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Semana terá como protagonista a discussão e

votação da MP de Capitalização da Eletrobras no

Senado.

A agenda desta semana inclui os seguintes temas:

(i) Reforma Administrativa;

(ii) Reforma Tributária;

(iii) Prorrogação do Auxílio Emergencial/Novo

programa social; e

(iv) MP de Capitalização da Eletrobras.

Além disso, a CPI da Pandemia terá uma semana

cheia, com destaque para o depoimento do ex-

governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

A Reforma Administrativa, que terá em sua relatoria

o deputado Arthur Maia (DEM-BA), pode ter seu

cronograma definido nesta semana. Apesar de ser

um dos temas com maior relevância e expectativa

de avanço até o momento, dentre as pautas

consideradas como prioritárias pelo governo, a

medida começa a ter seu prazo de tramitação

colocado em dúvida. A Câmara dos Deputados

tenciona votar o projeto em agosto.

Destaques da Semana
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A Reforma Tributária pode ter nesta semana a

definição dos relatores de cada “fatia” da

proposta. O projeto, que será discutido

simultaneamente na Câmara dos Deputados e no

Senado, é considerado de grande relevância para o

aumento da eficiência da economia brasileira. O

país ocupa a última colocação no ranking de

complexidade tributária. A aprovação deste projeto

tende a aumentar a atratividade do mercado

brasileiro aos investidores internacionais.

Foi anunciada na última semana pelo Ministro da

Economia, Paulo Guedes, a extensão do Auxílio

Emergencial (AE) por mais três meses. O

momento é favorável para esta decisão, pois a

credibilidade das contas públicas melhorou nas

últimas semanas a partir da expectativa de

crescimento da arrecadação, o que, mesmo com a

extensão do AE, fará com que a relação dívida/PIB

do país termine este ano abaixo de 85%.

Por fim, a MP de Capitalização da Eletrobras pode

ter seu parecer apresentado amanhã, com a

perspectiva de votação no Senado até o final

desta semana. Em caso de mudanças no texto, o

projeto deverá retornar à Câmara.

Destaques da Semana
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❑ Serão ouvidos nesta semana na CPI:

(i) (15/06) Marcellus Campêlo – Secretário de

Saúde do Amazonas;

(ii) (16/06) Wilson Witzel – ex-governador do Rio

de Janeiro;

(iii) (17/06) Alexandre Figueiredo Costa Silva

Marques – auditor do TCU ; e

(iv) (18/06) Paulo Baraúna – representante da

White Martins.

❑ Adicionalmente, no último final de semana, os

ministros do STF mantiveram as quebras de

sigilo aprovadas pela CPI da Pandemia contra o

ex-Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-

Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo,

e a Secretária do Ministério da Saúde, Mayra

Pinheiro.

CPI da Pandemia
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❑ Na última semana, o presidente da Câmara dos

Deputados, Arthur Lira (PP-AL), instalou a

Comissão Especial que discutirá a Reforma

Administrativa. O deputado Fernando Monteiro

(PP-PE) foi eleito para presidir a comissão e o

deputado Arthur Maia (DEM-BA) foi escolhido

como o relator da matéria.

❑ Nesta 4ªF, a Comissão Especial discutirá o

cronograma de trabalho do relator.

❑ Além disso, o Arthur Maia têm manifestado

interesse pela possibilidade de incluir os

servidores públicos do poder judiciário na

matéria, mas sem incluir os parlamentares.

❑ Para o relator, os trabalhos da Comissão devem

ser concluídos em 60 dias, colocando a matéria

para votação na metade de agosto.

❑ O planejamento do relator é coerente com a ideia

do presidente da Câmara de finalizar os

trabalhos na Casa no inicio do 2S21, com o

intuito de que a reforma seja analisada no

Senado ainda neste ano.

Reforma Administrativa

(PEC 32/2020)
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❑ Após uma semana sem muitas noticias sobre a

reforma, nesta segunda-feira, o presidente da

Câmara, Arthur Lira (PP-AL), postou em seu

twitter que até o final desta semana definirá, junto

ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

(DEM-MG), os relatores de cada “fatia” do

projeto.

❑ Vale lembrar que a Câmara terá como foco as

discussões sobre a unificação dos impostos

federais (PIS e Cofins) em um único tributo, a

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

❑ Além disso, os deputados discutirão mudanças

no Imposto de Renda (IR) e no Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI), visando reduzir o

caráter regressivo da tributação brasileira e

aumentar a eficiência da economia.

❑ O Senado debaterá alterações constitucionais,

por meio da PEC 110/2019, que trata da

unificação de impostos estaduais e municipais

(ICMS e ISS) em um Imposto sobre Bens e

Serviços (IBS), e da reformulação do Refis

(financiamento de dívidas fiscais).

Reforma Tributária
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❑ O Ministro da Economia, Paulo Guedes,

confirmou em uma entrevista que o governo

federal decidiu prorrogar o Auxílio Emergencial

por mais três meses.

❑ A decisão foi tomada em reunião na semana

passada no Palácio do Planalto.

❑ Os valores devem permanecer os mesmos das

atuais parcelas, variando entre R$ 150 e R$ 375.

A prorrogação deve ser formalizada por meio de

um Crédito Extraordinário de R$ 12 bilhões que

será enviado ao Congresso, somados aos

valores que já foram destinados ao programa no

Orçamento e não foram efetivamente pagos;

❑ O Auxílio será prorrogado até o mês de

setembro, prazo estimado para a implementação

de um novo programa de distribuição de renda.

Esse projeto substituiria o Bolsa Família e teria

maior abrangência e, possivelmente, um

benefício maior que o atual.

Prorrogação do Auxílio 

Emergencial/Novo programa social
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❑ O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

(DEM-MG), pautou para a próxima quarta-feira

(16) a votação da Medida Provisória de

Capitalização da Eletrobrás. O senador Marcos

Rogério (DEM-RO), relator da MP, deve

apresentar seu parecer nesta quarta-feira.

❑ Contudo, segundo o presidente da Casa, há a

possibilidade de que o texto sofra algumas

alterações.

❑ As alterações devem ocorrer com o objetivo de

tornar o projeto mais atraente para os

investidores da iniciativa privada e,

simultaneamente, reduzir pontos de incerteza

jurídica quanto à destinação de recursos que

serão recebidos pela companhia no futuro.

❑ Caso as alterações se confirmem, o texto deverá

retornar à Câmara dos Deputados, onde

precisará ser votado até o dia 22/06, dia no qual

a MP perde sua validade.

MP da Eletrobras 

(MP 1031/21)
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❑ Após a aprovação na Câmara no dia 03/06, os

senadores devem votar na quinta-feira, a MP que

ampliou até o fim deste ano a CSLL cobrada de

instituições financeiras e da indústria química,

além de limitar a isenção do IPI na compra de

automóveis por pessoas com deficiência.

❑ Se aprovada sem alterações o texto segue para

a sanção presidencial.

❑ A MP precisa ser aprovada até o dia 28/06, data

de expiração do projeto.

MP da CSLL

(MP 1034/21)
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❑ O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a

Câmara pode votar nesta semana o projeto de lei

que trata do ICMS sobre combustíveis.

❑ A proposta prevê cobrança única do imposto para

combustíveis e lubrificantes, mesmo em

operações iniciadas no exterior.

❑ O texto ressalta que em vez de alíquota, o ICMS

será cobrado por meio de valor fixo, valendo

também para estados.

❑ O texto ainda estabelece que a cobrança seja

feita diretamente nas refinarias e não nos postos

de gasolina.

❑ Se aprovado pela Câmara, o texto segue para

análise do Senado.

ICMS sobre combustíveis

(PL 16/21)
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PROCESSO DE TRAMITAÇÃO NO 

CONGRESSO NACIONAL

Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC)
Lei Ordinária (PLO)

3/5 Maioria Simples

(308 deputados federais e 49 

senadores)

(+ de 50% do total de votos, 

excluindo abstenções. A maioria 

absoluta deve estar presente para 

ocorrer a votação)
Comissões Temáticas

(pode ter natureza conclusiva
2
)» »

Comissão Especial (CE)
Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC)
1

» »

2 turnos na Câmara dos Deputados 1 turno na Câmara dos Deputados

» »

Comissões Temáticas

(pode ter natureza conclusiva
2
)» »

2 turnos no Senado
Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado (CCJ)
3

» »

Promulgação 1 turno no Senado»

Sanção (ou veto) presidencial

V
o

to
s

  

n
e

c
e

s
s

á
ri

o
s

 p
a

ra
 

a
p

ro
v

a
ç

ã
o

T
ra

m
it

a
ç

ã
o

Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania  (CCJC)
1

Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado (CCJ)
3

1 Se rejeitada, um terço dos deputados poderá pedir apreciação preliminar pelo Plenário.

2 Isso significa que a proposta não precisará ser votada em Plenário.

3 Se rejeitada, um terço dos senadores poderá pedir apreciação preliminar pelo Plenário.
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PROCESSO DE TRAMITAÇÃO NO 

CONGRESSO NACIONAL

Lei Complementar (PLC) Medida Provisória (MP)

Maioria Absoluta Maioria Simples

(257 deputados federais e 41 

senadores)

(+ de 50% do total de votos, 

excluindo abstenções. A maioria 

absoluta deve estar presente para 

ocorrer a votação)

Comissões Temáticas Comissão Mista

(pode ter natureza conclusiva
2
)» »

Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC)
1 1 turno na Câmara dos Deputados

» »

1 turno na Câmara dos Deputados 1 turno no Senado

» »

Comissões Temáticas Sanção (ou veto) presidencial

(pode ter natureza conclusiva
2
)»

Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado (CCJ)
3

»

1 turno no Senado»

Sanção (ou veto) presidencial
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1 Se rejeitada, um terço dos deputados poderá pedir apreciação preliminar pelo Plenário.

2 Isso significa que a proposta não precisará ser votada em Plenário.

3 Se rejeitada, um terço dos senadores poderá pedir apreciação preliminar pelo Plenário.
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disclaimer

Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual S.A.”) para distribuição somente no

Brasil, sob circunstânc ias permitidas pela regulamentação vigente. O BTG Pactual S.A. é o responsável

pela distribuição deste relatór io no Brasil. Nada neste relatório constitui indicação de que a estratégia de

investimento ou recomendações aqui citadas são adequadas ao perfil do destinatár io ou apropriadas às

circunstâncias individuais do destinatário e tampouco constituem uma recomendação pessoal. Este relatório

possui caráter informativo, não constitui material promocional e não foi produzido como uma solicitação de

compra ou venda de qualquer ativo ou instrumentos financeiros relacionados em qualquer jur isdição. Os

dados que aparecem nos gráficos referem-se ao passado, a rentabilidade obtida no passado não

representa garantia de rentabilidade futura. Os preços e demais informações contidas neste relatório são

críveis e dignos de confiança na data de sua publicação e foram obtidos de uma ou mais das fontes que

seguem: (i) fontes expressas ao lado da informação; (ii) preço de cotação no pr incipal mercado regulado do

valor mobiliário em questão; (iii) fontes públicas confiáveis; ou (iv) base de dados do BTG Pactual S.A.

Nenhuma garantia ou declaração, tanto expressa quanto implícita, é provida em relação à exatidão,

abrangênc ia ou confiabilidade das informações aqui contidas, com exceção das informações referentes ao

BTG Pactual S.A., suas subsidiár ias e afiliadas. Também não tem o intuito de ser uma declaração completa

ou um resumo sobre os ativos, mercados ou estratégias abordados no documento. Em todos os casos, os

investidores devem conduz ir suas próprias investigações e análises antes de proceder ou deixar de

proceder a qualquer ação relacionada aos valores mobiliários analisados neste relatório. O BTG Pactual

S.A. não garante que os investidores irão obter lucros. O BTG Pactual S.A. tampouco irá dividir qualquer

ganho de investimentos com os investidores, assim como não irá aceitar qualquer passivo causado por

perdas. Investimentos envolvem r iscos, e os investidores devem ter prudência ao tomar suas decisões. O

BTG Pactual S.A. não tem obrigações fiduciárias com os destinatár ios deste relatório e, ao divulgá-lo, não

apresenta capacidade fiduciária. O presente relatório não deve ser cons iderado pelos destinatários como

um substituto para o exercício do seu próprio julgamento. Opiniões, estimativas e projeções expressas aqui

constituem o julgamento atual do analista responsável pelo conteúdo deste relatório na data em que foi

preparado e, por isso, está sujeito a mudanças sem aviso e pode diferir ou ser contrário a opiniões

expressas por outras áreas de negóc ios ou grupos do BTG Pactual, BTG Pactual S.A. e suas afiliadas ou

subsidiárias como resultado do uso de diferentes hipóteses e critérios. Preços e disponibilidade de

instrumentos financeiros são apenas indicativos e estão sujeitos a mudanças sem aviso. A análise contida

aqui é baseada em diversas hipóteses. Diferentes hipóteses podem ter resultados substancialmente

diferentes. A metodologia de análise realizada neste relatório, definida pelo analista signatár io, busca

identif icar os movimentos históricos nos preços dos ativos, observando oportunidades de curto prazo e

seguindo conceitos de linhas de tendência, médias móveis, f iguras gráficas, equilíbrio, resistênc ia, suporte,

entre outros. Não se confunde, portanto, com a Análise Fundamentalista tradicionalmente divulgada por

outros analistas do Banco BTG Pactual S.A., que é baseada em metodologia e premissas distintas e pode

apresentar recomendações divergentes das aqui expostas para o mesmo ativo avaliado. Cada investidor

deve, portanto, analisar cada relatório de forma independente. Os analistas responsáveis pela preparação

deste relatório podem interagir com a mesa de operações, mesa de vendas e outros departamentos, com o

intuito de reunir, sintetizar e interpretar informações de mercado. O BTG Pactual S.A. não está obrigado a

atualizar ou manter atualizada a informação contida neste relatório.



15

macro research

Álvaro Frasson

economia@btgpactual.com

@alvarosfrasson

Luiza Paparounis

luiza.paparounis@btgpactual.com

Leonardo Paiva

leonardo.paiva@btgpactual.com

Arthur Mota

Arthur.mota@btgpactual.com


