Informativo da Micro e Pequena Empresa – FIERN

Agenda do Sistema FIERN
06/10 – PALESTRA DO PDA/FIERN/CNI “Como lidar com as NRs que mais
impactam a indústria?”.
Contato:

Márcia

Segundo:

(84)

3204-6301/

marciasegundo@fiern.org.br
LOCAL: FIERN, Espaço Candinha Bezerra. 8h30 às 17h30.

Compras Governamentais
Editais Publicados. Links:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura de Alexandria/RN
Prefeitura de Caicó/RN
Prefeitura de Macaíba/RN
Prefeitura de Mossoró/RN
Prefeitura de Natal/RN
Prefeitura de Olho D’água dos Borges/RN
Prefeitura de Parelhas/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
Índice de Confiança do Empresário Industrial ICEI mostra queda 1,4 ponto em setembro.
Com a queda, o índice passa a situar-se em
35,7 pontos, o menor valor da série histórica,
iniciada em 1999. Íntegra: CNI- Portal da Indústria.
Sondagem
Indústria
da
Construção
CNI/CBIC/FIERN, realizada entre os dias 1º e
14 de setembro, mostram que, na opinião dos
empresários, a atividade do setor se manteve
retraída em agosto, e ficou abaixo do padrão
usual para o período. O indicador do nível de
atividade do setor decresceu 5,92%, passando
de 35,5 para 33,4 pontos, mostrando que caiu
em relação a julho. Íntegra: Portal Sistema FIERN.

Ano 02 – Número 16 – 01 de outubro de 2015

Interesse M P E
Buscapé apoia Movimento compre do pequeno negócio e lança
shopping virtual exclusivo para pequenas empresas
O Buscapé, líder global em comparação de preços, lança em parceria com o Sebrae um shopping virtual formado
exclusivamente por pequenos lojistas. Ao acessar o endereço eletrônico do novo comparador virtual http://compredopequeno.buscape.com.br -, o consumidor pode buscar por preços e produtos em mais de cinco mil ecommerces de pequeno porte. Representando 95% das empresas brasileiras, as micro e pequenas respondem por 1/3 de
tudo o que é produzido no país e são responsáveis por gerar mais da metade das vagas de emprego com carteira
assinada. Ao comprar produtos de um pequeno negócio, o consumidor ajuda a fortalecer a economia, contribui para a
abertura de novas vagas de trabalho e para o aumento de renda. O novo comparador do Buscapé faz parte das ações
do Movimento Compre do Pequeno Negócio, liderado pelo Sebrae. Lançado em agosto deste ano, o Movimento mostra à
sociedade a importância das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento do Brasil, e dessa forma, estimula o
consumo de produtos e serviços desse segmento. A data que marca o Movimento é o 5 de Outubro, Dia da Micro e
Pequena Empresa. O funcionamento do novo site será permanente, mas o Movimento Compre do Pequeno Negócio já
está no ar. Para também fazer parte dele e acompanhar as informações, basta acessar www.compredopequeno.com.br.
Íntegra: Portal Agência Sebrae.

Medida Provisória eleva imposto sobre ganho de capital para pessoa
física e optante do Simples
O governo enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 692/15, que eleva a tributação dos ganhos de capital para
pessoas físicas. A alíquota atual de 15% do Imposto de Renda será substituída por quatro alíquotas (15%, 20%, 25% e
30%), que vão incidir conforme o valor do ganho. O texto determina que as mesmas alíquotas vão incidir sobre os ganhos
de capital obtidos por pessoas jurídicas tributadas com base no Simples. O ganho de capital é a diferença entre os
rendimentos recebidos com a venda de um ativo (como ações e imóveis) e o custo de aquisição dele.
A MP 692, que altera a Lei 8.981/95, também determina que no caso de o ativo ser vendido em parcelas, a partir da
segunda operação o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos nas parcelas anteriores para fins de
determinação das alíquotas. O objetivo é impedir que se parcele a venda do bem para evitar as alíquotas maiores.
Íntegra: Portal Câmara Notícias.

Projeto simplifica abertura de empresas
O registro de novas empresas poderá ser desburocratizado. O Projeto de Lei do Senado (PLS 252/2015), de autoria do
senador Delcídio do Amaral (PT-MS), determina que o registro público de empresas seja feito apenas pelo presidente da
junta comercial ou por um servidor que possua comprovados conhecimentos de Direito Comercial. De acordo com a
legislação atual, boa parte desses registros está sujeita a uma decisão colegiada. O texto também prevê que as juntas
comerciais serão usuárias do Sistema Público de Escrituração Digital mediante convênio feito com a Secretaria da Receita
Federal. Atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde aguarda designação de relator, a
matéria faz parte da Agenda Brasil, conjunto de projetos apresentados pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, para
incentivar a retomada do crescimento econômico do país. O projeto altera a Lei 8.934/94, do Registro Público de
Empresas Mercantis, para estabelecer o prazo máximo de dois dias úteis para decisão sobre pedidos abertura de
empresas. O prazo atual pode chegar a cinco dias úteis, dependendo do caso. O projeto também prevê que as
informações do cadastro nacional de empresas passam a ser constituídas pelos dados do cadastro estadual, sem a
necessidade de fornecimento de novos dados nem de cobrança pela inclusão. O texto ainda veda a cobrança pelo serviço
de arquivamento dos documentos relativos à extinção da empresa. Íntegra: Portal Senado Notícias.

Interesse Geral da Indústria
Queda da economia chega a 2,8% este ano, dizem instituições financeiras
A economia brasileira deve ter queda de 2,8%, este ano, e de 1%, em 2016. Essas estimativas são do boletim Focus, publicação semanal elaborada pelo Banco Central (BC),
com base em projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia. A estimativa de déficit em transações correntes, compras e vendas de
mercadorias do Brasil com o resto do mundo, passou de US$ 71 bilhões para US$ 70, em 2015. A balança comercial deve apresentar superávit de US$ 11 bilhões, contra US$
10 bilhões previstos na semana passada. O investimento estrangeiro no país deve chegar a US$ 65 bilhões. A projeção para a cotação do dólar, ao final este ano foi ajustada
de R$ 3,86 para R$ 3,95. Para o fim de 2016, a projeção segue em R$ 4. Na semana passada a estimativa de encolhimento da economia era 2,7%, em 2015, e 0,8%, no
próximo ano. Na avaliação do mercado financeiro, a produção industrial deve apresentar retração de 6,65%, este ano. Na semana passada, a projeção de queda era 6,45%. As
instituições financeiras não esperam mais por recuperação do setor no próximo ano. A projeção para a produção industrial passou de crescimento de 0,2%, na semana
passada, para retração de 0,6%, na pesquisa divulgada, no dia 28.09.15. A projeção de encolhimento da economia vem acompanhada de expectativa de inflação cada vez
mais alta. A estimativa das instituições financeiras para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), este ano, foi ajustada de 9,34% para 9,46%. Para o próximo
ano, a estimativa continua subindo – passou de 5,70% para 5,87%, no oitavo ajuste seguido. Neste ano, a inflação deve estourar o teto da meta (6,5%) e, para 2016, a
estimativa está cada vez mais distante do centro (4,5%) da meta, que deve ser perseguida pelo BC. Íntegra: Portal EBC Agência Brasil.
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“[…] O Governo Federal precisa encontrar meios para inaugurar uma nova fase de investimentos o que, para tanto, exige
melhorias na gestão de seus programas e celebração de um novo pacto com os empreendedores brasileiros.[...]” Amaro Sales

