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Comissão do Senado aprova projeto que aumenta o limite de receita para uma empresa 

ser enquadrada no Simples 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 14h16min 

 

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou na terça-feira (13) um 

projeto que atualiza limites para enquadramento de micro e pequenas empresas no Simples 

Nacional. O texto segue para o plenário do Senado. O Simples Nacional é o regime 



 
 
 
simplificado de tributação destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. O projeto 

aprovado atualiza os limites de receita bruta anual para enquadramento nas faixas do Simples 

Nacional. Os valores não são corrigidos desde janeiro de 2018. Segundo o texto: o teto de 

receita bruta anual para microempresa sobe de R$ 360 mil para R$ 427,5 mil; no caso de 

empresas de pequeno porte, os limites para enquadramento no simples passam a ser de 

receita bruta anual superior a R$ 427,5 mil ou igual ou inferior a R$ 5,7 milhões. Antes, os 

valores estavam entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões. O relator, senador Irajá (PSD-TO), explicou 

que, com a inflação acumulada nos últimos 60 meses, muitos contribuintes, mesmo sem 

apresentar ganho real de receita bruta, passaram a ser tributados com alíquotas mais altas ou 

foram impedidos de continuar no regime por extrapolar a receita bruta anual. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

 Comissão aprova prazo para bens de informática atenderem a requisitos ambientais e 

de eficiência energética 

Poder Legislativo | 12/12/2022 – 17h40min 

 

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 

Deputados aprovou proposta que dá o prazo de um ano para as empresas fabricantes, 

importadoras ou distribuidoras de bens de informática se adequarem aos requisitos ambientais 

e de eficiência energética estabelecidos pelo Poder Executivo em regulamento. O prazo passa 

a contar da publicação da futura lei resultante do projeto. A adequação inclui plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos e de logística reversa, e atendimento aos limites máximos 

de consumo de energia ou mínimos de eficiência energética estabelecidos. O projeto aprovado 

(PL 1458/22) é de autoria do deputado Márcio Macêdo (PT-SE). A relatora, deputada Tabata 

Amaral (PSB-SP), apresentou parecer favorável, na forma de um substitutivo, com mudanças 

pontuais no texto. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Economia lança IRP para contratar plataforma tecnológica de orquestração 

de serviços em nuvem 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 19h27min 

 

Órgãos e entidades da Administração Pública Federal têm até quarta-feira (14), para 

manifestar interesse em participar da contratação de plataforma tecnológica de orquestração 

de serviços em nuvem dos fabricantes Red Hat, Suse e VMware, por meio da Intenção de 

Registro de Preços (IRP) nº 23/2022. A IRP foi lançada pelo Ministério da Economia no final de 

novembro. A plataforma é baseada em contêineres, orquestração de nuvem híbrida 

(multicloud), microsserviços e integração via APIs e de serviços especializados para operação 

assistida. A publicação do edital está prevista para a primeira quinzena de fevereiro de 2023 e 

a publicação da Ata de Registro de Preços para a segunda quinzena de março do ano, 

conforme cronograma disponível na internet. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do STF diz a governadores que ações sobre Difal/ICMS serão julgadas 

presencialmente 

Poder Judiciário | 12/12/2022 – 21h22min 

 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, se 

comprometeu a realizar o julgamento presencial de três ações envolvendo o Diferencial de 

Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS). As Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7070 e 7078 estão atualmente em análise no 



 
 
 
Plenário Virtual e foram objeto de destaque formulado pela presidente, para que o tema seja 

analisado em fevereiro de 2023 no Plenário físico. O pedido foi feito por 15 governadores - 

alguns em fim de mandato e outros que serão empossados em 1º/1 – recebidos na segunda-

feira (12) pela ministra. Na reunião, eles apontaram a preocupação com a queda na 

arrecadação. A ministra salientou que a transferência do debate para o plenário físico atende, 

além dos governadores, a população dos estados, que também será afetada. As ações 

questionam a Lei Complementar (LC) 190/2022, editada para regular a cobrança do Diferencial 

de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), previsto na 

Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996). Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 ABDI promove seminário de Inteligência Artificial 

Mercado | 12/12/2022 

 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com a Editora 

Globo, promoveu, no dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro, o seminário Inteligência Artificial: 

Presente e Futuro. O evento on-line reuniu atores do setor, representantes da indústria e da 

academia, bem como entidades ligadas ao tema, para debater o uso de Inteligência Artificial e 

apresentar casos de sucesso que possam inspirar outras empresas a investir na tecnologia. A 

Inteligência Artificial evolui a cada dia. Com crescente capacidade de processamento e 

aprendizado, a IA é ferramenta fundamental no desenvolvimento econômico, social e ambiental 

dos países, estando inserida no processo de tomada de decisão de praticamente todos os 

setores da sociedade. A ABDI acompanha os movimentos globais da IA e tem contribuído para 

a adoção e difusão da tecnologia por meio do investimento em pilotos na indústria, capacitação 

de pessoas do setor industrial para desenvolvimento de projetos, além de reunir casos de 

sucesso de aplicação de IA no setor produtivo brasileiro. Fonte: ABDI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governadores vão se reunir com Lula e Haddad para debater reforma tributária 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 13h21min 

 

Após reunião presencial do Fórum Nacional de Governadores, no Palácio do Buriti, em 

Brasília, os chefes estaduais do Executivo informaram que, já na primeira quinzena de janeiro, 

vão se reunir com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o futuro ministro da 

Fazenda, Fernando Haddad (PT), para tratar com urgência da reforma tributária. Falando em 

nome do fórum, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), afirmou que a 

reforma tributária é pauta prioritária para 2023. “Não queremos somente simplificar os tributos. 

A proposta deve adotar o princípio da regressividade para diminuir os tributos relativos ao 

consumo e avançar na renda e no patrimônio”, afirmou. A governadora também ressaltou a 

importância de ações emergenciais para diminuir os impactos na queda de arrecadação dos 

Estados relativa ao Imposto sobre Circulação de Arrecadação e Serviços (ICMS) provocada 

pela lei que unificou alíquotas do tributo incidente sobre combustíveis e outros itens. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo cancela indicações ao conselho consultivo da Anatel 

Poder Executivo | 13/12/2022 

 

O governo tornou sem efeito as indicações de Rodrigo Henrique Roca Pires e de Laura 

Postal Tirelli ao Conselho Consultivo da Anatel. Com isso, a partir de fevereiro o colegiado 

ficará sem integrantes suficiente para deliberações. Segundo a presidente do conselho, 

Cristiane Sanches, os dois desistiram de participar do colegiado, apesar de passarem por todo 

o processo seletivo. Com a mudança de governo, as indicações poderão demorar ainda mais. 



 
 
 
Rodrigo Roca Pires e Laura Postal Tirelli foram indicados para as vagas de representantes dos 

usuários de serviços de telecomunicações, com mandato até 16 de fevereiro de 2024, 

substituindo Igo Salaru e Rosely Fernandes. Rodrigo Pires foi advogado de Flávio Bolsonaro 

no caso da “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), mas desde março 

é titular da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça. Fonte: 

TeleSíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

GT de Comunicação propõe redução tributária e licitação regional para ampliar acesso à 

Internet 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 17h56min 

 

Dentre as estratégias propostas pelo GT de Comunicação da equipe de transição do 

governo Lula para garantir a universalização da Internet está a revisão da tributação do ICMS – 

ou até mesmo zera-la. A demanda de ampliar o acesso à Internet partiu do próprio presidente 

Lula, e foi uma de suas bandeiras durante a  campanha eleitoral. Segundo Jorge Bittar, um dos 

coordenadores do GT de Comunicação, além de rever a tributação do setor de 

telecomunicações, consta também como proposta no relatório do grupo o uso de recursos do 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para subsidiar a 

conectividade para as famílias do CadÚnico, por exemplo. A proposta, diz o ex-deputado, é 

também criar instrumentos que viabilizem o acesso não só ampliando infraestrutura, mas 

também reduzindo a um preço que as pessoas possam pagar. Bittar destacou também que 

outra proposta para ampliar o acesso à Internet no Brasil é a realização de licitações regionais 

para que os pequenos e médios provedores (PPPs) possam participar. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Veja recomendações do gabinete de transição para Ciência e Tecnologia 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 18h13min 

 

O grupo técnico de Ciência e Tecnologia encaminhará ao governo eleito, até o sábado 

(10), o segundo relatório com recomendações para o setor. Na quinta-feira (8), o ex-ministro 

Celso Pansera enumerou seis recomendações que estarão presentes no documento. Confira: 

– Solicitar ao Congresso Nacional a revogação ou a modificação da MP 1.136/2022, que 

contingencia o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) até 

2026; – Articular com o Congresso a elevação dos orçamentos do CNPQ e da CAPES para 

possibilitar a correção do valor e ampliação das bolsas. Fonte: O Antagonista  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Lula anuncia Mercadante como novo presidente do BNDES 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 16h14min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na terça-feira (13) como 

presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) o ex-ministro e 

ex-senador Aloizio Mercadante. "Aloizio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre 

boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais 

boato: o Aloizio Mercadante será presidente", disse Lula. Coordenador dos grupos técnicos do 

gabinete de transição, o ex-ministro já era tido entre petistas como certo para comandar o 

BNDES. Os rumores envolvendo seu nome, no entanto, vinham provocando reação do 

mercado. Para investidores, a nomeação de Mercadante sinalizaria uma política econômica 



 
 
 
mais desenvolvimentista do governo eleito, com possível expansão do gasto público para 

impulsionar o crescimento. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conselho de Participação Social propõe a Lula criação de um órgão ligado à secretaria 

da presidência  

Poder Executivo | 13/12/2022 – 14h41min 

 

Ao lado de seu vice, Geraldo Alckmin, e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o 

presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o Conselho de Participação Social. O 

conselho apresentou uma proposta de criação de um órgão ligado à Secretaria Geral da 

Presidência com foco na participação social. “Para nós essa participação social tem um caráter 

interministerial, portanto transversal. Nós queremos criar mecanismos para que de fato possa 

ter assegurada a participação social”, disse Kelli Mafort, coordenadora nacional do MST. O 

conselho é formado por mais de 50 organizações e trabalhou nas últimas semanas para fazer 

um diagnóstico da participação social no país. De acordo com a coordenadora nacional do 

Movimento Negro Unificado, Simone Nascimento, o cenário é devastador. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad confirma Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator, como secretário-

executivo do Ministério da Fazenda em 2023 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 14h19min 

 

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na terça-feira (13) o nome 

de Gabriel Galípolo como secretário-executivo do Ministério da Fazenda a partir de 2023. A 

confirmação foi dada após reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. 

Segundo ele, o encontro foi ótimo. Mais cedo, ele já havia se reunido com o ministro da 

Economia, Paulo Guedes. Formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política 

pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), Galípolo foi presidente do Banco Fator de 

2017 a 2021. Também já foi professor da Graduação da PUC-SP. Integrante do grupo técnico 

de infraestrutura na equipe de transição do governo eleito, Galípolo ensinou sobre PPPs e 

concessões na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Próximo do PT há 

anos, o economista ajudou na campanha eleitoral de Lula nesse ano. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Tendência mais forte é que Coaf retorne ao Ministério da Fazenda, diz Flávio Dino 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 13h49min 

 

No governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que toma posse no dia 

1º de janeiro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de combate à 

corrupção e à lavagem de dinheiro, deverá voltar à esfera do Ministério da Fazenda – atual 

Ministério da Economia, que será desdobrado em Fazenda, Planejamento e Indústria e 

Comércio Exterior. O tema foi debatido no gabinete de transição, que decidiu retirá-lo da 

competência do Banco Central O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio 

Dino, disse ao Valor PRO, em entrevista exclusiva, que a “tendência mais forte é que o Coaf 

retorne ao Ministério da Fazenda”. Dino lembrou que o Coaf já esteve muito tempo no 

organograma do Ministério da Justiça, mas a maior parte foi sob o abrigo da pasta que conduz 

a política econômica. Dino complementou que não se opõe que o órgão fique com a equipe 

econômica. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

  

Em meio a tensão com a Câmara, relator do Orçamento diz que 'país para' se PEC da 

Gastança não for aprovada 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 13h23min 

 

O relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou na terça-feira 

(13) que, se a PEC (proposta de emenda à Constituição) da Gastança não for aprovada, o país 

enfrentará um "caos orçamentário" e corre o risco de parar no primeiro mês do governo do 

presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Castro deu entrevista na terça no Senado, em 

meio a uma tensão com a Câmara para garantir a aprovação do texto nos moldes em que foi 

aprovado pelos senadores, na quarta-feira passada (7). A expectativa de aliados de Lula era 

que o texto fosse aprovado sem alterações pela Câmara nesta semana. No entanto, partidos 

do centrão começaram a defender uma redução do valor e também que o prazo fosse de 

apenas um ano, e não dois, como aprovado no Senado. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Partidos cobram definição de espaço no governo eleito antes de votar PEC da Transição 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 13h09min 

 

Os deputados da provável base aliada do governo Lula estão insatisfeitos com a falta 

de definição dos espaços que ocuparão. Eles avisaram ao PT que, se o presidente eleito não 

definir os espaços de cada um até quarta-feira (14), a proposta de emenda constitucional 

(PEC) da Transição não será votada esta semana. Neste cenário, a análise do projeto, que 

libera mais R$ 198 bilhões de gastos em 2023, ficaria para terça-feira da próxima semana - a 

última antes do recesso. O discurso entre os deputados é de que o presidente eleito, Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), prometeu procurar os partidos após a diplomação pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), o que ocorreu na segunda-feira, mas até agora nenhum foi chamado. 

Além disso, a impressão deles é de que os senadores, que aprovaram a PEC por ampla 

maioria na semana passada, já acertaram participação nos ministérios, mas que os deputados 

estão sendo alijados desse processo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Flávio Dino diz que atos de vandalismo não ameaçam posse de Lula e cobra ação da PF 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 12h42min 

 

O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou, em 

entrevista exclusiva ao Valor, que os atos de vandalismo ocorridos na noite dessa segunda-

feira em Brasília, praticados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), não ameaçam a 

segurança da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 1º de janeiro, 

nem colocam em risco a integridade física do petista. Ele acrescentou que os autores dos 

crimes poderiam ter sido presos em flagrante, porque são “facilmente identificáveis” pelas 

câmeras de segurança, e que a Polícia Federal (PF) tem que participar da investigação do 

ocorrido, porque foram cometidos crimes federais. Ele observou que se a instituição não abrir 

inquéritos para apurar o ocorrido, a administração Lula o fará, porque os delitos não estarão 

prescritos. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Lula convida Camilo Santana para o MEC, mas senador eleito pode ir para outra pasta 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 11h22min 

 

Após pressão do PT para comandar o Ministério da Educação (MEC), o presidente Luiz 



 
 
 
Inácio Lula da Silva (PT) teria convidado o senador eleito Camilo Santana (PT) para comandar 

a pasta. O ex-governador do Ceará demonstrou incômodo por achar que o melhor nome para o 

cargo é a governadora Izolda Cela (sem partido). Lula e Camilo Santana conversaram na 

manhã da segunda-feira, antes da solenidade de diplomação. Inicialmente, o petista externou a 

vontade de ter Santana no primeiro escalão. O Valor apurou que, na sequência da conversa, o 

presidente eleito teria citado o MEC. O martelo, no entanto, não foi batido. Após a explicação 

de Santana, que apoia Izolda Cela nos bastidores para o MEC, houve a expectativa de que o 

senador eleito poderia ocupar outro ministério. No encontro, segundo interlocutores do partido, 

Santana se disse pronto para cumprir missões delegadas por Lula. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mercadante diz que ministérios estão quase todos definidos 

Poder Executivo | 12/11/2022 – 21h01min 

 

Coordenador técnico da transição de governo, o ex-ministro Aloizio Mercadante afirma 

que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve acelerar as indicações para seu 

ministério mais para o fim da semana. Há a expectativa de que o petista anuncie os primeiros 

nomes após a sua diplomação pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Mercadante afirma que o 

desenho já está praticamente concluído. No domingo (11), ele se reuniu com Lula e outras 

lideranças para bater o martelo sobre as principais pastas. Mas os anúncios não devem 

acontecer de imediato porque presidentes de partidos aliados e alguns dos escolhidos ainda 

precisam ser comunicados e convidados formalmente. O presidente nacional do PDT, Carlos 

Lupi, afirma ainda não ter sido comunicado ainda qual espaço terá na Esplanada. Segundo o 

dirigente partidário, na última conversa com Lula o presidente eleito afirmou que gostaria de 

dar uma pasta aos pedetistas, mas ainda não informou qual seria e nem quem seria o 

escolhido. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mercadante diz à Febraban que não há espaço para subsídios do BNDES 

Poder Executivo | 12/11/2022 – 20h44min 

 

No mesmo dia em que a Bolsa teve forte queda após o anúncio de que o coordenador 

técnico da transição de governo, Aloizio Mercadante (PT), pode presidir o BNDES, o petista se 

reuniu na segunda-feira (12) com a Febraban (federação dos bancos) para tratar, entre outros 

temas, do próprio banco de desenvolvimento. De acordo com a entidade, ele afirmou que não 

há espaço nas contas públicas para políticas de subsídio do banco de fomento, como as 

implementadas em gestões anteriores do PT —o temor de que a gestão do presidente eleito 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja intervencionista na economia foi um dos principais fatores 

para a reação do mercado na segunda. Mercadante ser reuniu com o presidente da Febraban, 

Isaac Sidney, após a cerimônia de diplomação de Lula. Segundo a entidade, ele também disse 

que o governo não daria empréstimos para projetos no exterior, como em gestões passadas. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bancos públicos ficarão na Fazenda, diz futuro ministro da Casa Civil 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 18h12min 

 

Os bancos públicos ficarão subordinados ao Ministério da Fazenda, disse na segunda-

feira (12) o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele havia informado na ocasião que o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também iria para a 

Fazenda, mas em seguida um de seus assessores o corrigiu ao informar que esse banco será 

subordinado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Costa 



 
 
 
participou de reuniões no fim de semana com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT), para finalizar a montagem do futuro governo. Rui Costa disse ainda a jornalistas que o 

gabinete de Lula terá cerca de 35 ministérios. Ainda de acordo com ele, haverá um Ministério 

da Gestão, que ficará a cargo de questões administrativas do governo. A pasta do 

Planejamento, desmembrada da Economia, cuidará do planejamento estratégico do governo. 

Rui Costa conversou com a imprensa ao entrar em uma confraternização de Lula com 

autoridades e aliados na casa do advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, em 

uma mansão no Lago Sul, em Brasília. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rui Costa diz que governo discute Esplanada dos Ministérios com cerca de 35 pastas 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 18h07min 

 

O futuro ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa (PT), disse na 

segunda-feira (12) que a equipe do futuro governo trabalha com uma Esplanada dos 

Ministérios com cerca de 35 pastas. De acordo com Rui, uma das novidades discutidas é a 

criação de um órgão para cuidar da gestão do governo federal, englobando tarefas como 

recursos humanos e governo digital. Esse ministério seria criado a partir de um 

desmembramento do atual Ministério da Economia. Dessa forma, disse Rui, o futuro Ministério 

do Planejamento cuidaria da parte orçamentária, do Plano Plurianual e da construção de 

projetos estratégicos para o país. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ex-secretária de Orçamento Esther Dweck ganha força para comandar Ministério do 

Planejamento 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 17h45min 

 

O nome da economista Esther Dweck, ex-secretária de Orçamento Federal, ganhou 

força nos últimos dias para comandar o Ministério do Planejamento do presidente eleito Luiz 

Inácio Lula da Silva a partir de janeiro, segundo quatro fontes com conhecimento das 

negociações. Lula anunciou, na sexta-feira, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad para 

comandar o Ministério da Fazenda, ressaltando que ele seria “bastante afinado” com o nome a 

ser escolhido para o Ministério do Planejamento. Doutora em Economia pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Dweck foi secretária de Orçamento do Ministério do 

Planejamento durante a gestão da então presidente Dilma Rousseff e é considerada de linha 

mais heterodoxa. Anteriormente, havia atuado como chefe da assessoria econômica da pasta. 
Fonte: InfoMoney 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Barbosa evita comentar se relatório de grupo de transição inclui propostas sobre mudar 

Lei das Estatais 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 17h38min 

 

Integrante da transição de governo na área da Economia, o ex-ministro da Fazenda 

Nelson Barbosa afirmou na segunda-feira que o grupo técnico (GT) do qual faz parte não 

discutiu eventuais mudanças na Lei das Estatais. O tema, afirmou, é da alçada da área de 

Planejamento. Ao deixar o gabinete na segunda-feira (12), Barbosa também rebateu as 

reações negativas do mercado às especulações de que o ex-ministro Aloízio Mercadante 

poderá assumir o BNDES no novo governo. "O mercado reage mal a qualquer nome do PT. O 

PT ganhou a eleição. Assim como na semana passada já disse sobre o Haddad, Mercadante é 

um dos principais quadros políticos do PT e do Brasil, foi ministro de diversas pastas e tem 

capacidade de fazer um ótimo trabalho em qualquer cargo. As flutuações de mercado 



 
 
 
acontecem, mas eu acho que à medida que o governo apresente os seus projetos, este ruído 

será eliminado", disse Barbosa. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula considera mudar Lei das Estatais por MP, diz Eurasia 

Mercado | 12/12/2022 – 14h47min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva possivelmente vai alterar a Lei das Estatais 

já nos primeiros dias de governo, por meio de uma medida provisória, afirma em nota a 

Eurasia. “A Lei das Estatais estipula rígidos parâmetros para as companhias públicas, e o PT a 

critica ferozmente desde a criação”, informa o documento. A consultoria analisa que o gesto de 

Lula facilitaria a indicação de políticos para o comando de empresas estatais – como o senador 

petista Jean Paul Prates, cotado para presidir a Petrobras. A MP também deve reverter em 

indicações políticas para a chefia de bancos públicos. A Eurasia vê a eventual mudança na Lei 

de Estatais como favorável ainda à articulação do governo Lula com os partidos do Centrão no 

Congresso. “Os partidos de centro vão exigir indicações e garantias por parte do governo de 

que vão continuar controlando uma grande parte do Orçamento”, informa a consultoria. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC da Transição exigirá corte de gastos no próximo governo, diz Meirelles 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 12h09min 

 

Para o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, a PEC da Transição, que 

permite ao próximo governo federal exceder em R$ 145 bilhões o teto de gastos entre 2023 e 

2024, não é a questão fundamental neste momento, mas sim o corte de despesas que será 

necessário para compensá-la. "Temos uma ampla possibilidade de corte de despesas 

públicas", disse, em palestra sobre perspectivas econômicas durante o 27º Encontro Anual da 

Indústria Química (Enaiq), em São Paulo. Um dos cortes possíveis, exemplificou, poderia vir 

com o fechamento de empresas que foram constituídas para tocar projetos que não saíram do 

papel e, hoje, estão inoperantes, gerando apenas gasto. "Fizemos isso no Estado de São 

Paulo. É muito importante que se faça uma reforma administrativa", afirmou. Meirelles lembrou 

que o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve uma gestão boa e responsável à 

frente da Prefeitura de São Paulo, e há alguns bons nomes para o Planejamento. "Quero 

enfatizar que tem de se fazer isso, porque as despesas vão aumentar em um momento em que 

o orçamento público está complicado, porque se gastou muito em 2022 com despesas 

eleitorais", observou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula pode nomear Nísia Trindade para a Saúde e Izolda Cela para o MEC 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 05h 

 

Após a sua diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizada na segunda-feira 

(12), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retomará os anúncios da equipe ministerial. 

Há pressa para a oficialização de nomes em áreas sensíveis e que exigirão esforço redobrado 

antes da posse e nos primeiros dias do novo governo, como Saúde e Educação. Na Saúde, o 

nome mais cotado é o da presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade. 

Além de forte apoio do entorno de Lula, é vista como exemplo de conduta no combate à 

pandemia. Sua presença seria casada com a do ex-ministro Arthur Chioro como secretário-

executivo, que é profundo conhecedor da pasta. Outro nome que já está bem encaminhado é o 

da governadora do Ceará, Izolda Cela, como ministra da Educação. Apoiada pelo senador 

eleito Camilo Santana (PT), de quem herdou o governo, tem sua gestão na área elogiada. Ela 



 
 
 
deixou o PDT em uma disputa local que favoreceu o grupo político de Lula. Assim como Nísia, 

a governadora do Ceará gera queixas no PT por não ser da cota do partido. Uma ala ainda 

tenta emplacar o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), no posto. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘PEC preocupa, mas é preciso dar benefício da dúvida’, diz Mansueto 

Mercado | 12/12/2022 – 05h 

 

Começar o próximo governo com mais R$ 200 bilhões em gastos, como sugere a 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição aprovada no Senado, “traz risco muito 

grande” e criaria uma trajetória “preocupante” para a dívida pública, alerta Mansueto Almeida, 

economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional. Apesar disso, ele diz 

que é preciso “dar o benefício da dúvida” para o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT). “Teve uma série de declarações que assustaram um pouco o mercado, mas acho que 

não devemos tirar o que será o governo Lula do que aconteceu nas últimas três, quatro 

semanas”, afirma. Para Mansueto, o Brasil está bem posicionado global e até domesticamente 

e, com os sinais corretos de conciliação entre responsabilidade fiscal e social, o novo governo 

pode começar “muito bem”, diz. “Se der o sinal errado, não colocar uma regra fiscal crível, 

começar gastando muito, o Banco Central não corta juro, a inflação aumenta, o risco fica maior, 

nossa moeda perde valor. Aí, podemos ter um cenário bem desafiador.” Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGRONEGÓCIO 

 

Seis agritechs vencem AgroNordeste Digital, Desafio de Startups do Agro 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 16h04min 

 

Seis agritechs venceram o AgroNordeste Digital - Desafio de Startups do Agro, 

promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O anúncio das 

vencedoras foi realizado, pelo Mapa, no último dia 7 de dezembro, no auditório da FIEP, no 

Cariri Paraibano. Ao todo, 97 empresas participaram da chamada pública de soluções 

inovadoras para o agronegócio. O desafio é uma das ações do Programa AgroNordeste Digital, 

que visa fortalecer o empreendedorismo tecnológico voltado para o setor agropecuário na 

região. A iniciativa aproxima os atores do ecossistema de inovação - investidores, 

aceleradoras, produtores rurais e academia - criando um cenário propício para networking, 

transferência de tecnologia e divulgação de novos produtos e serviços capazes de atender às 

demandas do setor e desenvolvê-lo. A chamada teve duas categorias: uma regional (Start) e 

uma aberta (Up). Na Categoria Up, concorreram startups de todo o território nacional. Já a 

categoria Start foi dedicada a startups iniciantes e sediadas na região atendida pelo 

AgroNordeste. Fonte: ASCOM MAPA 
Leia mais 
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ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

BC cria grupo de trabalho sobre tokenização de ativos financeiros em blockchain 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 14h36min 

 

O Banco Central criou na segunda-feira, 12, um grupo de trabalho dentro do órgão 

sobre tokenização, que é a representação digital de um ativo – físico ou não – em uma 

blockchain. Conforme resolução publicada na segunda-feira, o “GT Tokenização” será 

interdepartamental e fará estudos sobre as atividades de registro, custódia, negociação e 



 
 
 
liquidação de ativos financeiros em infraestruturas de registro distribuído (Distributed Ledger 

Technologies, em inglês – DLTs), mais conhecido como blockchain. Recentemente, foi 

aprovado no Congresso o projeto de regulação dos criptoativos. O texto não especifica um 

regulador, o que vai ser feito pelo presidente da República. Mas a expectativa é que o BC seja 

responsável ao menos pela parte da regulamentação que não tem relação com valores 

mobiliários, competência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Segundo a resolução, o 

grupo de trabalho, criado no âmbito do Comitê de Governança, Riscos e Controles (GRC) do 

BC, tem caráter multidisciplinar e natureza consultiva. O objetivo é propor recomendações e 

avaliar aspectos relacionados às atividades com ativos financeiros em uma blockchain. Fonte: 

InfoMoney 
Leia mais 
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Análise: Copom alerta que a expansão fiscal pode ter efeito contrário ao pretendido 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 12h25min 

 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central está em modo espera até 

conhecer em maiores detalhes a política fiscal do governo Lula. Mas emitiu seus alertas de que 

uma expansão puxada pelo aumento de gastos pode ter o efeito contrário ao pretendido, 

contraindo a economia em vez de estimular. Em ata de sua última reunião, o colegiado faz uma 

revisão de todos os canais que a política fiscal pode prejudicar o cenário de convergência da 

inflação para as metas. Pode ser pela demanda agregada, pela alta dos preços de ativos como 

dólar, pelo aumento da incerteza econômica, pela deterioração das expectativas de inflação, 

pelo aumento da taxa neutra de juros ou pela perda de potência da política monetária, se a 

política parafiscal de crédito ganhar força. No entanto, o comitê ficou um passo atrás de dar 

uma resposta mais concreta à incerteza fiscal, ou seja, de indicar um eventual adiamento do 

ciclo de baixa de juros ou mesmo uma possível alta adicional da meta da taxa Selic. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 
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PIB do G20 sobe 1,3% no 3º tri, puxado pela recuperação da China 

Mercado | 13/12/2022 – 10h15min 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países do G20 subiu 1,3% no 3º trimestre deste ano 

na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O resultado reverte tendência registrada 

no trimestre anterior, quando as economias do G20 encolheram 0,3%. A melhora foi puxada 

pela China, que retomou o crescimento com o afrouxamento da política de "covid zero". Já 

entre os países da OCDE, o PIB registrou queda de 0,4% no 3º trimestre de 2022. A entidade 

credita a melhora nos resultados do G20 à China, cuja economia voltou a se aquecer com o 

relaxamento da estrita política de “covid zero”, que impunha lockdown em bairros e até cidades 

inteiras, afetando a produção industrial local, problema que se refletiu em outras cadeias 

produtivas mundiais. O PIB da China cresceu 3,9% neste trimestre em relação ao trimestre 

anterior, após queda de 2,7% no segundo trimestre de 2022. Os Estados Unidos também 

tiveram melhora no desempenho econômico nos últimos três meses, com o PIB registrando 

alta de 0,7% no terceiro trimestre de 2022, após contrair 0,1% no trimestre anterior, 

impulsionado por uma alta nas exportações líquidas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Campos Neto diz que 'gostaria de ter lançamento' de real digital em 2024 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 10h 

 

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou na terça-feira (13) 



 
 
 
que "gostaria de ter um lançamento" do real digital em 2024, mas enfatizou que há desafios. 

"Em termos de moeda digital, a gente quer um piloto em 2023 e em 2024 eu gostaria de ter um 

lançamento. Tem muitos desafios para atingir esse cronograma, mas essa é a nossa visão e o 

nosso objetivo", disse em palestra no evento “Segurança e proteção de dados no mundo 

digital”, promovido pelo Poder 360, em Brasília. Campos afirmou, ainda, que os sistemas 

passaram a ser desenhados "de tal forma a entender que sempre tem algum vazamento", mas 

sejam pouco relevantes em termos de segurança de dados. Sobre vazamento no Pix, ele disse 

que as informações vazadas até hoje não são sensíveis e que as pessoas acabam oferecendo 

seus dados na internet. "Para pessoa física, cada vez mais se tem menos segurança [de 

dados]", ressaltou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Setor de serviços cai 0,6% de setembro para outubro 

Poder Executivo| 13/12/2022 – 09h54min 

 

O volume de serviços no país teve queda de 0,6% na passagem de setembro para 

outubro deste ano. É o primeiro resultado negativo do setor desde fevereiro. De março a 

setembro, quando o indicador atingiu seu ponto mais alto da série histórica, ele acumulou alta 

de 5,8%. Os dados - da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) - foram divulgados terça-feira 

(13), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos outros 

tipos de comparação, no entanto, o volume do setor apresentou altas de 9,5% na comparação 

com outubro de 2021, de 8,7% no acumulado do ano e de 9% em 12 meses. Apesar da queda 

na passagem de setembro para outubro, os serviços ainda estão no patamar de 10,5% acima 

do observado no período pré-pandemia (fevereiro de 2020). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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BC prevê novas altas dos juros caso inflação não recue como esperado 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 09h12min 

 

O Banco Central (BC) divulgou na terça-feira (13) a ata com as motivações que 

resultaram na segunda manutenção seguida taxa básica de juros da economia brasileira no 

maior patamar desde 2017. No documento, o Comitê de Política Monetária (Copom) enfatiza 

que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e garante que "não hesitará" 

em retomar o ciclo de ajuste dos juros caso o processo de desinflação não transcorra como 

esperado. As percepções levam em conta que a taxa Selic é a principal ferramenta de política 

monetária para reduzir a inflação. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o 

crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas opções de investimento pelas 

famílias. "O Comitê se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa 

básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a 

convergência da inflação", destaca a ata. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 
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JUDICIÁRIO 

 

Ministro do STJ antecipa aposentadoria e Lula terá mais uma vaga de ministro para 

nomear 

Poder Judiciário | 13/12/2022 – 13h25min 

 

Jorge Mussi acaba de antecipar sua aposentadoria do STJ, onde é ministro desde 

2007. Mussi, 70 anos, poderia ocupar essa cadeira por mais cinco anos. Isso significa mais 

uma vaga de ministro do STJ que Lula indicará. A lista que será enviada ao presidente será de 



 
 
 
magistrados dos tribunais de Justiça estaduais. Fonte: O Globo 

Leia mais 
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Comissão aprova projeto que regulamenta audiência telepresencial na Justiça do 

Trabalho 

Poder Legislativo | 12/12/2022 – 20h45min 

 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos 

Deputados aprovou o Projeto de Lei 3334/20, do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que prevê a 

modalidade telepresencial para as audiências da Justiça do Trabalho em períodos de 

epidemia, pandemia ou calamidade pública que dificultem ou impeçam as atividades 

presenciais. Pelo texto, as audiências deverão ter a concordância das partes e serão 

realizadas exclusivamente com a utilização de plataforma disponibilizada pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), vedada a utilização de sistemas alternativos. Nas audiências de 

conciliação, a sessão poderá ser realizada apenas com a presença dos advogados em caso de 

impossibilidade de conexão ou de participação das partes. Os advogados deverão estar 

devidamente constituídos nos autos para esse fim. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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ORÇAMENTO 

 

Relator do Orçamento de 2023 aumenta salário mínimo para R$ 1.320 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 13h22min 

 

O relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), apresentou seu 

parecer final sobre o projeto com a destinação de R$ 169 bilhões da PEC da Transição (PEC 

32/22), ainda em tramitação na Câmara (PLN 32/22). Com as mudanças, que precisam ser 

votadas pela Comissão Mista de Orçamento, os investimentos previstos para 2023 passam de 

R$ 22,4 bilhões para R$ 70,4 bilhões. O relator explicou que o salário mínimo deve aumentar 

de R$ 1.212 para R$ 1.320 em 2023 porque está previsto um reajuste de quase 3% acima da 

inflação. A proposta do governo era R$ 1.302. Castro já havia divulgado tabela com a 

destinação de R$ 145 bilhões da ampliação do teto de gastos, principalmente para as áreas 

sociais: Auxílio Brasil, saúde, educação e um aumento maior para o salário mínimo. No 

relatório final, também crescem as despesas dos ministérios do Desenvolvimento Regional 

(MDR) e da Infraestrutura, amparadas pela retirada de R$ 24 bilhões do teto de gastos. Fonte: 

Agência Câmara 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

Congresso negocia com STF solução para o Orçamento secreto 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 12h32min 

 

Relator do Orçamento para 2023, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) afirmou que está 

em curso uma tentativa de negociação do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal 

Federal (STF) para solucionar o impasse em torno das emendas de relator - que ficaram 

conhecidas como Orçamento secreto, por serem utilizadas para contemplar a base aliada ao 

governo. A Corte deve retomar na quarta-feira o julgamento de ações que questionam a 

validade do mecanismo. Segundo Castro, está sendo apresentada ao Supremo uma resolução 

pela qual as emendas de relator seriam totalmente identificadas e distribuídas, 

majoritariamente, de acordo com a representação dos partidos no Congresso. Assim, 80% do 

montante seria repassado de acordo com o tamanho das bancadas; 5% seriam distribuídos 



 
 
 
pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), 7,5% pela Mesa da Câmara e 7,5% pela Mesa do 

Senado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Planalto diz que 191 PCs foram afetados em suposto ciberataque em novembro 

Poder Executivo | 13/12/2022 

 

O setor de informática do Palácio do Planalto respondeu ao pedido de investigação do 

Ministério Público Federal (MPF) sobre o suposto ataque hacker aos computadores da sede do 

governo federal, ocorrido em 1º de novembro. O ciberataque foi noticiado em primeira mão pelo 

portal Metrópoles. E a divulgação da nota foi feita pelo portal Ciso Advisor. Em resposta 

enviada na segunda-feira, 12, ao MPF, o setor de informática do Planalto diz que o ataque 

ocorreu em 1º de novembro — dois dias depois do segundo turno da eleição presidencial — e 

que 191 computadores foram afetados. A origem do problema, segundo o documento, teria 

sido um ataque de ransomware, instalado por meio de phishing, mas não diz se houve o 

vazamento de dados sensíveis. Embora a mensagem distribuída aos funcionários da área de 

informática tenha orientado os funcionários que, devido à ameaça, os computadores deveriam 

ser formatados, o que apagaria todos os dados, a resposta do Planalto enviada ao MPF nega 

que isso tenha ocorrido. O setor de TI informou ter feito apenas a troca do sistema operacional 

das máquinas e sustentou que arquivos não foram perdidos porque havia cópias de segurança 

armazenadas. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Relator pede aprovação com ressalvas das contas de 2015 da presidente Dilma Rousseff 

Poder Legislativo | 12/12/2022 – 18h34min 

 

O relator das contas de 2015 da presidente Dilma Rousseff, deputado Enio Verri (PT-

PR), elaborou parecer pela aprovação das contas com 10 ressalvas. O Tribunal de Contas da 

União (TCU) recomendou a rejeição das contas com base nos argumentos que, inclusive, 

embasaram o impeachment de Dilma no ano seguinte. Além de discordar no mérito das 

irregularidades mais graves apontadas pelo tribunal, Verri pediu a aprovação por acreditar que 

o julgamento político da presidente já ocorreu. “Uma rejeição das contas neste momento 

intempestivo em nada acrescentará ao bem comum”, afirmou. As principais ressalvas estão 

nas operações de crédito com bancos públicos em desacordo com a legislação; omissão de 

passivos da União junto ao Banco do Brasil, BNDES e FGTS nas estatísticas oficiais; e 

pagamento de dívidas da União junto a essas instituições sem autorização orçamentária. Para 

o deputado, existem interpretações diferenciadas sobre a legalidade das operações e se elas 

seriam mesmo operações de crédito. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Diante de novas dificuldades com a PEC da Transição, Lula deve ter novo encontro com 

Lira 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 18h01min 

 

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve se encontrar ainda na segunda-feira 

(12) com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), para uma nova conversa 

sobre a votação da PEC da Transição. A expectativa do governo eleito em relação ao texto, 

aprovado no Senado na semana passada,, é de uma votação já na próxima quarta-feira (14). 

Mas dois fatores levaram Lula a se movimentar: uma intenção de deputados ligados ao 

governo Jair Bolsonaro de alterar itens da proposta e um tom misterioso adotado por Lira sobre 

a votação da PEC. Lula não quer ver o texto ser modificado. Isso levaria a PEC de volta para o 



 
 
 
Senado e atrasaria a tramitação. Para pagar um Bolsa Família de R$ 600 já em janeiro, o 

governo eleito precisa da PEC. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mesa da Câmara avisa deputados que não há data para votar PEC fura-teto 

Poder Legislativa | 12/12/2022 – 17h36min 

 

O secretário-geral da Mesa da Câmara dos Deputados, Ruthier de Sousa Silva, 

disparou mensagem na segunda-feira (12) avisando aos congressistas não haver data para a 

votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) fura-teto na Casa. Deputados aliados ao 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizem que a votação será já na quarta-feira 

(14), mas o Poder360 apurou que deve atrasar. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Haddad marca almoço com Campos Neto em busca de agenda para tranquilizar o 

mercado 

Poder Executivo | 12/12/2022 – 17h20min 

 

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), tem um almoço marcado na 

terça-feira (13) com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O compromisso é 

uma tentativa de desanuviar a relação com o mercado financeiro. Haddad volta também a se 

reunir na terça com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O economista Gabriel Galípolo, 

cotado para compor a equipe de Haddad, participa da reunião com o atual chefe da área. 

Haddad foi anunciado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como futuro 

ministro na sexta-feira (9). Mesmo antes, no entanto, já realizava reuniões como chefe da 

equipe econômica que assume em janeiro. O ex-prefeito de São Paulo tenta quebrar 

resistências ao seu nome que ainda existem entre agentes econômicos. Esses "resistentes" 

temem uma suposta dificuldade de Haddad em conter eventual aceleração dos gastos 

públicos. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Robôs na moda? Indústria de roupas e acessórios aposta na automatização 

Mercado | 13/12/2022 – 10h15min 

 

Será que algum dia um robô fará sua calça jeans? Há um esforço silencioso em 

andamento por parte de empresas de roupas e tecnologia, incluindo Siemens e Levi´s, para 

descobrir. “O vestuário é a última indústria de trilhões de dólares que não foi automatizada”, 

disse Eugen Solowjow, que lidera um projeto da Siemens em San Francisco que trabalha na 

automação da fabricação de vestuário desde 2018. Encontrar uma maneira de cortar o trabalho 

manual na China e em Bangladesh poderá permitir que mais manufaturas de roupas voltem 

aos mercados consumidores ocidentais, incluindo os Estados Unidos. Mas esse é um tema 

delicado. Muitos fabricantes de roupas hesitam em falar sobre a busca pela automação – já 

que isso gera preocupações de que os trabalhadores dos países em desenvolvimento serão 

demitidos. Jonathan Zornow, que desenvolveu uma técnica para automatizar algumas partes 

das fábricas de jeans, disse ter recebido críticas online – e uma ameaça de morte. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 
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Mercado clandestino fatura milhões com dados pessoais roubados 

Mercado | 13/12/2022  



 
 
 

 

Nossa pesquisa mostra que, assim como acontece com a maioria das mercadorias 

legais, os dados roubados circulam por meio de uma cadeia composta por produtores, 

atacadistas e consumidores. Só que essa cadeia envolve a interconexão de várias 

organizações criminosas que operam em mercados clandestinos ilícitos. A cadeia de 

fornecimento de dados roubados começa com os produtores – hackers que exploram sistemas 

vulneráveis e roubam informações confidenciais, como números de cartão de crédito ou 

informações de contas bancárias. Em seguida, os dados roubados são anunciados por 

atacadistas e distribuidores, que os vendem. Por fim, são adquiridos por consumidores, que os 

utilizam para cometer diversas formas de fraude, incluindo transações ilícitas com cartão de 

crédito, roubo de identidade e ataques por phishing. Esse tráfico de dados roubados entre 

produtores, atacadistas e consumidores é possibilitado pelos mercados darknet, que são sites 

comerciais da deepweb parecidos com sites comuns de comércio eletrônico, mas acessíveis 

apenas por meio de navegadores especiais ou códigos de autorização. Fonte: ABAP  
Leia mais 
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O papel dos ambientes de inovação na construção do futuro do C, T&I no Brasil 

Mercado | 13/12/2022 

 

‘O papel dos ambientes de inovação na construção do futuro do C, T&I no Brasil’, esse 

foi o tema abordado no painel realizado durante a 32ª Conferência Anprotec, que contou com a 

presença de Edgar Andrade, da Fablab Recife, Adriana Carvalho, da Generation Brasil, Marcos 

Gurgel, do iFood e Kauan von Novack, da Startupbootcamp Global. Edgar Andrade iniciou sua 

fala apresentando as iniciativas do Fablab Recife, em complemento questionou sobre a 

possibilidade de qualquer cidade ser transformada em um centro tecnológico urbano, pensando 

além do digital. “Mais que um laboratório de fabricação digital, somos uma empresa de design 

e inovação que conecta pessoas, escolas, empresas e cidades com a cultura transformadora 

do Movimento Maker e suas ferramentas de fabricação digital. Não acreditamos em cidades 

inteligentes, mas em cidadãos inteligentes”, afirmou. Edgar explicou que a missão da Fablab é 

ajudar as pessoas a perceberem, na prática, que todos nós podemos ser agentes 

transformadores da realidade, capazes de participar ativamente das mudanças tecnológicas e 

sociais que o mundo precisa. Em seguida, Adriana Carvalho falou sobre a missão da 

Generation Brazil. “Nossa missão é transformar sistemas de educação para o emprego de 

maneira a preparar, colocar e apoiar pessoas em carreiras transformadoras que, de outra 

forma, seriam inacessíveis”, explicou. Fonte: Anprotec 
Leia mais 
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Fibra óptica é protagonista e vai crescer ainda mais com 5G 

Mercado | 13/12/2022 

 

A disseminação de ofertas de conexão à internet calcadas em redes suportadas por 

fibras óticas transformou o panorama da acessibilidade no Brasil. A fibra não apenas é a 

grande protagonista da transformação digital no país como vai se tornar ainda mais 

fundamental com o 5G. “Em cinco anos, a internet no Brasil foi de 15 Mbps para 200 Mbps. A 

fibra trouxe velocidades que os clientes não conheciam. Hoje vendemos basicamente 

velocidades acima de 400 Mbps e 500 Mbps”, destacou o diretor de Consumidor e Empresarial 

da Oi, Roberto Guenzburger, ao participar na terça, 13/12, do painel online Banda Larga Fixa: 

Desafios e Missão em 2023, realizado pela Convergência Digital. O executivo destaca que a 

partir da fibra é possível garantir o atendimento à evolução das necessidades dos usuários. 

“Sentimos uma demanda de 20% de nossa planta, de 4 milhões de clientes, que querem 

melhorar a qualidade da conexão indoor. E a beleza da fibra é que a partir do software a gente 

sai para novas velocidades e daqui a pouco estaremos em 10 Gbps”, disse Guenzburger. Fonte: 



 
 
 
Convergência Digital 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Painel debate indicadores e resultados de parques tecnológicos na Conferência 

Anprotec 

Mercado | 13/12/2022 

 

Fechando a tarde do terceiro dia da Conferência Anprotec 2022, foi realizado o painel 

sobre ‘Indicadores e resultados de parques tecnológicos’, que contou com a presença de José 

Antônio Silvério, do MCTI, Jorge Audy, da TecnoPUC e, como mediadora, Adriana Ferreira de 

Faria, da Universidade Federal de Viçosa – UFV. Ao longo do painel foram apresentados 

aspectos de avaliação de performance de parques tecnológicos do Brasil, além da importância 

de coletar indicadores econômicos, financeiros e de inovação para a construção de políticas 

públicas para ciência, tecnologia e inovação. Os participantes do painel apresentaram em 

seguida o InovaDataBr, uma plataforma de inteligência competitiva para integração, 

acompanhamento e desenvolvimento dos Parques Tecnológicos do Brasil e de suas empresas 

e organizações residentes. A Plataforma é um sistema de tecnologia de comunicação e 

informação para a coleta e o tratamento de dados, quantitativos e qualitativos, para a 

sistematização do processo de monitoramento e desenvolvimento dos parques tecnológicos do 

Brasil, bem como de suas empresas residentes, é uma iniciativa do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações com o apoio técnico e metodológico do Núcleo de Tecnologias de 

Gestão (NTG) da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Fonte: Anprotec 
Leia mais 
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Projeto Rede Dados Abertos obtém avaliação positiva pelas instituições atendidas 

Poder Executivo | 13/12/2022 

 

O Projeto Rede Dados Abertos, financiado pela RNP para apoiar a execução das 

atividades previstas no acordo de cooperação técnica entre RNP, IBICT e CNPq, realizou, ao 

longo de 2022, diversas ações para promover a transferência de conhecimentos e incentivar a 

criação de uma rede de repositórios institucionais de dados de pesquisa.  A execução 

acadêmica é do grupo de trabalho “Rede de Dados de Pesquisa Brasileira (GT-RDP Brasil)” 

constituído por professores e bolsistas do Centro de Documentação e Acervo Digital de 

Pesquisa (CEDAP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em pesquisa de 

satisfação promovida pela RNP, representantes das instituições atendidas, entre elas CBPF, 

Embrapa, Fiocruz e UFRA, UFC, UFG, avaliaram que o apoio consultivo de P&D do GT-RDP 

Brasil “contribuiu substancialmente com a realização do seu trabalho” e que o conhecimento 

compartilhado nas capacitações “proporcionaram reflexão e ampliação do entendimento sobre 

o tema e a troca de experiências com outras instituições”. Fonte: RNP 
Leia mais 
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USP atuará em pesquisa e produção de chips avançados 

Mercado | 12/12/2022 – 18h46min 

 

A USP (Universidade de São Paulo) anunciou na segunda-feira (12) que aderiu ao 

programa de capacitação de pesquisa Arm Academic Access, da empresa de semicondutores 

britânica Arm. A iniciativa é um acordo de licenciamento que permite o acesso de 

universidades a um acervo de IP (sigla em inglês para propriedade intelectual). Com isso, os 

acadêmicos poderão otimizar as pesquisas sobre produção de chips. A universidade anunciou 

a parceria no mesmo dia em que a InovaUSP (Centro de Inovação da USP) realizou um 

seminário para falar sobre o mercado de semicondutores e a competitividade da indústria 

brasileira. Em entrevista ao Poder360, o professor da Escola Politécnica da Universidade de 



 
 
 
São Paulo e Coordenador do InovaUSP, Marcelo Zuffo, afirma que o acesso ao acervo de IP 

“permitirá que a USP projete integralmente microprocessadores de alto desempenho multi 

núcleo”. Os equipamentos poderão ser usados em tecnologias como IoT (Internet das Coisas), 

5G e IA (Inteligência Artificial). Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Entrevistas para Pesquisa de Satisfação de serviços de telecomunicações irão até 

janeiro 

Poder Executivo | 12/11/2022 – 16h42min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quer saber como o consumidor 

brasileiro avalia os serviços de telecomunicações e para isso está realizando a 8ª edição anual 

da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida. As entrevistas prosseguem até 31 de 

janeiro de 2023. Este é o segundo ano em que a Pesquisa é realizada com um novo modelo de 

questionário, pelo qual 88 mil consumidores entrevistados irão avaliar sua satisfação geral com 

a prestação dos serviços, bem como a qualidade do atendimento da prestadora, das 

informações a respeito do serviço contratado, do funcionamento e da cobrança ou recarga. 

Este modelo de questionário permite cálculo do Índice de Satisfação Geral (ISG) que irá 

compor o selo de qualidade para as prestadoras, representando o Índice de Qualidade 

Percebida (IQP). A atribuição de selos de qualidade às empresas de telecomunicações está 

inserida no contexto do novo modelo de qualidade da Anatel (RQUAL), aprovado pela 

Resolução nº 717/2019. Fonte: ASCOM Anatel 
Leia mais 
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Projeto eCiber promete mais velocidade e segurança na transferência de grande volume 

de dados acadêmicos 

Mercado | 12/12/2022 

 

Iniciado em abril de 2022, o projeto eCiber prevê a construção de uma rede de alto 

desempenho com  serviços e políticas de segurança diferenciadas e sob medida para 

aplicações científicas. A iniciativa tornou-se viável a partir da renovação do backbone da RNP, 

que agora tem a possibilidade de implantação de múltiplos canais de 100Gbps. Dessa forma, o 

projeto vai poder oferecer conectividade com garantia de largura de banda e melhor 

experiência do usuário. Outro motivador do projeto é a crescente interdependência entre redes 

acadêmicas (NRENs) e grandes centros de pesquisa que atuam com e-Ciência e computação 

de alto desempenho (HPC). “Acreditamos que essa nova estrutura poderá beneficiar, 

especialmente, os grandes centros brasileiros de pesquisa que atuam com ‘big science’, ou 

seja, possuem requisitos avançados de processamento, análise, transmissão e 

armazenamento de grandes volumes de dados. Esses centros precisam ser atendidos com 

políticas e serviços diferenciados, diferentemente dos que atualmente são oferecidos para as 

instituições que atuam na cauda longa da ciência”, diz Marcos Schwarz, que apresentou o 

projeto no evento 3rd Global Research Platform Workshop (GRP), realizado em outubro deste 

ano, em Salt Lake City (EUA). Fonte: RNP 
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AL atingirá 19 milhões de assinaturas 5G até o final de 2022 

Mercado | 12/12/2022 

 

As assinaturas globais de 5G permanecem no caminho de chegar a um bilhão até o 

final deste ano e cinco bilhões até o final de 2028, representando 55% de todas as assinaturas. 

Os dados são da mais recente edição do Ericsson Mobility Report, que também prevê que as 



 
 
 
conexões globais de acesso sem fio fixo (FWA) deverá crescer 19% ano a ano entre 2022 e 

2028 e atingir 300 milhões de conexões até o final de 2028. Na América Latina, se espera até 

2028 que o tráfego de dados móveis na região seja de 41 GB por mês, um aumento de 25% 

em relação aos 10,5 GB consumidos em média no final de 2022. O consumo mundial de dados 

crescerá 21% entre 2022 e 2028, e os usuários passarão de 15 GB para 46 GB no mesmo 

período. O 5G comercial foi lançado em mais de 10 países da região, incluindo o Brasil, e o 

relatório da Ericsson aponta que 19 milhões de assinaturas 5G são esperadas no final de 2022. 

Até o final de 2028, o 5G representará 50% de todas as assinaturas móveis. Já a cobertura da 

população 5G está projetada para atingir 85%, enquanto as redes 5G devem transportar cerca 

de 70% do tráfego móvel e responder por todo o crescimento do tráfego contemporâneo até 

2028. Fonte: TI Inside 
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