
 O Brasil enfrenta há sete 
meses a pandemia do novo Coro-
navírus. Um vírus altamente trans-
missível que já atingiu milhares de 
pessoas em todo o País e consequen-
temente vem causando sofrimento 
para muitas famílias. Com as medi-
das preventivas contra o Covid-19, a 
economia também sentiu os efeitos 
com a mudança na rotina das 
pessoas pelas medidas de prevenção 
à doença. As empresas de todos os 
setores tiveram que se reinventar, 
inovar, buscando novas formas de 
chegar até seus clientes com segu-
rança para todos.

 EMPREENDEDORISMO
 Com a pandemia, milhões de 
trabalhadores perderam seus 
empregos, empresas fecharam as 
portas e outras foram abertas. Com a 
crise as pessoas viram no empreend-
edorismo uma forma de buscar 
renda para a família, crescer e super-
ar este momento delicado que o País 
e o mundo estão enfrentando.  
Muitos novos empreendedores já 
tinham o sonho de abrir sua empresa 
e viram a oportunidade de iniciar seu 
negócio, outros foram motivados 
pelo desemprego. 
 De acordo com dados divul-
gados na segunda-feira (05 de 

Setembro) pela Agência Brasil, o 
País caminha, em 2020, para regis-
trar o maior número de empreend-
edores de sua história. Nos nove 
primeiros meses deste ano, o 
número de microempreendedores 
individuais (MEIs) no país cresceu 
14,8%, na comparação com o 
mesmo período do ano passado, 
chegando a 10,9 milhões de regis-
tros. Foram 1.151.041 novas formal-
izações entre o fim de fevereiro, 
pouco antes do início da pandemia, 
até o fim de setembro, segundo 
dados do Portal do Empreendedor, 
do governo federal. Somados às 
mais de 7,5 milhões de micro e 
pequenas empresas, esse setor 
representa 99% dos negócios 
privados e 30% do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e serviços 
produzidos) do país.

 REGIÃO OESTE 
 DO PARANÁ
 Em todo o Paraná e na 
região Oeste, nas cidades como 
Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu, 
também houve aumento no 
número de novas empresas e a 
economia vem mostrando sinais de 
recuperação. Para os diretores do 
Orca Contabilidade de Toledo, Celso 
Lopes da Silva e Neiva Maria Theo-

balt e do Escritório de Cascavel Juceli 
Stefanski, a abertura de novas empre-
sas deve crescer ainda mais nos próxi-
mos meses e a proximidade do final 
de ano deve aquecer a economia, 
gerar emprego e renda. “Com a proxi-
midade do final do ano, aumentam 
ainda mais as expectativas em todos 
os setores, já que os consumidores 
ficam motivados a ir às compras, e isso 
felizmente aumenta a oferta de 
empregos gerando renda, o que é 
fundamental nesse momento que 
vivemos. A dica para os novos 
empreendedores e os que já têm 
empresa constituída é traçar metas, 
planejar e inovar para alcançar os 
melhores resultados”, afirmam.  

 
 
 

 

 

 

 CUIDADOS COVID-19
 É fundamental as empresas 
continuarem seguindo todas as 
recomendações da Organização Mun-
dial de Saúde de prevenção ao coro-
navírus nos seus estabelecimentos. É 
necessário proteger os colaboradores, 
a si mesmo e os clientes devem se 
sentir seguros e protegidos durante as 
compras. Exigir uso de máscara, 
deixar a disposição álcool em gel, 
manter distanciamento, são medidas 
preventivas essenciais enquanto a 
vacina não estiver disponível para a 
população. 

(Por Jane Rita Lentcsh/Assessoria 
Comunicação Orca Contabilidade)
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Empreendedorismo em alta 
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De acordo com
dados divulgados na 
segunda-feira pela

Agência Brasil, o País 
caminha, em 2020, para 

registrar o maior número 
de empreendedores de 

sua história
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 O Orca Contabilidade está a 
disposição com uma equipe prepa-
rada para quem deseja empreender 
em todos os setores da economia. 

 DOCUMENTOS
 NECESSÁRIOS PARA  
 ABERTURA DE 
 EMPRESA
 Com objetivo de facilitar o 
processo de abertura, alteração e 
baixa de empresas todos os proces-
sos estão sendo realizados pelo portal 
Empresa Fácil Paraná, que é uma 
ferramenta que faz a integração entre 
os dados cadastrais da Receita Feder-
al do Brasil e os diversos órgãos Estad-
uais e Municipais.

 DOCUMENTOS 
 DOS SÓCIOS
 1 cópia autenticada Rg e CPF 

ou CNH (com validade)
1 cópia autenticada certidão de nasci-
mento ou casamento
1 cópia comprovante de endereço dos 
sócios
1 cópia cartão de PIS/PASEP dos sócios;

 CERTIFICADO 
 DIGITAL – E-CPF 
 É um documento eletrônico, 
como se fosse uma assinatura digital 
e possui validade jurídica, servindo 
para proteger os consumidores em 
transações eletrônicas e diversos 
serviços realizadas ou pedidos pela 
internet.
(Consulte-nos que lhe informaremos 
as empresas credenciadas para 
emissão)

 DADOS DA EMPRESA
 Escolha de 3 nomes para 

 O tempo médio para aber-
tura de uma empresa caiu quase 
à metade em 20 meses, devido a 
medidas de simplificação decor-
rentes da Lei da Liberdade 
Econômica e da transformação 
digital. Hoje o empreendedor 
gasta 2 dias e 21 horas para abrir 

Tempo para abertura de empresas é
reduzido quase à metade no país

Quer abrir 
uma empresa?

razão social da empresa;
Endereço da empresa; + Cópia de 
carnê de IPTU;
Atividades que irão formar o objeto 
social;
Telefone e e-mail a ser utilizado pela 
administração da empresa;
Cópia contrato de aluguel;

 

um negócio no Brasil. É o que 
demonstra o Boletim do Mapa de 
Empresas - 2º Quadrimestre, divul-
gado no mês de setembro pela 
Secretaria Especial de Desburoc-
ratização, Gestão e Governo Digi-
tal do Ministério da Economia. Em 
janeiro de 2019, a média era de 5 

dias e 9 horas. O número de 
empresas ativas também cresceu 
de maio a agosto: chegou a 19,28 
milhões. A meta traçada na 
Estratégia de Governo Digital 
2020-2022 para a abertura de 
empresas é a de reduzir a apenas 
1 dia. 

SEJA UM 
EMPREENDEDOR

Abra sua empresa com o Orca 
Contabilidade. Traga-nos os 
documentos listados acima, 

nos envie pelos nossos canais 
de atendimento, e-mail ou por 
WhatsApp para darmos início 

ao processo de abertura de sua 
empresa e fazermos seu sonho 

se tornar realidade. 
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 O Orca Contabilidade 
também apoia o Outubro Rosa que 
é um movimento internacional de 
conscientização para o controle do 
câncer de mama. O movimento foi 
criado no início da década de 1990 
pela Fundação Susan G. Komen for 
the Cure nos Estados Unidos. No 
Brasil, a comemoração foi instituída 
pela Lei nº 13.733/2018. 
 A data é celebrada anual-
mente com o objetivo de compartil-
har informações e promover a 
conscientização sobre a doença; 

proporcionar maior acesso aos 
serviços de diagnóstico e de trata-
mento e contribuir para a redução 
da mortalidade. Neste Outubro Rosa 
2020, a Sociedade Brasileira de Mas-
tologia (SBM) lança o movimento de 
conscientização "Quanto antes 
melhor". 
 A ideia é chamar a atenção 
das mulheres para a adoção de um 
estilo de vida saudável no dia a dia, 
com a prática de atividades físicas e 
boa alimentação para evitar doenças, 
entre elas, o câncer de mama. 

Outubro, mês de conscientização 
sobre o 
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 Pesquisa da Fecomércio PR 
mostra aumento de 6,71% nas 
vendas em julho. Após meses 
difíceis, o varejo paranaense segue 
em recuperação. A Pesquisa Conjun-
tural da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR) mostra aumento de 
6,71% nas vendas do comércio em 
julho na comparação com junho, 
terceiro mês consecutivo de alta.
Os setores que estão retomando o 
faturamento com maior intensidade 
são materiais de construção 
(19,33%), combustíveis (13,65%), 
farmácias (13,62%) e autopeças 
(12,70%). Também tiveram bom 
desempenho no mês de julho em 
relação a junho os ramos de super-
mercados (6,84%), óticas, cine-fo-
to-som (4,85%) e concessionárias de 
veículos (4,09%).
 No acumulado de janeiro a 
julho, o varejo paranaense registra 
redução de 9,11% nas vendas na 
comparação com igual período do 
ano passado. Já na comparação com 
o mês de julho de 2019, o movimen-
to foi 6,08% menor. 

 ANÁLISE REGIONAL
 As vendas do comércio no 
mês de julho cresceram em todas as 
regiões do Estado. Londrina apresen-
tou a maior elevação nas vendas, 
com alta de 12,36% na comparação 
com junho, com destaque para as 
lojas de materiais de construção 
(31,34%), óticas, cine-foto-som 
(19,63%) e concessionárias de veícu-

 O índice de Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF) paranaenses 
finalmente voltou a crescer. Após 
drástica redução desde o início da 
pandemia, o indicador elaborado 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC) e pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Paraná (Fecomércio PR) teve 
alta de 4,8% no mês de setembro e 
marca 88,4 pontos.
 O indicador paranaense está 
acima da média nacional, que teve 

elevação de 1,3% na variação 
mensal, e está em 67,6 pontos. No 
entanto, por ainda permanecer 
abaixo dos 100 pontos, o ICF é 
considerado insatisfatório.
No Paraná verifica-se uma melhora 
considerável no indicador entre as 
famílias de maior renda, em que 
marca 93,9 pontos, com aumento de 
9,7% em relação a agosto. Entre os 
consumidores das classes C, D e E, o 
crescimento foi de 3,7%, sendo que a 
pontuação ficou em 87,3. Esse cresci-
mento mais tímido entre as famílias 

Índice de Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) volta a crescer

RETOMADA: Comércio do Paraná 
cresce pelo terceiro mês consecutivo

los (17,77%).
 A região Oeste também 
demonstrou bom ritmo de recu-
peração, com elevação de 10,58%, 
bem como o Sudoeste, com 9,85%. 
Em Curitiba e Região Metropoli-
tana as vendas foram 3,99% 
maiores na variação mensal. Em 
Ponta Grossa cresceram 3,54% e, 
em Maringá, 2,84%.
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com renda abaixo de dez salários 
mínimos ocorre porque elas são as 
mais afetadas pela crise causada 
pelo coronavírus. A pesquisa sinali-
za que a percepção destas famílias 
sobre sua renda baixou 2,7% na 
comparação com agosto. Este, 
inclusive, foi o único subindicador 
negativo do mês de setembro.
 A Perspectiva de Consumo 
propriamente dita cresceu 17,0% 
no Paraná em setembro na com-
paração com agosto, especial-
mente entre as classes A e B, onde 
a variação mensal foi de 42,0%, um 
verdadeiro salto.
O Nível de Consumo Atual 
também subiu, apresentando alta 
de 8,3% ante agosto, bem como o 
Acesso ao Crédito, com aumento 
de 8,0%. Os consumidores 
paranaenses também avaliam que 
este é o momento de focar na 
compra de bens duráveis. Este 
subindicador teve crescimento de 
6,0% na comparação com o mês 
passado.

FO
TO

: T
au

an
a 

Le
nt

cs
h



EnfoqueBOLETIM

 A partir do dia 1º de dezem-
bro de 2020, os processos de abertu-
ra, alteração e baixa de empresas na 
Junta Comercial do Paraná (JUCE-
PAR) serão aceitos somente por meio 
digital.
 A tramitação do processo 
ocorrerá totalmente pela internet, 
através do portal Empresa Fácil, e os 
respectivos documentos serão 
assinados eletronicamente pelo 
empresário. Portanto, será indis-
pensável a utilização de assinatura 
eletrônica, a qual possui a mesma 
validade legal que a assinatura lavra-
da e reconhecida em cartório.
 Deste modo, as constituições, 
alterações, baixas e outros documen-
tos sujeitos a decisão singular – 
procurações, declarações e docu-
mentos de interesse do empresário – 
ou decisão colegiada deverão ser 
assinados por seus signatários com 
certificado digital e protocolados de 
forma eletrônica no Empresa Fácil, 
não sendo mais aceitos documentos 
de registro empresarial por meio 
físico, ou seja, protocolados presen-
cialmente e de forma impressa.
 Serão exceções à obrigatorie-

dade do protocolo digital as Consti-
tuições, Alterações, Distratos, Assem-
bleia Geral Ordinária (AGO), Assem-
bleia Geral Extraordinária (AGE), 
entre outros que tenham limitação 
técnica no sistema Empresa Fácil.
 Os documentos apresenta-
dos anteriormente ao dia 1º de 
dezembro de 2020 terão seus 
trâmites preservados até a sua 
conclusão.
 Além de proporcionar maior 
agilidade e segurança aos atos do 
Registro Empresarial, a iniciativa da 
digitalização possui três bases princi-
pais: a Lei Complementar nº 147, de 
2014 – que busca a simplificação e 
desburocratização do registro 
empresarial; a Instrução Normativa 
DREI nº 81, de 2020, que autoriza as 
Juntas Comerciais a adotarem o 
procedimento de registro exclusiva-
mente digital; e o objetivo principal 
da REDESIM e da Secretaria da Micro 
e Pequena Empresa (SMPE) que é 
viabilizar o registro único nacional da 
forma digital.

ENTRE EM CONTATO COM O ORCA 
CONTABILIDADE E SAIBA MAIS.

 O Dia das Crianças prom-
ete animar alguns setores do 
comércio, amenizando os 
prejuízos causados pela 
pandemia. Segundo sondagem 
da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Paraná (Fecomércio PR), 61,0% 
dos paranaenses pretendem 
presentear nesta data.

 LOCAL 
 DAS COMPRAS
 A sondagem da Fecomér-
cio PR também revela crescimen-
to significativo nas vendas pela 
internet, que saíram de singelos 
4,4% no ano passado para 21,7% 
em 2020. No entanto, a preferên-
cia continua sendo pelas lojas 
presenciais, que devem receber 
55,7% do movimento de consum-
idores, ante os 90,8% verificados 
em 2019. 

Registro exclusiva-
mente digital

Proposta cria cadastro digital de pessoas
jurídicas, acessível a estados e municípios
 O Projeto de Lei Comple-
mentar 144/20 determina que a 
União criará um cadastro fiscal 
digital unificando as informações de 
todas as pessoas jurídicas em funcio-
namento no País, com amplo acesso 
aos fiscos dos estados e municípios. 
A proposta tramita na Câmara dos 
Deputados.
Pela proposta, os fiscos deverão usar 
o cadastro para receber e autenticar 
a documentação fiscal e contábil 
exigida das pessoas jurídicas, em 

procedimento uniforme para todo o 
País.
A apresentação dos documentos ao 
cadastro digital dispensará a pessoa 
jurídica de também entregá-los às 
secretarias de fazenda estaduais ou 
municipais, salvo regra em contrário 
definida em lei local.
O texto é de autoria dos deputados 
Paulo Ganime (Novo-RJ) e Adriana 
Ventura (Novo-SP) e altera o Código 
Tributário Nacional. Segundo eles, o 
objetivo do projeto é “conferir 

alguma racionalidade” à burocracia 
tributária atual, sem interferir na 
autonomia de estados, municípios e 
Distrito Federal.
“Com essas medidas, daremos mais 
agilidade e eficiência ao desempenho 
das funções fiscalizatórias e, ao 
mesmo tempo, asseguraremos ao 
bom contribuinte tranquilidade e 
redução de regras burocráticas injusti-
ficáveis”, afirmam os parlamentares no 
texto que acompanha o projeto.
Fonte: Agência Câmara de Notícias



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2020

Salário-de-contribuição (R$)   Alíquota  INSS (%)

até R$ 1.830,29            8,00

de R$ 1.830,30 até 3.050,52     9,00

de R$ 3.050,53 até 6.101,06    11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 1.425,56                 R$ 48,62
Acima de R$ 1.425,57                        Não tem direito ao Salário Família

TABELA DO IRRF 
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)           Parcela a Deduzir do IR (R$)
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5%                  142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15%                   354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5%                636,13
Acima de 4.664,68 27,5%                869,36
Dedução por dependente: R$ 189,59 

INDICADORES DE INFLAÇÃO (VARIAÇÕES PERCENTUAIS) ÚLTIMOS 12 MESES
FONTE: FGV, IBGE, FIPE E DIEESE

Tabelas Simples Nacional
Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016

Salário Mínimo de 1994 a 2020

ANO         VIGÊNCIA         VALOR R$      BASE LEGAL (LEI NO)        DATA
1994       01.07.94            64,79                     9.069                          29.06.95
1994       01.09.94            70,00                     9.063                          14.06.95
1995      01.05.95            100,00                   9.032                          28.04.95
1996       01.05.96            112,00                   9.971                          18.05.00
1997       01.05.97            120,00                   9.971                          18.05.00
1998       01.05.98            130,00                   9.971                          18.05.00
1999       01.05.99            136,00                   9.971                          18.05.00
2000       03.04.00            151,00                   9.971                          18.05.00
2001       01.04.01            160,00              MP no 2194-6                  24.08.01
2002       01.04.02            200,00                 10.525                          07.08.02
2003       01.04.03            240,00                 10.699                          10.07.03
2004       01.05.04            260,00                 10.888                          25.06.04
2005       01.05.05            300,00               MP no 248                       22.04.05
2006      01.04.06            350,00               MP no 288                       14.04.06
2007       01.04.07            380,00               MP no 362                       29.03.07
2008       01.03.08            415,00               MP no 421                       29.02.08
2009       01.02.09            465,00
2010       01.01.10            510,00
2011       01.01.11            540,00
2011       01.03.11            545,00
2012       01.01.12            622,00
2013      01.01.13            678,00
2014       01.01.14            724,00
2015       01.01.15            788,00
2016       01.01.16            880,00
2017      01.01.17            937,00
2018 01.01.18          954,00        Decreto 9.255/2017      29.12.17

Lei 11.944/2009
Lei 12.255/2010

MP 516/2010
Lei 12.382/2011

Decreto 7.655/2011
Decreto 7.872/2012
Decreto 8.166/2013
Decreto 8.381/2014
Decreto 8.618/2015
Decreto 8.948/2016

29.05.09
16.06.10
31.12.10
28.02.11
26.12.11
26.12.12
24.12.13
30.12.14
30.12.15
30.12.16

ANO         VIGÊNCIA         VALOR R$      BASE LEGAL (LEI N
.
)        DATA   

1994       01.07.94            64,79                     9.069                          29.06.95
1994       01.09.94            70,00                     9.063                          14.06.95
1995      01.05.95            100,00                   9.032                          28.04.95
1996       01.05.96            112,00                   9.971                          18.05.00
1997       01.05.97            120,00                   9.971                          18.05.00
1998       01.05.98            130,00                   9.971                          18.05.00
1999       01.05.99            136,00                   9.971                          18.05.00
2000       03.04.00            151,00                   9.971                          18.05.00
2001       01.04.01            160,00              MP no 2194-6                  24.08.01
2002       01.04.02            200,00                 10.525                          07.08.02
2003       01.04.03            240,00                 10.699                          10.07.03
2004       01.05.04            260,00                 10.888                          25.06.04
2005       01.05.05            300,00               MP no 248                       22.04.05
2006      01.04.06            350,00               MP no 288                       14.04.06
2007       01.04.07            380,00               MP no 362                       29.03.07
2008       01.03.08            415,00               MP no 421                       29.02.08
2009       01.02.09            465,00
2010       01.01.10            510,00
2011       01.01.11            540,00
2011       01.03.11            545,00
2012       01.01.12            622,00
2013      01.01.13            678,00
2014       01.01.14            724,00
2015       01.01.15            788,00
2016       01.01.16            880,00
2017      01.01.17            937,00
2018 01.01.18          954,00        Decreto 9.255/2017      29.12.17

Lei 11.944/2009
Lei 12.255/2010

MP 516/2010
Lei 12.382/2011

Decreto 7.655/2011
Decreto 7.872/2012
Decreto 8.166/2013
Decreto 8.381/2014
Decreto 8.618/2015
Decreto 8.948/2016

29.05.09
16.06.10
31.12.10
28.02.11
26.12.11
26.12.12
24.12.13
30.12.14
30.12.15
30.12.16

2019

2020
2020

01.01.20
01.02.20 1.045,00 30.01.20

 01.01.19    998,00        Decreto 9.661/2019      01.01.19

1.039,00 31.12.19MP 916/2019
MP 919/2020

IPC/FIPE

IGP/DI

IGP/M

IPCA

INPC/IBGE

TAXA SELIC

      AGO        SET          OUT         NOV       DEZ JAN FEV MAR ABR           MAIO      JUN        JUL       NO ANO   ULT. 12 M.

 0,14  0,00         0,16          0,68 0,94 0,29 0,11 0,10         -0,30          -0,24 0,39         0,78 1,38         3,19

-0,51  0,50 0,55 0,85 1,74 0,09 0,01 1,64 0,05  1,07 0,60         3,87 11,11      15,20

-0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09 0,48         -0,04 1,24 0,80  0,28 1,56         2,74 9,64         13,02

 0,11         -0,04 0,10 0,51 1,15 0,21 0,25 0,07 0,31  0,38 0,26         0,24 0,69         2,43

 0,12  -0,54 0,04 0,54 1,22 0,19 0,17 0,18         -0,23 -0,25 0,30         0,36 1,16         2,97

 0,49  0,46 0,46 0,40 0,38 0,37 0,33 0,33 0,30  0,26 0,26         0,26 3,14         1,62


