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Novas empresas crescem 4,5% no 3º trimestre / 2018.
O número de novas empresas cresceu 4,5% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior,

acumulando um avanço geral de 11,7% no ano frente ao mesmo período do ano anterior.
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2018/10/653094-novas-empresas-crescem-4-5-no-3-trimestre.html



O ano do Bitcoin: o que explica a queda de 80% e o que
esperar do mercado em 2019

O analista chefe da XDEX, Fernando Ulrich, e o economista Richard Rytenband explicam que há um
ano atrás o Bitcoin atingiu sua máxima histórica de US$ 20 mil, e hoje, a moeda digital está cotada

em cerca de US$ 3.500.  Na época da euforia já haviam alertas de que o preço estava subindo
de forma exagerada. Para os especialistas, o mercado hoje e para 2019 está muito mais saudável

e a tendência agora é de alta no médio e longo prazo.
Fonte: https://www.infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/7819504/o-ano-do-bitcoin-o-que-explica-a-queda-de-80-e-o-que-esperar-do-mercado-em-2019



Ibovespa dispara 4% e renova máxima histórica com otimismo
com governo Bolsonaro

Um dos principais motivos foi a notícia do apoio ao Deputado Rodrigo Maia para a reeleição a
Presidente da Câmara o que, na visão do Governo, facilitaria a implementação das reformas.

Fonte: https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/7849419/ibovespa-dispara-2-e-supera-os-89-mil-pontos-com-noticia-de-psl-apoiando-maia



MIT: 2019 é o ano em que a blockchain vai ser “comum”
Blockchain é uma espécie de grande “livro contábil” que registra vários tipos de transações e possui

seus registros espalhados por vários computadores no mundo. No caso das
moedas criptografadas, como o bitcoin, esse livro registra o envio e recebimento de valores. Um

relatório publicado pela MIT (Massachusetts Institute of Technology), diz que 2019 vai ser
o ano em que a blockchain vai se tornar comum.

Fonte: https://guiadobitcoin.com.br/mit-2019-blockchain-comum/



Inadimplência das empresas diminui 13,1% em quatro trimestres
A inadimplência das empresas em todo o País caiu 13,1% no acumulado em quatro trimestres,

de acordo com dados nacionais coletados pela Boa Vista SCPC.
Os resultados do 3º trimestre indicam para a manutenção dos baixos níveis de inadimplência

das empresas, que no início de 2017 começaram a registrar queda no acumulado
em quatro trimestres.

Fonte: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2018/10/654305-inadimplencia-das-empresas-diminui-13-1-em-quatro-trimestres.html



Programa premiará contribuintes em conformidade com a Receita
A Receita Federal anunciou, em meados de outubro, o início da criação do Programa de Estímulo à

Conformidade Tributária - Pró-Conformidade. O objetivo da medida é estimular as empresas
a adotarem boas práticas com o fim de evitar desvios de conduta, por meio do estabelecimento de

uma classificação dos contribuintes conforme o grau de risco que representam para o Fisco.

Fonte: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/jc_contabilidade/2018/11/655285-programa-premiara-contribuintes-em-conformidade-com-a-receita.html
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Normatização do Ressarcimento do ICMS-ST CAT nº 14/2018
A Receita Federal publicou parecer sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça

que definiu que, para fins de crédito de PIS e Cofins, as empresas podem considerar insumo
tudo o que for "essencial ou relevante para o exercício da sua atividade econômica”.

Fonte: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/st/Paginas/Ressarcimento-de-Substituição-Tributária-do-ICMS.aspx



Receita publica parecer sobre conceito de insumos para PIS e COFINS
o STF fixou ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no Regime de Substituição

Tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
Com a medida, contribuintes podem ressarcir os valores da diferença do ICMS/ST entre o valor

que serviu como base de cálculo e o valor da venda para o consumidor final, a partir de 19
de outubro de 2016, independente de ação judicial.

Fonte: https://www.conjur.com.br/2018-dez-19/receita-publica-parecer-conceito-insumo-pis-cofins



Contratos intermitentes avançam e chegam a 1/3
das profissões formais

Nesse modelo de contrato, os serviços podem ser prestados com
períodos de alternância. Basicamente, o empregado é convocado quando a empresa tem uma

demanda a ser suprida.  Novidade da reforma trabalhista, modalidade tem sido cada vez mais testada
por empregadores.  

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/contratos-intermitentes-avancam-e-chegam-a-13-das-profissoes-formais.shtml?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=
Press+Clipping+FENACON+-+19+de+novembro+de+2018+%26amp%3B%239749%3B+%26amp%3B%23127838%3B
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