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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Impacto da desoneração da folha varia dentro de um mesmo 
setor
A desoneração da folha de pagamentos, promovida em etapas pelo governo federal desde dezembro de 2011, tem sido senti-

da de maneira diferente dentro dos mais de 40 setores beneficiados. Tamanho do faturamento, maior ou menor automati-
zação e volume de mão de obra terceirizada explicam o impacto distinto que a mudança de regime provoca entre as empresas de 
um mesmo setor. A desoneração substitui a contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamentos pela arrecadação de 1% ou 
2% sobre o faturamento bruto e corresponderá, em 2013, a uma renúncia fiscal de R$ 12,83 bilhões. 

Com quase 200 mil empresas registradas, o setor de construção civil deve manter em 2013 o título de mais sólido da economia 
brasileira. Enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro evoluiu 0,9% em 2012, o PIB da construção cresceu 4%, puxado 

por um aumento da atividade econômica. As projeções do setor para este ano também são mais otimistas que para o restante da 
economia, oscilando de 3,5% a 4% de expansão.

O predomínio é das construtoras de pequeno porte. Das mais de 195 mil empresas em atividade formal no país até o ano passa-
do, 97,6% (191,3 mil) tinham menos de 100 funcionários. O restante desta diferença oscilava entre 10 e 50 funcionários, em torno 
de 2,1% (3,126 mil). Menos de 0,3% das construtoras (total de 574 em 2012) possuíam mais de 500 empregados. 

Construtoras de pequeno porte são a maioria 

Mineração teme cobrança de taxa especial

As normas que estão sendo preparadas para o setor podem incluir, além do aumento do royalty, mais uma compensação finan-
ceira a ser paga pelas grandes empresas - a taxa de participação especial (PE), que já vigora para a indústria de óleo e gás. Na 

indústria de mineração, a maior incerteza gira em torno da implementação da participação especial e sua aplicação. A nova taxa inci-
dirá sobre projetos com potencial de capacidade de produção de grandes volumes de minério e que ainda não têm portaria de lavra.

Feriado de Paixão de Cristo

Devido ao feriado de Paixão de Cristo, a Aspacer e o Sincer informam que não haverá expediente nas entidades amanhã, 29, 
retornando os trabalhos normalmente no dia 01 de abril (segunda-feira), à partir das 08h.

Forn&Cer em ritmo acelerado

O maior evento organizado pela Aspacer, o Forn&Cer, está praticamente comercializado e conta com a participação dos maiores 
fornecedores do setor cerâmico de revestimento. As empresas que ainda não reservaram seu espaço corram para não per-

derem a oportunidade de aparecer na maior “vitrine” do setor. A organização está providenciando espaços adicionais, a exemplo de 
anos anteriores. O evento será de 18 a 21 de junho. Mais informações: www.aspacer.com.br/fornecer.


