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Com forte crescimento, CEF estuda novas formas de financiamento habitacional

O Conselho Superior da Indústria da Construção (Consic) da 
Fiesp apresentou nesta semana, em reunião por videocon-

ferência, as ações da Caixa Econômica Federal (CEF), em 2021 
e 2022, uma pauta de alto interesse para os seus integrantes. 
Jair Luis Mahl, vice-presidente de Habitação da CEF, ressaltou 
os avanços estruturados nos últimos dois anos em relação a ou-
tros países que estão à frente do Brasil em termos de emprés-
timos imobiliários versus Produto Interno Bruto (PIB). “Temos 
um percentual que chega próximo a 10%, inferior, por exemplo, 
ao Chile, que chega a 27% de habitação versus o PIB”. Mahl in-

O marco legal para os micro e minigeradores de energia 
elétrica foi aprovado pela Câmara dos Deputados, nesta 

semana. Parlamentares destacaram o empenho do Ministério 
de Minas e Energia (MME) para aprovação da medida. O Pro-
jeto de Lei 5829/19 segue para apreciação do Senado Federal. 
Segundo o texto, consumidores que já possuem sistema de 
geração distribuída permanecerão isentos de cobranças até 31 
de dezembro de 2045. Quem solicitar a entrada no sistema 
até doze meses após a publicação da nova legislação tam-

Aprovado na Câmara projeto que cria marco legal para geração distribuída

bém ficará isento até 2045. Para os novos consumidores, have-
rá uma regra de transição de seis anos. A proposta é que eles 
comecem a pagar por 15% dos custos associados à energia 
elétrica em 2023 — o percentual vai subindo gradativamente. 
O trabalho do MME para aprovação do projeto foi destacado pelo 
deputado Arnaldo Jardim. “Quero destacar que houve uma pos-
tura de buscar este acordo do Ministro Bento Albuquerque, da 
equipe do Ministério de Minas e Energia, com a qual nós pudemos 
dialogar nesse período”, disse.

O governo de Mato Grosso do Sul anunciou, ontem (19), 
a intenção de reduzir em dois pontos percentuais a alí-

quota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços (ICMS) cobrado dos consumidores residenciais e 
comerciais de energia elétrica. Segundo o governador Reinaldo 
Azambuja, a medida, que ainda precisa ser aprovada pela As-
sembleia Legislativa estadual, vigorará pelo tempo que a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mantiver acionada a 
bandeira vermelha, a mais cara do sistema instituído em 2015 
para permitir ao consumidor calcular o quanto ele pagará por 
kilowatt-hora (kWh) consumido em determinado período. Divi-

Mato Grosso do Sul anuncia redução da alíquota do ICMS da energia

A Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), apresenta um cenário positivo da indústria 

em julho deste ano. O índice de evolução do nível de produ-
ção industrial cresceu 1,7 ponto frente a junho e fechou em 
53,7 pontos. Assim, ficou acima da linha de 50 pontos pelo 
terceiro mês seguido, o que indica aumento da produção. 
O indicador varia de 0 a 100 pontos, tendo em 50 pontos a linha 
de corte. 

Quanto mais acima da linha divisória, maior e mais intenso 
é o aumento da produção na comparação com o mês anterior. 
O emprego industrial também segue em trajetória de expansão. 

Alta na produção e no emprego mostram aquecimento da indústria em julho
O índice de evolução do número de empregados alcançou 52 pon-
tos. Nos últimos 13 meses, o indicador de evolução do número 
de empregados acima da linha de 50 pontos em 12, o que revela 
alta do emprego industrial frente ao mês anterior. Além disso, a 
utilização da capacidade instalada (UCI) ficou em 71%, a maior 
para o mês de julho em oito anos.

De acordo com o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo 
Azevedo, os estoques caíram em julho e permanecem abaixo do 
planejado pelas empresas. “Mas situação é melhor que no segun-
do semestre de 2020, quando a falta de insumos atingiu o ponto 
mais crítico”, explica.

dida em dois patamares (1 e 2), a bandeira vermelha está em vi-
gor em todo o território nacional desde maio. Em junho, a Aneel 
acionou o patamar 2. Segundo a agência reguladora do setor 
elétrico, o menor volume de chuvas durante o período úmido dos 
anos 2020/2021 prejudicou os principais reservatórios d´água 
e, consequentemente, a produção hidrelétrica, exigindo o acio-
namento do parque termelétrico, o que encarece a produção. 
A proposta do governo sul-mato-grossense de reduzir o ICMS 
é inédita e, segundo Azambuja, atende a pedidos de entidades 
representantes do setor produtivo, beneficiando a todos os con-
sumidores.

formou que a Caixa, no objetivo de tornar mais fácil o acesso das 
pessoas ao crédito habitacional, estuda qual taxa de juros pode 
tornar os bancos e as instituições financeiras mais acessíveis. 
“É preciso ampliar o portfólio de financiamento à Pessoa Físi-
ca. Dar condições às pessoas e, naturalmente, ter outros tipos 
de fundings habitacionais, além do FGTS e do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE).” Sobre isso, segundo ele, a 
Caixa Econômica Federal prepara um lançamento de parte da 
carteira de imobiliário atrelada a um índice, que pode ser taxa 
referencial (TR), taxa fixa, previdenciária ou poupança.

Petrobras amplia oferta de combustíveis 
para termelétricas

A Petrobras ampliou a oferta de combustíveis para termelé-
tricas, o que permitiu aumentar, entre setembro de 2020 

e junho de 2021, a geração de suas usinas e de clientes de 2 
mil megawatts (MW) para quase 8 mil MW. No mesmo período, 
o volume de gás disponibilizado pela estatal para termelétricas 
aumentou de 12 milhões para 35 milhões de metros cúbicos 
por dia. Num comunicado em resposta a reportagem veiculada 
no portal “Poder 360”, segundo a qual o país deve perder 3.340 
MW de potência por causa de decisões da Petrobras, a empresa 
diz que o incremento se deu por meio de uma série de medidas 
para maximizar a oferta de gás natural ao mercado. “A compa-
nhia segue atendendo todos os contratos, de acordo com os 
termos e prazos estabelecidos, e empenhando todos os esfor-
ços para maximizar a oferta de gás e garantir a confiabilidade 
do suprimento aos seus clientes”, diz a Petrobras.


