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10 atividades econômicas
que mais abriram negócios
neste ano
No topo da lista, estão os setores de vestuário e acessórios, promoção
de vendas, cabeleireiro, manicure e pedicure
Ao contrário do que possa
parecer, a sobrevida da pandemia da
Covid-19 não tem impedido as
pessoas de empreender no país.
Levantamento realizado pelo Sebrae
identificou as 10 atividades econômicas que mais atraíram a atenção dos
empreendedores
brasileiros
com
oportunidades de negócios. Ao todo,
essas atividades já geraram mais de 1
milhão de novas empresas em 2021 ao longo de todo o ano passado, foram
registrados cerca de quatro milhões
novos CNPJ registrados.
No topo da lista está o comércio varejista de vestuário e acessórios
com aproximadamente 56 mil novos
CNPJ abertos neste ano. Nos últimos
anos, a atividade tem se mantido
entre as mais procuradas pelos
empreendedores.
Em segundo lugar na lista das
10 atividades econômicas com mais
CNPJ abertos em 2021, está a
promoção de vendas, com 46 mil
novas empresas, seguido por cabeleireiro, manicure e pedicure.

Confira as Top 10 atividades econômicas
dos empreendedores em 2021

1. Comércio varejista de vestuário e acessórios – 56 mil.
2. Promoção de Vendas – 46 mil.
3. Cabeleireiro, manicure e pedicure – 36,5 mil.
4. Fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar –
32,5 mil.
5. Obras de alvenaria – 32 mil.
6. Serviços de documentação e apoio administrativo – 29,5 mil.
7. Restaurantes – 28 mil.
8. Lanchonetes, casas de chá, sucos e similares – 24 mil.
9. Transporte de cargas – 22 mil.
10. Comércio Varejista de bebidas – 21 mil.

Apesar das dificuldades, comércio do Paraná
cresce 6,22% no 1º trimestre
Mesmo em um cenário adverso por causa da pandemia, o comércio paranaense mostra que tem forças
para se recuperar. E já vinha fazendo
isso nos primeiros meses de 2021.
Segundo a Pesquisa Conjuntural da
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Paraná
(Fecomércio PR), o varejo do estado
teve aumento de 6,22% no primeiro
trimestre do ano em relação ao
mesmo período de 2020. Foi, inclusive, o 1º trimestre com maior crescimento desde 2013, o que permite à
entidade projetar alta de 4% no
comércio neste ano, apesar das
dificuldades.
Os resultados ocorrem de
maneira desigual entre os setores,
sendo que alguns segmentos acumulam grandes elevações, tais como
materiais de construção (22,62%),
móveis, decoração e utilidades
domésticas (16,95%), concessionárias
de veículos (14,21%), farmácias
(13,91%) e autopeças (12,85%). Por
outro lado, há ramos com grandes
quedas, refletindo as mudanças nos
padrões de consumo ao longo da
crise provocada pelo coronavírus,
entre
eles,
calçados
(-31,65%),
vestuário e tecidos (-31,49%) e livrarias

2020, início da pandemia no Brasil, o
desempenho
do
comércio
paranaense em março deste ano foi
ainda mais surpreendente, com alta
de 13,68%. Despontam setores
como concessionárias de veículos
(47,61%), autopeças (37,62%), materiais de construção (29,39%) e
móveis, decoração e utilidades
domésticas (27,81%).
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e papelarias (-28,52%).
Na comparação com o mês
de fevereiro, a pesquisa registrou
elevação de 2,04%, com destaque
para farmácias (24,31%), supermercados
(14,56%)
e
autopeças
(10,00%). Já em relação a março de

Praticamente
todas
as
regiões do estado apresentaram
evolução nas vendas do varejo no
primeiro
trimestre:
Londrina
(14,76%), Curitiba e Região Metropolitana (6,84%), Oeste (2,30%),
Sudoeste (1,71%) e Ponta Grossa
(0,75%). Apenas Maringá registrou
redução de 8,24%.
O faturamento do mês de
março na comparação com março
de 2020 foi bastante expressivo em
Londrina (25,85%), região Oeste
(20,63%), Sudoeste (15,44%) e Curitiba e RM (10,11%). O comércio de
Ponta Grossa também teve incremento de 2,75%. Já em Maringá, as
perdas de março ficaram na casa
dos 2,20%. (Fecomércio)
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Paraná tem melhor
quadrimestre na geração de
empregos em 11 anos

Com saldo positivo acumulado
ao longo de todo o ano, o primeiro
quadrimestre de 2021 foi o melhor na
geração de empregos formais nos
últimos 11 anos no Paraná. Entre janeiro e abril, foram abertos 87.804 novos
postos de trabalho no Estado, uma
diferença expressiva com relação ao
mesmo período do ano passado,
quando os números fecharam no
negativo por causa do período mais
restritivo da pandemia da Covid-19. Os
dados são do Cadastro Geral de
Empregados
e
Desempregados
(Caged), do Ministério da Economia.
Até então, o melhor resultado
na geração de empregos com carteira
assinada foi nos primeiros quatro
meses de 2011, quando 69.519 vagas
tinham sido criadas no Paraná. O
Estado manteve os saldos positivos no
quadrimestre nos anos seguintes, mas
nunca tinha ultrapassado a marca de
mais de 70 mil novos postos de
trabalho. Além do ano passado, que
teve saldo negativo de 22.424 vagas,

apenas em 2015 houve mais
demissões do que contratações no
Paraná: entre janeiro e abril daquele
ano, foram menos 5.994 vagas no
Estado.
A diferença deste ano com o
recorde anterior na criação de
empregos significou um aumento de
26,3%. O Estado foi o quarto no País
que mais abriu postos de trabalho no
período “É um resultado que devemos comemorar, porque mesmo
ainda sentindo os impactos da
pandemia na economia, que afetou
diversos setores, o Paraná está em
plena forma, com recorde na
contratação de mão de obra”, afirma
o governador Carlos Massa Ratinho
Junior.
Janeiro e fevereiro foram os
dois melhores meses na história do
Paraná na geração de empregos, e o
Estado já tinha fechado o primeiro
trimestre deste ano com o melhor
resultado para o período desde o
início da série histórica do Caged, em

2004. O saldo do quadrimestre foi
alcançado com a soma das vagas
abertas em janeiro (25.291), fevereiro
(41.591), março (10.903) e abril
(10.019). “O resultado dos empregos
formais no primeiro quadrimestre
de 2021 é o melhor desde 2011. O
resultado reflete a política do Governo do Paraná de atração de novos
investimentos para o Estado, que
tem um efeito positivo na abertura
de vagas”, ressalta Suelen Glinski,
chefe
do
Departamento
do
Trabalho e Estímulo à Geração de
Renda da Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho. “Mesmo
com o período de pandemia e
medidas restritivas que interromperam
algumas
atividades,
conseguimos visualizar que os
empregos com carteira assinaram
voltaram a crescer desde o final do
ano passado e, principalmente, no
início deste ano”, salienta.

SETORES

Praticamente todos os setores da economia fecharam o
quadrimestre com saldo positivo
nas contratações, puxados pela
indústria, que criou 27.991 vagas no
acumulado do ano. Um dos
segmentos mais afetados pela
pandemia, o comércio teve uma
boa recuperação e foi o segundo
setor que mais empregou, com a
abertura de 15.048 postos.
Na
sequência
vêm
construção civil (13.617), administração pública (8.962), agropecuária
(3.901), transporte, armazenagem e
correio (3.001), outras atividades de
serviço (1.132), arte, cultura, esporte
e recreação (22) e serviços domésticos (11). O único setor com saldo
negativo foi o de alojamentos e
alimentação, com menos 983 vagas.

Balança comercial tem melhor saldo da
história para meses de maio
Beneficiada pelo início da
safra e pela alta das commodities
(bens primários com cotação internacional), a balança comercial registrou
o melhor saldo da história para meses
de maio, desde o início da série
histórica, em 1989. No mês passado, o
país exportou US$ 9,291 bilhões a
mais do que importou.
O saldo é 35,9% maior que em
maio de 2020. No último mês, as
exportações somaram US$ 26,948
bilhões, alta de 46,5% sobre maio de
2020 pelo critério da média diária. As

exportações bateram recorde histórico para todos os meses desde o
início da série histórica, em 1989. As
importações totalizaram US$ 17,657
bilhões, alta de 57,4% na mesma
comparação.
Além da alta no preço das
commodities,
as
exportações
também subiram por causa da base
de comparação. Em maio de 2020,
no início da pandemia de covid-19,
as exportações tinham caído por
causa das medidas de restrição
social. O volume de mercadorias

embarcadas, segundo o Ministério
da
Economia,
aumentou
9%,
enquanto os preços subiram, em
média, 38,5% em relação ao mesmo
mês do ano passado.
Com o resultado de maio, a
balança
comercial
acumula
superávit de US$ 27,529 bilhões nos
cinco primeiros meses do ano. O
resultado é 74,3% maior que o dos
mesmos meses de 2020, também
pelo critério da média diária, e
também é o maior da série histórica
para o período. (Agência Brasil)
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Marco Legal das startups é
sancionado e entra em vigor
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou no dia 1º o projeto de lei
complementar que institui o Marco
Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. A medida tem o
objetivo de fomentar a criação de
empresas inovadoras no seu modelo
de negócio, produto ou serviço. A
matéria foi aprovada pelo Congresso
Nacional no último dia 11 de maio.
Pela definição da nova lei, que
entra formalmente em vigor, são
consideradas startups as organizações
empresariais ou societárias com
atuação na inovação aplicada a
modelo de negócios ou a produtos e
serviços ofertados. Essas empresas
devem ter receita bruta anual de até
R$ 16 milhões e até dez anos de
inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ). Também
precisam declarar em seus atos
constitutivos que fazem uso do
modelo de negócio inovador em sua
atividade. "A sanção do Marco Legal
das Startups é de extrema importância para o ecossistema de empreendedorismo
inovador.
Conceitua
juridicamente o que é uma startup,
estabelece tratamento diferenciado e
positivo para elas e traz segurança
jurídica para empreendedores e investidores. Prevê, também, o incentivo
para que grandes empresas, o Estado
e pessoas físicas invistam em startups,
como forma de fomentar a inovação
no mercado brasileiro", afirma Saulo
Michiles, diretor jurídico da Cotidiano
Aceleradora de Startups e vice-presidente da Comissão de Direito Digital e
Startups da Ordem dos Advogados do
Brasil no Distrito Federal (OAB-DF).

Entre as novidades da nova
lei está a criação do “ambiente regulatório experimental” (sandbox regulatório), que é um regime diferenciado onde a empresa pode lançar
novos produtos e serviços experimentais com menos burocracia e
mais flexibilidade no seu modelo,
segundo o governo.
Outra inovação é a previsão da figura
do investidor-anjo, que não é considerado sócio nem tem qualquer
direito à gerência ou a voto na
administração da empresa, não
responde por qualquer obrigação da
empresa, mas é remunerado por
seus aportes.
O texto cria também a
modalidade especial de licitação
pública para contratação de startups. Pela medida, a administração
pública poderá contratar pessoas
físicas ou jurídicas, isoladamente ou
em consórcio, para o teste de
soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a serem desenvolvidas,

com ou sem risco tecnológico.
O edital da licitação deverá
ser divulgado com antecedência
de, no mínimo, 30 dias corridos até
a data de recebimento das propostas.
Com o resultado da licitação, será
fechado o Contrato Público para
Solução Inovadora (CPSI) com as
startups selecionadas, com vigência
limitada a 12 meses, prorrogável
por igual período. O valor máximo a
ser pago às startups é de R$ 1,6
milhão por contrato.
Veto
Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência da República informou que foi vetado o dispositivo
que criava uma renúncia fiscal que
não fazia parte do projeto original.
O veto foi um pedido do Ministério
da Economia, porque o texto não
veio acompanhado da avaliação
quanto ao impacto orçamentário e
sem indicação de medidas compensatórias. (Agência Brasil)

IRPF 2021 – Entrega de declarações
ultrapassa 34 milhões
Terminado o prazo a Receita
Federal
recebeu
34.168.166
declarações do Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF) 2021, ano-base
2020.
Em entrevista coletiva, o
secretário especial da Receita Federal
do Brasil, auditor-fiscal José Tostes,
afirmou
que
a
entrega
das
declarações do IRPF 2021 ocorreu
“dentro da normalidade e sem intercorrências”. O secretário destacou a
importância da parceria do órgão

com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que possibilitou a recepção de mais de 2.500
declarações por minuto no último
dia do prazo.
Quem não entregou a
declaração do IRPF poderá fazê-lo a
partir de terça-feira 1º de junho às
8h. A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estão
sujeitos ao pagamento de multa
mínima de R$ 165,74 e máxima de
20% do imposto devido.
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PIB do primeiro trimestre
mostra recuperação
econômica, diz SPE

A Secretaria de Política
Econômica (SPE) do Ministério da
Economia avaliou que o resultado
do Produto Interno Bruto (PIB, a
soma dos bens e serviços produzidos no país), do primeiro trimestre
de 2021, de 1,2%, “mostra a forte
recuperação da atividade econômica, mesmo com o recrudescimento
da pandemia”.
De acordo com a secretaria,
os indicadores de mais alta frequência, diários e mensais, mostram que
a economia brasileira continua se
recuperando no início deste ano.
Conforme a SPE, os especialistas têm revisado as suas projeções
para 2021, após os resultados mais
recentes, e ampliando as projeções
de crescimento. A média era de 3%
e passou para cerca de 4% nos
últimos três meses.
Na avaliação do órgão, a
despeito do fim dos programas
emergenciais em dezembro de
2020 e do recrudescimento da
pandemia no começo de 2021, a
atividade econômica permaneceu
em trajetória de elevação nos
primeiros meses do ano. “Isso
demonstra o acerto da política
econômica do governo ao apontar
corretamente que não ocorreria o
fiscal cliff [abismo fiscal] propagado
por alguns analistas. Em resumo, a
retirada dos estímulos governamentais temporários, tal como defendido por esta SPE, não teve impactos
significativos sobre a atividade no
primeiro trimestre do ano”, apontou
a nota da SPE, emitida hoje (1º),
após a divulgação do resultado do
PIB do primeiro trimestre de 2021,
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Como fatores de alerta e que
inspiram atenção para a recuperação, a SPE indicou a necessidade
de prosseguir com o processo de

consolidação fiscal e a aprovação
das reformas de aumento de produtividade, além de citar as incertezas
inerentes à pandemia e o risco hídrico.
Segundo ainda a SPE, a
perspectiva de crescimento neste
ano pode ter como limitador o baixo
volume de chuvas e seu impacto na
oferta de energia elétrica, o que está
sendo “observado com a atenção
necessária, de forma a evitar ou mitigar os seus efeitos”. A recuperação
“plena e pujante da economia”, no
entanto, só deve ocorrer, conforme o
órgão, com a retomada da agenda
de reformas e a consolidação fiscal.
“É preciso superar o diagnóstico do
baixo crescimento da economia
brasileira devido à baixa produtividade e à má alocação de recursos.
Assim, não há outro caminho que
resulte em elevação do bem-estar
dos brasileiros a não ser medidas
que busquem a sustentabilidade do
crescimento e a correção da má
alocação de recursos que incentivem a expansão do setor privado,
por meio das reformas e da consolidação fiscal”, avaliou a secretaria.
Entre
as
medidas
necessárias para o país, a secretaria
destacou as reformas tributária e
administrativa; os projetos de lei de
modernização do setor elétrico, o de
concessões e de parcerias público-privadas, o cambial, as debêntures de infraestrutura, o novo
marco de ferrovias; e a nova lei de
cabotagem. “São exemplos de reformas necessárias ao país, que estão
em discussão no Congresso Nacional e poderão atuar na simplificação
tributária, na desregulamentação e
na redução de custos, com o objetivo primordial de aumento da
produtividade, tão necessário ao
país neste momento”.
No entendimento da SPE, o

sucesso da implementação da
agenda de consolidação fiscal e as
reformas
pró-mercado
estão
relacionadas à retomada da atividade em curso na economia
brasileira. A secretaria acrescentou
que, “sem grandes alardes”, uma
importante agenda econômica já
foi aprovada em parceria com o
Congresso Nacional. “Em menos de
30 meses de governo, um novo
marco fiscal foi aprovado: reforma
da Previdência, lei do contribuinte
legal (transação tributária), leis
complementares
173
(lei
de
assistência aos governos estaduais e
municipais que impediam aumento de salário para funcionários
públicos por dois anos (2020-21);
176 (resolução do passivo da Lei
Kandir) e 178 (estabelecendo gatilhos para estados e municípios e
melhorias na LRF), e a Emenda Constitucional 109 (PEC Emergencial)”,
destacou.
De acordo com a SPE, no
conjunto, essas medidas refletem a
preocupação com a estabilização
da relação dívida/PIB e a consolidação fiscal. Além disso, este ano
está mantido o avanço da agenda
econômica em parceria com o Congresso Nacional. “A MP da Eletrobras acaba de ser aprovada na
Câmara e segue para o Senado,
onde também se encontram para
aprovação os PL cambial e BR do
mar, e a licença ambiental”, disse.
Entre as prioridades para
este ano, a SPE acrescentou a modernização do setor elétrico, a
mudança do regime de partilha
para concessões, o novo marco de
parceria público-privadas, o PL de
autorização de ferrovias, e um
aprimoramento das debêntures de
infraestrutura, incluindo também as
reformas administrativa e tributária.
(Agência Brasil)

INDICADORES DE INFLAÇÃO (VARIAÇÕES PERCENTUAIS) ÚLTIMOS 12 MESES
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Tabelas
TABELA INSS

OUT

JAN

FEV

NO ANO ULT. 12 M.

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

PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021.

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)
ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS

até 1.100,00
de 1.100,01 até 2.203,48
de 2.203,49 até 3.305,22
de 3.305,23 até 6.433,57

7,5%
9%
12 %
14%

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA

até R$ 1.503,25
Acima de R$ 1.503,25
TABELA DO IRRF
Base de Cálculo (R$)

SET

R$ 51,27
Não tem direito ao Salário Família
Alíquota (%)

Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5%
De 2.826,66 até 3.751,05 15%
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5%
Acima de 4.664,68
27,5%
Dedução por dependente: R$ 189,59

Parcela a Deduzir do IR (R$)

142,80
354,80
636,13
869,36

Salário Mínimo de 1994 a 2021
.

ANO
ANO
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019

VIGÊNCIA
VIGÊNCIA
01.07.94
01.07.94
01.09.94
01.09.94
01.05.95
01.05.95
01.05.96
01.05.96
01.05.97
01.05.97
01.05.98
01.05.98
01.05.99
01.05.99
03.04.00
03.04.00
01.04.01
01.04.01
01.04.02
01.04.02
01.04.03
01.04.03
01.05.04
01.05.04
01.05.05
01.05.05
01.04.06
01.04.06
01.04.07
01.04.07
01.03.08
01.03.08
01.02.09
01.02.09
01.01.10
01.01.10
01.01.11
01.01.11
01.03.11
01.03.11
01.01.12
01.01.12
01.01.13
01.01.13
01.01.14
01.01.14
01.01.15
01.01.15
01.01.16
01.01.16
01.01.17
01.01.17
01.01.18
01.01.18
01.01.19

VALOR
R$ R$ BASE
LEGAL
(LEI N(LEI
) NO)
VALOR
BASE
LEGAL
64,79
9.069
64,79
9.069
70,00
9.063
70,00
9.063
100,00
9.032
100,00
9.032
112,00
9.971
112,00
9.971
120,00
9.971
120,00
9.971
130,00
9.971
130,00
9.971
136,00
9.971
136,00
9.971
151,00
9.971
151,00
9.971
160,00
MP no 2194-6
160,00
MP no 2194-6
200,00
10.525
200,00
10.525
240,00
10.699
240,00
10.699
260,00
10.888
260,00
10.888
300,00
MP no 248
300,00
MP no 248
350,00
MP no 288
350,00
MP no 288
380,00
MP no 362
380,00
MP no 362
415,00
MP no 421
415,00
MP no 421
Lei 11.944/2009
465,00
Lei
11.944/2009
465,00
Lei 12.255/2010
510,00
Lei
510,00
MP 12.255/2010
516/2010
540,00
516/2010
540,00
Lei MP
12.382/2011
545,00
Lei 12.382/2011
545,00
Decreto
7.655/2011
622,00
Decreto7.872/2012
7.655/2011
622,00
Decreto
678,00
Decreto8.166/2013
7.872/2012
678,00
Decreto
724,00
Decreto8.381/2014
8.166/2013
724,00
Decreto
788,00
Decreto8.618/2015
8.381/2014
788,00
Decreto
880,00
Decreto8.948/2016
8.618/2015
880,00
Decreto
937,00
Decreto9.255/2017
8.948/2016
937,00
954,00
Decreto
954,00
Decreto9.661/2019
9.255/2017
998,00
Decreto

DATA
DATA
29.06.95
29.06.95
14.06.95
14.06.95
28.04.95
28.04.95
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
24.08.01
24.08.01
07.08.02
07.08.02
10.07.03
10.07.03
25.06.04
25.06.04
22.04.05
22.04.05
14.04.06
14.04.06
29.03.07
29.03.07
29.02.08
29.02.08
29.05.09
29.05.09
16.06.10
16.06.10
31.12.10
31.12.10
28.02.11
28.02.11
26.12.11
26.12.11
26.12.12
26.12.12
24.12.13
24.12.13
30.12.14
30.12.14
30.12.15
30.12.15
30.12.16
30.12.16
29.12.17
29.12.17
01.01.19

2020
2020
2021

01.01.20
01.02.20
01.01.21

1.039,00
1.045,00
1.100,00

31.12.19
30.01.20
01.01.21

MP 916/2019
MP 919/2020
MP 1.021/2020

