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DIVULGADO O FAP 2017 ! 

 

Divulgado, na sexta feira, 30/09/2016, o FAP 2017 cuja aplicação se dará a partir de janeiro de 2017.  

Que stress e que alegria ao confirmarmos os resultados tão favoráveis, quantos foram para nossos clientes.    

Estamos concluindo a captura das informações de todos os nossos Clientes (86 Empresas) que estão sendo 

informadas do FAP 2017 de cada um de seus 7.325 estabelecimentos. Lembro que cada estabelecimento tem 

seu FAP. 

Redução no imposto, até este momento de captura,  é de mais de 9,5 milhões no valor a pagar! Um espetáculo, 

nesse momento em que as empresas estão tão precisadas em economizar. O melhor é que isso reflete o esforço 

para redução do adoecimento e da acidentalidade, razão primeira desse trabalho. 

Parabéns aos nossos Cientes que têm agora, a premiação pelo extraordinário esforço dedicado e grandemente 

recompensado. Parabéns ! 

Entre nós ... 

Que bom que as outras empresas não estão ligadas nessa discussão. Lembro que o FAP é, em última análise, um 

valor posicionado numa escala (de 0,5 a 2,0) e, se baixamos o nosso FAP – como de fato aconteceu – outras 

empresas do mesmo CNAE, nossas concorrentes, estão pagando mais. Que nos desculpem, mas ... vantagem 

competitiva, faz parte da estratégia, ora bolas! 

O importante é não descansarmos. Há muito o que fazer para chegar e manter nossas empresas na área de 

bônus, objetivando o FAP 0,5. É possível. Continuemos, pois. 

Parabéns ! 

Um especial cumprimento ao time da B2P que capturou os extratos e detalhamentos de todos os Clientes. Um 

deles com mais de 2.000 CNPJs! Um por um e cada um com suas CAT’s, NTP’s, B91, B92, B93, B94, Número 

Médio de Vínculos e Massa Salarial, mês a mês. Ufa ! Sem eles nessa luta, não teríamos conseguido essa 

celebração, esse sabor de vitória que estamos todos autorizados a comemorar. 

Outubro 2017. 
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