
                                                         

 

 

CONSELHO TEMÁTICO PERMANENTE DA MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - COMPEM 
 

4ª Reunião Ordinária - 2021 
8 de setembro 

Brasília/DF 
Reunião Virtual 

 

 
 

A 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Temático Permanente da Micro, Pequena e Média 

Empresa – COMPEM – realizou-se no dia 8 de setembro, na plataforma virtual Microsoft Teams. A 

reunião dedicou-se a temas de interesse das MPMEs, como a Regulamentação da Lei nº 14.133/2021 

de compras públicas para MPEs, Exportação para MPEs – utilização de recintos não-alfandegados, o 

Panorama da Pequena Indústria no 2º trimestre de 2021 e o Associa Indústria. 

 

1. Comunicações  

 

A reunião foi iniciada com a abertura do Presidente do COMPEM, Amaro Sales, que saudou a todos, 

aprovou as Atas da 3ª Reunião Ordinária e da 1ª Reunião Extraordinária e frisou sobre a diversidade 

na pauta da reunião e as boas notícias para MPMEs. O Presidente também informou aos conselheiros 

sobre a saída da CNI do Secretário Executivo do COMPEM, João Emílio e agradeceu por todos os 

serviços prestados. 

 

Após a fala do Presidente Amaro, o Secretário Executivo do COMPEM, João Emílio Gonçalves, 

apresentou as pautas e os palestrantes da reunião e agradeceu a acolhida que recebeu do COMPEM. 

Por fim, passou a palavra ao Gerente de Articulação e Controle da CNI, César Galiza. 

 

2. Regulamentação da Lei nº 14.133/2021 de compras públicas para MPEs 

 

O Gerente de Articulação e Controle da CNI, César Galiza, apresentou um panorama dos estudos sobre 

a regulamentação da Lei nº 14.133/2021, também conhecida como nova Lei de Licitações.  

 

Galiza explicou que o governo federal pretende estar com essa regulamentação concluída até o final 

de 2022 e a CNI deverá apresentar sugestões para que esse detalhamento contemple os aspectos que 

as MPEs considerem relevantes. 

 

A regulamentação da nova lei estabelece normas gerais para licitação e contratação das Administrações 

Públicas Diretas e Indiretas da União, Estados e Municípios. O objetivo é que a regulação assegure o 

incentivo à participação das micro e pequenas empresas (MPEs) nas compras governamentais. 

 

César, finalizou explicando os próximos passos, que são a criação de subgrupos temáticos nos grupos 

de trabalho para apresentar propostas nas Consultas Públicas. 

 

3. Exportação para MPEs – utilização de recintos não-alfandegados 

 

Ronnie Pimentel, analista de Políticas e Indústria da CNI, apresentou o atual estágio das discussões 

sobre as políticas públicas para o incentivo às exportações pelas MPEs. 
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Pimentel, falou sobre o Projeto de Lei 401/20, que desburocratiza o procedimento de armazenagem 

dos produtos para exportação que contam com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI). O texto modifica a norma tributária federal (Lei 9.532/97). As sugestões dessa PL têm como 

objetivo minimizar os custos logísticos e administrativos exigidos pelas obrigatoriedades. Ronnie 

explicou também sobre o PL 7.719/2014 que implica alterações tributárias e amplia o conceito para 

que a entrega do fabricante ao depósito da comercial exportadora seja considerada para efeito de 

suspensão de tributos. 

 

Finalizou frisando que, tendo em vista que somente os PLs não irão resolver todas as questões, a 

recomendação seria concentrar os esforços na alternativa que viabilize a possibilidade de, a partir do 

gerenciamento de risco, as comerciais exportadoras criarem seus próprios recintos alfandegados 

seguros.  

 

4. Panorama da Pequena Indústria – 2º trimestre de 2021 

 

O Gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, abordou os resultados da pesquisa 

“Panorama da Pequena Indústria no 2º trimestre de 2021”.  

 

O segundo trimestre de 2021 foi marcado pela evolução positiva nos indicadores de desempenho, 

situação financeira, confiança e perspectivas das pequenas indústrias. 

 

O Índice de Desempenho das pequenas indústrias mostrou reação do setor, ao refletir atividade não só 

mais forte que a do trimestre anterior, como também mais forte do que a registrada no mesmo trimestre 

de anos anteriores.  Houve aumento de 3,9 pontos entre abril e maio (de 43,7 pontos para 47,6 pontos) 

e de 0,7 ponto entre maio e junho (de 47,6 pontos para 48,3 pontos). A melhora do desempenho nos 

últimos dois meses interrompe a instabilidade apresentada no início do ano, cujos resultados foram: 

queda de 0,6 ponto de janeiro para fevereiro; aumento de 0,3 ponto de fevereiro para março; queda de 

0,2 ponto de março para abril. A média do segundo trimestre de 2021 registrou 46,5 pontos, resultado 

que está acima da média do primeiro trimestre de 2021 (43,9 pontos) e do segundo trimestre de 2020 

(34,1 pontos, influenciado pela pandemia). 

 

O Índice de Situação Financeira também apresentou evolução, resultado da melhora do faturamento e 

da produção das indústrias de pequeno porte, aliadas às novas medidas que visam facilitar o 

acesso ao crédito. 

 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) e o Índice de Perspectivas, para as pequenas 

indústrias, mostram confiança e otimismo crescentes dos empresários para os próximos meses. 

 

A falta ou alto custo de matéria-prima e a elevada carga tributária permanecem nos primeiros lugares 

do ranking de principais problemas enfrentados pela pequena indústria no segundo trimestre de 2021. 

A importância da falta ou alto custo de insumos e matérias-primas refletem a dificuldade que a 

Indústria está enfrentando para elevar seus estoques para o nível desejado  

 

Para os próximos meses, há uma expectativa de novo aumento desse indicador, em decorrência: do 

avanço da vacinação no Brasil, que está atingindo faixas etárias que abarcam a população 



                                                         

 

 

economicamente ativa; do aumento do volume de produção; e da manutenção da criação de empregos 

no setor industrial. 

 

5. Associa Indústria 

Patrícia Pereira, Analista de Políticas e Indústria da CNI, apresentou o convênio do Associa Indústria, 

que é uma parceria entre CNI e Sebrae iniciada em 2014 e que contempla uma série de ações para as 

micro e pequenas indústrias.  

 

Os objetivos desse convênio são: Sensibilizar empresários quanto ao impacto do ambiente de negócios 

sobre a competitividade da indústria; Promover a troca de experiências e a disseminação de boas 

práticas entre líderes setoriais da indústria; Elevar a competitividade entre os pequenos negócios 

indústrias e Estimular a ação empresarial coletiva por meio do associativismo. 

 

Até 2019 as ações do ciclo 2018-2021 aconteciam presencialmente, em 2020 com a pandemia, as ações 

foram renovadas e o formato foi adaptado para o ambiente virtual, para atender os desafios e 

necessidades das indústrias nesse novo contexto.  

 

O Associa indústria continua em 2021 e uma ação gratuita a nível nacional está sendo preparada com 

o tema atual: LGPD, como adequar a minha empresa, a ação vai acontecer no dia 22/09, de 09h30 às 

11h30, pela plataforma InEvent e o link de inscrição será enviado aos conselheiros do COMPEM para 

inscrições e divulgação. 

 

6. Considerações Finais 

 

O Presidente Amaro informou sobre a norma proposta pela ANPD, que busca facilitar a adaptação à 

LGPD pelas microempresas e empresas de pequeno porte.   

  

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou na segunda-feira, dia 30 de agosto de 

2021, a Consulta Pública sobre a minuta de resolução que regulamenta a aplicação da Lei nº 13.709, 

de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para microempresas e 

empresas de pequeno porte, bem como para iniciativas empresariais de caráter incremental ou 

disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, nos termos do art. 55-J, inciso XVIII 

da lei. 

 

A minuta de resolução apresenta a possibilidade de adoção de procedimentos simplificados e 

diferenciados, facilitando a conformidade desse grupo à LGPD e contribuindo para a disseminação da 

cultura de proteção de dados pessoais.     

 

O presidente Amaro informou que um e-mail com a minuta será enviado ao Mailing do COMPEM 

pela Coordenadora de Micro, Pequenas e Médias Empresas e Associativismo, Caroline Lompa, no 

qual, solicitam aos conselheiros o envio das contribuições até o dia 20 de setembro.  

 

7. Lista de Presença 

 

Conselheiros COMPEM: 

1- Amaro Sales de Araujo - FIERN 

2- Alexandre Mol Pessoa de Faria - FIEMG 



                                                         

 

 

4- Amaury Andrerson Dias Porto - FIEPE 

3- Braulio Barreto Moreira de Oliveira – CONAJE 

4- Cassia Lebrão - ABREGEL 

5- Célio Bayer – FIESC 

6- Edvaldo Frasson - ABIC 

7- Elias Correia Pedrozo - FIEMT 

8- Francisco Marques - FIEPI 

9- Heyder de Almeida Dantas - FIERN 

10- Lázaro Alves - ABIP 

11- Lisandro Rocha - FIERGS 

12- Luiz Césio – FIRJAN 

13- Marcelo Osório – ABPA 

14- Maria Elizabeth Cacho do Nascimento – CBIC  

15- Mário de Castro Pillar - FIETO 

16- Paulo de Tarso Petroni – CERVBRASIL 

17- Rafael Cervone – ABIT 

18- Solange Maria Alves Mota Santos - FIEPA 

 

Convidados externos: 

1- Aldemar de Melo Freire Junior - FIERN 

2- Ernani Bandeira – FIERN 

3- Helder de Sousa Maranhão - FIERN 

4- Julia Nicolau – FIRJAN 

5- Laynne Maia Bezerra – FIRJAN 

6- Manoel Domingues Moreira - FIEMS  

 

Equipe CNI: 

1- Ariene Amaral - GPI 

2- Caroline Lompa – GPI 

3- César Galiza - COEX 

4- Giovanna Cássia - Jornalismo 

5- João Emílio Gonçalves – Superintendente DDIE 

6- Karine Cristina de Oliveira Paiva - COAL 

7- Luana de Morais - GPI 

8- Marcelo Azevedo - ECON 

9- Patrícia Carvalho - COEX 

10- Patrícia Pereira – GPI 

11- Pedro Henrique Linhares Macedo - COAL 

12- Ronnie Pimentel - AI 

13- Suzana Peixoto - COAL 

14- Thiago Pedrosa – DJ 


