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FRASE DO MÊS

“Quando tudo parecer estar contra
você, lembre-se
que o avião decola
contra o vento, não
com a ajuda dele”

Henry Ford

Desafios de 2020
Carlinhos Fedato
Presidente da ACIAI
Estou presidente da Associação Comercial desde 2015. São cinco anos à frente desta entidade
que considero primordial para as discussões sobre os destinos do comércio e da indústria do
nosso município. Nessa jornada houveram muitas conquistas e também acertos e erros, comuns à toda empreitada, seja no mundo corporativo, seja no empreendedorismo ou entidades.
Diante de tantos desafios, confesso que muitas vezes ficamos atônitos, porém sem perder a vontade de acertar. Dizem que é errando que se aprende.
Não tenho dúvidas de que positiva ou negativa, de todas as ações as quais implantamos nessas duas gestões, não nos faltou garra e vontade de crescer.
A ACIAI, muitas vezes, sem generalizar, aos olhos de empreendedores e empresários, não
é valorizada da forma que deveria ser. A grande batalha nossa e de quem já passou pela
associação é redirecionar essa visão apequenada da instituição. E ela só poderá de fato ser
grande e forte ainda mais do que já é, quando a conscientização desse público for plena.
Em 2019, tomamos a iniciativa de criar dois grupos de extrema importância para avançarmos em nossos propósitos.
O primeiro denominado ‘Valorize Iracemápolis’, se trata de um grupo de empresários, lojistas e empreendedores para discutir as problemáticas e ações pertinentes ao comércio e a
indústria. O Segundo é o CME – Conselho da Mulher Empreendedora, que tem como
objetivo tratar de questões relativas às mulheres que estão à frente de seus negócios.
Só assim, juntos, poderemos redirecionar o rumo dessa entidade que já ultrapassa os
35 anos de colaboração e orientação aos empreendedores de Iracemápolis. É preciso
além das críticas, que essas se transformem em ideias objetivas. É preciso, finalmente, a participação ativa de todos. Não à toa o nosso lema é ‘Nossa força pode mais’.

ACIAI
DIGITAL
Acompanhe a ACIAI no ambiente digital
WWW.ACIAIONLINE.COM.BR
Redes Sociais.
Fb: facebook.com/IracemapolisACIAI
Instagram: @aciaiirac
WhatsApp: (19) 99925-9296
Fale com a redacao >>> comunicacao@aciaionline.com.br
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Feriados - bom para alguns, ruim para o comércio
Inauguramos a nova década. E o ano
de 2020 promete mais emoções aos
brasileiros (as) empreendedores. As
previsões, essencialmente para o
comércio e indústria não são animadoras. Isso porque este ano teremos
mais feriados em dias de semana e
também mais fins de semana prolongados do que 2019. O fato agrada
uma parcela da população, que terá
mais dias para descansar, no entanto preocupa a indústria e o comércio.
Já o seguimento de turismo tem comemorado, pois acredita que com
mais dias ociosos, automaticamente
aumentará a demanda de viagens.
O próximo ano terá 251 dias úteis,
dois a menos que 2019, e o número
de feriados em dias da semana será
maior: serão 11 contra oito. Mais
que isso, serão seis dias de folga que
poderão ser emendados com sábado e domingo, contra dois em 2019.
Em 2020, o brasileiro vai folgar mais
e trabalhar menos, o que influenciará
na atividade econômica. A retomada
do crescimento mais forte da economia em 2020 é esperada pelo governo, analistas e bancos. Segundo
o boletim Focus, do Banco Central, a
economia brasileira poderá crescer
2,25% no ano que vem. O BC revisou

Foto: Divulgação

a própria previsão de crescimento de
2020 de 1,8% para 2,2%. Com menos
folgas, a expansão poderia ser maior.
Para o gerente de pesquisa industrial
do IBGE, André Macedo, a maior ou
a menor presença de dias úteis influencia a indústria. O número maior
de feriados não atinge setores de
produção contínua, como o siderúrgico e o de óleo e gás, mas afeta o de
automóveis e o de eletrodomésticos.
Para Macedo ‘o mais importante é se
a economia estará ou não aquecida’.
No varejo do Rio de Janeiro, o maior
número de folgas representará prejuízo. O setor estima perdas de R$ 4,8 bilhões. Conforme o Centro de Estudos
do Clube de Diretores Lojistas do muni-

cípio (CDL-Rio), cada dia parado representa perda média de R$ 405 milhões.
Estima-se que serão mais de 20 dias de
movimento prejudicado. João Gomes,
presidente da Fecomércio do Estado
do Rio, afirma que feriados prolongados causam perda de até R$ 3 bilhões
por dia no comércio de bens e serviços:
—Mais de 60% das lojas do estado estão em regiões não turísticas,
e 80% se encontram em lojas de
rua. Não contabilizamos estabelecimentos situados em shoppings.
O economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, diz que há queda
da produtividade: os trabalhadores
folgam no feriado, mas recebem:

— Você produz menos, seu custo
não cai e há impacto na contabilidade das empresas. O PIB (Produto
Interno Bruto) pode não refletir as
horas trabalhadas, mas registra o
ritmo de produção e o faturamento.
Segundo o Ministério do Turismo,
no ano passado, feriados prolongados resultaram em 13,9 milhões
de viagens domésticas, injeção
de R$ 28,84 bilhões na economia.
Os feriados de maio movimentaram
R$ 9 bilhões e 4,5 milhões de viagens.
Em 12 de outubro (Dia de Nossa Senhora Aparecida) foram 3,24 milhões
de viagens, com impacto de R$ 6,7 bilhões nos destinos nacionais visitados.
— Para o turismo, qualquer feriado nacional é ótimo. Movimenta o turismo interno, que também está sendo ajudado
pelo dólar alto — diz Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação.
A Associação Brasileira de Agências
de Viagens (Abav Nacional) calcula
alta entre 8% e 14% no movimento em anos com muitos feriados. As
pessoas tendem a fazer mais viagens
ao longo do ano, mesmo que sejam
curtas e para destinos próximos de
casa. A demanda não fica concentrada nas grandes temporadas.

Está com dificuldades
para planejar as
finanças da sua
empresa? O SEBRAE
pode te ajudar!
Oficina GRATUITA
Data: 20/02/2020
Horário: 18h às 22h
Local: Rua Pedro
Chinelatto, 490 Centro (ACIAI)
Inscrições pelo
telefone 3456-1933 ou
pelo WhatsApp
9 9381-6491
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>ADVOCACIA
VOCÊ CONHECE AS ESTRUTURAS
SOCIETÁRIAS DE UM NEGÓCIO?
A partir do momento que deseja
abrir seu próprio negócio, o ponto mais importante é escolher
o modelo empresarial apropriado ao início do empreendimento.
Muitas vezes deixamos os aspectos jurídicos e contábeis do
nosso negócio de lado, não dando a estes a importância devida.
No entanto, os aspectos jurídicos
iniciais e a formatação empresarial e societária do seu negócio
podem ser um dos principais fatores do sucesso futuro do empreendimento, isso porque terá reflexos em todas as esferas legais
da sua atividade, principalmente civis, trabalhista e tributário.
O Micro Empresário Individual e
as Sociedades Limitadas representam grande parte dos negócios no Brasil. Sociedade Anônima
(S/A), Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)
e Sociedade em Conta de Participação (SCP) são apenas exemplos que podem atender às necessidades de seu empreendimento
de uma forma muito mais segura do que as formatações “modelos” que costumamos seguir.
A Lei Complementar número
167/2019 criou a figura do Inova Simples, um modelo empresarial que conta com inúmeras
vantagens para startups em

geral (negócios inovadores),
tais como facilidade nos procedimentos de formalização e redução nos encargos tributários.
O certo é que, cada modelo empresarial e societário contém
uma série de especificidades que
variam na atividade que irá exercer, se terá sócios ou seguirá sozinho, o capital disponível para
investimento, os riscos que irá
assumir, quem serão os clientes, dentre outras situações.
Feito o due diligence, ou seja, o
processo de investigação de uma
oportunidade de negócio que o
investidor deverá aceitar para
poder avaliar os riscos da transação, é importante apoio com um
profissional especializado, para
auxiliar no melhor formato empresarial para o desenvolvimento
da sua atividade, minimizando os
riscos jurídicos do seu negócio.
Rafael Rigo
Sócio da Garcez e Rigo
Sociedade de Advogados

Associação Comercial abre suas
portas para o CME

Depois de participar do décimo
nono Congresso da FACESP (Federação das Associações Comerciais do estado de São Paulo),
em outubro de 2019, a esposa
do presidente da ACIAI, Eliane
Fedato, trouxe informações para
criar na Associação de Iracemápolis um grupo de mulheres empreendedoras. No dia 14 de janeiro, nas dependências da sede
da entidade, às 19h30, Eliane
promoveu o primeiro encontro
com o propósito de pôr em prática o seu aprendizado, ou seja,
criar em nosso município o Conselho da Mulher Empreendedora.
O CME, será um órgão instituído e mantido pela ACIAI com a
finalidade de promover o desenvolvimento de atividades cívicas,
sociais, empresariais, culturais e
assistenciais, bem como colaborar
e participar de eventos patrocinados pela Associação ou outras entidades, composto por membros
associados e não remunerados.
O Conselho irá congregar mulheres que estejam envolvidas
no meio empresarial como executivas, esposas e filhas de empresários, profissionais liberais,
líderes de instituições e universitárias a fim de promover e assegurar a total participação da
mulher neste contexto, bem
como para possibilitar mediante
a atuação feminina, o desenvolvimento da vocação empreendedora, do ideal da livre iniciativa e

dos princípios democráticos que
regem a economia do mercado.
Eliane Fedato ressalta a importância da união em frentes que
não param de crescer, como o
empreendedorismo feminino, e
ainda cita as conquistas do Conselho, que deve chegar a 80 núcleos até o fim do ano, em várias localidades do estado de SP.
Segundo ela, a ideia é criar projetos
que proporcionem oportunidades
às empreendedoras de se atualizarem com palestras desenvolvidas por profissionais de diversas
áreas, além de construir uma nova
mentalidade sobre o papel feminino no empreendedorismo. A expansão do projeto é essencial para
que a mulher ganhe ainda mais
campo no mundo dos negócios.
A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis apoia de forma contundente
todo projeto que fomente o fortalecimento e a expansão do
comércio e do meio empresarial.
Hoje, o sexo feminino tem contribuído de forma exemplar para o
desenvolvimento do país. A atuaça
ão das mulheres nas diversas camadas sociais tem inclusive alterado os rumos da
economia de forma positiva.
Para mais informações sobre o
Conselho da Mulher Empreendedora e de seus projetos, basta entrar
em contato na ACIAI pelo número (19) 3456-5454, ou pelo e-mail
comercial@aciaionline.com.br.
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RESENHA CONTÁBIL
Ronaldo de Gaspari
Sócio-Proprietário
da Controle Colsultoria Contabilidade e
Assessoria Ltda
- SALÁRIO MÍNIMO 2020: o valor do salário mínimo para o ano de 2020
será de R$1.045,00 a partir de 1º. de fevereiro. Neste ano houveram dois
reajustes, onde no mês de janeiro o valor foi de R$1.039,00.
- TABELA PROGRESSIVA PARA CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA 2020: a tabela progressiva para cálculo do imposto de renda pessoa
física não teve alteração, sendo isento do imposto de renda quem possui
rendimento tributável mensal de até R$1.903,98. A tabela utilizada atualmente é a mesma desde o ano de 2015.
- TABELA PROGRESSIVA PARA DESCONTO DO INSS: a partir da
competência 03/2020 o cálculo do INSS sofrerá uma alteração da forma
como é feito atualmente. O desconto será de forma progressiva de acordo
com a tabela a seguir:
Salário de contribuição até R$1.039,00 a alíquota será de 7,50%
Salário de contribuição de R$1.039,01 até R$2.089,60 a alíquota será de
9,00%
Salário de contribuição de R$2.089,61 até R$3.134,40 a alíquota será de
12,00%
Salário de contribuição de R$3.134,41 até R$6.101,06 a alíquota será de
14,00%
Por exemplo, para quem recebe um salário de R$3.500,00 o cálculo será
da seguinte forma:
R$1.039,00 x 7,50% = R$77,92
R$1.050,60 (2.089,60 – 1.039,00) x 9,00% = R$94,55
R$1.044,80 (3.134,40 – 2.089,60) x 12,00% = R$125,38
R$365,60 (3.500,00 – 3.134,40) x 14,00% = R$51,18
Valor total a pagar de INSS R$349,03 (77,92 + 94,55 + 125,38 + 51,18)
Na tabela atual o valor a pagar seria de R$385,00 (3500,00 x 11,00%),
neste caso houve redução do valor. Já para quem contribui com o teto do
INSS, na tabela atual gera desconto de R$671,12 e na nova tabela será
de R$713,18.

e muito mais. Ligue já!

Palestra sobre contrato verde e amarelo é
realizada no auditório da ACIAI
A ACIAI promoveu na manhã
do dia 15 de janeiro, quarta-feira, às 8h30, na sua sede, uma
palestra para tirar as dúvidas
dos empresários quanto às novas formas de contratações de
funcionários. A advogada Talita
Garcez Brigatto, da Sociedade de
Advogados Garcez e Rigo, apre-

sentou todas a nuances do tema
para uma pláteia ansiosa por informações atualizadas. O evento
abordou diversas alterações consideráveis na legislação trabalhista e previdenciária, como a
Medida Provisória nº 905/2019,
publicada no Diário Oficial da
União em 12 de novembro de

2019, que instituiu uma nova forma de contratação de trabalhadores, o Contrato Verde e Amarelo.
Trata-se de uma nova modalidade
destinada à criação de novos postos de trabalho para pessoas com
faixa etária entre dezoito e vinte
e nove anos de idade, para fins
de registro do primeiro emprego.
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Curso SUPERMEI é realizado na ACIAI
O Sebrae Aqui de Iracemápolis
promoveu o curso gratuito Super
MEI Organize seu negócio, que foi
realizado de 03 a 6 de fevereiro,
das 18h00 às 22h00, na sede da
Associação Comercial - ACIAI.
O evento é fruto de parceria
entre a ACIAI, Prefeitura Municipal e
SEBRAE.
O curso é voltado para o Microempreendedor
Individual
(MEI) e ajuda o indivíduo a se
enxergar como empresário e a
organizar seu negócio. Foram
quatro dias de curso com uma temática diferente em cada aula.
O Empreendedor de sucesso: A
oficina levou vivências para autoconhecimento do perfil empreendedor e referências de empresários que souberam praticar muito
bem esses comportamentos.
Formação de preço: A oficina desmistificou os custos e gastos de uma
empresa e ajudou o empresário a

formar de maneira correta o preço
de venda de produtos ou serviços.
Fluxo de caixa: A oficina auxiliou o empresário na tomada de decisões sobre o tema.
E finalmente o tema Marketing digital e suas possibilidades
de
venda
online.
Através do curso SuperMei, para
quem o finalizou, existe ainda
a possibilidade de o empresário participar do Programa Juro
Zero Empreendedor, que é uma
linha de microcrédito oferecida junto ao Desenvolve SP com
condições especiais aos MEIs.

Grupo discute temas do
comércio e indústria

Empresarios e empreendedores buscam incansavelmente novas formas
de atuar no mercado. Com tanta concorrência e mudanças tecnológicas
que a cada dia tem novidades, essa
fatia de profissionais tem a necessidade de buscar inovações, visões diferenciadas, novidades. Em cidades
pequenas, como é o caso de Iracemápolis, e que tem grandes centros
em seus arredores, essa percepção

é ainda maior. Limeira, Piracicaba,
Rio Claro, Santa Bárbara D’Oeste e
Americana, as cidades maiores mais
próximas, absorvem sensivelmente
mão de obra do município e consequentemente ganha consumidores.
Os grandes shoppings, hipermercados, lojas de franquias famosas,
criam uma disputa pelo mercado,
seja pelos preços, quantidades de
produtos ou mesmo pela diversificação desses produtos. Pensando
nesse cenário, em mais uma ação
para buscar o apoio de novas ideias,
a ACIAI convidou pessoas ligadas à
industria e ao comércio para participar de um grupo denominado VALORIZE IRACEMÁPOLIS’. O intuito é
reunir-se periodicamente para discutir as demandas dos empreeendedores locais. Alavancar caminhos que
possam criar condições de disputar
de forma mais igualitária o mercado
com os centros comerciais vizinhos.
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CLASSIFICADOS
De visibilidade para sua empresa

anuncie agora - Ligue - 3456-5454

