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Agenda do Sistema FIERN
24/11/2017 – Natal/RN –
Reunião de Diretoria da FIERN –
Local: Auditório Joaquim Victor de Holanda,
7º andar da Casa da Indústria.
Horário: a partir das 16h.

Compras Governamentais
Editais Publicados. Links:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Portal SEBRAE – Licitações abertas – RN e BR
Prefeitura de Caicó/RN
Prefeitura de Macaíba/RN
Prefeitura de Mossoró/RN
Prefeitura de Natal/RN
Prefeitura de Parnamirim/RN
Prefeitura de Pau dos Ferros/RN
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Indicadores Econômicos
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
passou de 52,2 para 52,0 pontos, mostrando relativa
estabilidade no nível de confiança entre setembro e
outubro. Entretanto, o indicador mantém-se acima de 50
pontos, mostrando que os executivos potiguares
permanecem confiantes, ainda que moderadamente. Na
avaliação dos empresários potiguares, as condições
atuais dos negócios estão menos desfavoráveis na
comparação com os últimos seis meses. No que se refere
às expectativas para os próximos seis meses, as avalições
permanecem positivas - ainda que o otimismo tenha se
reduzido em relação ao levantamento anterior. Os
empresários da Indústria da Construção mostraram-se
neutros, enquanto os executivos das Indústrias
Extrativas e de Transformação estão menos confiantes.
No que tange aos portes de empresa pesquisados,
constata-se que as médias e grandes indústrias estão
mais confiantes do que no levantamento anterior,
enquanto as pequenas revelam aumento na falta de
confiança. Em matéria de confiança, o Rio Grande do
Norte seguiu a tendência de moderação nacional,
embora o ICEI do segundo grupo tenha registrado
pequena variação positiva na comparação com o
levantamento anterior, enquanto o potiguar recuou; mas
ambos situam-se acima de 50 pontos, mostrando
empresários confiantes. FIERN- Índice de Confiança do
Empresário do RN.

Interesse M P E
BNDES e BID fecham linha de crédito de US$ 2,4 bi para infraestrutura e energia
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, e o vicepresidente de Países do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Alexandre Meira da Rosa, fecharam no dia
10.11.2017, convênio de linha de crédito condicional no valor de US$ 2,4 bilhões, com o objetivo de financiar a médio e
longo prazos investimentos privados em projetos de infraestrutura e energia sustentável e projetos produtivos de
pequenas e médias empresas. De acordo com o BNDES, também foi assinado o primeiro contrato de empréstimo para o
Programa de Financiamento para Energia Sustentável, no valor de US$ 900 milhões, sendo US$ 750 milhões provenientes
do BID e US$ 150 milhões aportados como contrapartida do BNDES. “A maior parte dos recursos desse primeiro contrato
de empréstimo será alocada em projetos de geração de energia eólica e tem potencial para financiar investimentos em
capacidade instalada que superam os 600 MW”, diz nota divulgada pelo BNDES. Historicamente, o BID é o principal
credor internacional do BNDES. Atualmente, há seis operações ativas com o BID, cujo saldo devedor, em junho deste
ano, era de R$ 10,6 bilhões – valor que representa 55% do saldo total de captações externas realizadas pelo BNDES junto
a organismos internacionais. Fonte: Portal EBC Agência Brasil.

Prorrogação da redução de imposto de renda para projetos na SUDENE e
SUDAM
O Projeto de Lei nº 08967/2017, de autoria do deputado Pauderney Avelino (DEM/AM), altera o art. 1º da Medida
Provisória nº 2.199- 14, de 24 de agosto de 2001, prorrogando o prazo para a aprovação de projetos beneficiados com
redução do imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro nas áreas de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE”. Esse
Projeto prorroga de 2018 para 2023 o prazo para que as pessoas jurídicas protocolizem projetos para empreendimentos
enquadrados nos setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação
da SUDAM e SUDENE, caso este em que terão direito à redução de 75% do IR e adicionais.
Fonte: Portal CNI – Informe Legislativo 35/2017.

Ministro anuncia para dezembro novo programa para unir empresas e
universidades
O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse no dia 10.11.2017, em São Paulo, que o governo federal deve lançar, em
dezembro, um programa de apoio à ciência e inovação no país, tentando aproximar o setor empresarial dos centros de
pesquisa e de ciência e universidades com o objetivo de agregar tecnologia e inovação aos produtos fabricados no país. O
programa, explicou o ministro, pretende utilizar um fundo não contingenciável. “Ele vai funcionar para além do
Orçamento, o que é uma lógica bem interessante. E vai aproximar projetos de pesquisa do setor produtivo, da inovação
aplicada à prática do ponto de vista de conhecimentos, que agreguem novos produtos, novos valores à cadeia produtiva
brasileira. E também apoiando jovens e cientistas outros que atuam em centros de pesquisa no Brasil”, explicou.
Segundo o ministro, a proposta de programa ainda está sendo fechada em parceria com outros ministérios e o gabinete
da Presidência da República. “A lógica é aproximar, cada vez mais, a academia, centros de pesquisa e universidades junto
ao setor produtivo e utilizar mecanismos que possam ajudar uma ampliação do setor empresarial na área do
conhecimento, vinculada a novos desafios do ponto de vista tecnológico e de inovação que possam contribuir para o
desenvolvimento do país”, falou. Mendonça Filho foi a São Paulo participar de um almoço com empresários associados à
Câmara de Comércio França-Brasil. No almoço, o ministro apresentou um panorama sobre o Ministério da Educação e a
agenda de mudanças previstas na área para os próximos anos.
Fonte: Portal EBC Agência Brasil.

Interesse Geral da Indústria
Mercado eleva para 3,09% projeção da inflação este ano
O mercado financeiro aumentou levemente a projeção para a inflação este ano. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 3,08%
na semana passada para 3,09%. Há quatro semanas, a expectativa estava em 3%. A projeção consta do boletim Focus, publicação divulgada em 13.11.2017, no site do Banco
Central (BC) com projeções para os principais indicadores econômicos. Para 2018, a estimativa para o IPCA, que era 4,02%, subiu para 4,04%. As projeções para 2017 e 2018
permanecem abaixo do centro da meta de 4,50%, que deve ser perseguida pelo BC. Essa meta tem ainda um intervalo de tolerância entre 3% e 6%. Para alcançar a meta, o
BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 7,5% ao ano. A expectativa do mercado financeiro para a Selic ao final de 2017 e de 2018
segue em 7% ao ano. A última reunião do ano do Comitê de Política Monetária (Copom), responsável por estabelecer a meta para a taxa Selic, está agendada para os dias 5 e
6 de dezembro. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi mantida em 0,73% este ano. Para
2018, a estimativa de expansão se manteve em 2,50%. Portal EBC Agência Brasil.

“[...] Falar sobre crise e desânimo, todos falam. Precisamos falar de negócios, desenvolvimento, otimismo, perspectivas de prosperidade,
possibilidades que são alicerçadas, sobretudo, através da prática empresarial exportadora. [...]” Amaro Sales de Araújo

Interesse do COMPEM CNI
COMPEM realiza sua sexta reunião ordinária de 2017 em Porto Alegre
A reunião mensal do Conselho da Micro e Pequena Empresa (COMPEM-CNI), foi realizada nesta sexta-feira, 10, em Porto Alegre, cidade
que sedia de 12 a 14 de novembro, o 35º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA). O Presidente da Federação e do Centro das
Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs), Gilberto Porcello Petry, participou da reunião.
O primeiro ponto da pauta da 6ª Reunião Ordinária do Conselho, presidido pelo presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, foi
a palestra dos técnicos Carlos Alberto Vianna e Tiago Luiz Cabral, do Departamento de Relacionamento Institucional e Gestão do Crédito
Rural do BNDES.

Presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs), Gilberto Porcello Petry, participa de reunião do COMPEM/CNI

Das 12h às 14h30, em reunião-almoço, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles fez uma exposição que teve como tema “A recuperação
da Economia Brasileira e as Reformas para o País Avançar”. Em seguida, o Presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Rio
Grande do Sul (Fiergs/Ciergs), Gilberto Petry, apresentou os principais temas da indústria gaúcha.
Na parte da tarde, o Coordenador do Conselho da Pequena e Média Indústria da FIERGS (Copemi), Marlos Davi Schmidt, falou sobre “A
Importância da Indústria Local e a Atuação da FIERGS”. Em seguida, encerrando a reunião do COMPEM/CNI, a analista da Unidade de
Assuntos Legislativos da CNI, Bruna Brandão, tratou do tema “Congresso Nacional – Perspectivas, Projetos de Interesse das MPEs –
Estratégia de Refis para as MPEs”.
Fonte: FIERN – Unidade de Comunicação.

Interesse da COMPEM FIERN
COMPEM/FIERN trata das mudanças no Simples e do serviço Licita Fácil
As mudanças no Simples para 2018 e o serviço do Portal de Licita Fácil foram os principais temas da reunião do Conselho Temático da
Micro e Pequena Empresa (COMPEM/FIERN), na quinta-feira (26/10/2017). Presidido pelo diretor primeiro secretário do Sistema FIERN,
Heyder Dantas, o COMPEM teve, nesta sessão, a participação de consultores e representantes do Tribunal de Contas do Estado.

O consultor Raimundo Cruz destacou que o Simples terá mudanças tanto das faixas de alíquotas como nos setores que podem aderir a
esta modalidade de tributação. A consultora Luciana Silveira acrescentou que as alterações no Simples podem servir como um ensaio
para a reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional.
Coube ao diretor de Informática do TCE, Alexandre Luiz Galvão Damasceno, apresentar as informações sobre o Licita Fácil que estão
disponíveis aos empresários e demais interessados no acompanhamento das licitações públicas no Rio Grande do Norte. Ele disse que o
site reúne os dados e editais das as concorrências feitas por órgãos públicos no Estado. Um dos objetivos do serviço é melhorar os
mecanismos de acompanhamento nas licitações e compras governamentais e implementar a determinação da Lei Geral das
Microempresas e Empresas de Pequeno porte para o incentivo ao desenvolvimento local.

O Licita Fácil reúne, assim, informações sobre os pregões em âmbito do governo estadual e licitações abertas pelas prefeituras do RN,
além de uma série de outros serviços nessa área. A ideia é melhorar a eficiência da divulgação destes dados.
Conselheiro substituto do TCE, Antonio Ed Souza Santana, acrescentou que os usuários podem também apresentar uma denúncia, por
intermédio do site do Tribunal de Contas, caso constatam algum irregularidade nestas concorrências.
Também participaram da reunião do Conselho, o diretor geral do TCE, Ricardo Henrique da Silva Câmara; os representantes da
Fecomércio, Luiz Antonio Bezerra Lacerda; do SINDFRUTAS, Ricardo Valença Gomes; do SINDLEITE, Edilson Trintade; do SINDMÓVEIS,
Ricardo Bezerra Bezerra Farias; do BNB, Ivaneide Oliveira da Silva Moura; da CDL, Antônio Augusto Vaz; e Giovanni Magnus Bezerra, da
Jucern.
Fonte: FIERN – Unidade de Comunicação.

