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IMPOSTÔMETRO

Arrecadações atingem R$ 1 trilhão

Impostômetro, que revela o montante de impostos pagos pelos brasileiros, ganhará reforço do Gastômetro
Reprodução Internet

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP) atingiu a marca de R$ 1 trilhão em impostos federais, estaduais e municipais pagos por todos os brasileiros desde 1º de
janeiro deste ano, no dia 27 de agosto. A virada da cifra ocorreu
dois dias antes, em comparação ao ano passado.
O presidente da Associação Comercial e Empresarial de
Presidente Prudente (Acipp), Ricardo Anderson Ribeiro, lembra
que mesmo com todos os anúncios de desoneração de impostos
por parte do governo - como no caso do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) - o montante arrecadado continua exorbitante. “Além da alta carga tributária que onera os cidadãos brasileiros, ainda existe a incerteza sobre a aplicação correta destes
recursos arrecadados. Daí a importância do lançamento do Gastômetro ainda neste ano”, pontua Ribeiro.
GASTÔMETRO
Considerado o “irmão” do Impostômetro, o Gastômetro está
sendo desenvolvido para mostrar, de forma didática e detalhada,
como prefeituras, governos estadual e federal estão gastando o
dinheiro do contribuinte. Trata-se, portanto, de um complemento
às informações disponibilizadas pelo Impostômetro, que mostra o
quanto o poder público arrecadou com impostos e tributos.
Por meio do Gastômetro é possível que cada cidadão
acompanhe, de maneira eficiente, a aplicação dos recursos nacionais, o que impacta na transparência em todos os seus níveis

Em tempo real, Impostômetro registra o
total de tributos arrecadados no País

de atuação. “Nas manifestações populares pelo País, os pedidos por mais ética, transparência e pelo bom uso do dinheiro
público predominam. O Gastômetro vem ao encontro dessas
demandas sociais”, observa Ribeiro.

PRESIDENTE PRUDENTE: TERRA DE OPORTUNIDADES!
A ACIPP parabeniza
a cidade pelos
96 anos e renova
o compromisso
de trabalhar
sempre pelo seu
desenvolvimento e
bem-estar social
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INDICADORES

EDITORIAL

UNIÃO CONTRA AS FEIRAS INFORMAIS
O setor de comércio e serviços figura, já há algum tempo, como o maior
gerador de empregos de Presidente Prudente, ajudando no desenvolvimento e
prosperidade da cidade e da região. Isto é
possível graças à concorrência leal entre
os empresários e comerciantes, que honram com seus tributos e prezam pela legalidade. Porém, esse cenário sofre ameaça
das feiras informais itinerantes. Realizados com cada vez mais frequência no interior paulista – maior mercado consumidor
do Brasil – esses eventos estão na contramão do progresso, e, consequentemente,
prejudicam a evolução da qualidade de
vida da população.
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pretende comprar; sobretudo, para que
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Geralmente, os produtos comercializados nas feiras itinerantes não apresentam nota fiscal, lesando os consumidores,
que deixam de usufruir dos direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Concomitante a isso, ocorre a evasão

de recursos, uma vez que as empresas
que participam destes eventos têm seu
domicílio fiscal fora da região. Soma-se, ainda, a concorrência desleal: o
comércio, devidamente tributado, não
consegue competir de igual para igual
com aquele que burla o recolhimento de taxas e impostos e comercializa
produtos pirateados.
O caminho para inibir a realização desses eventos é legislar preventivamente; a exemplo do que fez a Prefeitura de Capão Bonito (SP), por meio da
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Afinal, ao deixar de gerar arrecadação
aos municípios, o comércio informal
compromete o desenvolvimento que é
compartilhado por todos. A Acipp, que
há 86 anos atua firmemente em prol do
comércio e da evolução de Presidente
Prudente, abraça também esta causa.
Ao longo de mais de oito décadas, nossa
entidade empunhou muitas bandeiras e
vem trabalhando com rigor em defesa
não somente de seus associados ou da
atividade comercial, mas de toda a comunidade, que merece uma Presidente
Prudente cada vez mais próspera.

O caminho
para inibir a
realização desses
eventos é legislar
preventivamente

Registro de inadimplentes
Dados da Boa Vista Serviços (SCPC)
indicam que a quantidade de novos registros
de inadimplentes na região administrativa
de Presidente Prudente diminuiu 5,4% em
julho de 2013, comparado ao mês anterior,
com os dados ajustados. Com relação a julho de 2012, houve aumento de 6,8%. Já no
acumulado em 12 meses, foi registrada leve
queda de 0,1%; enquanto no acumulado do
ano, o indicador se manteve estável.
Recuperação de crédito
O indicador de recuperação de crédito diminuiu 1,5% ao se comparar julho ao
mês anterior, nos dados dessazonalizados.
Em relação a julho de 2012 houve elevação
de 3,8%. Nos dados acumulados em 12 meses, o indicador obteve crescimento de 3,9%
e de 2,1% no acumulado do ano.
Movimento do comércio
O indicador de Movimento do Comércio avançou 1,5% no acumulado de janeiro
a julho de 2013, comparado ao respectivo
período de 2012 - informa a Boa Vista Serviços (SCPC) a partir de dados do varejo com
abrangência nacional. Em julho, o movimento do comércio avançou 0,2% na comparação com junho, retirados os efeitos sazonais.
Avaliando os últimos 12 meses, contra os 12
meses terminados em julho do ano anterior,
o indicador teve um aumento de 3,6%.
Pedidos de falência
Levantamento de abrangência nacional da Boa Vista Serviços (SCPC) mostra
que o número de pedidos de falência recuou
7,7% em agosto, na comparação com julho deste ano. O recuo foi de 21,3% contra
o mesmo mês de 2012. No acumulado de
2013, houve queda de 6,6% em comparação
ao mesmo período do ano anterior.
Falências decretadas
Também em nível nacional, as falências decretadas cresceram 59,1% ao
se comparar agosto com julho, e acumulam aumento de 35,3% em 2013. Na comparação mensal, os decretos apresentaram alta de 15,4%.
Viva Centro é uma publicação bimestral da Acipp (Associação
Comercial e Empresarial de Presidente Prudente)
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Cuidado
com boletos
indevidos
Em vigência desde 28 de junho,
a Circular 3.598/2012, do Banco Central, obriga os bancos a obedecer regras para emissão de boletos. Contudo, na prática, as cobranças indevidas
ou mal explicadas têm se tornado cada
vez mais frequentes. Por isso, o Movimento das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo (MAC), representado em Presidente Prudente pela
Acipp, faz um alerta aos empresários
e consumidores: é preciso atenção aos
boletos bancários!
Ocorre que entidades enviam
para empresários boletos de cobrança
indevidos, fora do padrão exigido pelo
Banco Central. Como esses boletos são
emitidos por bancos conhecidos, a empresa que recebe acaba pagando sem
saber do que se trata – ou se confunde,
achando que está pagando para alguma associação comercial.
A Circular 3.598/2012 determina, entre outras medidas, que cartões
de crédito sejam enviados apenas com
manifestação prévia do cliente; que os
boletos informem se o pagamento é
obrigatório ou facultativo; que conste
deles a informação de que o não pagamento não acarretará protestos judiciais. “Em muitos casos, o trecho informando que se trata de um pagamento
opcional, por exemplo, está ‘escondido’
no boleto, num lugar não visível, confundindo o empresário e o consumidor”,
alerta o presidente da Acipp, Ricardo
Anderson Ribeiro.
Por sua vez, o presidente da
Facesp, Rogério Amato, ressalta que a
norma começará a ser seguida se houver reclamações de empresários e consumidores. “Como existe essa circular
do Banco Central obrigando as instituições a diferenciarem os boletos, nada
impede que as reclamações comecem
a aparecer se o destinatário da cobrança tomar conhecimento das regras e
registrar uma queixa”, sugere.
SERVIÇO
CONFIRA NA ÍNTEGRA:
No www.bcb.gov.br/pre/normativos/
circ/2012/pdf/circ_3598_v1_O.pdf é
possível ver a Circular 3.598/2012 na
íntegra

EVENTOS

WORKSHOP DA BOA VISTA
A Acipp promoveu em sua sede,
no dia 26 de agosto, um treinamento para
associados sobre os produtos Score PJ
e PF, SCPC Net PJ e PF, Certocred PJ e
PF, Pessoal Gold e Empresarial Gold. O
workshop foi ministrado por Myrna Mazzei,
da Boa Vista Serviços – Administradora do
SCPC. Ela detalhou amplamente o uso da
ferramenta Score e abordou como os consumidores devem ser orientados em caso
de restrição, com direcionamento ao SCPC,
para obter detalhes.

ENCONTRO RA-17 DA FACESP
Dia 23 de agosto, a Acipp realizou,
em sua sede, mais uma reunião da RA-17
da Facesp para tratar temas como o Congresso Facesp 2013 e a parceria da Facesp
com o Ipem. Por meio dessa parceria, ocorrerá em 27 de setembro, no Centro Cultural
Matarazzo, um encontro para divulgar os
serviços prestados pelo órgão e orientar os
comerciantes para minimizar as irregularidades; evitando, assim, as penalidades.

MINHA CASA MELHOR
Para orientar empresários do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos de
Presidente Prudente, a Acipp sediou, no dia 14
de agosto, uma palestra sobre a viabilidade de
se conveniar ao programa Minha Casa, Minha
Vida, que disponibiliza aos seus beneficiários
R$ 5 mil de crédito para a compra de móveis
e eletrodomésticos em até 48 vezes. A realização foi do Sebrae, com apoio da Acipp, Caixa
Econômica Federal e governo federal.

JANTAR DO PANIFICADOR
O Jantar do Dia do Panificador chegou
à 10ª edição no dia 16 de agosto, em Presidente Prudente. Cerca de 450 convidados se
reuniram no encontro voltado à integração e
troca de conhecimento entre profissionais da
categoria, que puderam expor seus produtos e apresentar criatividade e diversificação
nos trabalhos de panificação e confeitaria.
Com realização do Sindicato da Indústria de
Panificação e Confeitaria de Bauru e Região
(Sindipan) – que abrange Prudente –, o jantar
teve a parceria da Acipp, Projeto Empreender,
Sebrae e Sindicato dos Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares.

CARAVANA DA SAÚDE
O projeto realizou sua 37ª edição no
dia 24 de agosto, contemplando as comunidades do Parque dos Pinheiros e Jardim
Panorama, em Álvares Machado; e dos
jardins Leonor e Cobral, e Parque Imperial
e Residencial Maré Mansa, em Presidente
Prudente. Exames preventivos, atividades
físicas e recreativas, cortes de cabelo e distribuição de mudas de árvores marcaram o
evento sediado no Salão Paroquial da Igreja
Nossa Senhora Aparecida, no Parque dos
Pinheiros, em Machado - área limítrofe com
a zona norte prudentina.
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CONTAS EM DIA

Cadastro Positivo otimiza gestão do crédito

Ferramenta amplia o histórico de crédito dos consumidores e ajuda o comércio na análise de crédito
O Cadastro Positivo, lista com os
pagamentos feitos em dia pelos consumidores, já está à disposição dos interessados. Por meio da nova ferramenta gratuita,
que passou a valer em todo o País no início
de agosto, todo o histórico de pagamentos
é considerado na análise de crédito. Para
o Banco Central, a medida pode contribuir
para melhorar a gestão do crédito no Brasil
e reduzir a parcela dos juros que é afetada pelo risco de cliente, o chamado spread
bancário. A opinião é compartilhada pelo
presidente da Acipp, Ricardo Anderson Ribeiro. “O Cadastro Positivo faz com que o
acesso do consumidor ao crédito seja facilitado, além de permitir melhores condições de negociação nos estabelecimentos
comerciais de sua preferência”. No entanto,
para aproveitar as vantagens da ferramenta - como avaliação de crédito individual e
aprovação de financiamentos e empréstimos com mais facilidade - é necessário
que o consumidor interessado autorize, por
meio de um termo de autorização, que as
empresas tenham acesso aos seus dados
positivos nos bancos de dados, como o da
Boa Vista Serviços (SCPC). A autorização
também pode ser feita na empresa onde o
consumidor fechou o negócio, quando realizar a compra a prazo ou contratar um financiamento, por exemplo.
Mediante autorização, as empresas
passam a informar aos bancos de dados os
compromissos assumidos pelo cliente (contas de serviços, financiamentos, cartões de
crédito, entre outras) e sua pontualidade de

pagamento. Os bancos de dados, por sua
vez, organizam as informações do Cadastro Positivo em um relatório de crédito que
pode ser consultado sempre que o consumidor quiser.
Por outro lado, sem o Cadastro Positivo, se o nome do cliente estiver na lista de
devedores e ele precisar de crédito, as empresas não conseguem ver todas as suas
contas pagas em dia. Com a informação
apenas da lista de devedores, ele pode ter
seu crédito negado.
NEGATIVO E POSITIVO
O Cadastro Negativo é composto por
informações referentes a compromissos financeiros que não foram pagos no tempo
e do modo devido. Em outras palavras: ele
contém as informações das dívidas dos consumidores. Já o Cadastro Positivo é composto basicamente por dados financeiros e
de pagamentos pertinentes às operações
de crédito e obrigações de pagamentos assumidas por consumidores (pessoa física)
ou empresas (pessoa jurídica).

SERVIÇO
MAIS INFORMAÇÕES
Interessados em mais detalhes sobre
a ferramenta e formas de adesão podem
acessar o site www.consumidorpositivo.
com.br. Empresas afiliadas à Acipp obtêm
informações e auxílio para a adesão na
sede da entidade, que fica na Rua Siqueira
Campos, 602, Centro.

BENEFÍCIOS DO CADASTRO
POSITIVO
- Melhores condições de acesso ao
crédito;
- Maior poder de negociação junto às
empresas e credores;
- Reconhecimento de bom pagador e,
como consequência, melhores prazos,
limites adequados ao perfil do consumidor e taxas diferenciadas;
- Contratação de crédito de forma justa
e sustentável;
- As informações positivas contribuem
para a visão do comportamento global do cliente, permitindo uma visão
abrangente de seu histórico creditício.
Fonte: Boa Vista Serviços (SCPC)

DIREITOS DO CONSUMIDOR
O consumidor deve ter diversos direitos
preservados, entre eles:
- Autorizar a inclusão de suas informações no Cadastro Positivo, mediante
assinatura em instrumento específico ou
em cláusula apartada;
- Obter o cancelamento de seus dados
constantes do Cadastro Positivo, quando solicitado;
- Acessar gratuitamente as informações
sobre ele existentes no banco de dados,
inclusive o seu histórico, cabendo ao gestor manter sistemas seguros, por meio
eletrônico ou telefone, de consulta para
prestar as informações de adimplemento;
- Solicitar a impugnação de qualquer informação sobre ele erroneamente anotada em banco de dados e ter, em até
sete dias, sua correção ou cancelamento e comunicação aos bancos de dados
com os quais aquele compartilhou a informação;
- E ter seus dados pessoais utilizados
somente de acordo com a finalidade
para a qual eles foram coletados.

Consumidores e comerciantes encontram
vantagens na nova ferramenta
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Em sua sede, no centro de Prudente, Acipp presta
orientações sobre o Cadastro Positivo

Fonte: Boa Vista Serviços (SCPC)

