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Caminhos para Superar Desafios
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do Comércio Atacadista de Papel

Quando todas as atenções se voltam para o fraco desempenho da economia,
decorrente, dentre outros fatores, do anúncio de redução de 0,2% do PIB –
Produto Interno Bruto no primeiro trimestre deste ano em comparação com o
trimestre anterior, vem uma forte sensação de desconforto em todos que tinham
expectativa de retomada do ritmo dos negócios neste 2019.
Como gestores comprometidos com o equilíbrio do mercado, a manutenção e
geração de empregos e a evolução brasileira, cada empreendedor busca
alternativas para afastar as pedras do caminho.
É consenso que o esforço conjunto é mais eficaz e, sob a liderança de entidades
conceituadas e reconhecidas pelo setor público e pela sociedade, tem muito
mais possibilidades de êxito.
Esta união e representatividade faz com que ventos soprem a favor do setor
atacadista de papel. Amanhã, a partir das 14h00, estaremos reunidos na sede
da FecomercioSP, para debater sobre questões que prejudicam o desempenho
setorial, buscando identificar medidas para solucioná-las.
Será uma excelente oportunidade para exercitarmos nossa capacidade
empreendedora e para expor o que vivenciamos na prática, contando com o
apoio de uma entidade que tem a missão de promover o desenvolvimento pleno
e sustentável do setor constituído por empresas de comércio de bens, serviços

e turismo. Reconhecemos que a Fecomercio SP adota ações propositivas e as
endereça ao Governo, com o objetivo de influenciar e subsidiar leis que
promovam um ambiente de negócios mais simples e menos burocrático/custoso.
Como principais bandeiras para o ano de 2019, a entidade defende a
desburocratização para melhoria do ambiente de negócios e a simplificação
tributária.
O SINAPEL exporá à mesa assuntos de grande importância, identificados com
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base em pesquisa junto aos associados:
- Redução do imposto de importação NCM 48, especialmente para aqueles
produtos que temos apenas um ou nenhum fabricante nacional;
- extinção da Licença de Importação para NCM 48;
- aprovação de sugestão para nova redação do RECOPI, elaborada pela Andipa;
- REGPI;
- PIS/COFINS;
- diálogo com a SEFAZ e RECEITA FEDERAL, visando aperfeiçoar a
“fiscalização” do nosso segmento;
Contamos com a presença de todos os associados e temos convicção de que
estamos empreendendo todos os esforços possíveis para que as empresas
representadas possam alcançar seus objetivos e o setor tenha reconhecida sua
importância.
Até amanhã!
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