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A FecomercioSP e o Conselho Superior de Direito (CSD) solicitaram ao presidente da República e aos
presidentes das Casas do Congresso Nacional que os atuais projetos relacionados à Reforma Tributária
não sejam apreciados na conjuntura atual, principalmente em razão da continuidade da crise atual e
da dificuldade de mensurar os seus impactos sociais. A Entidade defende, no entanto, alternativas para
solucionar problemas urgentes do campo tributário. O pedido da Federação repercutiu na mídia, com
entrevista de Ives Gandra Martins, presidente do CSD. 
 
FECOMERCIO-SP E CSD PEDEM AO GOVERNO E AO CONGRESSO QUE REFORMA TRIBUTÁRIA SEJA ANALISADA
APÓS A PANDEMIA

FECOMERCIO-SP ENTRA COM PEDIDO PARA ADIAMENTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA

Graças à articulação feita pela FecomercioSP com o governo estadual, estabelecimentos e clientes
ganharam o direito de praticar o take away durante a fase emergencial do Plano São Paulo, em
vigor até, pelo menos, o dia 11 de abril no Estado. A prática estava proibida na fase emergencial.
Lojas e restaurantes só poderiam  fazer entregas a clientes dentro de veículos (drive-thru) ou por
delivery, telefone ou aplicativo. Agora, o empresário fica livre de eventuais penalidades, pois essa
permissão vale para todo o Estado, no mesmo horário estipulado para o drive-thru, entre 5h e 20h. A
Federação havia solicitado ao governador, João Doria, uma avaliação urgente da adoção da
modalidade take away para as atividades comerciais consideradas não essenciais no Estado. 
 
FECOMERCIO-SP CONSEGUE LIBERAÇÃO DO SISTEMA TAKE AWAY

Foi acatado pedido do Comitê Startups, da FecomercioSP, para que o projeto que define as regras
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ICMS

Estudo da FecomercioSP mostra que, diante do
aumento da alíquota do ICMS em São Paulo, os
preços dos alimentos impactados pela medida
subiram. A Federação defende revogação
completa do reajuste no imposto e não
somente parcial, como anunciado
recentemente para leite pasteurizado e

 
COMÉRCIO EXTERIOR 
 
O coordenador do Conselho de Comércio
Eletrônico (CCE), Vitor Magnani, falou, no 8º
Seminário SP Export e Poupatempo do
Exportador, sobre os desafios e as
oportunidades da internacionalização de
startups, avaliando as especificidades destes
negócios e o potencial do ecossistema. 

da iniciativa de Governo Digital excluísse artigo que resultaria em possibilidade de cobrança por
uso de dados públicos. A legislação, sancionada com a sugestão do comitê, será positiva para o
ecossistema ao ampliar as oportunidades de negócios sem o trecho que resultaria em possível
tabelamento de preços de dados, com a possibilidade de contribuir para a proliferação de startups que
utilizem Big Data no Brasil.

EMPENHO DA FECOMERCIO-SP RESULTA EM VETO PARCIAL DE PL QUE ABRIRIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA
POR USO DE DADOS PÚBLICOS

A FecomercioSP e o Conselho de Turismo (CT) comemoram a aprovação unânime do Projeto de Lei
5.638 de 2020, que estabelece ações para ajudar os setores de eventos e turismo no País, por
meio do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). O projeto, que ainda
volta para apreciação na Câmara dos Deputados, contempla várias demandas do conselho, que havia
articulado e solicitado aos senadores Daniella Ribeiro, Mara Gabrilli e José Serra a aprovação célere do
programa para dar previsibilidade aos empresários do setor e amenizar os  impactos da pandemia de
covid-19.

A FecomercioSP solicitou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a aprovação do PL
que torna o Pronampe um programa de crédito permanente. O  projeto foi aprovado no
Senado recentemente e, agora, aguarda apreciação na Câmara. Desde o início pandemia, a Entidade
vem realizando ações com as diversas esferas do Poder Público em defesa da implementação dos
programas de crédito emergencial, principalmente daqueles destinados aos micros e pequenos
empresários. Recentemente, a Entidade solicitou ao governo federal o aumento do prazo de carência
aos empréstimos realizados em 2020 pelo programa. O Executivo atendeu ao pedido. Agora, a
realidade imposta aos empreendedores e aos seus colaboradores se mostra ainda mais desafiadora. Por
isso, a oferta de crédito é novamente necessária, não somente para dar sobrevida aos negócios, mas
também para incentivar o micro e o pequeno empresário a investir, produzir e gerar empregos e renda.
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carnes. 
  
PRESSÃO NOS PREÇOS DE ALIMENTOS

 
 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE STARTUPS 
 

A mais recente edição do Economix avalia como seria possível equilibrar as necessidades de
enfrentamento da crise de saúde pública e das estruturas econômicas nacionais. O programa também
destaca a alta de 0,93% da inflação em março, a possibilidade de o banco central dos Estados
Unidos criar uma versão digital do dólar, entre outros assuntos.
 
COMBATE À PANDEMIA AGORA; REFORMAS, DEPOIS

Neste episódio, Thiago Chueiri, head de Desenvolvimento de Negócios do PayPal, fala sobre os efeitos
da digitalização acelerada no mercado de meios de pagamento e os serviços que vêm sendo
desenvolvidos pela empresa, além da expansão e da facilitação dos processos de compra e venda
internacionais. 
 
PAYPAL: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA

Em mais um episódio da série de podcasts, Sérgio Leme, vice-presidente administrativo da Via Varejo,
fala sobre a aceleração de projetos decorrente da pandemia, a oferta de serviços de logística e
marketplace oferecidos pelo grupo, os planos de expansão e os desafios. 
 
VIA VAREJO: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA 

Se é possível tirar algo de positivo da pandemia de covid-19, é o fato de que nunca se falou tanto e
nunca se fez tanto para atenuar os impactos da desigualdade social no País. Quem diz isso é a
presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza
Helena Trajano, em entrevista ao Canal UM BRASIL, uma realização da FecomercioSP. Confira: 
 
DEVO O QUE SOU À FORÇA FEMININA DA MINHA FAMÍLIA 
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De acordo com a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes, somente políticas de Estado
têm a capacidade de mudar a realidade do que é ser mulher no País – condição, inclusive, agravada
sobremaneira durante a pandemia de covid-19. Em entrevista ao UM BRASIL, Ana reivindica a adoção
de um programa de transferência de renda para a população feminina. Veja: 
 
SÓ POLÍTICAS DE ESTADO PODEM MUDAR REALIDADE DA MULHER NO BRASIL
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