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A SP Negócios é a agência de promoção de investimentos e exportações da cidade de
São Paulo. A empresa atua junto à Prefeitura para melhorar o ambiente de negócios e

atrair oportunidades de investimentos, visando o desenvolvimento econômico da
cidade. 

 

Novo regime tributário simplifica ambiente de negócios para startups
no Brasil

     Com a finalidade de viabilizar a criação, formalização e o desenvolvimento do
empreendedorismo inovador no país, o Governo Federal sancionou, em abril, a Lei
Complementar 167/2019, que estabelece o Inova Simples, um regime especial simplificado
para startups e microempresas de tecnologia e inovação.
     A nova legislação confere celeridade à abertura e fechamento de empresas; além da
criação da Empresa Simples de Crédito (ESC), que tem como principal objetivo ampliar o
acesso de micro e pequenos empresários a crédito de baixo custo.
    A expectativa é que tais medidas favoreçam a regularização de empresas disruptivas, ao
passo de mitigar elevada tributação e desburocratizar o ingresso no setor.
  Segundo a Associação Brasileira de Startups, o município de São Paulo abriga,
aproximadamente, 2.600 empresas de base tecnológica, se destacando como uma das
maiores plataformas de inovação do país. #invistaemSãoPaulo

 

Marco legal para startups
         Outro assunto em pauta no cenário federal é um projeto de lei para estabelecer novo
marco legal para startups, com regras simplificadas e maior proteção para empresas jovens
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de inovação.
   Em recente declaração, o secretário especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, explicou que a proposta do
Governo é instituir um ambiente regulatório específico, a fim de que as startups se
estruturem sem a pressão das atuais regras para abertura de empresas no país.

 

Foto: SECOM

Prefeitura de São Paulo assina contrato de concessão do Mercado
Santo Amaro

     Recentemente, a Prefeitura assinou o primeiro contrato de concessão após a Lei que
instituiu o Plano Municipal de Desestatização (PMD) em 2017. Foi ele o do Mercado Santo
Amaro.
  O projeto percorreu longo caminho até a homologação da empresa vencedora, passando
pelas etapas de consulta pública; publicação do edital de licitação ao mercado; e análise por
parte dos órgãos de controle.
    A assinatura reforça a segurança jurídica das licitações públicas na cidade de São Paulo,
sobretudo no âmbito das desestatizações, para conferir maior confiabilidade aos processos,
ampliando as possibilidades de participação de empresas nacionais e estrangeiras nos
certames.
      Ainda nesse contexto, a SP Negócios exerceu importante papel junto ao setor privado na
prospecção de empresas e investidores interessados na licitação, além de auxiliar na
discussão do edital  junto ao mercado.
      Para saber a respeito de outros projetos prioritários no município, entre em contato com
a nossa equipe.

FALE COM A SP NEGÓCIOS

 

 Proposta torna mais atrativa a regra para PPPs
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     Circula no Senado Federal um projeto de lei que propõe alterações na Lei das PPPs (nº
11.079 de 2004), com o objetivo de tornar as parcerias público-privadas mais atraentes aos
investidores.
      Entre as principais mudanças está a possibilidade de o poder público pagar uma espécie
de seguro à empresa concessionária, por meio de um percentual da receita estimada da
PPP, para diminuir os riscos de quebra de demanda.
   Outra alteração prevista é a inserção de hipóteses de redução gradual, ou total, da
contraprestação do poder público ao parceiro privado em função das receitas obtidas, nas
denominadas “concessões patrocinadas”. São os casos, por exemplo, de PPPs cujo
pagamento pela concessão poderia acompanhar a demanda.
    De acordo com a minuta do texto, o parceiro privado poderá até mesmo pagar a mais pela
outorga da concessão, ou reduzir o preço das tarifas cobradas dos usuários, caso o
resultado financeiro da concessão supere as expectativas de receita.
     Se aprovada, a proposta poderá refletir nos projetos de desestatização da cidade, como a
parceria público-privada para implantação, operação e manutenção de centrais geradoras de
energia solar fotovoltaica para geração distribuída no município.

 

BNDES aponta perspectiva de R$ 1,1 trilhão em investimentos nos
setores de indústria e infraestrutura nos próximos anos

   Levantamento feito pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social), no mês de julho, apontou que os investimentos em perspectiva nos setores industrial
e de infraestrutura, para o quadriênio 2019-2022, alcançam R$ 1,1 trilhão.
     Em comparação com o período de 2018-2021 mapeado anteriormente, houve aumento
real de 2,7% no total de investimentos, passando de R$ 1.054,3 bilhões para R$ 1.082,4
bilhões.
   O desempenho desses setores mostra a recuperação dos investimentos em áreas
prioritárias para o desenvolvimento econômico do Brasil, sobretudo a partir do próximo ano.
   O investimento em infraestrutura, principalmente nos municípios, é de fundamental
importância para que o país possa oferecer melhores serviços de logística (estradas e
aeroportos), transformando as cidades em polos de desenvolvimento, atraindo olhares de
investidores internacionais.
 
Tabela: Fonte BNDES

Para mais informações, contate a nossa Diretoria de Promoção de Investimentos  
 

spnegocios@spnegocios.com - Tel: (11) 4862-1730

www.spnegocios.com
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