propriedade Intelectual efetivo e equilibrado, que 

seja amplamente conhecido, utilizado e observado, que incentive a criatividade, os 

investimentos em inovação e o acesso ao conhecimento, visando ao aumento da 

competitividade e ao desenvolvimento econômico e social. 

 A ENPI prevê 210 ações a serem realizadas ao longo de dez anos. Tais ações 

foram organizadas em sete eixos estruturantes: PI para a Competitividade e o 

Desenvolvimento; Disseminação, Formação e Capacitação em PI; Governança e 

Fortalecimento Institucional; Modernização dos Marcos Legais e Infralegais; Observância 

e Segurança Jurídica; Inteligência e Visão de Futuro; e inserção do Brasil no Sistema 

Global de PI. 

A ENPI é executada em Planos de Ação bienais. Está em implementação o Plano 

de Ação 2021-2023, publicado na Resolução GIPI nº 2, de 1º de julho de 2021. A 

implementação das ações irá contribuir para que a ENPI alcance as seguintes metas: 

● A contribuição direta de setores produtivos intensivos em propriedade intelectual 

ao Produto Interno Bruto do Brasil deverá superar o percentual de 30%; 

● O percentual de empresas inovadoras que se utilizam de algum método de 

proteção para a inovação deverá alcançar 80%; e 

● O Brasil deverá figurar entre as 10 nações com maior número de pedidos 

depositados para proteção de direitos de propriedade intelectual. 
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A construção da ENPI foi iniciada com a constituição do Grupo Técnico (GT) em 

2019 pelo GIPI. Na proposta, foi prevista interlocução previa com o setor público e 

privado; consulta pública da proposta preliminar, com sugestões de instrumentos e 

prioridades; e a elaboração da proposta final e em conjunto com seu primeiro plano de 

ação. O GT finalizou a primeira etapa dos trabalhos, com um diagnóstico do SNPI, 

identificando seu problema central, suas possíveis causas, seus efeitos e evidências 

destes. 

Com essa etapa finalizada, foram realizadas oficinas dirigidas com stakeholders-

chave para validar o diagnóstico e coletar sugestões de ações. Na sequência, foram 

realizados estudos, análises e entrevistas bilaterais com stakeholders que também 

consideraram como benchmarking iniciativas adotadas por outros países nessa temática, 

tendo em conta as necessidades e especificidades da realidade brasileira. O texto 

alinhavado pelo GT foi colocado em consulta pública para que a sociedade se 

manifestasse quanto às propostas apresentadas, resultando em ajustes na versão final da 

Estratégia. 

Até o mês de setembro de 2022, 8% das ações previstas no Plano de Ação 2021-

2023 da ENPI foram concluídas e 74% destas estão em execução. O Eixo com percentual 

de ações mais avançado é o 4, dedicado à modernização do marco legal da propriedade 

intelectual, onde estão sendo discutidos em Diálogos Técnicos do GIPI com especialistas 

nas áreas alguns temas prioritários e objeto de disputas frequentes em propriedade 

intelectual. Na média, os demais eixos estão com percentual de conclusão próximo a 

50%, como era esperado para esse momento no cronograma de execução do Plano. Nos 

próximos tópicos serão destacadas algumas das principais entregas realizadas sob o 

guarda-chuva da ENPI. 
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1. Aceleração do exame de patentes (redução do backlog, PPH e anuência prévia) 

Os usuários que pediam proteção de suas patentes no INPI tinham que esperar, 

em média, um período superior a 10 anos para terem suas patentes concedidas. Para as 

patentes do setor de medicamentos, existia insegurança jurídica ainda maior em função 

da participação obrigatória da ANVISA no processo de análise da patente, que nem 

sempre estava alinhada ao exame do INPI. Isso resultava em falta de previsibilidade e 

insegurança no processo de exame de patentes de medicamentos. Como consequência 

da demora e da insegurança em torno do processo de exame, o Brasil sofreu uma 

redução nos índices anuais de pedidos de patentes (desestímulo). Muitas vezes as 

tecnologias das patentes concedidas já são obsoletas ou sem valor de mercado em 

função do ciclo de vida curto, quando concedidas, e o sistema brasileiro de PI perde a 

credibilidade com a demora excessiva no exame. 

Para reduzir o prazo de espera da concessão de patentes e prover maior 

segurança jurídica e previsibilidade ao processo de exame de patentes, foram tomadas 

uma série de medidas, com destaque para três iniciativas. 

O prazo de espera para concessão de patentes tinha como principal causa o 

acúmulo de pedidos de patentes pendentes de exame (backlog de patentes), por isso foi 

estruturada um força-tarefa com servidores do INPI e elaborado o Plano de Combate ao 

Backlog, com procedimentos mais ágeis que se aproveitam de partes de exame da 

mesma família de patentes depositadas em outros escritórios de patentes internacionais, 

a fim de reduzir a fila de pedidos acumulados e, por consequência, o tempo de espera 

para concessão das patentes.  

Os pedidos de patentes são examinados na ordem cronológica de depósito, 

exceto alguns casos preferenciais que podem se aproveitar para passar à frente na fila. 

A maior parte do tempo, após o depósito, o pedido aguarda para ter o exame iniciado, ou 

seja, aguarda na fila a primeira ação do INPI. O tempo em que o pedido passa sendo 

examinado, desde a primeira ação do INPI até a decisão não é compõe a maior parte do 

tempo no processo de espera até a concessão de uma patente. Por essa razão, reduzir a 
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fila de pedidos pendentes de forma rápida é essencial para reduzir o tempo de concessão 

de patentes.  

Após a implementação do Plano de Combate ao Backlog, o acúmulo de pedidos 

foi reduzido em 89% até o mês de setembro de 2022, e o prazo médio de espera para 

concessão das patentes em primeira instância, contado a partir do pedido de exame, está 

em 4 anos, similar aos países mais avançados. 

A segunda medida tratou de acordos de compartilhamento de exames com 

escritórios estrangeiros parceiros, chamados de PPH (Patent Prossecution Highway), que 

foram expandidos pelo INPI para acelerar o exame e a concessão de patentes no Brasil, 

a partir do aproveitamento de documentos que já tenham sido utilizados por escritórios 

no exterior, sem prejuízo da análise de competência do examinador do INPI. Os pedidos 

de patentes que cumprem os requisitos e são analisados no contexto dos acordos de 

PPH estão com prazos de espera significativamente reduzidos, durando em torno de 230 

dias a contar do requerimento de exame com prioridade do PPH. Atualmente, os acordos 

de PPH assinados pelo INPI abrangem parcerias com escritórios de patentes de 42 países 

e 96% dos pedidos de patente com requerimentos PPH são deferidos, uma alta 

probabilidade de concessão da patente por essa via de exame prioritário.  

Por fim, foi revogado o art. 229-C da Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 

9.279/1996), que fundamentava a questionada competência da ANVISA para emitir 

parecer de anuência prévia ao exame dos pedidos de patentes de medicamentos pelo 

INPI. A revogação do dispositivo eliminou qualquer possibilidade de participação de 

caráter vinculante da ANVISA na análise de patentes. Com a revogação do art. 229-C, 

acabaram as controvérsias sobre a participação obrigatória da ANVISA no processo de 

exame das patentes de medicamentos. Os pedidos não mais precisam ser encaminhados 

pelo INPI à ANVISA para análise, reduzindo a burocracia no processo de exame, o que 

resultou na redução do tempo de exame das patentes de medicamentos e no aumento 

da segurança jurídica e da previsibilidade dos processos de patentes de medicamentos. 

A participação da ANVISA é permitida como subsídio (não vinculante), para consideração 

do INPI como qualquer outro terceiro interessado no processo. O art. 229-C foi revogado 
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pela Medida Provisória nº 1040, de 2021, convertida na Lei nº 14.195, de 26 de agosto 

de 2021. Após a revogação do dispositivo, 1.284 pedidos de patentes que aguardavam 

manifestação da ANVISA para prosseguimento do exame pelo INPI, foram retornados ao 

Instituto. 

2. Ratificação de tratados multilaterais de propriedade intelectual 

O sistema de proteção da propriedade intelectual é territorial, ou seja, para que 

um ativo de PI esteja protegido no exterior, ele precisa ser depositado ou registrado no 

escritório de PI de cada país onde há interesse de mercado da empresa inovadora. O 

processo de depósito e registro em vários países pode ser demorado e custoso. A fim de 

simplificar e reduzir os custos de proteção da propriedade intelectual das empresas 

brasileiras inovadoras e exportadoras, o Brasil já é membro de sistemas internacionais de 

proteção administrados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), 

como o PCT (para patentes) e o Madri (para marcas), e está em processo interno de 

adesão a outros sistemas internacionais da OMPI, como o de Haia (para Desenhos 

Industriais) e o de Budapeste (para o depósito internacional de material biológico e 

microorganismos vivos). Enquanto a adesão ao Acordo de Madri foi concluída no ano de 

2019, o Acordo de Haia e o Tratado de Budapeste aguardam apreciação pelo Congresso 

Nacional. 

Ao aderir a tais sistemas internacionais da OMPI, o Brasil tem a oportunidade de 

aprimorar seus serviços e passa a seguir padrões internacionais de processamento dos 

direitos de PI previstos em cada acordo, além de garantir reciprocidade na simplificação 

de tais procedimentos aos ativos de PI das empresas brasileiras que exportam seus 

produtos e serviços e aos ativos das empresas estrangeiras que entram no mercado 

brasileiro. A simplificação e redução de custos se dá a partir de um pedido único 

centralizado e elaborado em um único idioma (reduz custos de documentações e 

traduções), o qual poderá ser distribuído a vários países de interesse do titular; e da 

padronização do procedimento e das datas (paga-se apenas uma taxa de depósito 

internacional e evita-se diferenças nos prazos de depósito e registro entre os diferentes 

países, facilitando a gestão destes ativos nos diferentes mercados).  
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No caso do Tratado de Budapeste, quando completado o processo de acessão, 

será possível que instituições nacionais qualificadas e interessadas se constituam como 

instituição depositária de material biológico localizada no Brasil, simplificando e reduzindo 

custos para empresas e pesquisadores de biotecnologia que atualmente precisam enviar 

o material biológico objeto de pedido de patente para ser depositado no exterior. 

Após a adesão ao Protocolo de Madri (sistema internacional de marcas), por 

exemplo, foram realizados 383 pedidos de registro de marcas brasileiras no exterior em 

635 classes, representando uma média de 1,7 classes por pedido. Em contrapartida, 

28.229 pedidos, em 66.805 classes, de marcas estrangeiras foram registrados no Brasil 

via Protocolo de Madri, configurando uma média de 2,4 classes por pedido. O tempo para 

o registro de marcas sem oposição no INPI passou de 13 meses (2018) para 9 meses, 

enquanto pedidos que sofrem oposição são registrados em até 18 meses. Ou seja, houve 

redução na burocracia e simplificação no processo para o registro de marcas no exterior 

(em alguns casos chega a até 90% de redução de custo). O processo de acessão do 

Brasil ao sistema de Madri para marcas promoveu a maior proteção dos direitos e a 

garantia jurídica às empresas brasileiras em negócios no exterior e contribuiu para a 

melhora do ambiente de negócios com a aceleração do exame de marcas, com impacto 

sobretudo em PMEs.  

II. EMPREENDEDORISMO INOVADOR: APOIO ÀS STARTUPS 

BRASILEIRAS 

1. Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador 

Em 2019, o Subcomitê Ambiente Normativo de Startups do Comitê 

Interministerial para a Transformação Digital (CITDigital) - um grupo formado pelos 

Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, outros 

órgãos públicos e a sociedade civil organizada - discutiu como melhorar o ambiente de 

negócios, facilitar o investimento em startups, além de tratar de aspectos ligados a 

relações de trabalho e compras públicas. 
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O objetivo foi identificar os gargalos que impedem a criação, crescimento e 

expansão dessas empresas e, com isso, propor melhorias normativas e também de 

mecanismos de estímulo às startups. Ao longo desse período, foi realizada uma série de 

reuniões de trabalho com a participação de cerca de 50 instituições privadas e mais de 

20 instituições públicas. No total, mais de 160 pessoas participaram das discussões. O 

conjunto de propostas e questionamentos elaborados foram submetidos a uma consulta 

à sociedade, que recebeu mais de 700 respostas e contribuições, oriundas de 163 

municipalidades distribuídas em 25 Unidades da Federação. 

Todos esses insumos orientaram a elaboração do PLP 249, de 20, por parte dos 

Ministério da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações, que foi enviado ao 

Congresso Nacional em 12 de outubro de 2020. O projeto foi apreciado por uma 

Comissão Especial no Parlamento e, como resultado, foi sancionado o Marco Legal das 

Startups e do Empreendedorismo Inovador, por meio da Lei Complementar n˚. 182 em 

1º de junho de 2021. A medida visa fomentar a criação de empresas inovadoras no seu 

modelo de negócio, produto ou serviço. 

A Lei Complementar estabelece os princípios e as diretrizes das startups e do 

empreendedorismo inovador, para a atuação da administração pública no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Apresenta medidas de fomento 

ao ambiente de negócios e ao aumento da oferta de capital para investimento em 

empreendedorismo inovador. Disciplina, também, a licitação e a contratação de soluções 

inovadoras pela administração pública. 

As startups foram conceituadas com organizações empresariais ou societárias, 

nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a 

modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. Essas empresas devem ter 

receita bruta anual de até R$ 16 milhões e até dez anos de inscrição no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica (CNPJ). Além disso, elas precisam declarar formalmente, em seus 

atos constitutivos, que aplicam inovação em seus produtos, serviços ou em seu modelo 

de negócio. 
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Uma das formas de as startups realizarem a autodeclaração formal de que 

aplicam inovação é por meio do regime especial de abertura de empresas Inova Simples, 

instituído em 2019 por meio da Lei Complementar n˚. 167, de 2019. O Inova Simples é 

um processo simplificado de formalização do negócio que concede às iniciativas 

empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem como empresas 

de inovação tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criação, formalização, 

desenvolvimento e consolidação como agentes indutores de avanços tecnológicos e da 

geração de emprego e renda. Mais uma vez, parte-se da confiança na autodeclaração do 

empresário. 

Além do rito simplificado de abertura de empresas e do fornecimento do CNPJ 

da empresa em minutos, o regime Inova Simples tem como benefícios a maior facilidade 

de acesso à crédito; a possibilidade da comercialização experimental de produtos e/ou 

serviços; e o exame prioritário de marcas e patentes.  

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) editou a Portaria INPI/PR nº 

365, de 13 de novembro de 2020, que dispõe das solicitações em caráter prioritário das 

iniciativas empresariais inscritas no Inova Simples. Até o mês de agosto de 2022, foram 

abertas 1.056 empresas no regime do Inova Simples, com economia estimada de R$ 580 

mil somente para esses empreendedores, considerando o custo eliminado com taxa de 

registro na Junta Comercial e assinatura eletrônica.   

2. Maior segurança jurídica a investidores 

O Marco Legal das Startups traz inovações importantes que permitiram o 

aumento de produtividade e competitividade dessas atividades no País, incluindo a 

possibilidade de criação de programas de ambiente regulatório experimental (‘sandbox 

regulatório’), reforço da segurança jurídica para o investimento nessas empresas 

nascentes, além de dispor sobre a contratação pelo Estado de soluções inovadoras 

produzidas pelas startups.  

Entre as novas figuras de investimento, destaca-se a maior segurança jurídica 

para o chamado “investidor-anjo”, que não é considerado sócio nem tem qualquer direito 
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a gerência ou a voto na administração da empresa, não responde por qualquer obrigação 

da empresa e é remunerado por seus aportes. Trata-se de entendimento abrangente que 

o desvincula - salvo no caso de dolo, de fraude ou de simulação com o envolvimento do 

investidor - de obrigações ligadas aos sócios e acionistas, tais como aquelas de cunho 

trabalhista e tributário. 

Os investidores podem ser pessoas físicas ou jurídicas, além dos fundos de 

investimentos que também poderão investir, sendo que os investidores serão 

remunerados de acordo com o seu aporte, pelo prazo máximo de sete anos. O valor 

investido pode ser remunerado por meio de valor pago de forma corrente ou pela 

conversão do investimento em participação societária. Os investimentos poderão ser 

realizados na forma de contrato de opção de subscrição, contrato de opção de compra, 

debênture conversível, contrato de mútuo conversível e contrato de investimento anjo. 

3. Sandbox regulatório (ambiente regulatório experimental) 

O Marco Legal das Startups conceitua o ambiente regulatório experimental, o 

chamado “sandbox regulatório”, no seu art. 2º, inciso II, como "o conjunto de condições 

especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes possam receber 

autorização temporária dos órgãos ou das entidades com competência de 

regulamentação setorial para desenvolver modelos de negócios inovadores e testar 

técnicas e tecnologias experimentais, mediante o cumprimento de critérios e de limites 

previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade reguladora e por meio de 

procedimento facilitado". 

Dessa forma, órgãos ou agências com competência de regulação setorial, 

isoladamente ou em conjunto, podem afastar normas de sua competência para que 

empresas inovadoras experimentem modelos de negócios inovadores e testem modelos 

de negócios e tecnologias, com acompanhamento do regulador.  

Os órgãos e agências competentes ficam responsáveis por definir os critérios de 

seleção das empresas participantes do sandbox regulatório, bem como as normas que 

poderão ser suspensas e o período de duração de cada programa. A medida trará maior 
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segurança jurídica para startups e empresas inovarem, preservando e apoiando a 

modernização do quadro regulatório. 

4. Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) 

Para permitir a implementação de soluções inovadoras no Poder Público, o Marco 

Legal das Startups trouxe regras diferenciadas de licitações e de contratos que visam 

resolver demandas públicas que exijam solução inovadora com emprego de tecnologia e 

promover a inovação no setor produtivo por meio do uso do poder de compra do Estado.  

Esta modalidade licitatória cria o Contrato Público para Soluções Inovadoras 

(CPSI), em que a Administração poderá remunerar o desenvolvimento e/ou teste da 

solução selecionada, até o teto de R$ 1,6 milhão. O período experimental de contratação 

durará até doze meses, podendo ser prorrogado por igual período. De acordo com o art. 

13 do Marco, "a administração pública poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas, 

isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções inovadoras por elas 

desenvolvidas ou a ser desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico (...)."  

A delimitação do escopo da licitação não precisará indicar o produto, uma vez 

que poderá se limitar a apenas caracterizar o problema a ser resolvido (“desafio”) e os 

resultados esperados, além dos desafios tecnológicos a serem superados (art. 13, 

parágrafo primeiro). 

Caso a solução seja satisfatória, a Administração poderá firmar, sem nova 

licitação, contrato para o fornecimento do produto, do processo ou da solução resultante 

do CPSI ou, se for o caso, para integração da solução à infraestrutura tecnológica ou ao 

processo de trabalho da Administração Pública, com valor máximo de R$ 8 milhões. 

5. Fomento a atividades de PD&I 

Por meio do art. 9º do Marco Legal das Startups, autorizou-se que as empresas 

que possuam obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 

(PD&I), decorrentes de outorgas ou de delegações firmadas por meio de agências 

reguladoras, ficam autorizadas a cumprir seus compromissos com aporte de recursos em 
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startups por intermédio de fundos patrimoniais, fundos de investimentos em participações 

(FIP) e por meio de investimento em programas, editais ou concursos gerenciados por 

instituições públicas para financiar e acelerar as startups. 

6. Programas de Aceleração de Startups 

Para além das medidas regulatórias mencionadas acima, o governo brasileiro 

desenvolveu uma agenda para apoio ativo das startups, criando condições para ampliar 

a competitividade das empresas nascentes e gerar retorno para a sociedade na forma da 

prestação de novos serviços, produtos ou processos inovadores. Veja abaixo as principais 

iniciativas desenvolvidas com o apoio estratégico do Ministério da Economia: 

a) InovAtiva Brasil e InovAtiva de Impacto Socioambiental 

O InovAtiva Brasil consiste no maior programa de aceleração de startups da 

América Latina. Desde sua criação, o InovAtiva Brasil já acelerou mais de 2.600 startups, 

distribuídas entre cerca de 890 cidades de todas as Unidades da Federação. Juntos, o 

InovAtiva Brasil e o InovAtiva de Impacto já aceleraram mais de 2.800 startups.  

Considerando todas as iniciativas do hub InovAtiva, entre 2021 e 2022 foram 

realizados 1.273 atendimentos a startups. Um dos pilares do programa é a rede de 

mentores, formada por mais de 600 investidores, empreendedores experientes e altos 

executivos que atuam como voluntários oferecendo apoio e orientação às startups 

aceleradas.  

A qualidade do programa tem sido reconhecida: em 2016, o InovAtiva Brasil foi 

eleito a Melhor Aceleradora do país no Startup Awards, principal premiação do setor, 

promovida pela ABStartups; em 2017, o InovAtiva foi selecionado como benchmark 

mundial em inovação em política pública pelo Observatório da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Nos anos de 2019 e 2020, o 

programa ficou em primeiro lugar na categoria “Ecossistema”, pelo ranking “100 Open 

Startups”. Em 2021, a iniciativa recebeu a segunda colocação neste mesmo ranking. 
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b) StartOut Brasil 

O StartOut Brasil é um programa de internacionalização gratuito que apoia a 

inserção de startups brasileiras nos mais promissores ecossistemas de inovação do 

mundo. Desde a sua criação, o programa realizou 13 ciclos de internacionalização em 9 

países diferentes e atendeu mais de 250 startups, contando com profissionais experientes 

nos países de destino para garantir a melhor experiência aos empreendedores. Estima-

se que 174 negócios tenham sido facilitados, com um resultado de U$ 24,5 Milhões em 

negócios gerados. 

c) StartupPoint 

O StartupPoint é um portal virtual que reúne as principais iniciativas do Poder 

Executivo Federal, bem como dos serviços sociais autônomos, de apoio a startups. Até 

então, não existia um portal único em que o empreendedor brasileiro pudesse ter 

conhecimento das políticas públicas federais de apoio a startups.  

Dessa forma, em qualquer lugar do Brasil com acesso à internet, o empreendedor 

pode tanto verificar todas as iniciativas quanto identificar, através de um filtro de 

maturidade, quais políticas são específicas para o estágio do seu empreendimento. Entre 

2019 e 2022, foram cadastradas 30 novas iniciativas, realizadas por mais de 40 

instituições. 

O portal StartupPoint é fruto do trabalho colaborativo do Comitê Nacional de 

Iniciativas de Apoio a Startups, criado por meio do Decreto 10.122, de 2019, com o 

objetivo aprimorar o planejamento, a organização, o acompanhamento e coordenação 

integrada das iniciativas do Poder Executivo Federal direcionadas ao ecossistema de 

empreendedorismo inovador. O Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups é 

composto por doze instituições que atuam no apoio ao empreendedorismo inovador em 

âmbito federal e é liderado, alternadamente, pelo Ministério da Economia e pelo Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovações. O colegiado conta, ainda, com o apoio do Grupo 

Consultivo Técnico, composto por até dez representantes da sociedade civil, 

especialistas de notório saber na área de empreendedorismo e inovação. 
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III. ESTÍMULOS À INDÚSTRIA 4.0 

1. Internet das Coisas (IoT): livre concorrência e segurança da informação 

 Primeiramente, pode-se entender a internet das coisas (IoT, na sigla em inglês) 

como o ecossistema no qual os objetos físicos estão conectados e se comunicam entre 

si e com o usuário, por meio de sensores e softwares que transmitem dados por uma 

rede. Como exemplo, trata-se de sensores de monitoramento, drones para 

acompanhamento ou transporte de bens, wearables (smartwatches, óculos de realidade 

virtual), equipamentos de saúde (Saúde 4.0), equipamentos industriais inteligentes 

(Indústria 4.0), dentre outros.  

Estes equipamentos e sistemas assumirão enorme relevância, especialmente 

com a implantação da tecnologia 5G. De fato, a massificação da Internet das Coisas é 

essencial para que o país possa se beneficiar dos ganhos de produtividade e habilitar 

novos modelos de negócios que virão com a tecnologia 5G. Conforme cálculos do 

Ministério da Economia, o 5G pode gerar um acréscimo no PIB real de R$ 250 bilhões, 

somente no ano de 2035, e de R$ 1,1 trilhão em 2050, sendo essencial, portanto, adotar 

medidas que potencializem e acelerem sua implementação.46 

A IoT possui impacto transversal, permitindo ganhos de produtividade e 

flexibilidade em setores variados da agricultura, indústria e serviços, viabilizando, por 

exemplo, automação de processos produtivos, desenvolvimento de novos modelos de 

negócios, melhoria da efetividade de tratamentos de saúde (por meio do monitoramento 

contínuo de pacientes), aumento da capacidade de monitoramento e vigilância de áreas 

da cidade para mitigar situações de risco à segurança, redução do desperdício de 

energia, dentre outras muitas possibilidades que somente se tornarão claras com o 

desenvolvimento da tecnologia.47 

 
46 Conforme Nota Conjunta nº 5/2019/SEPEC-ME (Documento SEI n˚. 4066399). 
47 Estudo “Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil”, Relatório do Plano de Ação – Iniciativas e 

Projetos Mobilizadores. Bndes, 2017. Disponível na internet em: 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/269bc780-8cdb-4b9b-a297-53955103d4c5/relatorio -

final-plano-de-acao-produto-8-altera do.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m0jDUok. Acesso em: 5/11/2019. 
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Além disso, de acordo com a União Internacional de Telecomunicações 

(UIT/ONU), a IoT pode auxiliar no atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, auxiliando, por exemplo, em processos educacionais, na conservação da 

biodiversidade, no acesso à água, energia e cuidados de saúde, dentre outras 

contribuições.48 

Diante deste cenário, foi instituído por meio do Decreto n˚. 9.854, de 2019, o Plano 

Nacional de Internet das Coisas, que tem como objetivo implementar e desenvolver a 

Internet das Coisas no País, com base na livre concorrência e na livre circulação de 

dados, observadas as diretrizes de segurança da informação e de proteção de dados 

pessoais. O marco regulatório conceitua IoT e traz diretrizes para o desenvolvimento de 

outros normativos pelo MCTI, além de facilitar o trabalho de correção de distorções 

tributárias do setor de IoT, conforme exposto abaixo. Cria-se uma instância de 

governança participativa, com um canal de diálogo permanente para a tomada de 

medidas específicas para o desenvolvimento do setor. 

2. Comunicação máquina a máquina: desoneração de investimentos produtivos 

Indicados os atributos desta tecnologia, identificou-se, de modo claro, que as 

distorções tributárias setoriais existentes nestes produtos representavam entraves 

significativos à digitalização da economia brasileira, com relevantes prejuízos à inovação 

e à produtividade, tratando-se de ajuste regulatório que deveria ser levado a efeito com 

urgência. 

A Lei nº 14.108, de 2020, reduziu barreiras tributárias ao desenvolvimento da IoT 

no país. O objetivo foi o de contribuir para a massificação da internet das coisas (IoT), de 

forma a acelerar a digitalização da economia brasileira, com ganhos de produtividade e 

destravamento de novos modelos de negócios. Devido a seus impactos sobre a 

produtividade, a medida ainda contribuiria para a recuperação da economia no período 

imediatamente posterior à pandemia. 

 
48 Internet of Things Declaration to Achieve the Sustainable Development Goals. IoT Week Geneva, 2017. 
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As distorções tributárias representavam entraves relevantes à digitalização da 

economia brasileira, com prejuízos em relação à inovação e à produtividade, 

inviabilizando inúmeros modelos de negócios de IoT. A nova Lei reduziu a zero os 

encargos setoriais incidentes sobre o IoT, além de implementar a dispensa da obrigação 

de licenciamento de funcionamento prévio para estações de telecomunicações que 

integrem sistemas de comunicação máquina a máquina. Assim, a Lei viabilizou um melhor 

ambiente de negócios, com impactos muito positivos na produtividade e competitividade 

do país. Além da simplificação de procedimentos para avaliação da conformidade, há 

redução de tributos que eram destinados a finalidades diversas, reduzindo custos. 

Como medidas concretas estão: 

● redução à zero da taxa de fiscalização de instalação e da taxa de fiscalização de 

funcionamento, de estações de telecomunicações que integrem sistemas de 

comunicação máquina a máquina; 

● redução à zero da contribuição para o fomento da radiodifusão pública e da 

contribuição condecine, de estações de telecomunicações que integrem 

sistemas de comunicação máquina a máquina; 

● dispensa da obrigação de licenciamento de funcionamento prévio para estações 

de telecomunicações que integrem sistemas de comunicação máquina a 

máquina. 

3. Ampliação da governança para inovação produtiva 

a) Câmara da Indústria 4.0 

A Câmara Brasileira da Indústria 4.0 (Câmara I4.0) foi criada em 3 de abril de 

2019 com o objetivo de promover o diálogo entre atores do setor público e representantes 

dos setores industriais e da academia a fim de formular e implementar iniciativas públicas 

e privadas voltadas para a adoção de tecnologias 4.0 pela indústria brasileira. A reunião 

de diversos atores em um fórum comum proporciona a oportunidade de concentrar 

esforços em ações de maior impacto, mitigando a fragmentação e o sombreamento nas 
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políticas voltadas para o setor e promovendo a utilização mais eficaz e eficiente dos 

recursos disponíveis. 

Sua coordenação é compartilhada pelos Ministérios da Economia e da Ciência, 

Tecnologia e Inovações, com a participação de atores da sociedade nas estruturas de 

governança e nos Grupos de Trabalho (GT). 

Foram eleitos como desafios da Câmara I4.0: aumentar a competitividade e 

produtividade das empresas brasileiras por meio da Indústria 4.0; melhorar a inserção do 

Brasil nas cadeias globais de valor; introduzir o uso de tecnologias da Indústria 4.0 nas 

pequenas e médias empresas; garantir instrumentos para que soluções de empresas de 

base tecnológica, startups e integradoras possam ser ofertadas e disponibilizadas 

diretamente às empresas; assegurar estabilidade e volume de recursos a custo adequado 

para a implementação de iniciativas para a Indústria 4.0; identificar e desenvolver 

soluções para a Indústria 4.0 adequadas às empresas do parque produtivo brasileiro; 

evitar a sobreposição de esforços individuais de instituições públicas e privadas e 

pulverização de recursos para solucionar necessidades e demandas da Indústria 4.0 no 

Brasil. 

As soluções para os desafios propostos pela Câmara I4.0 estão consignadas em 

seu Plano de Ação, que contém as iniciativas propostas pelos GTs e aprovadas por seu 

Conselho Superior. Dentre os resultados está a elaboração de estudos técnicos sobre 

temas prioritários. Desde a sua criação, já foram publicados cinco estudos: 

● Arcabouço normativo para a implementação da Indústria 4.0 no Brasil; 

● Mapeamento das principais metodologias de aproximação entre o setor produtivo 

e as tecnologias 4.0; 

● Recursos humanos e educação para o mundo 4.0; 

● Segmentos ou nichos com maior potencial para o desenvolvimento tecnológico 

nacional; 

● Percepção das empresas sobre a normalização técnica para a Indústria 4.0 no 

Brasil. 
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Dentre as medidas articuladas e/ou apoiadas pela Câmara, menciona-se: 

● Linhas de crédito para tecnologias da indústria 4.0 pela FINEP e pelo BNDES. 

● Lançamento da Fase 3 (Smart Factory) do Brasil Mais. 

● Lei de desoneração de IoT (comunicações máquina-máquina; M2M). 

● Disponibilização de cursos EAD para educação 4.0 nas plataformas SENAI. 

● Implantação pela ABDI de 10 testbeds, sendo 8 em ICT e 2 em empresas, para 

capacitação de profissionais da indústria 4.0. 

● Implantação do Centro Afiliado para a 4ª Revolução Industrial do Fórum 

Econômico Mundial instalado (C4IR Brasil). 

● Lançamento do Programa IA2 MCTI - Projetos de pesquisa e desenvolvimento 

orientados ao desenvolvimento de soluções em Inteligência Artificial). 

b) Criação do C4IR Brasil 

O Fórum Econômico Mundial inaugurou o Centro para a 4ª Revolução Industrial 

em São Francisco (C4IR) em 2017 para fomentar o avanço da aplicação de tecnologia na 

produção das empresas e indústrias a nível global. Visa ser um espaço multissetorial de 

cooperação entre atores governamentais, empresas, sociedade civil e pesquisadores, 

com vistas a contribuir para a formulação de políticas públicas e parcerias para o 

desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras de maneira ética e inclusiva. 

Desde então foi criada a Rede Global C4IR com a instalação de Centros C4IR 

gerenciados diretamente pelo Fórum na China, Índia e Japão e de outros Centros 

Afiliados em parcerias com governos de diferentes países pelo mundo. 

Nessa linha, foi criado o Centro Afiliado para a Quarta Revolução Industrial no 

Brasil (C4IR Brasil), que entrou em operação em 2020, a partir da parceria público-privada 

entre o Fórum Econômico Mundial, Governo Federal do Brasil, Governo do Estado de São 

Paulo e a iniciativa privada. Desde então, as instituições atuam no desenvolvimento de 

políticas públicas em três áreas tecnológicas de grande impacto: Inteligência Artificial e 

Aprendizado de Máquina; Internet das Coisas e Transformação Urbana; e Política de 

Dados. 
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A sede do Centro fica no campus do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

na cidade de São Paulo. O comitê gestor é composto pelo IPT, pela ABDI, e por agentes 

do setor privado. O C4IR Brasil integra a rede de governança global de tecnologia junto 

com China, Japão, Índia, Colômbia, Israel e Emirados Árabes. 

O C4IR Brasil lançou 3 guias importantes para o tema da Indústria 4.0: 

● IoT: Guia de Manutenção preditiva, com base em 3 protótipos com AstraZeneca; 

Eletrobrás e Selco. Objetivo: evitar a quebra de máquinas, poupando tempo e 

recursos humanos e financeiros; 

● Inteligência Artificial (IA): Toolkit brasileiro do AI Procurement in Box, guia para 

compras públicas de IA. Objetivo: orientar gestores públicos a realizarem compras 

éticas e responsáveis de IA aumentando a confiança da sociedade nessas 

soluções e a inovação; 

● Política de dados: protótipo na área de saúde para testar um modelo de 

governança de dados com uso de telemedicina (pacientes pós-covid). Objetivo: 

tornar o fluxo de informações sobre pacientes mais fluido e seguro, 

potencializando seus tratamentos. 

4. Inovação em Micro, Pequenas e Médias Empresas: Programa Brasil Mais 

As micro e pequenas empresas constituem-se em vetores de geração de 

emprego e renda de grande importância para a economia brasileira. De acordo com 

estudo realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em 

conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV)49, esse segmento responde por 30% do 

PIB e por mais de 50% dos postos de trabalho existentes no país. 

Entretanto, fatores como a ausência de uma cultura voltada à inovação e à 

melhoria contínua de processos, a baixa intensidade tecnológica e a baixa qualificação 

 
49 ABDI. Jornada Digital: Maturidade digital das MPEs brasileiras. Disponível em: https://api.abdi.com.br/file-

manager/upload/files/Mapa_da_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o_das_MPEs_Brasileiras__1___1_.pdf. Acesso 

em: 5 out. 2022. 

https://api.abdi.com.br/file-manager/upload/files/Mapa_da_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o_das_MPEs_Brasileiras__1___1_.pdf
https://api.abdi.com.br/file-manager/upload/files/Mapa_da_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o_das_MPEs_Brasileiras__1___1_.pdf
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média dos trabalhadores e gestores se manifestam em baixa produtividade e 

competitividade.  

Contribuem para este cenário o pouco conhecimento do potencial da 

transformação digital na melhoria dos processos internos e na interação com clientes e 

fornecedores e as dificuldades enfrentadas pelos empresários para identificar, escolher 

e adquirir as soluções mais adequadas dentre as disponíveis no mercado. Além disso, 

destaca-se a oferta relativamente baixa de produtos formatados para atender às 

necessidades específicas desse segmento, em termos de complexidade e de custo de 

aquisição.   

O Brasil Mais é uma política pública que visa aprimorar as capacidades gerenciais 

e digitais das empresas brasileiras, promovendo melhorias rápidas a baixo custo para os 

empresários e que garantam resultados consistentes no aumento da produtividade e da 

competitividade. O programa oferece soluções para melhorar a gestão, implementar 

processos inovadores e reduzir desperdícios em micro, pequenas e médias empresas 

dos setores de indústria, comércio e serviços. 

Trata-se do maior programa da América Latina voltado para o aumento da 

produtividade de micro, pequenas e médias empresas. Desde novembro de 2020 já 

impactou mais de 100.000 negócios de vários segmentos em todo o país, com 

atendimento de entrada direcionado para melhoria de práticas gerenciais e otimização da 

linha de produção, aumento do faturamento e redução de custos e manufatura enxuta, 

transformação digital e digitalização das linhas de produção, envolvendo Governo 

Federal, Sebrae e SENAI. 

As empresas atendidas pelo eixo do Sebrae tiveram um aumento médio de 24% 

da sua produtividade e um aumento real de faturamento de 11%, descontando a inflação. 

As empresas atendidas pelo eixo do SENAI tiveram um aumento médio de 42% da sua 

produtividade na linha de produção, 31% de redução de perdas materiais e retorno do 

investimento em 1 mês e meio. 
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IV. ESTÍMULOS À INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES 

1. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 

Semicondutores (PADIS) 

A escassez de componentes com semicondutores, em 2020 e 2021, revelou a 

importância de uma cadeia de suprimentos estável e resiliente para esses produtos, uma 

vez que a escassez global de chips vem impossibilitando a produção de veículos, pois os 

automóveis e caminhões contam com elevado grau de eletrônica embarcada. A crise 

revelou uma oportunidade para o desenvolvimento da indústria no Brasil, por ser mais 

próxima e amigável para os demais países consumidores. 

Instituído na Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS compõe parte 

das políticas públicas industrial e de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) buscando 

beneficiar, nos termos da citada Lei e de sua regulamentação, pessoas jurídicas 

(empresas) que realizem investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) 

nos setores de semicondutores e displays (mostradores de informação). 

De modo a estimular a indústria de semicondutores, as Leis n˚ 13.969, de 2019 e 

14.302, de 2022 renovaram o PADIS e procuraram simplificar e desonerar o ecossistema 

de apoio à produção de semicondutores; estimular o investimento privado e acesso a 

linhas de financiamento para ampliação de infraestrutura produtiva e tecnológica; 

simplificar os processos de importação e exportação; Habilitação para todas as atividades 

relacionadas a semicondutores, displays e células fotovoltaicas, de insumos à inteligência 

artificial, incluindo: fabricantes e desenvolvedores; projetos de investimento, para a fase 

pré-operacional, por 24 a 36 meses; e ICTs. Trata-se de medida recém implementada, 

cujos resultados espera-se observar a partir de 2023. Veja abaixo os resultados do PADIS:  
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Figura – Resultados do PADIS 

 

Fonte: MCTI, 2022 (Portal do PADIS)50 

 

Em complemento, a Instrução Normativa RFB nº 1.976, de 2020, estabeleceu 

novos procedimentos para habilitação ao PADIS e o Decreto 10.615, de 2021, 

regulamentou o PADIS. Dentre as novidades, se destaca:  

(i) a redução a zero do PIS/PASEP, COFINS, incidentes sobre a receita bruta 

decorrente da venda, no mercado interno, à pessoa jurídica habilitada no PADIS nas 

categorias descritas no decreto;  

(ii) redução a zero do II, incidente sobre matéria-prima e insumos importados por 

pessoa jurídica habilitada no PADIS e sobre máquinas, aparelhos, instrumentos, 

equipamentos e ferramentas computacionais (softwares), para incorporação ao seu ativo 

imobilizado, destinados às atividades de que trata o art. 11 do Decreto; 

 
50 MCTI. Acompanhe o PADIS. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-

mcti/padis. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/padis
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/padis
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(iii) redução a zero da alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico destinada a financiar o programa de estímulo à interação universidade-

empresa para o apoio à inovação, de que trata o art. 2º da lei nº 10.168, de 29 de 

dezembro de 2000, nas remessas destinadas ao exterior para pagamento de contratos 

relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de 

tecnologia e prestação de assistência técnica, quando efetuadas por pessoa jurídica 

habilitada no PADIS e vinculadas às atividades de que trata o art. 11; 

(iv) a pessoa jurídica habilitada no PADIS faz jus a crédito financeiro calculado 

sobre o dispêndio efetivamente aplicado no trimestre anterior em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

2. Programa Brasil Semicondutores: construindo um ecossistema de inovação 

O Ministério da Economia, por meio da Portaria SEPEC/ME nº 9.035, de 17 de 

setembro de 2021, criu o grupo “Made in Brazil Integrado – MiBI”, que, no âmbito do GT 

de Semicondutores, elaborou estudo, com diagnóstico global e brasileiro, levantamento 

da oferta de semicondutores no país e da demanda destes componentes pelo setor 

automotivo; e plano de ação, com proposição de eixos de atuação e respectivas medidas, 

visando à ampliação da oferta de circuitos integrados competitivos desenvolvidos ou 

fabricados no País, com foco na atração de fabricantes e de centros de desenvolvimento. 

A indústria de semicondutores no mundo está concentrada na Ásia. Os países que 

se destacam na produção de CI são: China, Irlanda, Malásia e Taiwan (21,7% de 

participação em 2015), e Coreia Sul (20,5%). 

A competição para atrair fábricas de semicondutores afeta tanto o reshoring 

quanto a expansão da produção. Poucas fábricas são construídas hoje sem algum tipo de 

apoio público. O tratamento fiscal favorável para os gastos das empresas com P&D é a 

maior e mais comum medida de apoio à indústria de semicondutores no mundo. Esse 

apoio está cada vez mais amplo, com a grande maioria dos países da OCDE tendo uma 

ou mais dessas medidas em vigor.  
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Segundo a OCDE, o apoio orçamentário total de governos para o setor de 

semicondutores foi superior a US$ 50 bilhões, entre 2014 e 2018, sendo que, para as 21 

principais empresas mundiais de semicondutores o valor total foi de US$ 36 bilhões, em 

igual período. Destaque-se que, o apoio orçamentário é concentrado no topo, com as três 

maiores empresas - Samsung Electronics, Intel e TSMC - cerca de 54% do total. 

As políticas desenvolvidas nas últimas duas décadas viabilizaram a implantação no 

país de diversas empresas de design house (DH), de back-end de memórias DRAM, Flash, 

e-MMC e e-MCP, de componentes fotônicos, e de células e painéis fotovoltaicos e de 

eletrônica impressa. Dados da ABISEMI, indicam que o setor fatura mais de R$ 3,0 bilhões 

por ano e gera mais de 2.500 empregos qualificados. Os investimentos em infraestrutura 

fabril foram de cerca de US$ 2,5 bilhões e de mais de US$ 100 milhões em atividades de 

PD&I, no período 2007-2020. As principais empresas fabricantes dos referidos 

componentes e dispositivos no Brasil são: AData, Brasil Componentes, Cal-comp, HT 

Micron Semicondutores, e Smart Modular Technologies. 

Levantamento da demanda de módulos na indústria automotiva instalada no 

Mercosul para o ano de 2023, totalizou cerca de 100 milhões de módulos de demanda 

no setor automotivo do Mercosul. São 67 módulos divididos em 6 perfis de aplicação, 

além de 9 para perfis diferentes.  

Tendo em vista a capacidade disponível pelos fabricantes locais de salas limpas, a 

alternativa que se configura como mais viável em uma primeira etapa de novos 

investimentos é a localização da produção de encapsulamento de chips para o setor 

automotivo, utilizando wafer importado, com o estabelecimento de joint ventures, 

parcerias estratégicas ou pela ampliação de contratos de fornecimento de wafers de 

componentes. Na sequência, deve-se buscar uma progressividade na localização de 

etapas de produção. 

Diante do diagnóstico, foi elaborado o Plano Brasil Semicondutores, amparado em 

6 eixos de atuação, para construção de um ecossistema produtivo interligado com um 

ecossistema de inovação: 1) simplificação e desoneração tributária no ecossistema de 
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apoio à produção de semicondutores; 2) apoio às instituições e iniciativas de P, D&I e ao 

fortalecimento do ecossistema de inovação; 3) promoção da capacitação e especialização 

acadêmica, técnica e científica de recursos humanos; 4) apoio ao investimento privado e 

acesso a linhas de financiamento para ampliação de infraestrutura produtiva e 

tecnológica; 5) melhoria do ambiente de negócios e simplificação dos processos de 

importação e exportação; e 6) fortalecimento da demanda do mercado interno como 

alavanca para promoção das exportações de componentes semicondutores. 

Para tanto, o Plano contempla: a) criação de um Conselho Gestor para 

acompanhamento e alinhamento de medidas; b) programas e projetos de interesse 

nacional na área de microeletrônica e semicondutores – mecanismo de privados para 

privados; c) inspeção física das mercadorias na importação e exportação na fábrica no 

Brasil; d) aprimoramento na Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, no tocante ao 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – 

PADIS. 

V. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) 

1. Política Industrial de TICs 

A Lei nº 8.248/1991, também conhecida como "Lei de Informática - LI", é o 

principal instrumento de incentivo ao setor da Tecnologia da Informação e Comunicação 

- TICs no Brasil. A Lei de Informática, nos seus moldes originais, concedia uma redução 

modal de 80% do IPI, dos bens incentivados, mediante o cumprimento das contrapartidas 

de realização de Investimentos em PD&I e de produção nos termos dos Processos 

Produtivos Básicos (PPB), entre outras. 

Contudo, a União Europeia (UE) apresentou em 31 de outubro de 2014 à 

Organização Mundial de Comércio (OMC) pedido de abertura de painel, WT/DS472, 

contra diversos Programas e Regimes brasileiros, dentre eles a Lei de Informática. 

Posteriormente o Japão também apresentou um pedido de abertura de painel nos 

mesmos termos, WT/DS497. Um dos aspectos da Lei de Informática condenados 

definitivamente pela OMC em 2019 foi a lógica como se dava redução do IPI, base do 
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desenvolvimento das empresas. Como o mecanismo de incentivo do Programa 

condenado pela OMC, a indústria afetada corria o risco de desestruturação. 

Diante dessa problemática, buscou-se estabelecer um outro mecanismo de 

incentivo, em substituição à redução do IPI na Lei de Informática, que permitisse a 

continuidade das atividades industriais afetadas, sem grandes impactos negativos ao 

setor.  

Para atingimento do objetivo, dentre outros assuntos, foi proposto o Projeto de 

Lei nº 4.805, de 2019, que, após intenso processo negociador do Congresso com os 

Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovação, foi convertido na Lei nº 

13.969, de 2019, após alguns vetos recomendados pelo ME, em especial para adequação 

aos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000. 

A Lei nº 13.969, de 2019, tratou de inovar no âmbito dos investimentos de 

empresas em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), referentes ao 

setor de tecnologias da informação e comunicação (TIC), do cumprimento de processo 

produtivo básico (PPB) e da consequente possibilidade de geração de crédito financeiro. 

Dessa forma, a Lei nº 13.969, de 2019, estabeleceu um crédito financeiro, no 

lugar da redução do IPI, em moldes aproximados aos já existentes em outros regimes 

governamentais. Como parte da regulamentação da Lei de Informática, que também 

passou a ser conhecida como a "Lei de TICs" em razão das modificações promovidas 

pela referida Lei, foram publicados os seguintes atos normativos: 

● Decreto nº 10.356, de 2020, que regulamenta as alterações da Lei nº 13.969/19; 

● Portaria Interministerial nº 4.546, de 2021, que dispõe sobre a habilitação ao 

regime de crédito financeiro; 

● Decreto nº 10.602, de 2021, que altera o Decreto nº 10.356, de 2020; e 

● Portaria Interministerial MCTI/ME nº 4.558, de 2021, que altera o anexo do Decreto 

nº 10.356, de 2020. 
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Após quase três anos de sua implementação, não se tem notícia de novos 

questionamentos da União Europeia ou do Japão, junto à OMC, sobre o mecanismo de 

créditos financeiros da Lei de Informática. 

Os gráficos abaixo demonstram o comportamento da indústria afetada entre os 

anos de 2015 e 2021: 

 

 

Pode-se observar que, nos anos de 2020 e 2021, após a implementação, há uma 

consistente estabilidade na indústria afetada, tanto em termos de faturamento real, quanto 

de produção física, o que indica o sucesso no cumprimento do objetivo das alterações 

legislativas e regulamentares. 
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É importante salientar que os recursos financeiros envolvidos no fomento às 

atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) relacionadas a esta 

legislação não se confundem com os recursos do orçamento da União, ou seja, o Estado 

não é detentor dos recursos provenientes desses normativos e muito menos pode 

interferir no repasse dos valores aos Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs). 

Trata-se de recurso privado - contrapartida pela renúncia fiscal concedida - que 

deve ser empregado na ordem de 5% do faturamento bruto obtido com a comercialização 

dos bens de informática, após deduções legais, e que precisam atender a regramentos 

específicos e demais normativos expedidos pelo MCTI ou pela SUFRAMA, quando se 

trata da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991. 

2. Processos produtivos básicos: remodelagem e redução do backlog 

Os Processos Produtivos Básicos - PPBs, são instrumentos aplicáveis à Lei de 

Informática e a outros programas. Alguns desses PPBs, mais especificamente o que se 

convencionou chamar de nested PPBs, foram alvos de questionamentos no âmbito da 

OMC. O termo refere-se aos PPBs que contêm requisito de uso de componentes e 

módulos produzidos de acordo com outros PPBs (PPBs “aninhados”).  

A União Europeia e o Japão alegaram junto ao organismo internacional que tais 

PPBs estavam em desacordo com as regras multilaterais de comércio (mais 

especificamente, com o Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT – e com o Acordo 

sobre Subsídios e Medidas Compensatórias – ASMC), o que estaria levando à 

"discriminação" de produtos similares importados, uma vez que ofereceriam vantagens a 

empresas e produtos nacionais em detrimento de mercadorias importadas. 

O painel da OMC entendeu que esse tipo de PPB constitui requisito de “conteúdo 

local”, condição vedada expressamente pelo Artigo 3 do Acordo sobre Subsídios e 

Medidas Compensatórias. Embora o Relatório do Órgão de Apelação - WT/DS472/AB/R 

e WT/DS497/AB/R, adotado pela OMC em 11 de janeiro de 2019, tenha revertido a 

condenação dos PPBs de forma ampla, a condenação relativa aos nested PPBs foi 

mantida. 
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Como, no entendimento final do Órgão de Apelação, os nested PPBs seriam 

graves, por violarem o Acordo sobre Subsídios, devendo ser corrigidos de imediato. Por 

este motivo, fez-se necessário alterar em 2019 as Portarias Interministeriais que 

contivessem o requisito em sua estrutura. 

A solução encontrada pelas equipes técnicas envolvidas foi retirar as 

referências à utilização de insumos "produzidos conforme outros PPBs", internalizando 

as etapas do PPB "aninhado" no PPB principal, com o objetivo de atender à decisão da 

OMC, aproveitando o ensejo para converter as regras produtivas para o formato de 

pontuação, que apresenta diversas vantagens em relação ao modelo tradicional. 

Uma das principais melhorias regulatórias está na possibilidade de introduzir, 

neste formato de PPB, etapas mais nobres da cadeia de valor, que vão além da simples 

fabricação e montagem, a exemplo das etapas de elaboração de projetos, pesquisa e 

desenvolvimento, design, software etc. Essa é uma mudança de entendimento conceitual 

que busca valorizar as atividades de empresas que executem etapas mais nobres na 

cadeia de valor. Além desta melhoria, destacam-se as seguintes: 

● Maior liberdade, flexibilidade e adaptabilidade das regras a diferentes modelos de 

negócios; 

● Relativização do poder de monopólio de fornecedores e prestadores de serviço; 

● Maior estabilidade e previsibilidade das regras dos PPBs; e 

● Métrica adequada para introdução de benefício proporcional no Programa. 

Além de assegurar o atendimento às determinações do organismo multilateral e 

evitar a aplicação de retaliações comerciais contra o Brasil, a conversão das Portarias 

Interministeriais que continham requisitos considerados impróprios pela OMC em PPBs 

de pontuação garantiu maior estabilidade e previsibilidade das regras produtivas, o que 

pode ser observado na evolução da carteira de pleitos de fixação ou de alteração: 
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Também em 2019, a equipe técnica da então Secretaria Especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade, apresentou proposta de alteração do 

normativo responsável por disciplinar a composição e o funcionamento do Grupo Técnico 

Interministerial de Análise de Processo Produtivo Básico - GT-PPB, para substituição do 

regramento anterior por instrumento adequado à realidade de uma administração pública 

mais ágil e eficiente. 

A atualização normativa, consubstanciada na Portaria Interministerial nº 32, de 15 

de julho de 2019, teve por objetivo conferir maior celeridade aos prazos de tramitação de 

pleitos de fixação e alteração de PPBs, destacando-se a fixação de prazos para 

manifestação das partes envolvidas e a criação de Reunião Extraordinária de Alto Nível 

Decisório para os casos de impasse no GT-PPB e processos cujo prazo de tramitação 

tenha superado os 120 (cento e vinte dias) previstos na legislação. 

As alterações procedimentais asseguraram maior fluidez ao procedimento, 

contribuindo para a diminuição do tempo médio de análise dos processos de fixação e 
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de alteração de PPBs e, consequentemente, para a diminuição do número de processos 

em carteira, demonstradas no gráfico acima. 

VI. PD&I NA ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM) 

A Lei de Informática também tem desdobramentos específicos na Amazônia. 

Trata-se da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, costumeiramente chamada de "Lei 

de Informática da Zona Franca de Manaus".  

O normativo tem como prerrogativa que todas as empresas que produzem bens 

e serviços de informática apliquem, anualmente, no mínimo 5% (cinco por cento) do seu 

faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização dos produtos 

incentivados, em atividades de pesquisa e desenvolvimento (PD&I) a serem realizadas na 

Amazônia, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, com base em proposta 

de projeto a ser apresentada à Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa. 

As empresas que investem em atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação na Amazônia Ocidental e no Estado do Amapá poderão pleitear isenção do 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e redução do Imposto sobre Importação - II 

para bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação. 

1. Intensificação do processo de inovação por meio de PD&Is 

Visando corrigir problemas ligados aos questionamentos realizados pela OMC e 

intensificar o processo de inovação na Amazônia Ocidental e Estado do Amapá (AMOA), 

foi publicado o Decreto 10.521, de 2020, que traz novas regras para a Lei de Informática 

e reafirmou os incentivos fiscais da ZFM.  

Nessa linha, as mudanças visam direcionar as empresas para uma economia 

inovadora, que promova o desenvolvimento sustentável. O normativo inova ao incluir 

além dos softwares e serviços de tecnologias da informação e comunicação, outros itens 

relacionados aos componentes eletrônicos semicondutores, dispositivos baseados em 

técnica digital, entre outros.  
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Em 2022, foi editado ato que altera parcialmente o Decreto nº 10.521, de 2020, 

com o objetivo de clarificar determinados pontos da legislação em vigor que tinham 

gerado divergências jurídicas.  

Dentre as inovações, o Decreto n˚. 11.127, de 2022, promove o ajuste das 

competências do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia 

(Capda) e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), acerca do 

estabelecimento de procedimentos de acompanhamento e fiscalização das atividades de 

PD&I; o saneamento de divergências jurídicas sobre as competências administrativas e 

análise de relatórios consolidados, bem como da limitação de escopo do Capda na 

realização de consultas públicas relacionadas à Lei nº 8.381, de 30 de dezembro de 1991, 

e o escalonamento das penalidades impostas às ICTs, incubadoras de empresas e 

aceleradoras, que estão inadimplentes com as suas obrigações legais, para otimizar o 

processo de penalização e evitar o descredenciamento automático em situações de baixa 

conformidade. 

Como parte do processo de regulamentação relacionado às obrigações previstas 

no art. 5º do Decreto nº 10.521, de 2020, o Ministério da Economia e a Suframa realizaram 

consulta pública e audiência pública para regulamentar o art. 33 do referido Decreto.  

Nos termos do art. 33, do Decreto 10.521, de 2020, “a apresentação e o 

julgamento dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e os procedimentos 

para o acompanhamento e a fiscalização das obrigações previstas no art. 5º serão 

realizados conforme regulamento, editado em ato conjunto do Ministro de Estado da 

Economia e do Superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

Suframa.” Tal redação foi dada pelo Decreto 11.127, de 2022, editado para trazer maior 

racionalidade normativa e delimitação de competências administrativas no tratamento da 

temática, que antes era regulada por meio de diferentes atores (ME/Suframa, Suframa ou 

Capda/ME) e atos normativos (portarias, portarias conjuntas ou resoluções). 

O novo normativo busca fortalecer as atividades de PD&I na Amazônia Ocidental 

e no Estado do Amapá; amadurecimento do ecossistema de inovação e 
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empreendedorismo da Amazônia Ocidental e do Estado do Amapá, e utilizar os incentivos 

da Lei de Informática para potencializar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). 

2. Aprimoramento no credenciamento de ICTs 

Parte do investimento em PD&I na região deve ocorrer por meio de convênios com 

ICTs públicas ou privadas da Amazônia Ocidental e do Amapá. Essas ICTs devem ser 

credenciadas pelo CAPDA para que possam captar recursos financeiros junto às 

empresas incentivadas na região. 

  O CAPDA é regulado atualmente pelos arts. 26 a 29 do Decreto nº 10.521, de 

2020. É um comitê coordenado pelo Ministério da Economia, com secretaria executiva 

exercida pela Suframa. Há integrantes de outros órgãos governamentais federais, dos 

governos dos estados da região, do Polo Industrial de Manaus e do setor acadêmico da 

região. 

  Nos últimos anos, houve intenso trabalho do Comitê com vistas a ampliar o número 

de ICTs credenciadas com sede em outras cidades além de Manaus-AM, tanto no Estado 

do Amazonas como nos demais estados da Amazônia Ocidental e no Estado do Amapá. 

Segundo informações da Suframa, há atualmente 52 ICTs e 4 Incubadoras credenciadas 

pelo CAPDA nesses cinco Estados, totalizando 131 unidades de ICTs e incubadoras 

credenciadas (uma ICT pode ter mais de uma unidade habilitada). 

  O Estado do Amazonas representa cerca de 80% do total de unidades. Em 2020, 

representava 90%. Nos últimos dois anos, portanto, o CAPDA vem trabalhando para 

credenciar mais ICTs e incubadoras de outras cidades além de Manaus-AM para que 

possam estar aptas a captar recursos para o desenvolvimento de projetos de PD&I na 

região. Houve aumento de 36% no número de unidades credenciadas. 

  Na parte de programas prioritários, as Resoluções do CAPDA proporcionaram um 

ambiente mais favorável para que as empresas incentivadas pudessem investir parte de 

suas contrapartidas por meio de aportes nesses programas, assim como melhorou 
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aspectos operacionais e de governança após processo de acompanhamento e 

monitoramento periódicos exercidos pelo CAPDA e pela Suframa. 

  A norma referente às aceleradoras, editada após processo de consulta pública e 

amplo debate com o ecossistema de PD&I local, complementa uma das competências 

básicas do Comitê, relativa à disciplina de regras para credenciamento e 

descredenciamento de ICTs, Incubadoras e de Aceleradoras – as duas primeiras já estão 

vigentes e oportunamente poderão ser aperfeiçoadas pelo Comitê. 

   As Portarias ME/Suframa nº 395, de 5/8/2019, e nº 280, de 31/7/2020, trataram de 

regras relativas ao cadastramento de firmas para executar a auditoria independente. A 

legislação introduziu, a partir do ano-base 2020, a obrigatoriedade de as empresas 

beneficiárias apresentarem, anualmente, relatórios consolidados e parecer conclusivo 

elaborado por auditoria independente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). Esse procedimento proporciona melhor eficiência na gestão da política, bem 

como maior segurança para as empresas beneficiárias e para a própria legislação.  

VI. INOVAÇÃO NO SETOR DE COMÉRCIO ELETRÔNICO 

1. Projeto de aprimoramento e inovação do comércio eletrônico 

Reconhecendo a crescente importância do comércio eletrônico na atividade 

econômica e admitindo a necessidade do poder público de atuar de forma a buscar uma 

participação mais equitativa de diferentes atores, foi lançado, em maio de 2021, o Projeto 

desafios de inovação aberta com o objetivo de encontrar soluções para alavancar o 

desenvolvimento do e-commerce nacional. 

Tomando a melhoria do ambiente digital de negócios como ponto de partida, 

foram identificados três problemas que se sobressaem atualmente no contexto do 

comércio eletrônico: 

● complexidade e custos elevados na atividade logística, em especial na 

identificação de veículos de transporte de carga que voltam vazios e encarecem 

a operação; 
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● barreiras nas entregas ao consumidor e na implementação de soluções de novas 

formas para ampliação da participação de pequenos e médios empreendedores 

no comércio eletrônico; e 

● necessidade de simplificação das informações sobre a tributação de ICMS e 

obrigações acessórias envolvidas. 

Diante desse cenário, foram criados três desafios de inovação aberta para 

identificação de soluções inovadoras de forma a melhorar a operação e a logística no 

comércio eletrônico: 1) otimização do Frete de Retorno; 2) novas formas de entrega; e 3) 

simplificação da substituição tributária no ICMS. 

O lançamento do desafio de inovação foi realizado mediante Edital do ME nº 56 

de 02 de junho de 2021. O Desafio contou com 38 equipes inscritas, 3 equipes receberam 

o prêmio de R$ 50 mil cada e 7 finalistas participaram de programa de aceleração de 

negócios. 

Como resultado do projeto, destaca-se o estímulo a soluções de mercado que 

contribuam para o cumprimento do objetivo de melhorar o ambiente de negócios no 

Brasil por meio da obtenção de soluções que atenuem gargalos, atualmente presentes 

no modelo de comércio eletrônico brasileiro, a exemplo de obstáculos na operação 

multicanal, entraves relacionados aos aspectos logísticos e questões de custo e prazo de 

entregas. 

2. E-commerce: segurança jurídica 

Uma prática comum do omnichannel consiste no uso da modalidade de venda 

online com retirada pelo consumidor na loja física (e eventual troca ou devolução) – 

também conhecido como “clique & retire”, “Retira Loja” ou “pick up store”. De forma 

resumida, o modelo de comércio - multicanalidade/omnichannel- amplia as opções de 

compras do consumidor; insere o pequeno comércio físico local no comércio eletrônico; 

e facilita as questões logísticas do comércio eletrônico. 
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Foi identificada a necessidade de adoção de instrumento transparente e 

harmonizado entre os estados brasileiros com vistas a garantir maior segurança jurídica 

às operações de comércio eletrônico no Brasil e facilite a utilização do mecanismo por 

empresas com diferentes modelos de negócio e porte. O Governo Federal propôs no 

CONFAZ o Ajuste SINIEF 14/22 que dispõe sobre a retirada e devolução, pelo adquirente, 

das mercadorias na venda não presencial de produtos por meio de comércio eletrônico 

ou canais telefônicos em estabelecimentos do mesmo grupo econômico ou de terceiros. 

A medida adotada pelo CONFAZ é elemento importante para segurança jurídica 

nas operações multicanais (omnichannel) realizadas pelas empresas de comércio 

eletrônico. Além disso, espera-se que com a adoção do Ajuste pelos estados, a 

implementação de operações multicanais se torne mais simples pelas empresas de 

menor porte. 

A inclusão do varejo físico às operações de e-commerce por meio da utilização 

do modelo omnichannel com pontos de retirada em lojas que vendem presencialmente 

pode ser um elemento de sucesso. Além de receber pela prestação de serviços, há um 

aumento de fluxo de pessoas nos referidos estabelecimentos gerando aumento de 

receitas já que tais pessoas podem comprar os produtos das referidas lojas. Esse modelo 

de negócio mantém o comércio local ativo e gera tributos no estado de destino. 

Acrescenta-se, também, que para aperfeiçoar o transporte de mercadorias, a Lei 

nº 14.206, de 27 de setembro de 2021, institui o Documento Eletrônico de Transporte 

(DT-e), que desburocratiza, simplifica, reduz custos, harmoniza, moderniza e amplia a 

qualidade e a segurança dos transportes no País e das prestações de serviços de 

transporte de cargas. Também moderniza o modelo de fiscalização física realizada por 

agentes públicos atuando em operações ostensivas nas rodovias. 

3. Orientação às empresas e entidades representativas do setor de comércio 

eletrônico  

O crescimento do comércio eletrônico facilita o acesso a diferentes mercados, 

proporciona aumento nas vendas por conectar novos parceiros comerciais e reduz custos 
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de transações por proporcionar aumento da eficiência no processo de entrega de bens e 

serviços. 

Há desafios no ambiente online, dentre os quais pode-se citar eventuais desvios 

para compra e venda de produtos piratas. O mercado ilegal traz problemas econômicos 

com efeitos negativos em toda economia, como exemplo: inovação é prejudicada, queda 

de arrecadação tributária, queda no bem-estar dos consumidores, diminuição do valor da 

marca. 

Por estes motivos, em 2022, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica – ACT 

nº 63/2022 celebrado entre a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade – 

SEPEC do Ministério da Economia – ME e o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e 

Delitos Contra a Propriedade Intelectual - CNCP do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública para o desenvolvimento de projetos e ações conjuntas concernentes à promoção 

do combate à pirataria.  Esse instrumento reforça a preocupação com a melhoria do 

ambiente de negócios e concorrência justa, com apoio ao comércio formal, inibindo 

crimes de propriedade intelectual, como a pirataria e o descaminho cometidos no 

comércio de bens, incluindo o comércio digital.  

Dessa forma, foi elaborada cartilha para as empresas e entidades representativas 

do setor de comércio eletrônico relativa ao “Guia de boas práticas e orientações às 

plataformas de comércio eletrônico para a implementação de medidas de combate à 

venda de produtos piratas, contrabandeados ou, de qualquer modo, em violação à 

propriedade intelectual. 

A iniciativa tem aderência com os diversos instrumentos da OCDE associados 

aos temas de inovação, economia digital e direito do consumidor. 

V. INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

O Building Information Modelling (BIM) ou Modelagem da Informação da 

Construção é o conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, 

utilização e atualização de modelos digitais de uma construção. Pode ser utilizado durante 

todo o ciclo de vida de uma obra, desde a concepção do projeto até o acompanhamento 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-e-servicos/comercio-mais-digital/Cartilha-Boas-Praticas-E-Commerce.pdf/view
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e controle pós-obra, além de ser viável na realização da gestão e manutenção de 

edificações e obras de infraestrutura. 

O BIM busca aprimorar as práticas do setor da construção e traz diversos 

benefícios, como a redução de erros de compatibilidade, otimização dos prazos, maior 

confiabilidade dos projetos, processos mais precisos de planejamento e controle, 

aumento de produtividade, diminuição de custos e riscos e economia dos recursos 

utilizados nas obras. Além disso, aumenta a confiabilidade nas estimativas de custos e no 

cumprimento dos prazos, reduz a incidência de erros e imprevistos, garante uma maior 

transparência no processo de compra e confere maior qualidade às obras. 

Foi publicado o Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019, que instituiu a 

Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no País e o seu Comitê Gestor. 

Posteriormente foi editado o Decreto nº 10.306, de 02 de abril de 2020, que estabeleceu 

a utilização do BIM, de forma gradual, na execução direta e indireta de algumas obras e 

serviços de engenharia realizada pelo Ministério da Defesa; pela Secretaria Nacional de 

Aviação Civil e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre – DNIT, ambos 

ligados ao Ministério da Infraestrutura. Além disso, estabeleceu tornou o uso do BIM 

facultativo para demais órgãos e entidades do Governo Federal. 

Após diversas contribuições recebidas do setor produtivo ligado à construção 

civil, a SEPEC assinou Termo de Colaboração com a Rede Catarinense de Inovação – 

Recepeti para execução de ações para promover ganho de produtividade e 

competitividade do setor da construção civil.  

O conjunto de ações contidas no referido Termo de Colaboração culminou no 

lançamento do Projeto Construa Brasil, ocorrido em 26 de abril de 2022, estruturado em 

3 pilares: desburocratização; digitalização; e industrialização, com o objetivo de reduzir a 

burocracia da construção civil, aumentar sua produtividade e competitividade, gerar 

empregos, elevar o PIB do setor, e contribuir para a retomada da economia brasileira.  

Para incentivar a coordenação modular e a industrialização do setor, o Construa 

Brasil apresenta várias metas, que são uma oportunidade para que a construção ganhe 
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muito mais eficiência e reduza os prazos das obras, aumentando a qualidade e reduzindo 

os desperdícios. 

Dentre as entregas do Construa Brasil, podemos citar:  

• Guias Orientativos de Boas Práticas aos Municípios para: Código de Obras e 

Edificações; e Obtenção de Alvarás de Construção;  

• Curso de Ensino a Distância (EAD) sobre: Capacitação BIM para gestores 

municipais e outros atores privados;  

• Portal BIM Acadêmico; e 

• Planejamento Estratégico para a Difusão da Construção Industrializada no Brasil. 

Informações sobre o Projeto Construa Brasil e as entregas à Sociedade, estão 

disponíveis neste link. 

https://www.gov.br/economia/construa-brasil
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CAPÍTULO 5 

MELHORIA DA CAPACIDADE DE CONCORRÊNCIA 

INTERNACIONAL 

 

 
 

A concorrência entre agentes econômicos traz benefícios significativos aos 

consumidores, que passam a ter acesso a bens e serviços de melhor qualidade, maior 

variedade e preços mais baixos. Isso acontece porque a concorrência estimula as 

empresas a, na busca de superar seus concorrentes no mercado, inovarem e 

aumentarem sua eficiência e produtividade. Por isso, é fundamental eliminar barreiras 

indesejadas. Mercados concorrenciais contribuem para um ambiente de negócios sadio, 

em benefício do desenvolvimento econômico e do bem-estar social.  

Com vistas a ampliar a concorrência internacional, legislações aprovadas desde 

2019 reduziram barreiras ao comércio internacional e flexibilizaram regulações em 

diferentes setores. Nesta seção são apresentadas medidas facilitadoras das exportações 

brasileiras ligadas à modernização do Marco Legal das Zonas de Processamento de 

Exportação (ZPE), à exclusão da capatazia do valor aduaneiro, à dispensa e novas 

modalidades de licenças de importação e instituição de soluções tecnológicas para 

encaminhamento de documentos que facilitam o comércio exterior. 

É nessa perspectiva que uma das grandes medidas para a melhoria da 

capacidade de concorrência internacional consistiu na conclusão do acordo político entre 

o MERCOSUL e a UE. Juntos, os Blocos representam, somados, PIB de cerca de US$ 20 

trilhões, aproximadamente 25% da economia mundial, e mercado de aproximadamente 

780 milhões de pessoas. O acordo formará uma das maiores áreas de livre comércio do 

mundo. A UE é o segundo parceiro comercial do MERCOSUL, que é o 8º principal 
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parceiro extrarregional da UE. A corrente de comércio birregional foi de mais de US$ 90 

bilhões em 2018. Por ser um tema mais afeto a SECEX/ME, não será desenvolvido aqui. 

1. Simplificação e Ampliação das Zonas de Processamento de Exportação 

No Brasil, as Zonas de Processamento de Exportação (ZPE),  de acordo com a 

Lei nº 11.508, de 2007, são definidas como “áreas de livre comércio com o exterior, 

destinadas à instalação de empresas direcionadas para a produção de bens a serem 

comercializados no exterior, a prestação de serviços vinculados à industrialização das 

mercadorias a serem exportadas ou a prestação de serviços a serem comercializados ou 

destinados exclusivamente para o exterior, consideradas zonas primárias para efeito de 

controle aduaneiro”. As empresas estabelecidas em tais espaços têm acesso a benefícios 

fiscais, administrativos e cambiais específicos com o objetivo de aumentar a sua 

competitividade. O regime brasileiro de ZPE é coordenado pelo Conselho Nacional de 

Zonas de Processamento de Exportações (CZPE). 

Em nível federal, os principais incentivos às ZPEs são:  

● os de natureza tributária, com suspensão de IPI, PIS, COFINS, II e AFRMM para 

aquisições de bens (BK, matérias primas, produtos intermediários e materiais de 

embalagem) no mercado doméstico ou no exterior, bem como com alíquota 0% 

para aquisição de serviços, seja no mercado interno ou no exterior;  

● os de natureza administrativa: dispensa de licenciamento e de autorização por 

parte dos órgãos do Governo Federal às operações de empresas instaladas nas 

ZPEs, à exceção daquelas licenças relacionadas à segurança nacional, de 

proteção ao meio ambiente e aquelas de ordem sanitária; 

● os de natureza cambial, relativos à redução de custos de transferência e de hedge 

com a manutenção no exterior de 100% das receitas decorrentes de operação 

de exportação. 

Alguns Estados do Brasil oferecem incentivos do ICMS (Imposto sobre Circulação 

de Mercadoria e Serviços), conforme o Convênio ICMS nº 99/1998 do Conselho Nacional 

de Política Fazendária (Confaz). Adicionalmente, importante ressaltar que o regime de 
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ZPE permite que essas empresas acessem outros incentivos ou benefícios fiscais (art. 

18-B), a exemplo dos concedidos para as áreas da Sudene, Sudam e Sudeco. 

O regime tem sido utilizado pelas empresas de forma bastante aquém do 

potencial. Das 14 ZPEs autorizadas por Decreto Presidencial, apenas uma, no Ceará, 

opera de forma plena.   

Algumas regras costumavam dificultar o enquadramento de empresas no regime, 

como a existência de compromisso exportador (receita bruta de exportação de, no 

mínimo, 80%) e o foco restrito a indústrias, desconsiderando a importância dos serviços 

nas cadeias globais de valor. 

As alterações tiveram por objetivo flexibilizar as regras do regime de ZPEs, 

tornando-o mais competitivo para a atração de investimentos, em localidades de menor 

desenvolvimento relativo, voltados a exportações. Com a mudança, houve alinhamento 

às melhores práticas internacionais sobre a matéria. 

Sob a perspectiva da facilitação das exportações, a Lei n˚. 14.184, de 2021 e o 

Decreto n˚. 11.088, de 2022, trouxeram importantes avanços para a normatização do 

regime de ZPEs (Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007, e seu regulamento, o Decreto n˚. 

6.814, de 6 de abril de 2009). 

Ficou dispensado o chamado compromisso exportador, segundo o qual a 

empresa instalada em ZPE deveria auferir receita bruta de exportação de, no mínimo, 

80%, podendo apenas 20% da produção ser destinada ao mercado interno. Com a 

mudança legislativa, a produção passou a poder ser totalmente direcionada ao mercado 

interno, mediante pagamento dos tributos anteriormente suspensos. 

Outra mudança importante foi a inclusão, no regime de ZPE, das empresas 

prestadoras de serviços vinculados à industrialização e de serviços destinados 

exclusivamente à exportação. Antes, apenas indústrias eram contempladas. A mudança 

alinhou o regime à realidade das cadeias globais de valor, nas quais a agregação de valor 

ocorre frequentemente por meio de serviços.  
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Por fim, houve a simplificação de procedimentos, como a possibilidade de 

propositura de criação de ZPE por ente privado (antes, apenas entre público poderia 

propor) e de instalação de ZPE em áreas descontínuas (antes, deveriam se instalar em 

áreas contínuas). Remove-se, assim, vários obstáculos concretos para a instalação de 

ZPEs no Brasil, aproveitando-se da maior facilidade de controle eletrônico de fraudes.  

2. Exclusão da capatazia do valor aduaneiro 

A capatazia pode ser compreendida como o conjunto de atividades executadas 

durante a movimentação das mercadorias nas instalações do porto ou aeroportos, tal 

como recebimento, carga, descarga, conferência, transporte interno, manipulação e 

entrega. 

Para adequar o cenário brasileiro ao cenário internacional, uma alteração no 

regramento aduaneiro excluiu as despesas de capatazia do valor aduaneiro de 

mercadorias importadas. Tal regra foi implementada pelo Decreto n˚. 11.090, de 2022, 

que modificou o Decreto n˚. 6.759/09. Com isso, os gastos incorridos no país com estes 

serviços no País, deixaram de compor a base de cálculo de Impostos de Importação e 

dos demais tributos incidentes sobre operações de comércio exterior, notadamente o IPI, 

PIS/PASEP Importação, COFINS Importação e o ICMS Importação. 

Foi uma medida que reduziu o custo de importação com impactos positivos na 

redução do custo Brasil, na promoção da competitividade e na maior integração do país 

aos fluxos globais de comércio. A medida mostra-se ainda mais oportuna frente ao 

contexto recente de aumento de pressões inflacionárias internacionais advindas de 

conflitos bélicos estrangeiros. 

De acordo com estudo elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

o custo médio anual da capatazia no país entre os anos de 2010 e 2017 foi estimado em 

R$ 3,2 bilhões. Segundo o mesmo levantamento, a exclusão desses custos no valor 

aduaneiro reduz, aproximadamente, em até 1,5% os impostos sobre a importação. 

Essa redução representa um menor custo não apenas para o consumidor final de 

bens importados, mas também para as indústrias que dependem de insumos fornecidos 
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por outros países. Em 2018, por exemplo, quase um quarto (24,3%) do total de insumos 

utilizados pela indústria brasileira foram importados. Além disso, cerca de metade das 

empresas brasileiras exportadoras são também importadoras e, segundo dados da 

OCDE, 16% do valor das exportações nacionais de produtos manufaturados 

correspondem a insumos importados, indicando o quanto que o barateamento das 

importações impacta diretamente a competitividade brasileira. 

Segundo estudo da CNI, a alteração do cômputo da base de cálculo leva a um 

incremento em 0,33% no Produto Interno Bruto ao longo do período de quatro anos, e 

ganhos em remuneração no emprego equivalentes a R$ 416 milhões em um mesmo 

período. 

A exclusão dos gastos com o desembarque das mercadorias importadas do valor 

aduaneiro é uma prática já consolidada não apenas por países parceiros do Mercosul, 

como a Argentina e o Paraguai, mas também pelos países da OCDE. Ao aproximar e 

harmonizar nossa legislação às melhores práticas internacionais no campo do comércio 

exterior, o país avança ainda mais em direção à acessão à OCDE. 

O decreto atende o arcabouço jurídico multilateral de temas comerciais, ao se 

adequar às obrigações assumidas pelo Brasil com os parceiros do Mercosul e ao disposto 

no Acordo de Valoração Aduaneira da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

3. Prorrogação de regime aduaneiro especial: Drawback 

O drawback, instituído pelo Decreto-Lei nº 37, de 1966, e aperfeiçoado por 

diversas normas posteriores, é um regime aduaneiro especial que permite a suspensão 

ou eliminação de tributos incidentes na aquisição de insumos empregados na 

industrialização de produtos exportados. O mecanismo funciona como um incentivo às 

exportações brasileiras, pois reduz os custos de produção dos produtos exportáveis, 

tornando-os mais competitivos no mercado internacional. O Regime abrange tributos 

como Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS e 

COFINS. 

https://www.gov.br/siscomex/pt-br/informacoes/drawback
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Atualmente, existem três modalidades de drawback: suspensão, isenção e 

restituição de tributos. As duas primeiras são administradas pela Secretaria de Comércio 

Exterior – Secex, ao passo que a terceira é de competência da Receita Federal do Brasil 

– RFB, e na prática não é mais utilizada. 

A modalidade suspensão consiste na suspensão de tributos incidentes sobre a 

aquisição, no mercado interno ou via importação, de mercadorias para emprego ou 

consumo na industrialização de produto a ser exportado. Nesta modalidade, que é a mais 

utilizada no Brasil, a empresa beneficiária assume o compromisso de exportar os bens 

produzidos a partir dos insumos adquiridos ao amparo do regime, nas condições e prazos 

definidos na legislação. 

Já a modalidade isenção possibilita a isenção ou redução de tributos incidentes na 

importação ou aquisição doméstica de mercadoria equivalente à empregada ou 

consumida na industrialização de produto previamente exportado, para reposição de 

estoques. 

O drawback de restituição, por fim, trata da restituição dos tributos pagos na 

importação de insumo importado e utilizado na produção de bem exportado. Esta 

modalidade é pouco utilizada, de modo que, atualmente, o regime de drawback 

compreende basicamente as modalidades suspensão e isenção. 

Para dar continuidade à Política, a Lei 14.366, de 2022, prorrogou por mais um ano 

os prazos dos incentivos fiscais dados a empresas exportadoras quando compram 

matérias-primas e mercadorias para o processo produtivo. O objetivo é tornar os produtos 

exportáveis mais competitivos no mercado internacional, além de amenizar os efeitos 

econômicos da pandemia de covid-19 sobre a cadeia produtiva.  

O normativo permite a prorrogação para os atos de concessão que foram 

finalizados nos anos de 2021 e 2022. Determina-se, também, que a partir de 1º de janeiro 

de 2023 serão isentas do pagamento do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM) as cargas com mercadorias importadas sob o regime de drawback. 



  

 207 

Por fim, foi publicada Portaria Conjunta SECINT/RFB nº 76, de 2022, que aprimora 

os requisitos de habilitação de empresas aos regimes de drawback, visando diminuir o 

risco de descumprimento do mecanismo por parte dos exportadores brasileiros.  

O ato normativo traz ainda disposições que tratam da transparência, previsibilidade 

e segurança jurídica para a atuação dos operadores de comércio exterior (por exemplo, 

a regra que esclarece sobre a importação por conta e ordem de terceiros ao amparo do 

drawback).  Para além disso, o ato normativo permite o uso dos regimes de drawback 

suspensão e isenção por (i) micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional 

(com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões); e, (ii) empresas exportadoras de bens 

de capital de longo ciclo de fabricação. 

4. Dispensa e novas modalidades amplas de licenças de importação 

Foi publicado normativo que cria as chamadas licenças de importação guarda-

chuva. Por esse sistema, a emissão de licenciamento de importações pelos órgãos 

anuentes não mais será por operação, como ocorre hoje, mas sim por tempo ou volume 

pré-determinado pelo órgão. 

Por exemplo, uma empresa que realiza importações mensalmente necessita hoje 

requisitar uma licença de importação a cada operação. Pelo novo sistema, ela poderá 

requisitar uma única licença, para a importação de determinado bem, válida, por exemplo, 

por dois anos, e, ao longo desse período, realizar um número ilimitado de operações com 

apenas aquela licença para o bem em questão. O resultado então é uma redução nos 

custos e no tempo das operações de comércio exterior. 

De fato, a literatura reconhece que a principal fonte de barreiras ao comércio 

exterior são as chamadas barreiras não-tarifárias, isto é, exigências administrativas e 

burocráticas que dificultam e encarecem a prática do comércio. Dentre essas barreiras, 

destacam-se justamente as exigências de licenciamento de importações. A medida em 

questão visa então remover barreiras às importações brasileiras, ampliando o processo 

de abertura comercial e a inserção da economia brasileira nas cadeias globais de valor.   



  

 208 

É importante destacar ainda que este Decreto complementa o Decreto 11.187, 

de 2022, que altera o Decreto nº 10.139, de 2019 e regulamenta o parágrafo 3º do art. 

10 da Lei nº 14.195, de 14 de julho de 2021, também conhecida como Lei do Ambiente 

de Negócios. O dispositivo prevê critério adicional para a revisão de atos normativos 

relativos a licenças, autorizações e exigências administrativas para importações ou para 

exportações. 

Com isso, os atos que estabeleçam licenças ou autorizações como requisito para 

importações ou para exportações, em razão de características das mercadorias, devem 

definir claramente as mercadorias sujeitas ao licenciamento, inclusive, sempre que 

possível, com a identificação do código Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM 

aplicável.  

As novas regras buscam promover a facilitação do comércio exterior mediante a 

racionalização e transparência do emprego dos instrumentos de licenciamento e de 

autorização prévios às operações de exportação ou de importação, permitindo aos 

usuários a identificação precisa das exigências e restrições administrativas impostas 

sobre as suas mercadorias. 

5. Portal Único de Comércio Exterior 

Em setembro de 2019, o Ministério da Economia lançou o novo site SISCOMEX. 

A mudança teve como objetivo facilitar a busca por informações e serviços públicos de 

comércio exterior, em um ambiente com visual moderno e navegação intuitiva. 

Em conformidade com o Acordo sobre a Facilitação de Comércio, o SISCOMEX 

é a fonte oficial do Governo brasileiro perante a Organização Mundial de Comércio (OMC) 

para a disponibilização de informações sobre normas, exigências e procedimentos 

relacionados ao comércio exterior. 

O site é o ponto de acesso ao Portal Único de Comércio Exterior e a todos os 

sistemas governamentais necessários para se importar ou exportar. Também apresenta 

notícias relacionadas ao comércio exterior, manuais, legislação, instruções para 
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integração de sistemas corporativos ao Portal Único e outros serviços de comércio 

exterior.51 

Nessa linha, a Lei de Ambiente de Negócios (Lei n. 14.195, de 2021) previu a 

obrigatoriedade de facilitação do comércio exterior por meio de soluções tecnológicas 

que reduzam a burocracia, o tempo e os custos nas exportações e importações 

brasileiras, tal como o Portal Único de Comércio Exterior. Vedando, além disso, o 

preenchimento de documentos em papel ou outro suporte físico. A Lei incentiva a 

tramitação de documentos por meio digital em sistema que unifica informações.  

Nos termos do art. art. 9º da referida Lei, “fica vedado aos órgãos e às entidades 

da administração pública federal direta e indireta exigir o preenchimento de formulários 

em papel ou em formato eletrônico ou a apresentação de documentos, de dados ou de 

informações para a realização de importações ou de exportações por outros meios, 

distintos da solução de guichê único eletrônico (...).” 

É nessa linha que o art. 8º, preceitua que "será provida aos importadores, aos 

exportadores e aos demais intervenientes no comércio exterior solução de guichê único 

eletrônico por meio do qual possam encaminhar documentos, dados ou informações aos 

órgãos e às entidades da administração pública federal direta e indireta como condição 

para a importação ou a exportação de bens a ponto único acessível por meio da internet, 

bem como acesso às instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, 

exclusivamente para consulta a tais dados, informações e documentos, desde que 

autorizadas por seus clientes."  

O Portal virtual, que já está em funcionamento neste link, é gerido pela Secretaria 

de Comércio Exterior e pela Receita Federal do Brasil.  

Em complemento, o Decreto n. 10.098, de 2019 instituiu o sistema eletrônico de 

monitoramento de barreiras às exportações (SEM Barreiras), para comunicar a existência 

 
51 ME. Portal Único do Comércio Exterior. Disponível em: http://mdic.gov.br/index.php/comercio-

exterior/portal-unico. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://www.gov.br/siscomex/pt-br
http://mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/portal-unico
http://mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/portal-unico
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de barreiras comerciais externas impostas às exportações brasileiras. O Sistema virtual, 

gerido pela SECINT/ME, foi criado como canal de diálogo com o Governo Federal, para 

tratar de medidas externas que dificultam o acesso de exportações brasileiras aos 

mercados internacionais. O SEM Barreiras permite acompanhar, de forma transparente, 

as ações adotadas pelo Governo para eliminação dessas medidas ou redução dos seus 

efeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/siscomex/pt-br/servicos/sembarreiras
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CAPÍTULO 6 

 MELHORIA DO AMBIENTE REGULATÓRIO 
 

 

 

 

A qualidade regulatória no Brasil tem sido questionada, considerando a existência 

de certas regulações burocráticas e onerosas que impactam negativamente o ambiente 

de negócios, criando dificuldades para os cidadãos e para as empresas. 

O problema é identificado em diversos indicadores internacionais. No Índice de 

Liberdade Econômica de 2019, elaborado pela Heritage Foundation, o Brasil ficou em 

150º lugar no ranking global e no 27º no ranking regional (de 32 países).  No Indicador 

de Regulação de Mercados (PMR) de 2018, calculado pela Organização para Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico - OCDE para estimar o grau de barreiras regulatórias à 

entrada no mercado e à concorrência, o Brasil ficou em penúltimo lugar dentre os 39 

países considerados.  

De acordo com dados apurados pelo Ministério da Economia, o custo da 

ineficiência regulatória no Brasil alcançou entre 160 e 200 bilhões de reais no ano de 

2019. Preocupado com esse cenário, o Brasil tem promovido nos últimos anos diversos 

esforços para a implementação de iniciativas de boas práticas regulatórias no âmbito da 

Administração Pública Federal, com vistas a melhorar o ambiente de negócios, a 

competitividade e a participação do Brasil no comércio internacional. 

Esses esforços ganharam vigor a partir de 2019, quando a Lei n˚. 13.874, de 20 de 

setembro de 2019 (Lei de Liberdade Econômica, LLE), consolidou em texto normativo as 

obrigações de evitar abuso do poder regulatório e de realizar Análise de Impacto 

Regulatório (AIR) por todos os órgãos ou entidades da administração pública federal, 

incluídas as autarquias e fundações públicas, para as propostas de edição e de alteração 
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de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços 

prestados.  

No mesmo ano, a Lei n˚. 13.848, de 25 de junho de 2019 (Lei das Agências 

Reguladoras, LAR), dispôs sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o 

controle social das agências reguladoras. A lei vai ao encontro dos esforços de promoção 

de boas práticas regulatórias no país, ao disciplinar as práticas de realização de AIR, 

agenda regulatória e consulta pública para as agências reguladoras.   

No âmbito internacional, foi assinado em 2020 o Acordo de Comércio e 

Cooperação Econômica entre o Governo do Brasil e o Governo dos Estados Unidos, cujo 

Anexo II é dedicado integralmente a boas práticas regulatórias. Nesse instrumento, o 

Brasil assumiu compromissos concretos para a melhoria de seu processo regulatório, 

elevando substancialmente seus padrões atuais e os aproximando das práticas 

internacionais. A obrigatoriedade de consulta pública por agências reguladoras, bem 

como de análise de impacto regulatório contribuíram para a maior estabilidade e 

qualidade normativa. Exige-se a participação obrigatória SEAE, que procura direcionar a 

regulação para uma lógica comum, de aumento da concorrência e redução de barreiras. 

Essas consultas específicas foram importantes, mas não serão tratadas aqui. Por fim, 

houve várias medidas para melhoria do ambiente regulatório em áreas específicas, dentre 

as quais saúde, infraestrutura e economia verde se destacam.  

Por outro lado, está em construção uma nova governança para os projetos de 

investimento público em infraestrutura, com o planejamento integrado de todos os 

setores de infraestrutura e a priorização dos projetos com maior retorno socioeconômico. 

Adicionalmente, ocorreram ações voltadas à disseminação de boas práticas em alocação 

de riscos e desenho de incentivos em contratos de concessão e parcerias público-

privadas, que propiciam maior atratividade aos contratos ofertados pelo governo em 

contrapartida com melhor garantia de que os serviços sejam prestados com a qualidade 

desejada.  
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Uma série de medidas regulatórias também abrangeram a seara ambiental, com o 

aperfeiçoamento da chamada “economia verde”, que está em franca expansão no 

contexto brasileiro. Essas e outras medidas são alvo deste capítulo. 

I. PREVISIBILIDADE E RESPONSABILIDADE REGULATÓRIA 

1. Agências Reguladoras: previsibilidade e maior autonomia 

A partir da década de noventa, o Brasil passou por uma profunda alteração de sua 

estrutura administrativa, passando por uma onda de privatizações e a diminuição da 

interferência estatal na economia, contudo, tal arranjo tornou a relação entre Estado e 

mercado mais complexa e dinâmica. Para lidar com tal problema, o Estado brasileiro, 

inspirado em experiências internacionais, criou as agências reguladoras, órgãos dotados 

de independência administrativa e regulatória que realizam esse novo diálogo com o setor 

produtivo. 

Entre 1996 e 2018, o Brasil criou um conjunto de onze agências reguladoras dos 

mais diversos setores. Apesar de representarem um grande salto institucional, o 

tratamento jurídico destes novos entes apresentou peculiaridades e desafios, criando 

discrepâncias nas atuações e na maturidade das agências criadas ao longo do tempo. 

Nesse sentido, se fez necessário um novo ordenamento jurídico que uniformizasse 

o conjunto de regras e instituísse boas práticas comuns a todos esses órgãos, além de 

cristalizar a independência de atuação. Para isso, em 2019 foi sancionada a Lei nº 13.848, 

de 25 de junho de 2019 - a Lei das Agências Reguladoras. 

 Dentre os principais pontos da nova Lei, destaca-se a concretização da autonomia 

administrativa, podendo a agência solicitar diretamente ao Ministério da Economia 

autorização para a realização de concursos públicos, provimento dos cargos autorizados 

em lei para seu quadro de pessoal e alterações no respectivo quadro de pessoal, 

fundamentadas em estudos de dimensionamento, bem como alterações nos planos de 

carreira de seus servidores. 
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 A Lei também dispõe sobre o processo decisório das agências reguladoras, 

instituindo a obrigatoriedade da Análise de Impacto Regulatório - AIR para a edição ou 

alteração de normativos, o caráter colegiado para a tomada de decisões regulatórias e a 

obrigatoriedade de consultas públicas anteriormente à tomada de decisão pela agência. 

 Houve avanços no tocante a transparência da tomada de decisão com a 

obrigatoriedade de transmissão online das sessões da diretoria, a criação de ouvidorias, 

a instituição de agendas regulatórias que trazem maior previsibilidade ao setor produtivo 

e disposições sobre a prestação de contas das agências ao Congresso nacional e ao 

Tribunal de Contas da União. 

Por fim, se destaca a Lei n˚. 13.848, de 2019, que moderniza a gestão, a 

organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Por meio 

do normativo, se reforça a necessidade de articulação entre agências reguladoras, nos 

diferentes níveis (federal, estadual, municipal e distrital), nos mais variados temas de 

atuação. 

2. Obrigatoriedade da Análise de Impacto Regulatório (AIR) 

É consenso, inclusive internacionalmente, que a melhoria do ambiente de negócios 

perpassa necessariamente pela racionalização da atividade regulatória do Estado, sendo 

premente regular melhor e com os menores custos para o regulado, para a sociedade 

em geral e para o regulador.  

A Análise de Impacto Regulatório - AIR é um método sistemático de análise, 

baseado em evidências, para avaliar um problema regulatório e informar os tomadores 

de decisão sobre as alternativas de ação a serem consideradas, a partir dos objetivos 

desejados. Deste modo, a ferramenta constitui uma das boas práticas mais 

recomendadas e proporciona maior robustez técnica e analítica ao processo decisório 

dos reguladores e a elaboração de normas regulatórias de melhor qualidade e mais 

eficientes. 

Em 2018, o Comitê Interministerial de Governança – CIG, coordenado pelo 

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, recomendou a 
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utilização da AIR, como boa prática, por toda a Administração Pública Federal, conforme 

orientações apresentadas no documento Diretrizes Gerais e Roteiro Analítico Sugerido 

para a Realização de AIR (Diretrizes Gerais) – documento que foi utilizado como base 

para a proposição do presente decreto - e Guia Orientativo para Elaboração de AIR (Guia 

AIR). 

O documento foi elaborado sob coordenação da então Subchefia de Análise e 

Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) da Casa Civil, tendo como 

referência as melhores práticas, documentos, guias e estudos internacionais e os fatores 

de sucesso e de dificuldade para implementação efetiva da AIR, tanto na experiência 

nacional quanto na internacional. O documento foi submetido à consulta pública, com 

ampla participação dos atores interessados. 

Também em 2018, o Brasil solicitou adesão às Recomendações de Política 

Regulatória da OCDE. As Recomendações buscam fornecer aos governos uma 

orientação clara e oportuna sobre os princípios, mecanismos e instituições necessárias 

para a melhoria do desenho, da aplicação e da revisão do seu marco regulatório a partir 

dos melhores padrões internacionais. Dentre os mecanismos recomendados, encontra-

se a adoção da AIR. 

Com a sanção da Lei nº 13.848 e da Lei nº 13.874, ambas de 2019, a elaboração 

de AIR passou a ser obrigatória, para todos os órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, previamente à adoção ou alteração, no âmbito de suas respectivas 

competências, de atos normativos de interesse geral – aqueles que tenham 

potencialidade de influir sobre direitos ou obrigações dos agentes econômicos ou 

usuários dos serviços prestados. Para regulamentar a prática, foi editado em 2020 o 

Decreto n° 10.411, de 2020 - o Decreto de AIR. 

Em termos gerais, positiva-se as diretrizes e os critérios mínimos a serem 

observados na elaboração da AIR, incluindo os casos de não aplicabilidade e as hipóteses 

de possibilidade de dispensa da análise, bem como os prazos para sua implementação 

pelos órgãos e entidades da Administração Federal. Foram introduzidos mecanismos de 
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transparência e de participação dos interessados na elaboração da regulação e de 

monitoramento e avaliação de seus resultados. 

A SEAE passou a editar regulamentos para orientar a realização dos AIRs. Dentre 

tais normativos, pode-se citar a Instrução Normativa n˚. 80/2022, que padroniza conceitos 

e interpretações para elaboração de AIR, incluindo participação social e outros elementos 

de análise, de forma a alinhar às melhores práticas internacionais e nacionais a 

elaboração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários 

dos serviços prestados, tornando-as mais eficazes e efetivas. Há, também a Instrução 

Normativa n. 111/2022, que dispões sobre quesitos de referência para análises referentes 

à melhoria regulatória relacionada à diminuição dos custos de negócios. 

3. Gestão do estoque regulatório 

Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento de Tributação - IBPT52, 

desde a promulgação da Constituição Federal, foram editadas quase 6 milhões de normas 

no país, sendo 390 mil tributárias. Ou seja, foram editadas mais de 770 normas por dia 

útil no Brasil. 

O ímpeto em sanar problemas editando novos normativos criou um ambiente 

regulatório caótico e oneroso, sendo confuso não apenas para cidadãos e empresas, mas 

também para a própria administração pública. 

Nesse sentido, a fim de simplificar o ambiente regulatório e diminuir o estoque de 

normativos a nível Federal, foi editado o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

O Decreto tem por objetivo promover a simplificação e revisão de todos os atos 

normativos inferiores a decreto. Para tanto, o Decreto institui aos órgãos e entidades do 

governo que levantassem o acervo de normas existentes e que promovessem a revisão, 

a revogação expressa ou consolidação de todos esses normativos, além de manter o 

acervo em local de fácil acesso. 

 
52 Instituto Brasileiro de Planejamento de Tributação – IBP. Quantidade de NORMAS EDITADAS NO 

BRASIL: 30 anos da constituição federal de 1988 (2018). Disponível em: ttps://ibpt.com.br/quantidade-de-

normas-editadas-no-brasil-30-anos-da-constituicao-federal-de-1988. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://ibpt.com.br/quantidade-de-normas-editadas-no-brasil-30-anos-da-constituicao-federal-de-1988
https://ibpt.com.br/quantidade-de-normas-editadas-no-brasil-30-anos-da-constituicao-federal-de-1988
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O Decreto também torna obrigatório o processo de revisão periódica do estoque 

de normativos existentes, instituindo a repetição dos procedimentos de revisão e 

consolidação no início do primeiro ano de cada mandato presidencial com término até o 

segundo ano. Esta prática contribui para tornar o ambiente regulatório mais simples e 

objetivo, diminuir a complexidade dos processos administrativos, fortalecendo a 

segurança jurídica e, como consequência direta e mais importante – reduzindo o Custo 

Brasil. 

Como resultado desse esforço, entre em 2019 e o dia 31 de março de 2022, foram 

identificadas a existência de 80.967 atos normativos, dos quais 74.400 foram examinados 

(91,9%), resultando na revogação de 31.637, o que representa 42,5% das normas 

tratadas até o momento. Os resultados englobam um total de 79 órgãos públicos, dentre 

eles ministérios, órgãos ligados à Presidência da República, comandos militares, 

fundações e autarquias. Adicionalmente, 93 Instituições Federais de Ensino e Hospitais 

Universitários vinculados ao Ministério da Educação identificaram a existência de 165.662 

atos normativos, examinaram 99.551 (60,1%) e revogaram 25.561 normas (25,7%) até 

essa etapa. 

 

Ato Normativo Triagem Examinados Revogados Consolidados 

Portarias 37.680 35.133 17.434 2.626 

Resoluções 14.211 11.911 6.457 1.344 

Instruções 

Normativas 

6.113 6.007 2.130 524 

Demais Atos 22.963 21.349 5.616 608 

Total 80.967 74.400 31.637 5.102 
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II. UNIFORMIZAÇÃO COM PRÁTICAS REGULATÓRIAS TRANSNACIONAIS 

1. Dispensa do cumprimento de normas técnicas desatualizadas 

Um dos grandes problemas regulatórios do país são as normas técnicas 

desatualizadas que impedem o setor produtivo de utilizar produtos e materiais mais 

modernos. De acordo com o relatório da OCDE de 2018, sobre o PMR (Eixo 

Complexidade Regulatória), o Brasil é o antepenúltimo colocado em complexidade 

regulatória. A média da OCDE é de 1,02 pontos, enquanto o Brasil tem 2,60 pontos.  

Foi nessa linha que a Lei n. 13.874/19 (Lei de Liberdade Econômica) trouxe 

medidas direcionadas à dispensa de obrigatoriedade do cumprimento de normas 

técnicas desatualizadas com os parâmetros internacionais. O inciso VI do art. 3 

estabeleceu o direito de “desenvolver, executar, operar ou comercializar novas 

modalidades de produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornarem 

desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico consolidado 

internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os 

requisitos para aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e as 

condições dos efeitos.” 

O regulamento já foi editado por meio do Decreto n°10.229, de 20, ao permitir 

que as normas técnicas brasileiras desatualizadas sejam afastadas e sejam observadas 

normas internacionais mais atuais. Dessa forma, passam a ser aceitas normas criadas por 

organizações internacionais e organizações normalizadoras. Conforme descrito no art. 6 

do Decreto regulamentador, admite-se aplicação das normas da Organização 

Internacional de Normalização - ISO, Comissão Eletrotécnica Internacional - IEC, 

Comissão do Codex Alimentarius, União Internacional de Telecomunicações - UIT, e 

Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML. 

Dessa forma, o Brasil reduzirá sua complexidade regulatória e promoverá a 

competitividade dos bens e serviços oriundos do Brasil, além de estimular importações e 

exportações em geral. 
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2. Estabilidade e previsibilidade de novos regulamentos 

a) Regras uniformes a partir do Acordo Brasil - Estados Unidos 

Entre os diversos esforços para a implementação de iniciativas de boas práticas 

regulatórias com vistas a tornar o ambiente de negócios no Brasil mais transparente, 

previsível e aberto à concorrência, garantindo que a intervenção do Estado ocorra na 

medida adequada, merece destaque o Protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação 

Econômica entre Brasil e Estados Unidos firmado em outubro de 2020 e promulgado por 

meio do Decreto nº 11.092, de 8 de junho de 2022.  

O Anexo II desse Protocolo traz novos avanços à governança regulatória no Brasil. 

Trata-se do primeiro instrumento internacional adotado pelo País com cláusulas 

vinculantes sobre o tema. Essas cláusulas têm por objetivo aumentar a coordenação entre 

os diversos reguladores nacionais e a transparência na elaboração de regulamentos, de 

modo a diminuir o ônus regulatório e, em última instância, facilitar o comércio.  

O texto normativo reflete as melhores práticas internacionais, em sintonia com 

recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e outros acordos comerciais recentes, como o Acordo entre Estados Unidos, 

México e Canadá (USMCA, sucessor do antigo NAFTA), e o Acordo Abrangente e 

Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP), servindo de referência e fomento 

para conclusão de futuros acordos comerciais fechados pelo Brasil. 

Em ambos os países, haverá, por exemplo, plataforma eletrônica com informações 

sobre o desenvolvimento de regulamentos pelos diferentes reguladores. Serão 

acessíveis, de forma imediata e gratuita, o texto e a explicação das propostas de 

regulamento, estudos que embasaram as decisões dos reguladores e informações sobre 

prazo para envio de comentários. Além disso, o Protocolo também exige a publicação de 

agenda regulatória com informações acerca de regulamentos que serão adotados ou 

propostos por diferentes reguladores.  
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As disposições do acordo trazem novas hipóteses em que a realização de Análise 

de Impacto Regulatório será obrigatória ou recomendável para propostas de atos 

normativos, representando avanço na política sobre o tema em curso na administração 

pública federal.  

Em linhas gerais, haverá mais previsibilidade das ações regulatórias, com maior 

engajamento do setor privado nas diferentes etapas de desenvolvimento de novos 

regulamentos. 

b) Regras uniformes a partir do Acordo Mercosul - União Europeia 

Tendo em vista os avanços promovidos na negociação do Acordo de Associação 

Mercosul-União Europeia, que abrange medidas para remoção de barreiras técnicas ao 

comércio, o acordo estabelece disciplinas que vão além da OMC e consolidam uma 

agenda de boas práticas regulatórias que o Brasil vem implementando nos últimos anos, 

particularmente no âmbito do projeto de acessão à OCDE.  

O acordo consolida o compromisso de realização de consultas públicas prévia à 

adoção de regulamentos, a concessão de prazo para submissão de comentários e a 

adequação a padrões internacionais existentes nas matérias reguladas, além de encorajar 

a realização de análises de impacto regulatório.    

A adoção desses compromissos com a UE favorece o alinhamento com as 

melhores práticas internacionais, ao mesmo tempo em que preserva a capacidade de o 

país regular de forma autônoma. Foi preservada a diferença de abordagens do modelo 

de certificação europeu – baseado primordialmente em certificados emitidos pelo 

produtor – em relação ao modelo brasileiro – de certificação emitida por organismo 

certificador independente.  A aceitação do certificado emitido pela outra parte, de acordo 

com seu modelo, dependerá dos requisitos legais existente no país e poderá ser exigido 

acordo entre organismos certificadores para sua aceitação.     



  

 221 

O reconhecimento de quatro organismos de referência - International Organization 

on Standards (ISO), International Electrotechnical Organisation (IEC), International 

Telecommunications Union (ITU) e Codex Alimentarius – obedece a interesses 

brasileiros, na medida em que o país possui voz em todos esses foros e muitos dos 

regulamentos nacionais já se pautam pelas normas neles elaboradas.  

III. MITIGAÇÃO DE RISCOS  

1. Mitigação de risco cambial 

Os projetos de infraestrutura são intensivos em capital e muitas vezes dependem 

de capital estrangeiro e financiamento transfronteiriço. No entanto, a maioria dos projetos 

em países emergentes gera receita em moeda local, geralmente bastante afetadas pela 

inflação e pela volatilidade da moeda local em relação ao dólar. Esse descasamento entre 

as receitas geradas em moeda local e a dívida em moeda estrangeira representa um 

grande risco para os credores. 

Embora possa haver alguma correlação de longo prazo entre os índices de 

inflação locais e as taxas de câmbio, a flutuação de curto prazo pode afetar negativamente 

a capacidade desses projetos de atender a dívidas internacionais ou cumprir outras 

obrigações em moeda estrangeira. Nesse sentido, um fator decisivo para o aumento da 

atratividade da nossa carteira de PPPs e concessões para tais oportunidades de 

financiamento é a mitigação de riscos cambiais de médio e longo prazo.  

Essa iniciativa buscou, portanto, levantar melhores práticas internacionais de 

estratégias para mitigação de tais riscos cambiais já praticadas em economias 

semelhantes à do Brasil, como Colômbia, Chile, México, Turquia, Indonésia, Índia, Peru, 

Argentina e África do Sul. 

Diante deste cenário, foi promulgada a Lei 14.286, de 2021 que dispõe sobre o 

mercado de câmbio brasileiro, o capital estrangeiro no País e outros assuntos. Entende-
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se que essa medida cria um mecanismo de hedge cambial natural aos contratos 

celebrados entre exportadores e concessionários ou arrendatários de infraestrutura.  

Com base nas diretrizes estabelecidas, dois relatórios foram desenvolvidos com 

apoio de uma consultoria contratada com recursos do Global Infrastructure Hub: 

● Benchmarking internacional sobre estratégias de mitigação de risco cambial de 

investimentos em infraestrutura (link). 

● Estudos de caso sobre estratégias de mitigação de risco cambial de investimentos 

em infraestrutura (link). 

2. Mitigação do risco judicial: facilitação das desapropriações 

Um dos grandes entraves para os projetos de infraestrutura está nos problemas 

com desapropriações e dos altos índices de judicialização para destravar tais 

desapropriações. Por esse motivo, a Lei 14.273, de 2021 inovou a legislação de 

desapropriação (Decreto-Lei nº 3.365/41) aumentando a gestão privada nesse processo. 

O art. 68 da Lei de Ferrovias modificou parcialmente a redação dos artigos 3º, 4º 

e 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, e acrescentou o artigo 176-A à Lei de Registros 

Públicos (Lei nº 6.015/73), que também envolve desapropriação. Tratou, também, do 

tema em outros dois dispositivos do corpo de seu texto: artigos 29, XII, e §2º, 61, §2º, III. 

Houve ampliação do rol de particulares autorizados a promover desapropriação, 

bem como formas de remuneração decorrentes do processo. Isso contribui para 

aumentar o investimento privado em infraestrutura. Portanto, os setores rodoviário, 

ferroviário, portuário, de telecomunicações, de saneamento, entre outros, foram 

beneficiados com a medida que modificou a Lei Geral das Desapropriações para 

modernizar e desburocratizar o processo de desapropriação, visando aperfeiçoar a 

infraestrutura brasileira como um todo. 

 

https://cdn.gihub.org/umbraco/media/3986/fx-investment-hedging-benchmark-report-machado-meyer-2021-05-31-final-version.pdf
https://cdn.gihub.org/umbraco/media/3987/fx-risk-case-studies-consolidated-31may2021-final.pptx
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IV. REDUÇÃO DE BARREIRAS REGULATÓRIAS NO SETOR DE SAÚDE 

1. Liberação dos preços dos medicamentos isentos de prescrição 

Em março de 2019, foi publicada a Resolução nª 2 da Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (CMED), liberando todos os medicamentos isentos de 

prescrição (MIPs) dos critérios de estabelecimento ou ajuste de preços no mercado 

brasileiro. 

Dentre as classes de remédios que passaram a não ser mais controladas pelo 

governo estão antigripais, relaxantes musculares e antiespasmódicos, categorias de 

grande concorrência no Brasil. 

A liberação dos preços dos MIPs gerou redução dos valores cobrados em virtude 

da concorrência vivenciada no mercado. Foi possível observar queda acentuada nas 

diferenças dos aumentos dos preços dos MIPs em relação aos principais índices que 

medem a inflação, seja a geral (como o IPCA), sejam mais específicas do setor (como o 

IPM-H, por exemplo). 

Tal medida veio ao encontro da demanda da população (cada vez mais reprimida 

e urgente) por produtos de saúde com qualidade e eficiência (essenciais para preservar 

a vida e promover a vida) e aos esforços para promover melhorias no ambiente de 

negócios e garantir a livre iniciativa. 

2. Liberação dos preços dos medicamentos com risco de desabastecimento 

O desabastecimento de medicamentos tornou-se tema de grande preocupação e 

de destaque na mídia nacional, em virtude dos riscos impostos à saúde e ao bem-estar 

da população. 

Considerando que o principal motivo para o desabastecimento era o fato de que, 

em razão de uma metodologia defasada e destoante das práticas de mercado, o preço 

máximo permitido para tais medicamentos era tão baixo que não havia incentivos à 

comercialização pelas respectivas produtoras, foi publicada a Resolução CMED nº 
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7/2022, dispondo sobre a liberação dos critérios de estabelecimento ou de ajuste de 

preços de medicamentos com risco de desabastecimento no mercado brasileiro. 

A norma prevê critérios técnicos e objetivos para identificação dos medicamentos 

que estão sob risco de desaparecerem do mercado e, com base neles, liberou, desde 

sua edição, os preços de mais de 8 (oito) princípios ativos. 

Com tal medida, estimulou-se a oferta de medicamentos à população e a 

competitividade do setor.  

V. MELHORIA REGULATÓRIA EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 

Os baixos níveis de investimentos no Brasil, tanto público quanto privado, nas 

últimas décadas provocaram um significativo déficit no estoque de infraestrutura, 

causando depreciação dos diversos ativos e restrições no acesso a serviços básicos de 

infraestrutura para a população.  

Em 2019 a Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura - SDI apresentou um 

plano, denominado PROINFRA, de como seriam pautadas suas ações para que a 

infraestrutura econômica do país (logística, energia, saneamento básico, mobilidade 

urbana, telecomunicações e habitação popular) contribuísse para o aumento da 

produtividade da indústria, do comércio e dos serviços, potencializando sua 

competitividade e aumentando a oferta de empregos. Além das prioridades de agenda 

da secretaria, essa publicação buscava também apresentar os principais diagnósticos e 

projeções de investimento necessárias para elevar a infraestrutura brasileira a níveis 

internacionais de competitividade. A publicação completa pode ser acessada no [link]. 

1. Modernização da governança dos investimentos em infraestrutura 

A melhoria da governança dos investimentos em infraestrutura foi colocada em 

discussão no centro de governo já em meados de 2019, no âmbito do Grupo de Trabalho 

do Investimento em Infraestrutura, grupo criado pelo Comitê Interministerial de 

Governança (CIG) em julho de 2019. Entre as motivações para criação do GT pode-se 

citar: a busca de solução para o grande estoque de obras paralisadas, provenientes do 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/images/REPOSITORIO/Livretoa_Pro-Infra.pdf
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antigo PAC; a criação de banco unificado de projetos para atender imposição da Emenda 

Constitucional nº 102; a elaboração do anexo de projetos plurianuais prioritários no PPA 

2020-2023 e a busca de melhoria na eficiência do investimento público (seja custeado 

pelo orçamento ou via parcerias), aspecto esse destacado negativamente em 

diagnósticos internacionais publicados no período (FMI, Banco Mundial, OCDE). 

Um dos produtos desse GT foi o desenho de um novo modelo de governança, 

baseado nas melhores práticas internacionais.53 A implantação do desenho de 

governança discutido e aprovado pelo CIG requer ações em 4 frentes: Institucional, 

Metodológica, Capacitação e Tecnologia.  

As principais ações institucionais realizadas até o momento de fechamento desse 

documento foram: a publicação do Decreto 10.526, de 2020, que criou o Comitê 

Interministerial de Planejamento da Infraestrutura (CIP-Infra) e o Plano Integrado de 

Longo Prazo da Infraestrutura (PILPI); e a publicação da Resolução nº249 do Conselho 

do PPI, que incorpora elementos do Modelo de 5 Dimensões(M5D54) entre os requisitos 

das propostas de qualificação de empreendimentos pleiteadas junto ao Programa de 

Parcerias. 

2. Plano integrado de longo prazo da infraestrutura 

O PILPI é um produto do CIP-Infra, criado no Decreto n. 10.526, de 2020, e pode 

ser considerado mais uma ação institucional na agenda de promoção de melhoria da 

governança do investimento público. Seu papel indutor de melhorias está refletido nos 

objetivos que lhe foram atribuídos no referido Decreto (art. 3º, §1º). Dentre eles, 

destacam-se o fomento a investimentos em infraestrutura para aumentar a qualidade e o 

estoque de infraestrutura do País, além do aumento da produtividade da economia e para 

a geração de empregos qualificados. Busca-se, também, uma visão de longo prazo para 

 
53 Os detalhes dessa proposta podem ser vistos no Relatório Final do GT. Disponível em 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/comite-interministerial-de-

governanca/arquivos/relatorio_final.pdf ). 
54 O Modelo de 5 Dimensões é uma adaptação brasileira do Five Case Model do Reino Unido. A adaptação 

contou com apoio do IPA-UK. Mais detalhes sobre ela são fornecidos da seção sobre metodologias. 
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orientar os investimentos em infraestrutura que envolva os seus diversos setores, de 

forma a aumentar a atratividade à participação privada e a qualidade do gasto público 

Uma vez que o PILPI é elaborado a partir da consolidação de outros planos 

setoriais, é importante que as novas edições dos planos setoriais sejam capazes de prover 

as informações necessárias à confecção do PILPI, gerando o mínimo de retrabalho ou 

adaptações. Nesse sentido, o conteúdo do PILPI foi concebido de maneira a não gerar 

interferências na autonomia setorial para execução da política setorial. Contudo, dada a 

autonomia dos ministérios setoriais de infraestrutura para elaboração de seus planos, há 

muita divergência entre os padrões seguidos por cada um, tornando o trabalho de 

integração entre eles uma agenda de médio prazo. 

A primeira edição do plano, publicada em 2021, baseou-se em planos setoriais 

elaborados antes das exigências contidas no decreto de 2020, de maneira que muitas 

adaptações foram necessárias e mesmo a criação de conteúdo. As avaliações de 

viabilidade socioeconômica dos projetos, por exemplo, não estavam contempladas em 

nenhum plano setorial. Foi necessário, dessa forma, um trabalho conjunto extensivo, 

entre Ministério da Economia e demais ministérios setoriais, sob a coordenação do CIP-

Infra, para que os resultados constantes no PILPI 2021-2050 pudessem ser gerados. 

A visão integrada da infraestrutura econômica nacional contida no PILPI 2021-

2050 é um ganho institucional reconhecido por vários atores, dentro e fora do governo, 

que deve ser continuado e aprimorado. Com maior disponibilidade recursos humanos, 

devidamente qualificados, é possível avançar em análises a partir dos dados gerados no 

PILPI, como a necessidade de financiamento para viabilizar o fechamento do hiato de 

infraestrutura, ou os efeitos econômicos indutivos gerados entre as diversas 

infraestruturas, que até pouco tempo atrás só eram analisadas em separado, ou ainda, 

como os diferentes cenários climáticos podem afetar as sinergias ou conflitos entre essas 

infraestruturas.  
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3. Aperfeiçoamento das metodologias de avaliação de projetos de infraestrutura 

Diversos diagnósticos nacionais e internacionais apontam de maneira consensual 

até 2019 a falta de metodologias e critérios transparentes para avaliação e seleção de 

projetos de investimentos em infraestrutura (FMI, 201855; Banco Mundial, 201756; SAE, 

201857; TCU, 201958). Essa falta de planejamento e priorização incorreu em mais de 14 

mil obras paralisadas, uma série de projetos sem retorno social (chamados “elefantes 

brancos”) e uma taxa de mortalidade dos projetos de concessões e PPPs de quase 50% 

(Radar PPP, 202059).  

Com base nesse diagnóstico, o Ministério da Economia, por meio da Secretaria 

de Desenvolvimento da Infraestrutura, desenvolveu uma iniciativa de padronização das 

metodologias de avaliação e estruturação de projetos de investimento em infraestrutura, 

tendo como base as melhores práticas internacionais. Em 2021 o primeiro guia foi 

lançado, chamado Guia Geral de Análise Socioeconômica de Custo-Benefício - Guia ACB 

[link]. Essa metodologia apresenta de maneira objetiva e transparente o passo-a-passo 

para que todos os impactos diretos e indiretos, econômicos, sociais e ambientais de um 

projeto de infraestrutura sejam avaliados em uma mesma base de comparação.  

Por se tratar de projetos de longo prazo, é essencial que os efeitos das mudanças 

climáticas sejam incorporados às análises de custo-benefício de projetos de 

infraestrutura. Tendo isso em vista, a Agência Alemã para Cooperação Internacional – 

GIZ financiou, sob coordenação da SDI/ME, a elaboração de um anexo do Guia ACB, 

dedicado a orientar a incorporação dos efeitos das mudanças climáticas na análise 

socioeconômica de custo-benefício.  

Em complemento ao Guia ACB, também foram desenvolvidos manuais setoriais 

e estudos de casos para abordar as peculiaridades de cada segmento da infraestrutura 

 
55 Brasil: Avaliação da Gestão do Investimento Público - Disponível em [link] 
56 Back to Planning: How to Close Brazil’s Infrastructure Gap in Times of Austerity - Disponível em [link] 
57 Desafios ao aumento do investimento privado em infraestrutura no Brasil - Disponível em [link] 
58 Acórdão TCU 2.272/2019 - Disponível em [link] 
59 Radar PPP. Radar de Projetos, acesso em 20 de agosto de 2021. 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/comite-interministerial-de-governanca/arquivos/guia-geral-de-analise-socioeconomica-de-custo-beneficio.pdf
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/apresentacoes/arquivos/2018/relatorio-do-fundo-monetario-internacional-sobre-gestao-de-investimento-publico-no-brasil-pima.pdf/view
https://documents1.worldbank.org/curated/en/386151499876913758/pdf/117392-REVISED-PUBLIC-Back-to-Planning-How-to-Close-Brazil-s-Infrastructure-Gap-in-Times-of-Austerity-with-cover-page.pdf
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E6621B8D5016630F8EBAE02F3
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F6D40DF88016DBAB9E58769C6
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referente à análise de custo-benefício, no setor de recursos hídricos, energia e 

transportes. 

Além da padronização da metodologia ACB, para se ter comparabilidade das 

análises de projeto é necessário também haver a padronização das premissas de uso 

comum em tais análises. São exemplos de tais premissas a taxa social de desconto, o 

preço sombra da mão de obra, o preço sombra do gasto público, o valor estatístico da 

vida, entre outros. Para tanto foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA) o Catálogo de Parâmetros, que uniformiza as principais 

premissas comuns a todos os setores da economia (Portaria SEPEC/ME/IPEA nº 

188/2022). Essa publicação não apenas reduz do esforço analítico requerido pela ACB, 

mas também aumenta a comparabilidade entre projetos e mitiga o potencial viés de 

otimismo na análise de projetos. Todos os parâmetros apresentados no Catálogo [link] 

são fruto de extensa pesquisa acadêmica baseada na literatura internacional e amplo 

diálogo com a sociedade, realizados por meio de estudos técnicos que foram 

devidamente submetidos a consultas públicas. 

Para apoiar a criação de parâmetros específicos para cada setor e demonstrar a 

aplicação de metodologias quantitativas de avaliação de impacto ex post, sete estudos 

de caso foram desenvolvidos em parceria com consultoria especializada contratada via 

PNUD. Os estudos incluem a avaliação de indicadores socioeconômicos, educacionais, 

epidemiológicos e ambientais de diversos empreendimentos de infraestrutura do setor 

de telecomunicações, energia, saneamento, mobilidade urbana, logística, habitação e 

infraestrutura hídrica. A continuidade de estudos como esses é fundamental não apenas 

para aumentar a transparência sobre os impactos proporcionados pelos investimentos 

em infraestrutura, mas também para retroalimentar o ciclo de planejamento de projetos 

de infraestrutura com parâmetros cada vez mais robustos. 

 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/choque-de-investimento-privado/avaliacao-socioeconomica-de-custo-beneficio-1/catalogo-de-parametros.pdf
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4. Aperfeiçoamento das metodologias de estruturação de propostas de 

investimento  

Para superar a restrição orçamentária imposta pela pandemia, melhorar a 

efetividade do gasto público e aumentar a atratividade do capital privado para nossa 

carteira de projetos de infraestrutura ainda se fez necessário melhorar a maneira de como 

nossos projetos de investimento eram estruturados. Nesse sentido, a SDI/SEPEC/ME 

desenvolveu em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o 

Governo Britânico o Guia de Estruturação de Propostas de Investimento de Infraestrutura 

- Modelo de Cinco Dimensões [link].  

O ferramental apresentado em tal Guia oferece diretrizes para que os projetos de 

investimento em infraestrutura sejam feitos de maneira mais objetiva, transparente e 

sistemática, auxiliando o dirigente público na tomada de decisões e na melhoria da 

qualidade dos gastos. O foco desta adaptação ao contexto brasileiro, portanto, é tornar o 

Modelo de Cinco Dimensões um novo marco do planejamento de infraestrutura que traga 

as modernizações necessárias para o setor, sem perder de vista o fortalecimento das 

boas práticas já existentes no Brasil.  

5. Capacitação de servidores  

Tentativas anteriores de se colocar critérios mais robustos sobre a viabilidade 

socioeconômica de projetos falharam no passado justamente devido à falta de 

capacidade institucional de se elaborar e processar tais análises no ciclo de planejamento 

dos projetos. A OCDE (2018)60 apontou que a fraca estruturação de projetos vinha 

impedindo a participação privada no financiamento de infraestrutura, sendo necessário 

fornecer treinamento de qualidade aos funcionários envolvidos na estruturação de 

projetos. Nesse contexto, para se difundir o conhecimento gerado nas metodologias e 

 
60 OECD. OECD Economic Surveys Brazil. Fev. 2018. Disponível em: 

https://www.oecd.org/economy/surveys/Brazil-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf. Acesso em: 6 

out. 2022 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/comite-interministerial-de-governanca/guias-e-manuais-periodo-defeso-eleitoral
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estudos citados anteriormente, um programa de capacitação foi desenvolvido pela 

SDI/SEPEC/Me em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública - Enap. 

O programa de capacitação tem disponibilizado turmas intensivas e extensivas 

das metodologias citadas na seção anterior realizadas de maneira remota, possibilitando 

ganho de escala e maior participação dos servidores das esferas estadual e municipal. 

Mais de 500 servidores (em sua maioria DAS-3, 4 e 5) já foram capacitados nas turmas 

realizadas entre 2020 e 2022.  

6. Monitor de Investimentos e mapeamento de oportunidades 

O Monitor de Investimentos [link] é uma plataforma digital desenvolvida pelo 

Ministério da Economia em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) com financiamento do Programa de Infraestrutura Sustentável do Reino Unido (UK-

SIP). Essa plataforma tem como objetivo disseminar informações relevantes sobre 

investimentos e sustentabilidade nos principais setores da economia de modo a fomentar 

o aprimoramento de seu planejamento e regulação, além de disseminar oportunidades 

de investimento de interesse público. As informações reunidas no Monitor conferem 

maior transparência às ações do governo e facilitam o diálogo com a sociedade civil, 

empresas, academia e órgãos multilaterais atuantes sobre os diversos setores 

econômicos. Esses dados incluem séries históricas de investimentos (agregado, setor e 

subsetor), um resumo da carteira de projetos de investimentos estruturados pelo 

governo, incluindo medidas de sustentabilidade, planos de expansão, entre outras 

informações importantes para tornar os investimentos no Brasil ainda mais sustentáveis 

e mais atrativos para o setor privado.  

A plataforma também inaugura um modelo de sustentabilidade em projetos de 

infraestrutura que tem como base as diretrizes do Acordo de Paris, os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, os princípios de investimento em infraestrutura de 

qualidade do G20 e o Marco de Infraestrutura Sustentável do BID. Trata-se de uma 

metodologia aplicável tanto na orientação da estruturação de novos projetos, quanto na 

avaliação dos projetos em andamento daqueles patrocinadores e estruturadores que 

https://investimentos.economia.gov.br/monitor-investimentos/index.html
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assim optarem pela adoção deste selo de sustentabilidade. A adoção dessa metodologia 

além de reduzir riscos relacionados aos projetos, permitirá aos investidores e a sociedade 

em geral uma fácil verificação do desempenho de cada projeto em questões ligadas à 

sustentabilidade ambiental, social, institucional e econômico-financeira. O desempenho 

dos projetos que optarem por divulgar seus resultados será apresentado no Painel 

Projetos do Monitor de Investimentos. 

VI. APRIMORAMENTOS REGULATÓRIOS NA CONCESSÃO DE 

RODOVIÁRIAS 

Tendo como diagnóstico as diversas dificuldades econômicas por que passaram 

as concessões rodoviárias, foram eleitos 12 temas regulatórios passíveis de 

aprimoramentos. Nessa perspectiva, foram desenvolvidos estudos no âmbito da 

SDI/SEPEC, inclusive com a participação do IPEA, que permitiram fazer diversas 

recomendações ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes 

Terrestres. 

Dentre esses temas, vale destacar o grande desafio que se põe para a 

continuidade e expansão do programa de concessões rodoviárias brasileiro. Esse desafio 

está no fato de que as principais rodovias vêm sendo concedidas primeiro. Isso não é, 

por si só, nenhuma crítica, porém naturalmente essas rodovias são também as mais 

superavitárias. Com o avanço das concessões, cada vez mais o rol de rodovias que 

remanescem sendo administradas pelo DNIT passa a ser de deficitárias. Diante das 

severas restrições fiscais, provavelmente essas rodovias ficarão por muitas décadas com 

investimentos limitados, saturadas, trazendo ineficiências logísticas e comprometendo a 

segurança do usuário. 

Para evitar esse problema, foi recomendado em primeiro lugar, que se buscasse 

uma composição entre trechos rodoviários superavitários e trechos rodoviários 

deficitários, tal que os valores obtidos nos primeiros sejam suficientes para viabilizar os 

segundos. Isso pode ocorrer por meio de subsídios cruzados intracontratuais. 
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Naquilo em que não for possível modelar de forma a dar viabilidade privada por 

meio de subsídios intracontratuais, recomendou-se a utilização complementar do 

instrumento das PPP's. Trata-se de instrumento que fornece transparência na alocação 

de subsídios orçamentários e tem potencial de funcionar bem, desde que sejam seguidos 

algumas diretrizes. 

Outro tema aprofundado, que contou com a participação do IPEA, foi o estudo de 

compartilhamento do risco de demanda. O estudo buscou simular diferentes modelos 

com regras de compartilhamento do risco de demanda, seguindo um modelo estocástico 

de Movimento Geométrico Browniano, com dados e parâmetros da concessão da BR 040, 

com o objetivo de propor novos mecanismos de compartilhamento para a atratividade 

privada em concessões de rodovias federais. 

Isso deve gerar ganhos ao usuário por meio da redução de até 22% na tarifa de 

pedágio. Além disso, deve evitar a falência da concessionária em momentos de tráfego 

muito baixo, e permitir a antecipação de obras em caso de tráfego alto.61 

Uma série de melhorias nos desenhos de concessão foram implementadas pelo 

governo brasileiro. Essas melhorias se baseiam em uma visão mais econômica dos 

contratos e processos licitatórios, na busca por contratos mais eficientes e consequente 

melhor prestação de serviços à sociedade.  

Usualmente eram adotados prazos muito longos nos contratos de concessão, 

como 30 anos. Ocorre, porém, que se o contratado não corresponder à expectativa do 

contratante, ter-se-á que aguardar um longo período para substituí-lo, com provável 

deterioração do serviço prestado. Assim, tem-se proposto a adoção de contratos mais 

curtos, de preferência apenas o prazo necessário para se recuperar os investimentos 

iniciais. Com isso, investimentos que costumavam ser previstos para ocorrer na segunda 

 
61 Usando o Índice de Sharpe como métrica de avaliação de risco-retorno do investidor, encontrou-se o 

cenário mais otimista, com 22,1% de redução na tarifa. Caso a métrica de risco-retorno do investidor seja 

do CVaR, obtivemos 11,5% de redução. Caso a métrica de risco-retorno do investidor seja a do VaR, a 

redução da tarifa foi 9,4%. Para fins de análise de sensibilidade, num caso mais pessimista, considerou-se 

a métrica do CVaR com um α = 20%, ao invés dos tradicionais 5%. Encontramos, assim, 8,1% de redução 

tarifária, e estatísticas de índice de Sharpe, VaR e CVaR significativamente melhores para o investidor. 
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metade dos contratos de concessão, como duplicações de rodovias, ficam para um 

segundo contrato, após o término do original. Isso reduz incertezas ao contrato (o que 

além de reduzir a taxa de retorno exigida, propicia a atração de mais investidores), sem 

prejudicar o usuário. 

No que tange aos critérios de licitação, pontua-se que em alguns setores sempre 

se adotou o critério de seleção do concessionário pela menor tarifa exigida. Em projetos 

brownfield, aqueles em que boa parte da infraestrutura já está construída, há o risco de o 

licitante ofertar um preço muito baixo, apenas o suficiente para cobrir os gastos iniciais 

do contrato, garantindo sua vitória no certame para depois solicitar reequilíbrios 

contratuais na ameaça de abandoná-lo. Para evitar tal prática, leilões híbridos, de menor 

tarifa e maior outorga, já vem sendo adotados em rodovias federais. 

Os contratos de concessão federais tradicionalmente adotavam mecanismos de 

penalização por baixo nível de serviço prestado, como multas e reduções de tarifa. Porém, 

mecanismos de incentivo costumam funcionar melhor, especialmente quando o processo 

administrativo e judicial propicia o adiamento da execução das penalidades. Assim, tem-

se adotado e aprimorado mecanismos de incentivo associado ao nível de serviço. Um 

exemplo é diferenciar a tarifa recebida pelo concessionário em rodovias de pista simples 

e de pista dupla. No início do contrato, em que a rodovia está em pista simples, a tarifa é 

reduzida, suficiente apenas para custear os investimentos iniciais em recuperação do 

pavimento. Apenas após a duplicação da via o concessionário irá receber uma tarifa mais 

elevada. A diferença entre elas deve ser calculada de forma a que o próprio 

concessionário tenha interesse em realizar os investimentos de duplicação. O usuário 

também é beneficiado, por não ter de pagar antecipadamente por um nível de serviço 

mais elevado. 

VII. REGULAÇÃO E ECONOMIA VERDE 

Do ponto de vista conceitual, economia verde possui um conjunto de definições.  

Para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), “a economia verde 
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é uma economia que melhora o bem-estar humano e a equidade social, reduzindo 

significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica”62.  

Uma economia verde pode, portanto, ser pensada como uma economia de baixo 

carbono, eficiente em termos de recursos e socialmente inclusiva. Para a Organização 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), “indústria verde se refere 

a atividades que buscam aumentar o grau pelo qual os processos da indústria 

manufatureira atendem aos padrões ambientais e aprofundam a sua integração com a 

economia circular, ampliando o bem-estar e incrementando a produtividade de recursos 

da indústria manufatureira e o desempenho ambiental”63. 

A maioria dos países tem como grande desafio para mitigação de gases de efeito 

estufa (GEE) a transição energética, com foco na substituição de fontes fósseis por outras 

mais limpas em suas matrizes produtiva, de energia e de transporte. Neste campo, o Brasil 

tem diferenciais competitivos que o habilitam a se posicionar como um dos líderes do 

processo de transição para uma economia de baixo carbono.  

O principal desafio da economia verde no Brasil é assegurar crescimento 

econômico sustentável com geração de emprego e renda e com incremento de 

produtividade conciliando o uso racional dos recursos naturais e a conservação 

ambiental.   

1. Mercado de Carbono 

O Brasil tem empreendido esforços para reduzir suas emissões de gases efeito 

estufa (GEE) sem comprometer o crescimento econômico e a geração de emprego e de 

 
62 Tradução livre: “The UN Environment Programme has defined Green Economy as "one that results in 

improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and 

ecological scarcities." In its simplest expression, a Green Economy can be considered as one that is low in 

carbon, resource efficient and socially inclusive.” Disponível em https://www.unep.org/pt-br/node/23750. 

Acesso em: 5 out. 2022. 
63 Tradução livre: “Green Industry means economies striving for a more sustainable pathway of growth, by 

undertaking green public investments and implementing public policy initiatives that encourage 

environmentally responsible private investments.” Disponível em https://www.unido.org/our-focus-cross-

cutting-services-green-industry/green-industry-initiative. Acesso em: 5 out. 2022. 

https://www.unep.org/pt-br/node/23750
https://www.unido.org/our-focus-cross-cutting-services-green-industry/green-industry-initiative
https://www.unido.org/our-focus-cross-cutting-services-green-industry/green-industry-initiative
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renda, como evidenciado pela edição da Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC), e seus instrumentos. 

O compromisso com a NDC brasileira é aspecto chave para o sucesso de outras 

pautas importantes para o País – como o acordo de livre comércio entre a União Europeia 

e o Mercosul e a acessão à OCDE –, dado que essa agenda tem ganhado cada vez mais 

importância na esfera internacional. A adoção de um instrumento de precificação de 

carbono, por ser bem avaliada pela comunidade internacional, pode contribuir para esses 

esforços. A dimensão do compromisso de neutralidade em 2050 (Net-Zero) assumido 

pelo Brasil na Conferência de Glasgow de 2021 e as oportunidades de crescimento e 

ampliação da competitividade trazido por esse desafio demandam novos instrumentos de 

mercado e a maior participação do Ministério da Economia.  

Assim, com esse viés, foi publicado o Decreto nº 11.075, de 19 de maio de 2022, 

o qual estabelece procedimentos para a elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação 

das Mudanças Climáticas e institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões 

(SINARE).  O Decreto estabelece o conceito de crédito de carbono de metano e 

possibilidade de registro da pegada de carbono dos produtos e atividades, registro da 

Unidade de Estoque de Carbono, carbono de vegetação nativa, carbono no solo e 

carbono azul.  

Como já destacado, o normativo também cria o SINARE, plataforma eletrônica 

única de registro de transações, promovendo segurança digital e garantia de 

rastreabilidade, não dupla contagem, com critérios mínimos de qualidade e integridade 

ambiental. Inserem-se no mercado regulado as cadeias produtivas agroindustriais, com 

destaque para áreas de lavoura de cana, silvicultura e vegetação nativa, sendo o Brasil o 

único país a realizar esta iniciativa. Há previsão da criação de planos setoriais com meta 

de neutralidade climática até 2050, alinhadas com a NDC brasileira perante a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. 
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2. Programa Nacional de Crescimento Verde 

O Programa Nacional de Crescimento Verde (PNCV) foi criado por meio do 

Decreto n. 10.846, de 2021. A iniciativa visa oferecer financiamentos e subsídios para 

incentivar projetos e atividades econômicas sustentáveis, priorizar a concessão de 

licenças ambientais e gerar os chamados “empregos verdes”. Com o pacote de 

incentivos, o objetivo é neutralizar a emissão de carbono pelo país até 2050. O 

planejamento, a execução e o monitoramento de resultados do PNCV são conduzidos por 

um comitê de governança - Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e 

Crescimento Verde (CIMV)64, semelhante ao que ocorre com o Programa de Parcerias 

de Investimentos (PPI). 

O Programa conta com recursos nacionais e internacionais, públicos ou privados, 

reembolsáveis e não reembolsáveis, fundos de impacto e investimentos de risco. Hoje, já 

existem linhas de crédito de bancos públicos da Caixa Econômica Federal e do Banco do 

Brasil, por exemplo, que chegam a R$400 bilhões para projetos sustentáveis. O recurso 

contempla áreas de conservação e restauração florestal, saneamento, gestão de 

resíduos, ecoturismo, agricultura, energia renovável, mobilidade urbana, entre outras.   

3. Regras para finanças sustentáveis 

As chamadas “finanças sustentáveis” são um tema prioritário na agenda do 

desenvolvimento econômico para viabilizar a transição do Brasil para a economia de baixo 

carbono e para a sua posterior descarbonização. Por essa razão, a Subsecretaria de 

Economia Verde participa da força-tarefa sobre taxonomia de finanças sustentáveis, 

iniciada em setembro de 2022, em conjunto com o Banco Central do Brasil (BCB) e com 

a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O propósito da iniciativa é priorizar setores e 

definir os atributos que estabelecerão ativos financeiros como “verdes” no sentido de 

contribuírem para o desenvolvimento sustentável. Além disso, uma taxonomia de finanças 

sustentáveis para o Brasil pode identificar e auxiliar o setor bancário a monitorar os fluxos 

 
64 A criação do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e Crescimento Verde – CIMV (antigo 

Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima), está estabelecida no decreto Nº 10.845, de 25 de outubro 

de 2021. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.845-de-25-de-outubro-de-2021-354622762
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.845-de-25-de-outubro-de-2021-354622762
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financeiros e orientar o Ministério da Economia na concessão de eventuais incentivos 

para investimentos.  

Segundo a Climate Bonds Initiative (CBI), em 2021, o Brasil emitiu cerca de US$ 

2,5 bilhões em títulos verdes, e a expectativa é que uma taxonomia para finanças 

sustentáveis possa ampliar a emissão de títulos sustentáveis, inclusive os títulos verdes.65 

4. Rotulagem ambiental 

A Rotulagem Ambiental (Selo Verde) é a atribuição de um selo a um produto e/ou 

serviço para comprovar performance ambiental, econômica ou social ao longo de seu 

ciclo de vida (exploração da matéria prima, processo produtivo, distribuição, consumo). 

Nesse sentido, a rotulagem ambiental constitui um instrumento de mercado que pode ser 

utilizado para aumentar a competitividade de produtos e serviços brasileiros em 

mercados globais. Além disso, é promovida no mercado interno para produtores como 

indutora de processos produtivos mais limpos e eficientes e para consumidores como 

uma ferramenta de informação para orientar compras sustentáveis. 

Dentro desse tema, destaca-se que, no período de 2019 a 2022 foram 

desenvolvidas atividades para setores específicos (setor cafeeiro e cimenteiro), além da 

formação de parcerias para elaboração de cursos, guias e demais documentos 

orientativos das obrigações legais de rotulagem ambiental. 

5. Modernização da Frota Rodoviária de caminhões: Programa Renovar 

Diante de custos elevados relacionados a acidentes de trânsito em estradas 

federais para a sociedade brasileira, emissões de poluentes locais na atmosfera, óbitos 

por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) devido à poluição do ar e do potencial 

de criação de uma nova indústria, a da reciclagem veicular, com potencial de produção 

de aço e alumínio secundário, alternativas foram pensadas e gestadas para renovação da 

frota de caminhões no País. 

 
65 Análise do Mercado na América Latina e Caribe. Disponível em 

https://www.climatebonds.net/resources/reports/an%C3%A1lise-do-mercado-na-am%C3%A9rica-latina-e-

caribe. Acesso realizado em 5 de outubro de 2022, 10:02h  

https://www.climatebonds.net/resources/reports/an%C3%A1lise-do-mercado-na-am%C3%A9rica-latina-e-caribe
https://www.climatebonds.net/resources/reports/an%C3%A1lise-do-mercado-na-am%C3%A9rica-latina-e-caribe
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Essas causas somam-se, ainda aos sucessivos aumentos no preço do óleo diesel 

que têm sido repassados no preço de transporte rodoviário e das dificuldades de os 

caminhoneiros repassarem para o frete os aumentos de custos em períodos de 

movimento menor, identificou-se um forte aumento de custos da logística do país e 

redução da competitividade do produto brasileiro focado na exportação com a alta do 

combustível.  

Com relação às causas identificadas, de acordo com o Denatran, há 3.591.395 

caminhões em circulação no Brasil. Desse total, cerca de 26% dos veículos possuem mais 

de 30 anos de fabricação. Uma frota envelhecida tem severas implicações quanto à 

segurança no trânsito, registre-se que a falha mecânica é apontada como causa de 3% a 

5% dos acidentes de trânsito no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. 

Considerando-se apenas os acidentes ocorridos em rodovias federais no ano de 2020, 

caminhões e ônibus estiveram envolvidos em 18.134 acidentes, dos quais 8,6% foram 

causados por defeitos mecânicos. As emissões de material particulado, de veículos 

Proconve P-3 e anteriores são mais de 30 vezes maiores do que as dos veículos P-7 e 

mais de 150 vezes o nível esperado para veículos da fase P-8. 

Por outro lado, consolidou-se o Programa de Aumento da Produtividade da Frota 

Rodoviária no País por meio da Lei n˚. 14.440, de 22 (conversão da Medida Provisória n˚. 

1.112, de 22). O Renovar visa agregar iniciativas e ações direcionadas à retirada 

progressiva dos veículos em fim de vida útil, à renovação de frota ou à economia circular 

no sistema de mobilidade e logística do País. 

Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Economia para estimular, de forma 

voluntária, a retirada de circulação de veículos que não atendam aos parâmetros técnicos 

de rodagem ou que tenham mais de 30 anos de fabricação. 

O objetivo é aumentar a produtividade, a competitividade e a eficiência da logística 

no país, melhorando a qualidade de vida dos profissionais de transporte. A ação também 

dá mais segurança nas estradas e reduz a emissão de gases no meio ambiente. 
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O Renovar integra ações público-privadas. A União oferecerá recursos para a 

recompra dos caminhões em final de vida útil. O setor privado, em contrapartida, poderá 

ofertar produtos e serviços – crédito cooperativado, garantia estendida, revisões, seguros, 

consórcios etc. – que beneficiarão os usuários do programa na aquisição de veículos 

novos. 

A retirada de circulação de caminhões antigos, os veículos mais novos tenderão a: 

incremento à produtividade sistêmica da logística de transportes no Brasil; Redução do 

custo total operacional do caminhão - um veículo Proconve P-4 (ano 2002) em 

comparação com um veículo Proconve P-7 (ano 2012) apresenta redução de TCO 

estimada em 15%; promoção da segurança nas rodovias brasileiras; Redução das 

emissões de gases e partículas poluentes da frota circulante; emergência de toda uma 

nova indústria de reciclagem veicular; melhoria das condições de trabalho dos 

profissionais de transporte de carga. 

As emissões de material particulado, de veículos Proconve P-3 e anteriores são 

mais de 30 vezes maiores do que as dos veículos P-7 e mais de 150 vezes o nível 

esperado para veículos da fase P-8, impactando a descarbonização do meio ambiente, 

convergindo esforços para atingimento das metas (NDC). 

O Programa é uma inovação em termos de políticas públicas, pois opera com a 

junção de benefícios entre Governo Federal, governos estaduais e privados. O Programa 

fomenta ações, atividades, projetos e programas para inovação e criação de novos 

modelos de negócios, produtos e serviços, para toda a cadeia produtiva da mobilidade e 

logística, em consonância com os demais objetivos do Programa. Todas as operações do 

Programa serão cursadas em uma Plataforma digital. 

A implantação do programa será feita em etapas, com a coordenação da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). No primeiro momento, o programa 

promoverá a recompra do caminhão a ser sucateado e o caminhoneiro receberá o valor 

de mercado do veículo, com recursos das empresas contratadas para exploração e 

produção de petróleo e gás natural.  
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A adesão ao programa é voluntária. Os interessados em participar do Programa 

deverão comprovar a baixa definitiva do registro do bem elegível e de seu desmonte ou 

destruição, como sucata.  

Estima-se os seguintes resultados com a implementação da medida: redução de 

15% do Custo Operacional Total dos caminhões a serem substituídos; Redução da 

participação do diesel no TCO, de 26% para 13%; Redução das externalidades 

relacionadas a congestionamentos nas grandes cidades; Redução dos custos das 

emissões de poluentes para o Estado; Redução dos custos com acidentes em Estradas 

Federais; e, atração de investimentos na ordem de R$ 3 bilhões no período 2022-2027. 

 

 



  

 241 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 

 

 A geração de emprego e renda foi um dos objetivos estratégicos atribuídos à 

SEPEC no Mapa do Ministério da Economia, no ato de sua estruturação em 2019. 

Trabalhar essa pauta, junto aos temas de Produtividade e Competitividade foi essencial 

para a formulação de medidas que visam modernizar e ampliar o mercado de trabalho, 

gerar oportunidades de aperfeiçoamento regulatório e ajudar na inserção da população 

no mercado de trabalho. A SEPEC realizou tais medidas por meio da atuação da 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, a SPPE.  

A pasta relacionada ao emprego ficou vinculada à SEPEC até a edição da Medida 

Provisória n. 1.058, de 2021, posteriormente convertida em Lei nº 14.261, de 16 de 

dezembro de 2021, que removeu do Ministério da Economia as temáticas trabalhistas e 

previdenciárias e criou o Ministério do Trabalho e Previdência. As medidas indicadas 

neste capítulo se referem à melhoria do ambiente de trabalho, quando relacionadas ao 

aumento da competitividade e produtividade. De qualquer modo, deve-se ressaltar o 

protagonismo do Ministério do Trabalho e Previdência em todas as pautas abaixo. Uma 

vez que o tema está agora com outra pasta, vamos focar apenas em parte das medidas, 

sobretudo aquelas realizadas até 2021 e relacionadas ao tema deste estudo. 

Nesse período foram implementadas medidas regulatórias e não regulatórias que 

visaram fomentar e modernizar o ambiente de trabalho, além de facilitar o cumprimento 

de normas trabalhistas pelas empresas brasileiras.  Outras muitas medidas foram 
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adotadas pelo Ministério da Educação e por outras pastas, mas que não serão 

desenvolvidas aqui, por escaparem ao foco do trabalho. 

I. SIMPLIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DO EMPREGO 

 

No tocante ao aumento da competitividade, houve avanços na simplificação de 

normas e procedimentos, a digitalização no cumprimento das obrigações acessórias, a 

consolidação de normas, a revogação de normas obsoletas e a flexibilização dos 

contratos de trabalho. 

1. Digitalização de guias, registros, livros de inspeção e outros  

A Lei da Liberdade Econômica, em seu art. 16, estabeleceu a preferência da 

emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social por meio eletrônico. Com a criação 

do eSocial, nos governos anteriores, foi possível identificar que muitos trabalhadores 

tinham múltiplas carteira de trabalho, o que dificultava o registro dos trabalhadores e o 

exercício de direitos. No período deste estudo, houve um esforço para o saneamento das 

bases de dados do CNIS, CPF e RAIS, criando uma chave única para todos os 

trabalhadores. O CPF passou a ser o número de referência de todos os documentos 

públicos, eliminando a necessidade de apresentação de múltiplos documentos para o 

exercício de direitos. Com a unificação dos números, foi possível reunir o histórico 

trabalhista em um único documento digital e assim facilitar o acesso aos direitos sociais.  

Houve a reformulação completa do eSocial, a partir de oficinas realizadas com 

empresários e contadores, de modo a evitar duplicidades de prestação de informação, 

eliminação de campos inúteis, além de tornar o sistema mais amigável e intuitivo. O 

aplicativo alterou substancialmente a regularização do emprego e facilitação do 

cumprimento das obrigações tributárias, além de dar transparência ao trabalhador sobre 

a regularidade dos benefícios e do cumprimento dos seus direitos. 

A Lei nº 13.932, de 2019, garantiu o direito das empresas de prestação de suas 

obrigações por meio digital, inclusive no tocante à geração de guias, parcelamento de 
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débitos, emissão de certificados de regularidade e procedimentos de restituição e 

compensação. 

No mesmo sentido, o Decreto nº, 10.854, de 2021, instituiu o Livro de Inspeção do 

Trabalho Eletrônico (eLIT), com o objetivo de facilitar tanto a prestação das obrigações 

acessórias, quanto a fiscalização. O próprio sistema contribui para que os empresários 

estejam mais bem informados e possibilita a fiscalização on-line das empresas e o 

exercício automático do controle de conformidade. Até então, era preciso que os fiscais 

do trabalho estivessem presencialmente em cada empresa para apurar regularidades. 

Como em diversas outras políticas aqui analisadas, parte-se do princípio da boa-fé do 

empresário, o que possibilita a racionalização e simplificação do cumprimento das 

obrigações trabalhistas e a eliminação de formalidades e exigências desnecessárias ou 

superpostas. 

Para contribuir com a empregabilidade, houve a criação do app sine fácil, no qual 

o trabalhador que está à procura de uma nova oportunidade no mercado pode, com 

poucos cliques, ter acesso às vagas de emprego disponíveis para seu perfil profissional. 

Caso se interesse por alguma vaga, ele pode se candidatar automaticamente e agendar 

uma entrevista com o empregador. 

O aplicativo conta atualmente com mais de 5 milhões de downloads e quase 100 

mil avaliações positivas nas plataformas digitais. Com o acesso liberado, o trabalhador 

pode consultar as cerca de 50 mil vagas diárias, de todo o país, que o Sine disponibiliza 

no aplicativo. A inserção das vagas pode ser acompanhada em tempo real. Com o uso 

do aplicativo pelos trabalhadores, as filas dos postos do Sine devem ser reduzidas, 

desafogando o atendimento, já que os cadastrados no sistema são alcançados via 

internet, com a possibilidade de acesso em qualquer hora e em qualquer lugar. 

2. Eliminação de burocracias e simplificação de regras 

Diferentes normas possibilitaram a criação do contrato intermitente, a alteração da 

jornada de trabalho para os trabalhadores temporários, a revisão dos contratos de 

experiência, a possibilidade de gozo de férias em vários períodos ao longo do ano, entre 
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diversas outras alterações com o objetivo de simplificar as relações trabalhistas e dar 

maior flexibilidade tanto aos empregados, quanto aos empregadores.  

A Lei da Liberdade Econômica, por exemplo, dispensou os estabelecimentos com 

mais de 20 trabalhadores da anotação de horário de entrada e de saída, permitiu o 

trabalho executado fora do estabelecimento, sem registro formal e o registro de ponto 

por exceção à jornada de trabalho. 

A Lei nº. 13.932, de 2019, também extinguiu a contribuição adicional de 10% do 

FGTS devida pelos empregadores no caso de demissão sem justa causa. Considera-se 

que a maior flexibilidade das normas trabalhistas possibilitará melhor ambiente do 

mercado de trabalho e a geração de mais empregos.  

O Decreto nº 10.854, de 2021, também compila regras sobre vale-transporte, 

deixando claro que o benefício só vale para uso em transporte público. Compila, também, 

regras de Prorrogação da licença-maternidade e da licença-paternidade, com mais 

flexibilidade para empresas e para os trabalhadores. Houve ainda a simplificação dos 

trâmites para emissão do certificado de aprovação de equipamento de proteção individual 

e dos requisitos técnicos para emissão, renovação e aprovação do certificado de 

aprovação de equipamento de proteção individual pelo Ministro do Trabalho, 

dispensando necessidade de autorização de outros atores. 

Houve ainda diferentes regras para dar segurança jurídica, como a positivação do 

entendimento Sumular do TST de que a terceirização da atividade-fim não gera vínculo 

empregatício entre trabalhador terceirizado e empresa contratante ou a consolidação de 

regras antes esparsas, a exemplo da revisão das Normas regulamentadores (que não 

detalharemos aqui) ou de regras sobre gratificação natalina, rescisão e outras. 

3. Estímulo à qualificação profissional 

 Com o  objetivo de promover atividades de qualificação profissional foi editado o 

Decreto nº 10.110, de 2019, que instituiu a Estratégia Nacional de Qualificação para a 

Produtividade e o Emprego, no âmbito do Ministério da Economia, com a finalidade de 

articular órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito 
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Federal, dos Municípios, do setor privado e da sociedade civil na promoção da 

qualificação profissional para o aumento da produtividade e da empregabilidade.  

Partindo da Estratégia Nacional foi desenvolvida, em parceria com a SEPEC, a 

Política denominada de "Escola do Trabalhador 4.0", que fez parte do Programa Caminho 

Digital e ofereceu cursos gratuitos em temas de tecnologia e produtividade, com o 

objetivo de ajudar o trabalhador brasileiro a se preparar para o mercado de trabalho. O 

website abrangia à época, cinco trilhas de aprendizagem que englobam mais de 

cinquenta cursos de tecnologia em diferentes níveis. 

 Seu público-alvo tem como enfoque os trabalhadores maiores de dezoito anos em 

busca de emprego que buscavam se reinventar e se preparar para as novas demandas 

do mercado de trabalho, principalmente com foco no ambiente digital. A plataforma de 

ensino remoto, implementada em parceria com a Softex, responsável pela curadoria, 

ofereceu diversos cursos modulares para todo o território nacional com instrutores da 

Microsoft para orientação personalizada dos estudantes. 

A partir do segundo semestre de 2021, a Escola do Trabalhador 4.0 passou a ser 

gerida pelo Ministério do Trabalho e Previdência em parceria com a Microsoft. 

4. Programa de iniciação ao mercado de trabalho 

 O Programa SENAI de aprendizagem 4.0 consistiu em uma experiência inovadora 

do SENAI em conjunto com a SEPEC, com o objetivo de estruturar novos modelos de 

oferta de aprendizagem para a economia 4.0. Buscou-se capacitar os jovens e gerar mão 

de obra especializadas em temas tecnológicos que são de interesse das empresas 

brasileiras. 

 A Aprendizagem 4.0 consiste em uma nova modalidade do programa jovem 

aprendiz do SENAI. Por meio desta iniciativa não regulatória, se desenvolveu um 

programa que proporciona flexibilidade para realização dos cursos, com aulas 

presenciais e a distância. 

https://ead.escoladotrabalhador40.com.br/
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O Programa previu à época o acompanhamento de um mentor da área 

tecnológica durante toda a formação, que abrangeu três áreas tecnológicas: Manufatura 

Avançada, Tecnologia da Informação 4.0 e Mecânica 4.0. Com carga horária de 

aproximadamente 120 horas para o desenvolvimento das novas competências da 

Indústria, a iniciativa visou a iniciação ao mercado de trabalho de jovens interessados 

pelas novas tecnologias desenvolvidas no âmbito da Indústria 4.0. O SENAI deu 

continuidade ao Programa em parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência. 

II. FACILITAÇÃO DO ACESSO A ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

1. Profissão de tradutor e intérprete público 

A Lei n. 14.195, de 2021 (Lei de Ambiente de Negócios) modificou 

profundamente as regras sobre a profissão de tradutor e intérprete público, profissão 

mais conhecida como "tradução juramentada", para simplificar e padronizar as exigências 

técnicas a nível nacional. A Lei revogou o antigo Decreto 13.609, de 1943 que 

regulamentava a temática, permitindo a reestruturação da profissão de acordo com a 

ordem constitucional vigente, principalmente da liberdade de empreender. 

De acordo com dados levantados com as Juntas Comerciais, no Brasil 

existem apenas 2.419 (dois mil quatrocentos e dezenove) tradutores e intérpretes 

públicos, sendo que em alguns Estados, como é o caso do Acre, Alagoas, Amapá, 

Maranhão, Roraima e Tocantins, não existe nenhum profissional matriculado, pois, nunca 

foi realizado concurso, ou seja, a população depende de nomeações "ad hoc" para o 

acesso ao serviço de tradução pública. 

Importante deixar claro que as demais Juntas Comerciais que já realizaram 

concursos, há muito não os fazia, de modo que nem sempre os tradutores matriculados 

conseguiam atender a demanda, principalmente, em razão das disposições legais que 

previam a atuação estadual, cabendo muitas vezes a nomeação de tradutor ad hoc. A 

principal razão que a Juntas Comerciais alegavam para a ausência de concursos era o 

custo elevado e a falta de orçamento. 
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Outro dado relevante é que, ressalvados os idiomas inglês, espanhol, 

italiano e francês, que possuem um número maior de profissionais, os demais idiomas 

que possuem tradutores matriculados não contam nem com 100 profissionais a nível 

Brasil, sendo que temos: menos de 10 tradutores para os idiomas chinês, coreano, croata, 

dinamarquês, grego, húngaro, lituano, tcheco, romeno; e apenas um tradutor matriculado 

para cada um dos idiomas de esloveno, finlandês e ucraniano. 

Assim, tem-se que as mudanças promovidas na legislação são essenciais para a 

modernização do Estado e ampliação do acesso ao serviço. 

Em primeiro lugar, o art. 22 da referida Lei trouxe os requisitos para o exercício 

regular da profissão. Dentre as condições, exige-se aprovação em concurso específico 

nacional para aferição das aptidões necessárias ao desenvolvimento das atividades 

correlatas. Contudo, o concurso pode ser dispensado àqueles que obtiverem grau de 

excelência em exames nacionais e internacionais de proficiência, conforme regulamento 

do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) do Ministério da 

Economia. 

Foi nesse sentido que, para regulamentar o tema, o DREI publicou a Instrução 

Normativa DREI/ME nº 52/2022, que regulamenta a atuação desses profissionais de 

acordo com as inovações promovidas pela Lei de Ambiente de Negócios. 

Com o novo normativo, esses profissionais passam a atuar em todo o território 

brasileiro, e não mais na Unidade de Federação de sua matrícula - como era exigido 

anteriormente -, com realização de concurso nacional a ser organizado pelo DREI e não 

mais concursos estaduais. A regulamentação também especifica as regras de dispensa 

de concurso para aqueles profissionais que obtiverem grau de excelência em exames 

nacionais ou internacionais de proficiência. 

Outra novidade é a exclusão de requisitos como idade mínima e comprovação de 

domicílio onde a profissão será exercida. A medida também possibilita a atuação de 

profissionais estrangeiros residentes no Brasil, já que antes apenas brasileiros podiam 

desempenhar as tarefas de tradutores e intérpretes públicos. A instrução normativa ainda 
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dispensou livros obrigatórios e eliminou da tabela de emolumentos fixada pela junta 

comercial, com os valores a serem recebidos pela execução do trabalho. 

Dessa forma, a atualização legislativa contribui com a melhoria do ambiente de 

negócios e gerou impactos positivos no registro público de empresas, tendo em vista que 

muitas sociedades empresárias estrangeiras atuam no Brasil e necessitam do serviço de 

tradução juramentada.  

2. Limitações na cobrança de anuidades pelos conselhos profissionais 

Na mesma linha da facilitação do acesso ao exercício de atividades profissionais, 

a Lei n. 14.195, de 2021, modificou a Lei n. 12.514, de 2011, que dispõe sobre 

contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, para clarificar as regras de 

cobrança das anualidades.  

O novo normativo dispõe que o inadimplemento ou o atraso no pagamento das 

anuidades não enseja a suspensão do registro ou o impedimento de exercício da 

profissão. Para além disso, os conselhos poderão renunciar a cobrança de certos valores 

e ficarão vetados de executar judicialmente valores considerados irrisórios, nos termos 

do novo art. 8º da Lei n. 12.514, de 2011.  

A medida visou harmonizar a autonomia financeira das entidades com os 

princípios da liberdade de exercício das profissões, conforme entendimento definido em 

sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que afirma ser 

"inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do 

exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida 

consiste em sanção política em matéria tributária."66 

 

 

 

 
66 STF. Plenário. RE 647885, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 

732) (Info 978). 



  

 249 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 
ABDI. Jornada Digital: Maturidade digital das MPEs brasileiras. Disponível em: 

https://api.abdi.com.br/file-

manager/upload/files/Mapa_da_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o_das_MPEs_Brasileiras__1

___1_.pdf. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

ABF. Redes de franquia seguem em recuperação  no 1º Tri de 2022, com crescimento 

de 8,8%, indica pesquisa da ABF. Disponível em: https://www.abf.com.br/redes-de-

franquia-seguem-em-recuperacao-no-1o-tri-de-2022-com-crescimento-de-88-indica-

pesquisa-da-abf/. Acesso em: 6 out. 2022. 

 

AGÊNCIA BRASIL. Nova Lei de Falências melhora recuperação do crédito, diz 

secretário. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-

12/nova-lei-de-falencias-melhora-recuperacao-do-credito-diz-secretario. Acesso em: 6 

out. 2022. 

 

AGÊNCIA SENADO. Publicada MP que busca ampliar acesso a banda larga nas áreas 

rural. 2020. Disponível em: https://tinyurl.com/mr4d7r58. Acesso em: 5 out. 2022.  

 

Análise do Mercado na América Latina e Caribe. Disponível em 

https://www.climatebonds.net/resources/reports/an%C3%A1lise-do-mercado-na-

am%C3%A9rica-latina-e-caribe. Acesso realizado em 5 de outubro de 2022, 10:02h 

 

ANBC. Cadastro positivo beneficiou mais de 22 milhôes de brasileiros com acesso ao 

crédito. Ago. 2022. Disponível em: https://anbc.org.br/cadastro-positivo-beneficiou-mais-

de-22-milhoes-de-brasileiros-com-acesso-ao-credito/. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

ANBC. Cartilha sobre o Cadastro Positivo. Disponível em: https://anbc.org.br/cartilha-

cadastro-positivo/. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

https://api.abdi.com.br/file-manager/upload/files/Mapa_da_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o_das_MPEs_Brasileiras__1___1_.pdf
https://api.abdi.com.br/file-manager/upload/files/Mapa_da_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o_das_MPEs_Brasileiras__1___1_.pdf
https://api.abdi.com.br/file-manager/upload/files/Mapa_da_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o_das_MPEs_Brasileiras__1___1_.pdf
https://www.abf.com.br/redes-de-franquia-seguem-em-recuperacao-no-1o-tri-de-2022-com-crescimento-de-88-indica-pesquisa-da-abf/
https://www.abf.com.br/redes-de-franquia-seguem-em-recuperacao-no-1o-tri-de-2022-com-crescimento-de-88-indica-pesquisa-da-abf/
https://www.abf.com.br/redes-de-franquia-seguem-em-recuperacao-no-1o-tri-de-2022-com-crescimento-de-88-indica-pesquisa-da-abf/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/nova-lei-de-falencias-melhora-recuperacao-do-credito-diz-secretario
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/nova-lei-de-falencias-melhora-recuperacao-do-credito-diz-secretario
https://tinyurl.com/mr4d7r58
https://www.climatebonds.net/resources/reports/an%C3%A1lise-do-mercado-na-am%C3%A9rica-latina-e-caribe
https://www.climatebonds.net/resources/reports/an%C3%A1lise-do-mercado-na-am%C3%A9rica-latina-e-caribe
https://anbc.org.br/cadastro-positivo-beneficiou-mais-de-22-milhoes-de-brasileiros-com-acesso-ao-credito/
https://anbc.org.br/cadastro-positivo-beneficiou-mais-de-22-milhoes-de-brasileiros-com-acesso-ao-credito/
https://anbc.org.br/cartilha-cadastro-positivo/
https://anbc.org.br/cartilha-cadastro-positivo/


  

 250 

BANCO MUNDIAL. Back to Planning: How to Close Brazil’s Infrastructure Gap in Times 

of Austerity - Disponível em: 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/386151499876913758/pdf/117392-

REVISED-PUBLIC-Back-to-Planning-How-to-Close-Brazil-s-Infrastructure-Gap-in-Times-

of-Austerity-with-cover-page.pdf. Acesso em: 6 out. 2022. 

 

BCB. Acompanhe o PESE. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/app/pese/ . Acesso 

em: 5 out. 2022. 

 

BCB. Análise dos efeitos do Cadastro Positivo. Abril 2021. Relatório disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa/analise_dos_ef

eitos_do_cadastro_positivo.pdf. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

BCB. CMN regula linha de crédito para estimular a economia em meio à pandemia. Jun. 

2021. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/570/noticia. Acesso em: 5 

out. 2022. 

 

BONORA. João Victor. ANEEL homologa repactuação do risco hidrológico para 144 

empreendimentos que já repactuaram em 2015. In: Migratio Energia. Disponível em: 

https://migratio.com.br/aneel-homologa-repactuacao-do-risco-hidrologico-para-144-

empreendimentos-que-ja-repactuaram-em-2015/. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

CADE. Repensando o setor de combustíveis: medidas pró-concorrência. Disponível em: 

https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-

cade/repensando-setor-combustiveis-medidas-pro-concorrencia-cade.pdf. Acesso em: 

5 out. 2022. 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Sancionado novo marco legal do transporte ferroviário. 

2021. Disponível em: https://tinyurl.com/4fy9caxz. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

CASA CIVIL. Presidência da República. Desafios ao aumento do investimento privado 

em infraestrutura no Brasil - Disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E6621B8D5016

630F8EBAE02F3. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

DREI/ME. Mapa de Empresas. Set. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-

negocios/pt-br/mapa-de-empresas/mapa-de-empresas-boletim-do-2o-quadrimestre-de-

2022.pdf. Acesso em: 6 out. 2022. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/386151499876913758/pdf/117392-REVISED-PUBLIC-Back-to-Planning-How-to-Close-Brazil-s-Infrastructure-Gap-in-Times-of-Austerity-with-cover-page.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/386151499876913758/pdf/117392-REVISED-PUBLIC-Back-to-Planning-How-to-Close-Brazil-s-Infrastructure-Gap-in-Times-of-Austerity-with-cover-page.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/386151499876913758/pdf/117392-REVISED-PUBLIC-Back-to-Planning-How-to-Close-Brazil-s-Infrastructure-Gap-in-Times-of-Austerity-with-cover-page.pdf
https://www.bcb.gov.br/app/pese/
https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa/analise_dos_efeitos_do_cadastro_positivo.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa/analise_dos_efeitos_do_cadastro_positivo.pdf
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/570/noticia
https://migratio.com.br/aneel-homologa-repactuacao-do-risco-hidrologico-para-144-empreendimentos-que-ja-repactuaram-em-2015/
https://migratio.com.br/aneel-homologa-repactuacao-do-risco-hidrologico-para-144-empreendimentos-que-ja-repactuaram-em-2015/
https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-cade/repensando-setor-combustiveis-medidas-pro-concorrencia-cade.pdf
https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-cade/repensando-setor-combustiveis-medidas-pro-concorrencia-cade.pdf
https://tinyurl.com/4fy9caxz
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E6621B8D5016630F8EBAE02F3
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E6621B8D5016630F8EBAE02F3
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/mapa-de-empresas-boletim-do-2o-quadrimestre-de-2022.pdf
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/mapa-de-empresas-boletim-do-2o-quadrimestre-de-2022.pdf
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/mapa-de-empresas-boletim-do-2o-quadrimestre-de-2022.pdf


  

 251 

 

EMI n˚. 00240, de 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2019/Exm/Exm-MP-897-19.pdf. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

EMI n˚. 00327/2022/ME. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2022/Exm/Exm-Mpv-1137-22.pdf. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

EMI n˚. 169/2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2021/Exm/Exm-MP-1085-21.pdf. Acesso em: 6 out. 2022. 

 

Estudo “Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil”, Relatório do Plano de 

Ação – Iniciativas e Projetos Mobilizadores. Bndes, 2017. Disponível na internet em: 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/269bc780-8cdb-4b9b-a297-

53955103d4c5/relatorio -final-plano-de-acao-produto-8-altera 

do.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m0jDUok. Acesso em: 5/11/2019. 

 

FGV. Desafios e oportunidades de desenvolvimento econômico a partir do novo cenário 

de produção de gás natural e petróleo do pré-sal. Fundação Getulio Vargas – Centro de 

Economia Mundial. São Paulo, 2019. 

 

FREITAS, Luciano; MOURA FILHO, Ronaldo; MORAIS, Leonardo. histórico e 

perspectivas  sobre o  fundo  de  universalização  de  serviços  de telecomunicações - 

FUST: financiamento, governança e alocação. Caderno de Finanças Públicas, Brasília, v. 

21, n. 2, p. 1-20, set. 2021. Disponível em: 

https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/111/145. Acesso em: 

5 out. 2022. 

 

Instituto Brasileiro de Planejamento de Tributação – IBP. Quantidade de NORMAS 

EDITADAS NO BRASIL: 30 anos da constituição federal de 1988 (2018). Disponível em: 

ttps://ibpt.com.br/quantidade-de-normas-editadas-no-brasil-30-anos-da-constituicao-

federal-de-1988. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

Internet of Things Declaration to Achieve the Sustainable Development Goals. IoT Week 

Geneva, 2017. 

 

MAPA. O Plano Nacional de Fertilizantes. 2022. Disponível em: 

https://tinyurl.com/yc8xbar8. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-897-19.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-897-19.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Exm/Exm-Mpv-1137-22.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Exm/Exm-Mpv-1137-22.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Exm/Exm-MP-1085-21.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Exm/Exm-MP-1085-21.pdf
https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/111/145
https://ibpt.com.br/quantidade-de-normas-editadas-no-brasil-30-anos-da-constituicao-federal-de-1988
https://ibpt.com.br/quantidade-de-normas-editadas-no-brasil-30-anos-da-constituicao-federal-de-1988
https://tinyurl.com/yc8xbar8


  

 252 

MCOM. Definidos regimento interno e calendário de reuniões do Conselho Gestor do 

Fust. 2022. Disponível em: https://tinyurl.com/bddsh6z3. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

MCOM. Lei Geral das Antenas. 2022. Disponível em: https://tinyurl.com/3jcnpdep. 

Acesso em: 5 out. 2022. 

 

MCOM. Programas prioritários do Fust. 2022. Disponível em: 

https://www.gov.br/mcom/pt-br/arquivos/fust/2022-09_fust_programas.pdf.  Acesso em: 

5 out. 2022. 

 

MCTI. Acompanhe o PADIS. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-

br/acompanhe-o-mcti/padis. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

ME. Medida provisória vai evitar bitributação de investimento estrangeiro no Brasil. Set. 

2022. Disponível em: https://tinyurl.com/yuwc6wv3. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

ME. Portal Único do Comércio Exterior. Disponível em: 

http://mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/portal-unico. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

ME. Relatório de entregas da SEPEC em 3 ans (2019-2021): SEAE. Disponível em: 

https://tinyurl.com/4zrmyun2. 

 

MF. Brasil: Avaliação da Gestão do Investimento Público - Disponível em: 

https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-

conteudos/apresentacoes/arquivos/2018/relatorio-do-fundo-monetario-internacional-

sobre-gestao-de-investimento-publico-no-brasil-pima.pdf/view. Acesso em 5 out. 2022. 

 

MME. Nova Lei do Gás: apoio à aprovação do PL n. 4.476/2020. Folder disponível em: 

http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad58

20-6da9-c165-3a0c-cffba107399b. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

MME. Relatório do Comitê de Promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural 

do Brasil. Disponível em: http://antigo.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-

comites/cmgn/novo-mercado-de-gas. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

OECD. OECD Economic Surveys Brazil. Fev. 2018. Disponível em: 

https://www.oecd.org/economy/surveys/Brazil-2018-OECD-economic-survey-

overview.pdf. Acesso em: 6 out. 2022. 

https://tinyurl.com/bddsh6z3
https://tinyurl.com/3jcnpdep
https://www.gov.br/mcom/pt-br/arquivos/fust/2022-09_fust_programas.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/padis
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/padis
https://tinyurl.com/yuwc6wv3
http://mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/portal-unico
https://tinyurl.com/4zrmyun2
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/apresentacoes/arquivos/2018/relatorio-do-fundo-monetario-internacional-sobre-gestao-de-investimento-publico-no-brasil-pima.pdf/view
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/apresentacoes/arquivos/2018/relatorio-do-fundo-monetario-internacional-sobre-gestao-de-investimento-publico-no-brasil-pima.pdf/view
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/apresentacoes/arquivos/2018/relatorio-do-fundo-monetario-internacional-sobre-gestao-de-investimento-publico-no-brasil-pima.pdf/view
http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-3a0c-cffba107399b
http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/491926/Folder+PL+4.476_2020.pdf/7dad5820-6da9-c165-3a0c-cffba107399b
http://antigo.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas
http://antigo.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas
https://www.oecd.org/economy/surveys/Brazil-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf
https://www.oecd.org/economy/surveys/Brazil-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf


  

 253 

 

PETROBRAS. Como são formados os preços da gasolina. Disponível em: 

https://precos.petrobras.com.br/seleção-de-estados-gasolina. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

PETROBRAS. Como são formados os preços do diesel. Disponível em: 

https://precos.petrobras.com.br/seleção-de-estados-diesel. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

PETROBRAS. Como são formados os preços do GLP. Disponível em: 

https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-glp. Acesso em: 5 

out. 2022.  

 

PORTAL DA INDÚSTRIA. Impactos econômicos da competitividade do gás natural. 

Disponível em: 

Fonte:https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/6/impactos-economicos-

da-competitividade-do-gas-natural/. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

PORTAL DA INDÚSTRIA. Nova Lei do Gás Natural: entenda quais os seus benefícios. In: 

Indústria de A-Z. Disponível em: https://tinyurl.com/2uuzxu6w. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

Radar PPP. Radar de Projetos. 2022. Disponível em: 

https://radarppp.com/informacao/radar-de-projetos/. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

RAMALHO, André. O raio-x dos novos atores da abertura do mercado de gás no Brasil. 

In: EPBR. Disponível em: https://epbr.com.br/abertura-do-mercado-de-gas-natural-ja-

tem-dez-novos-fornecedores/. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

SEBRAE. Micro e pequenas empresas geram 27% do PIB do Brasil. Disponível em: 

https://tinyurl.com/eekmfzsd. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

SERASA. Explicativo sobre o Cadastro Positivo. Portal disponível em: 

https://www.serasa.com.br/cadastro-positivo/. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

SIB. Empreendedorismo. Tempo médio de abertura de empresas cai para 23 horas no 

país. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/noticias/economia-e-gestao-

publica/09/tempo-medio-de-abertura-de-empresas-cai-para-23-horas-no-pais. Acesso 

em: 6 out. 2022. 

 

https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-gasolina
https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-diesel
https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-glp
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/6/impactos-economicos-da-competitividade-do-gas-natural/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/6/impactos-economicos-da-competitividade-do-gas-natural/
https://tinyurl.com/2uuzxu6w
https://radarppp.com/informacao/radar-de-projetos/
https://epbr.com.br/abertura-do-mercado-de-gas-natural-ja-tem-dez-novos-fornecedores/
https://epbr.com.br/abertura-do-mercado-de-gas-natural-ja-tem-dez-novos-fornecedores/
https://tinyurl.com/eekmfzsd
https://www.serasa.com.br/cadastro-positivo/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/noticias/economia-e-gestao-publica/09/tempo-medio-de-abertura-de-empresas-cai-para-23-horas-no-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/noticias/economia-e-gestao-publica/09/tempo-medio-de-abertura-de-empresas-cai-para-23-horas-no-pais


  

 254 

STF. Plenário. RE 647885, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 (Repercussão 

Geral – Tema 732) (Info 978). 

 

TCU.  Processo nº 749, de 2017. TCU-Plenário:  Solicitação do Congresso Nacional. 

GRUPO II –CLASSE II –Plenário TC 033.793, de 2015-8, 2017. 

 

TCU. Acórdão TCU 2.272/2019 - Disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F6D40DF88016

DBAB9E58769C6. Acesso em: 6 out. 2022. 

 

Trata Brasil; G.O. Associados. Estudo sobre os avanços do novo marco legal do 

saneamento básico no Brasil - 2022 (SNIS 2020). Julho /2022.  Disponível em: 

https://tratabrasil.org.br/avancos-do-novo-marco-legal-do-saneamento-basico-no-brasil-

2022/. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

UNEP. Green Economy. Disponível em https://www.unep.org/pt-br/node/23750. Acesso 

em: 5 out. 2022. 

 

UNIDO. Green Industry Initiative. Disponível em https://www.unido.org/our-focus-cross-

cutting-services-green-industry/green-industry-initiative. Acesso em: 5 out. 2022. 

 

YAMAHAKI, Camila; BREVIGLIERI, Gustavo Velloso. Atração de investimentos privados 

para a infraestrutura no Brasil: motivações e barreiras. In: FGV, Políticas Públicas. 

Disponível em: https://portal.fgv.br/artigos/atracao-investimentos-privados-infraestrutura-

brasil-motivacoes-e-barreiras. Acesso em 5 out. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F6D40DF88016DBAB9E58769C6
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F6D40DF88016DBAB9E58769C6
https://tratabrasil.org.br/avancos-do-novo-marco-legal-do-saneamento-basico-no-brasil-2022/
https://tratabrasil.org.br/avancos-do-novo-marco-legal-do-saneamento-basico-no-brasil-2022/
https://www.unep.org/pt-br/node/23750
https://www.unido.org/our-focus-cross-cutting-services-green-industry/green-industry-initiative
https://www.unido.org/our-focus-cross-cutting-services-green-industry/green-industry-initiative
https://portal.fgv.br/artigos/atracao-investimentos-privados-infraestrutura-brasil-motivacoes-e-barreirasm
https://portal.fgv.br/artigos/atracao-investimentos-privados-infraestrutura-brasil-motivacoes-e-barreirasm


  

 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


