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Paraná tem saldo de 136 mil empresas abertas até outubro
 Mesmo com o 
impacto da pandemia de 
Covid-19 na economia, 
o número de novas em-
presas abertas cresceu 
no Estado em 2020. Até 
outubro, o saldo de aber-
turas na Junta Comercial 
do Paraná foi de 136.379 
novos empreendimentos, 
resultado 31% maior que 
no mesmo período do 
ano passado. O saldo se 
refere à diferença entre 
as novas constituições, 
que se ampliaram com 
relação a 2019, e as bai-
xas dos registros na Jun-
ta, que foram menores 
neste ano.
 Na prática, mais 
empresas foram abertas 
e um menor número en-
cerrou as atividades em 
2020. O número total de 
novas empresas até ou-
tubro foi superior a todas 
as constituições de 2019, 
quando 193.157 empre-
endimentos foram re-
gistrados no Estado. De 
janeiro a outubro deste 
ano, 194.568 empresas 
foram constituídas no 
Paraná, contra 166.922 
em igual período do ano 
passado, crescimento de 
17%.
 Os CNPJs encer-
rados chegaram a 58.189 
nos dez primeiros meses, 
enquanto no ano passa-
do foram 62.879, uma 
diferença de 8%. O cres-
cimento aconteceu em 
todos os meses do ano, 

com exceção de abril, 
que teve uma queda 13% 
com relação ao mesmo 
mês de 2019. A maior 
variação foi em janeiro, 
com aumento de 58% no 
número de novos empre-
endimentos.
 Mesmo com o 
resultado positivo, a di-
ferença com 
o ano anterior 
foi pequena no 
período mais 
crítico da pan-
demia, com 
crescimento de 
3% em maio e 
9% em junho 
e julho. Em 
agosto, o salto 
passou a ser 
maior, um au-
mento de 18%, 
e o crescimento 
se consolidou 
em setembro, 
com amplia-
ção de 23% na 
abertura de 
empresas. O 
mês, inclusive, 
teve o segundo 
melhor desem-
penho do ano, 
com 22.079 
constituições, atrás de 
janeiro, quando 22.169 
empresas foram abertas. 
As baixas, entretanto, 
aumentaram nos últimos 
três meses, mas o resul-
tado geral ainda é inferior 
ao ano passado. 

RECUPERAÇÃO
 Para o governa-

dor Carlos Massa Ra-
tinho Junior, o Paraná 
vem se recuperando aos 
poucos da crise causa-
da pela pandemia. “Um 
reflexo dessa retomada 
está no número de pes-
soas que estão empre-
endendo atualmente. Da 
parte do Estado, cabe 

dar a garantia, a segu-
rança jurídica e facilitar 
esse processo, para que 
haja menos burocracia 
para quem busca consti-
tuir uma empresa”, afirma
 Ele lembrou que 
diversos indicativos posi-
tivos ratificam a retoma-
da. A produção industrial 

paranaense foi a que 
mais cresceu entre agos-
to e setembro no País, 
um avanço de 7,7%, de 
acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). 
Crescimento também 
observado pelo IBGE em 
outros setores, com o co-

mércio, que vem há cin-
co meses em alta, e o de 
serviços, que teve varia-
ção positiva de 2,6% em 
setembro, terceira alta 
consecutiva.
 Além disso, o 
Paraná também fechou 
quatro meses consecu-
tivos de saldo positivo 

na criação de empregos 
com carteira assinada.
 De acordo com o 
levantamento do Cadas-
tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Ca-
ged), ligado ao Ministério 
da Economia, o Estado 
abriu 19.732 novos pos-
tos de trabalho naquele 

mês.
 O presidente 
da Junta Comercial do 
Paraná, Marcos Rigoni, 
também destaca que a 
facilidade para formali-
zar um novo negócio no 
órgão reflete nesse resul-
tado. Desde a criação do 
programa Descomplica, 

que desburocratiza os 
processos de abertura, 
alteração e baixa de em-
presas, em somente 15 
minutos é possível sair 
com o CNPJ e o contrato 
em mãos da Junta Co-
mercial.
 “Há um movi-
mento nacional, em que 

muitas pes-
soas que per-
deram seu 
emprego na 
pandemia re-
solveram não 
ficar paradas 
e buscaram 
abrir seus ne-
gócios. Mas há 
também uma 
confiança em 
e m p r e e n d e r 
no Paraná, por 
causa da facili-
dade e agilida-
de para cons-
tituir uma nova 
empresa”, diz 
Rigoni. “Tenho 
contato diário 
com contado-
res do Paraná 
inteiro e eles 
afirmam que 
há confiança 

na política do governo 
de diminuir a burocracia, 
que traz facilidades aos 
empreendedores”, sa-
lienta.

TIPOS DE EMPRESA
 Como é tendên-
cia em todos os anos, o 
grosso de novos CNPJs 
registrados no Estado 

são de Microempreende-
dores Individuais (MEIs), 
que respondem por 
140.293 constituições 
neste ano, quase três 
quartos do total.
 Também foram 
abertos 28.735 empreen-
dimentos com Sociedade 
Limitada, 9.910 com na-
tureza jurídica de Empre-
sário (não MEI), 4.998 Ei-
relis (Empresa Individual 
de Responsabilidade Li-
mitada), 429 Sociedades 
Anônimas Fechadas, 204 
Cooperativas, 89 Socie-
dades Anônimas Abertas, 
58 consórcios e mais 14 
empreendimentos com 
outras naturezas jurídi-
cas.

NOVOS NEGÓCIOS
 Entre os tipos de 
empreendimentos, o que 
teve um maior número de 
constituições no ano foi 
o comércio de reparação 
de veículos automoto-
res e motocicletas, com 
91.011 unidades abertas 
até outubro. É seguido 
pela indústria de trans-
formação, com 36.353 
novos negócios; constru-
ção (31.378); empresas 
de transporte, armazena-
gem e correio (30.812); 
alojamento e alimenta-
ção (28.525); atividades 
profissionais, científicas 
e técnicas (25.014); e ati-
vidades administrativas e 
serviços complementares 
(24.820).

Nota Paraná chega à marca de 
R$ 2 bilhões devolvidos para cidadãos 

e instituições
 Instrumento de educação fiscal e da cidadania, o Pro-
grama Nota Paraná atingiu nesta sexta-feira (20.11) a marca 
histórica de R$ 2 bilhões em recursos devolvidos aos partici-
pantes cadastrados. Desde 2015, o programa vem distribuindo 
valores entre créditos e prêmios para cidadãos que pedem o 
CPF na nota e instituições sem fins lucrativos.  
 Em créditos para quem põe o CPF na Nota nas com-
pras no comércio, ou doa para uma entidade, o programa já 
liberou R$ 1,8 bilhão. O valor correspondente a 30% do ICMS 
efetivamente recolhido nestas transações.
 Já por meio dos sorteios mensais foram cerca de R$ 
200 milhões distribuídos desde dezembro de 2015. Mensal-
mente são sorteados 40.103 mil prêmios para os cidadãos ca-
dastrados, totalizando um valor de R$ 2,8 milhões. Já as en-
tidades assistenciais concorrem a 20.010 prêmios, totalizando 
R$ 2,2 milhões. 
 TRANSFORMANDO VIDAS - Desde março de 2020 o 
programa começou a fazer milionários por todo o Estado, com 
a criação do prêmio de R$ 1 milhão.
 A ganhadora do primeiro prêmio milionário, em março, 
foi Deleusa, empregada doméstica moradora de Faxinal, na 
região de Apucarana. Com o valor, ela pôde conquistar sua 

casa própria. “Consegui comprar minha casa 
e um sítio. Esse dinheiro foi uma benção”, co-
menta. No futuro, ela pretende usar o valor 
restante para custear a faculdade das três fi-
lhas. “Daqui pra frente é pensar na educação 
delas e continuar ajudando a família”, enfati-
za.   
 Já a servidora pública Odilene, de 
Paranaguá, foi a vencedora do grande prê-
mio em abril.  Além de também realizar o 
sonho da casa própria e sair do aluguel ela 
planeja uma viagem ao exterior para 2021 e 
quer continuar ajudando amigos e familiares. “Até agora não 
estou acreditando. Minha vida mudou totalmente. E também 
posso ajudar os mais próximos, como amigos e familiares”, 
completou. Ela garante que continua colocando o CPF na nota 
e que acaba incentivando os conhecidos a fazerem o mesmo. 
 Já a Maria L. S.,  de Curitiba, ficou milionária no sorteio 
de julho deste ano e comprou uma casa na praia. “Estou muito 
feliz e agradecida. Nos pequenos gastos eu não colocava CPF 
na nota fiscal, agora coloco em todas as compras, independen-
te de valor”, ressaltou.  
 Para Gisele C., a ganhadora de agosto, o dinheiro do 
Nota Paraná ajudou a realizar um objetivo de vida “Graças 
a Deus consegui realizar meu grande sonho, que era ajudar 
meus irmãos e minha mãe”, comenta. 
 O último vencedor de um milhão de reais recebeu a 
notícia no mesmo dia em que ficou desempregado. Josias, ele-
tricista de Sarandi, agora pretende montar um negócio próprio 
com sua esposa. 
 CRESCIMENTO - O programa Nota Paraná continua 
recebendo a adesão de cada vez mais contribuintes. De janeiro 
a setembro de 2019 foram criados 326.844 novos cadastros; já 
em 2020, foram 394.072 cadastros no mesmo período – a 67 
mil a mais.

Nota fiscal é garantia de que o imposto será revertido 
para a sociedade 

 Ao adquirir mercadorias nos estabelecimentos comer-
ciais no Estado do Paraná e colocar o CPF na nota, além de 
exercer a cidadania o contribuinte acumula créditos e concorre 
a prêmios nos sorteios mensais. “A nota fiscal é a garantia de 
que o imposto pago chegue aos cofres do Estado, para que 
possa ser aplicado nas áreas de educação, saúde, seguran-
ça”, explica o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior.
 Pelo portal www.notaparana.pr.gopv.br, o cidadão 
mantém armazenadas todas as notas fiscais de suas compras 
e pode acompanhar o seu saldo de créditos, além de consultar 
seus bilhetes eletrônicos para os sorteios. 
 Por meio do Portal é também possível como utilizará 
os créditos, que podem creditados em conta corrente ou utili-
zados para pagar o IPVA do seu veículo.
 COMO SE CADASTRAR - Para se cadastrar no Nota 
Paraná, basta acessar o site, clicar na opção “cadastre-se” 
e preencher os dados pessoais –CPF, data de nascimento, 
nome completo, CEP e endereço –  para criação de uma se-
nha pessoal. 
 Para participar dos sorteios, também é preciso fazer a 
adesão no site. Toda primeira compra no mês gera um bilhe-
te para concorrer ao sorteio mensal, independentemente do 
valor gasto nas compras. Após, cada R$ 200 em notas fiscais 
dão direito a um novo bilhete, com validade apenas para o 
sorteio do seu respectivo período. Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


