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SIMPLES NACIONAL APRESENTA NOVAS TABELAS PARA 2016

E

stabelecimentos que participam do Simples
Nacional devem se preparar para mudanças.
Na última terça-feira (9), a Secretaria da Micro
e Pequena Empresa apresentou estudo que
define novas faixas do regime diferenciado
de tributação de micro e pequenas empresas.
A ideia é criar uma “rampa de transição”
para a cobrança de impostos à medida que
o faturamento dessas empresas cresce. As
alterações devem começar a valer em 2016.
A intenção é que o sistema funcione da seguinte
maneira: se a empresa passar de uma faixa de
cobrança de impostos à outra, por conta do
crescimento de faturamento, a nova alíquota
seria aplicada somente sobre o valor que
ultrapassou o teto anterior, e não sobre o total.
De acordo com o ministro-chefe da Secretaria
da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif
Domingos, a expectativa é que empresas saiam
da ilegalidade. Segundo ele, o atual sistema “é
uma prova de cross country para o empresário

crescer, é mais difícil que uma corrida de
obstáculos”.
Na busca pela desburocratização, a nova
proposta é que haja a revisão anual das faixas
de faturamento do Simples Nacional. O texto
também reduz de 20 para sete o total de
faixas de tributação dentro do novo limite
de faturamento. De seis faixas (para o tipo de
empresas), haverá apenas uma para a indústria,
uma para o comércio e uma para serviços. Além
da simplificação, o empresário terá redução
do pagamento de impostos que, no comércio,
cairá de 5,47% para 4%.
Para o microempreendedor individual, o limite
atual de faturamento deve subir de R$ 60 mil
para R$ 120 mil. O estudo deve ser transformado
em projeto de lei e a expectativa do governo
é que ele seja votado no primeiro semestre
do ano que vem, no Congresso Nacional, para
entrar em vigor em 2016.

VALE-ALIMENTAÇÃO PODE SER PAGO EM DINHEIRO

P

rojeto que já teve aprovação da Comissão
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
da Câmara dos Deputados prevê a volta do
pagamento dos benefícios de vale-alimentação, refeição e transporte em dinheiro. A proposta ainda será analisada pelas comissões
de Finanças e Tributação e de Constituição e
Justiça e de Cidadania antes de ir a plenário.
Segundo o relator da proposta, o deputado
Angelo Agnolin (PDT-TO), o atual modelo
de pagamento acaba beneficiando apenas as
empresas de cartões, que cobram taxas de 3%
a 7% sobre o valor da venda. O projeto manteve a inclusão dos benefícios autorizados pelo
Banco Central. Esses vales são normalmente
oferecidos aos seus funcionários, mas não es-

tão mencionados na Resolução 3.919/10, que
trata de cartões de crédito.
A pedido do Ministério da Cultura, a medida
não se estende ao vale-cultura, o benefício de
R$ 50,00 oferecido para trabalhadores que recebem até cinco salários mínimos.

ANR FIRMA NOVA PARCERIA COM A GETNET S.A.
“É um privilégio poder fazer parte dessa Associação. Além de estarmos muito orgulhosos,
queremos somar. Acreditamos que podemos
oferecer soluções e serviços inovadores e assim
construir uma parceria de crescimento com esse
segmento tão importante para a nossa economia”, diz Pedro Coutinho, CEO da GetNet.

A

partir desse mês a ANR conta com um novo
sócio fornecedor, a GetNet. Empresa do
Grupo Santander, atua em todos os pontos da
cadeia de pagamentos como full service provider, oferecendo soluções completas para diferentes negócios e segmentos.

Fundada em 2003, aa companhia busca viabilizar, por meio de transações eletrônicas, o acesso
de clientes a produtos e serviços de empresas
dos mais variados segmentos do mercado.
A GetNet está presente em mais de 400 mil estabelecimentos comerciais em todo território
nacional e no Chile.

ALIMENTAÇÃO JÁ REPRESENTA 17% DAS COMPRAS
COM CARTÃO DE CRÉDITO

M

esmo com as taxas cobradas pelas administradoras, os cartões de crédito e débito ainda representam uma ponte segura entre clientes
e comerciantes, podendo inclusive garantir o tão
esperado crescimento no faturamento. É o que
mostra um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços (ABECS) que apontou este ano aumento de 17% no número de transações feitas com
cartões no setor de food service em relação ao
ano passado. Esses instrumentos têm o objetivo
de economizar energia, conforme seu uso correto.
A rede de restaurantes Habib’s, associada da ANR,
acaba de anunciar que irá aceitar pagamentos
nesse formato, esperando com isso registrar um
aumento de 5% nas operações, ainda no primeiro
mês. Junto com o serviço de entregas em domicílio, o crescimento estimado de transações na rede
pode chegar a 40%.
Somente no 1º trimestre de 2014, os brasileiros
gastaram R$ 223 bilhões com cartões de crédito
e débito. Este crescimento está diretamente associado à contínua substituição de meios de pagamento e à entrada de novos nichos de comércio e

serviço no sistema de cartões. A representatividade dos cartões no consumo das famílias brasileiras
chegou a registrar 28%, um aumento de dois pontos percentuais em relação a 2013.
Depois de pesquisar mais de 200 países, a Euromonitor International, empresa sediada no Reino
Unido, com mais de 40 anos de experiência em
pesquisas de mercado, apontou que o segmento
de fast food no Brasil já contabiliza mais da metade de suas vendas realizadas com cartões de débito e crédito. De acordo com o estudo, apenas 47%
dos consumidores utilizam dinheiro para efetivar
suas compras nos restaurantes.
Se para os empresários a modalidade significa
expansão, para o consumidor as taxas de juros
cobradas no cartão de crédito atingiram o maior
patamar em quase 15 anos. De acordo com dados da Associação Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), divulgados na última quarta-feira (10), os juros médios cobrados na modalidade chegaram a
10,90% ao mês em novembro (ou 246% ao ano).
Este já está sendo considerado o maior patamar
registrado desde janeiro de 2000.
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EMPRESA USA DRONE COMO MARKETING CRIATIVO PARA ENTREGAS

N

a última quinta-feira (11) imagens de um
teste de delivery realizado com um drone
viraram febre na internet. Iniciativa de uma empresa alimentícia do ABC, foi a primeira vez que
um estabelecimento realizou essa ação no país.
A viagem pela cidade foi tranquila, sem balançar e por em risco a estrutura do prato, deixando a encomenda na cobertura de um edifício,
nas mãos do cliente. A ideia teve o intuito de
comparar a agilidade em relação ao trânsito caótico de São Paulo.

O teste funcionou apenas como ação comercial. As entregas com drones ainda vão demorar a ser uma realidade no Brasil, pois o
mercado aguarda a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O órgão
informou que uma proposta está em processo
de elaboração e deve ser submetida à audiência pública até o final do primeiro semestre de
2015. Após esta etapa, serão avaliadas as sugestões e críticas ao projeto e um novo texto
será enviado à agência.

SAKAGURA A1 – ENTRE MONGES TIBETANOS E O SAQUÊ

A1

(AUM) é o som do
princípio de tudo, um
cântico poderoso muito usado
por monges tibetanos para atrair
energia do universo. Já Sakagura
é o nome dado à adega que
abriga outro atrativo considerado sagrado
pelos orientais: o saquê. Juntos, eles dão nome
ao restaurante localizado no Itaim Bibi, em São
Paulo, famoso por conceder aos seus clientes
os mais diversos aromas e sabores da cozinha
asiática, unindo o tradicional e o moderno sob
o mesmo teto.

Dividido em dois espaços, o Izakaya e o Sushi
bar, o restaurante oferece no andar térreo um
bar e um ambiente intimista, que pode ser
acessado descendo as escadas que dão acesso a um espaço reservado. No comando da
cozinha está o chef Shin Koike, um dos mais
renomados do cenário gastronômico japonês
no Brasil, conhecido por criar propostas diferenciadas, para momentos diferenciados.

Inspirado na culinária clássica japonesa ou
“culinária democrática”, o Sakagura A1 apresenta a seus clientes um Japão do início do
século XX, quando o país começou a abrir
suas portas para o ocidente. Neste ambiente
repleto de rusticidade, a madeira e os diferentes cartazes da época, se harmonizam com a
atmosfera de estilo sukiya.
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