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A FecomercioSP segue atuando em prol das empresas em São Paulo, somando esforços a outras entidades
de representação contra novos fechamentos. A Federação destaca que o comércio não é responsável
pela proliferação do novo coronavírus, uma vez que o setor tem cumprido, desde junho de 2020, com
todas as medidas necessárias para reduzir a propagação da doença, promovendo a aplicação com rigor
dos protocolos sanitários nos estabelecimentos,  a fim de proteger funcionários e clientes. 
Com o apoio da FecomercioSP, uma mobilização conjunta de mais de cem entidades representativas
publicou nos principais jornais impressos do País manifestos que destacam os prejuízos sofridos pelas
empresas de comércio e de serviços decorrentes dos impedimentos, por decisões do Poder Público, das
operações integrais das companhias. 
Entre as ações defendidas pela iniciativa, estão a imprescindibilidade da efetivação urgente de medidas
que possibilitem a manutenção do funcionamento dos negócios e que amparem as empresas, bem
como a disponibilização de crédito e a suspensão do pagamento de tributos. 
SITE DA CAMPANHA : NÃO ACEITAMOS NOVOS FECHAMENTOS 
 

 
Sondagem exclusiva da FecomercioSP destaca as mudanças no comportamento dos consumidores após
um ano de pandemia. O estudo mostra que mais de 90% dos respondentes atestam que o padrão de
consumo mudou, enquanto 74% das pessoas pretendem alterar os hábitos de consumo após a crise de
covid-19 e a ampla vacinação da população. “Gastar menos” foi a opção recordista, seguida por
“compras online” e “compras no bairro”, com taxas importantes. 
PÓS-PANDEMIA: CONSUMIDOR PRETENDE GASTAR MENOS, CONTINUAR A FAZER OPERAÇÕES ONLINE E COMPRAR
NO BAIRRO 
 

A sanção da lei que cria o Marco Legal das Startups, na última semana, possibilitará que novos negócios
desfrutem de um ambiente mais livre e simplificado para a experimentação de produtos e serviços no
mercado. No entanto, ficaram de fora importantes pontos para o ecossistema, temas que devem ser
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TRIBUTOS

Em webinário da FecomercioSP, a assessora
jurídica Sarina Manata afirma que o Regime
Optativo de Tributação da Substituição
Tributária (ROT-ST) deve estar disponível até
julho ao contribuinte paulista de
estabelecimento varejista ou atacadista e
varejista, além de orientar empresas sobre o
programa. 
 
ROT-ST DEVE ESTAR DISPONÍVEL ATÉ JULHO

 
DOING BUSINESS 
 
A FecomercioSP apoia a MP 1.040/21, que irá
diminuir a burocracia e viabilizar o

 
TRIBUTOS 
 
A FecomercioSP atuou, em conjunto com o
governo municipal, para o Programa de
Parcelamento Incentivado ser aprovado em
São Paulo e permitir regularização de débitos
tributários a empresas. Sanção do projeto
contempla manifestações da Entidade por
redução de juros e suspensão de multas
tributárias. 
 
REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS EM TRIBUTOS

 
ICMS 
 
No Codecon-SP, Maria Rita Ferragut, vice-
presidente da Comissão do Contencioso

acrescentados em discussões futuras de melhorias da legislação para estes negócios, avalia o Comitê
Startups da FecomercioSP.
SANÇÃO DO MARCO LEGAL DAS STARTUPS REPRESENTA PRIMEIRO AVANÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROL DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO NO PAÍS 
 

 
Estudo da FecomercioSP mostra que a pandemia mudou o perfil dos segmentos do varejo no Estado e
afetou sazonalidade de meses tradicionais para o comércio. Os dados destacam, por exemplo, que as
lojas de materiais de construção e as de móveis e decoração foram as que obtiveram maior ganho de
espaço em 2020, enquanto as lojas de vestuário e as concessionárias de veículos são as que mais
perderam participação no varejo, no mesmo ano. 
SETORES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MÓVEIS E DECORAÇÃO AUMENTARAM FATURAMENTO E
PARTICIPAÇÃO NO VAREJO EM 2020 
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desenvolvimento das empresas no País. Em
audiência pública na Câmara dos Deputados, o
coordenador do Comitê Doing Business da
Entidade, André Sacconato, defendeu a
importância da medida. 
 
 
PROJETO MODERNIZA O AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
 

 
LEGISLAÇÃO 
 
FecomercioSP alerta sobre a importância de as
operações realizadas por pessoas físicas e
jurídicas estarem registradas em documentos
após o Supremo Tribunal Federal (STF)
autorizar a cobrança de Imposto de Renda (IR)
sobre depósitos bancários de origem não
comprovada. 
 
DECISÃO DO STF SOBRE DEPÓSITO BANCÁRIO 
 

Tributário da OAB/SP, discutiu as
consequências da decisão do STF sobre o
julgamento que tornou inconstitucional a
incidência do ICMS no deslocamento de
mercadorias entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte. 
 
DECISÃO IGNORA COMPLEXIDADE DO ICMS

 
SUSTENTABILIDADE 
 
A FecomercioSP recebeu o evento Viva a Mata!
2021, do SOS Mata Atlântica, com presença de
grandes nomes. Dentre eles, José Goldemberg,
presidente do Conselho de Sustentabilidade
(CS), que criticou o desmatamento e a redução
da mata. 
 
 
USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS NATURAIS

 
Reivindicado pela FecomercioSP, o Projeto de Lei (PL) que torna o Programa Nacional de Apoio às
Microempresa e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) permanente foi sancionado na quinta-feira
(3). O Economix detalha como funciona a iniciativa, que favorece a obtenção de crédito por empresas
de menor porte, além de orientar como o empreendedor deve proceder para se valer das vantagens do
programa. O episódio também discorre sobre a terceira queda mensal seguida da produção industrial,
em abril. As situações do mercado de trabalho nos Estados Unidos e a inflação na China também fazem
parte desta edição. 
PRONAMPE PERMANENTE: CONHEÇA AS VANTAGENS 
 
 

 
Neste episódio, Carlos Naupari, CEO da Fligoo no Brasil, fala sobre usos da Inteligência Artificial (IA),
Big Data e machine learning para otimização de vendas. A conversa trata também dos impactos da Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) no setor, o exemplo de outros mercados e as tendências que
envolvem a análise de comportamento. 
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FLIGOO: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA 
 
 

 
Enquanto produzia o seu mais recente livro, Arrancados da terra, uma obra sobre judeus refugiados no
Brasil e nos Estados Unidos no século 17, o biógrafo Lira Neto se deparou com temas como demonização
étnica e propagação de discursos de ódio. Não obstante, em determinados momentos, o escritor já não
sabia mais se estava trabalhando com o passado ou o presente, dadas as similaridades observadas nos
dois períodos. Em entrevista ao UM BRASIL, uma realização da FecomercioSP, Neto, jornalista com
projeção na literatura biográfica, destaca que “o futuro vai nos cobrar pelos atos e pelas omissões”
vistos no Brasil contemporâneo, o qual ele classifica como tempos “de retrocesso de décadas de
conquistas civilizacionais”. 
FUTURO NOS COBRARÁ POR ATOS E OMISSÕES DO BRASIL CONTEMPORÂNEO  
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