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Atendendo a constantes pedidos da FecomercioSP de flexibilização da abertura do comércio paulista,
foi prorrogada, até o dia 31 de maio, a chamada “fase de transição” do Plano São Paulo, com aumento
da taxa de ocupação para 40% nos estabelecimentos. A partir de 1º de junho, fica ampliado também o
horário de atendimento e a taxa de ocupação, para 60%.
NOVA FLEXIBILIZAÇÃO DO PLANO SP SEGUE PEDIDOS DA FECOMERCIO-SP 
 

 
Análise exclusiva da FecomercioSP mostra que comércio, serviços e turismo perderam R$ 226 bilhões no
faturamento só em 2020. Para 2021, a estimativa é ainda de desempenho fraco, com recuperação de
apenas R$ 33 bilhões em relação a 2020, mas com queda de R$ 193 bilhões ante 2019. 
2021 DEVE TER CRESCIMENTO MODESTO 
 

 
O Comitê Startups da FecomercioSP solicita, ao presidente Jair Bolsonaro, a sanção integral do Projeto
de Lei (PL) que institui o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador, recentemente
aprovado pelo Congresso. A Entidade, que ao longo da tramitação do projeto contribuiu com sugestões
de melhorias e debates com o Poder Público, acredita que este é o primeiro passo de uma série de
conquistas que o segmento de inovação brasileiro ainda precisa obter, de modo que sejam criadas
políticas públicas para estimular o seu desenvolvimento. 
FECOMERCIO-SP PEDE SANÇÃO INTEGRAL DO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O MARCO LEGAL DAS STARTUPS 
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PROTEÇÃO DE DADOS

A FecomercioSP, ao lado de outras entidades
representativas, apoia a PEC 17/19, que
alicerça a proteção de dados pessoais como
direito fundamental. Em carta conjunta à
Câmara dos Deputados, as entidades pedem
celeridade na análise da PEC. 
 
 
PEDIDO DE CELERIDADE DA PEC 17/19

 
EMPREGO 
 
Pesquisa da FecomercioSP aponta que varejos
de vestuário e calçados perderam 36 mil
empregos no Estado de São Paulo desde o início
da pandemia. No total, o comércio paulista
fechou o período com 9.894 vagas a menos. A
Entidade defende medidas de amparo às
empresas para reverter quadro. 
 
DESEMPREGO NA PANDEMIA 
 

 
MEIO AMBIENTE 
 
Em prol da sustentabilidade, a FecomercioSP
recebe o evento Viva a Mata! 2021, do SOS
Mata Atlântica, nos dias 27 e 29 de maio. Com
o tema “Nosso tempo mais verde”, o encontro
contará com o presidente do Conselho de
Sustentabilidade, José Goldemberg, além de
especialistas. Participe! 
 
EVENTO VIVA A MATA! 2021 
 

 
 EMPREENDEDORISMO 
 
Com o objetivo de impulsionar pequenas
empresas, a FecomercioSP e o Sebrae-SP
realizam, na próxima quinta-feira (27), o
webinário Benefícios do Empreenda Rápido.
Especialistas falarão sobre as vantagens do
programa, parceria entre as entidades e o
governo estadual. 
 
VANTAGENS DO EMPREENDA RÁPIDO

 
A FecomercioSP solicita ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que sancione com vetos o PL que
institui o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) de 2021 na cidade. O projeto permitirá aos
contribuintes da capital paulista a regularização de débitos tributários gerados com a prefeitura até o
fim do ano passado. No entanto, a Entidade, que participou ativamente da tramitação do projeto com
defesa de melhorias, sugere o veto a alguns pontos. 
PPI: FECOMERCIO-SP PEDE VETOS EM MUDANÇAS QUE PREJUDIQUEM CONTRIBUINTES NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL 
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Com o aquecimento da economia e a alta da inflação, o Federal Reserve (Fed), o banco central dos
Estados Unidos, sinalizou que uma mudança de política monetária deve estar mais próxima do que se
imaginava. Com isso, o programa de compra de títulos públicos e privados pode estar com os dias
contados. Além de analisar as potenciais consequências do fim desta política, o Economix explica o que
abalou o mercado de criptomoedas em todo o mundo na semana passada. No cenário nacional, o
programa destaca o recorde na arrecadação de impostos em abril, a Medida Provisória (MP) da
privatização da Eletrobras e uma possível recuperação econômica desigual entre as regiões do País. 
MUDANÇAS À VISTA NA POLÍTICA MONETÁRIA DOS EUA 
 

 
Neste episódio, Diego Schiano, diretor da Havanna no Brasil, fala sobre as razões que fizeram a marca
crescer 30% no Brasil em 2020, os desafios da migração para o ambiente digital, os modelos de
parceria, a diversificação de modelos de negócio e as expectativas para 2021. 
HAVANNA: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA 
 

 
O Brasil tem uma possibilidade enorme de desenvolvimento sustentável e diferenciado do restante do
mundo, tendo como base as suas capacidades energética e de produtividade agrícola. Isso abre várias
portas para as atuações dos setores público e privado em busca de uma economia mais circular e
condizente com as adversidades que se impõem, como a emergência climática. É o que explica o diretor
de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, Jorge Soto, em entrevista ao UM BRASIL, uma realização
da FecomercioSP. Assista! 
ECONOMIA CIRCULAR É RESPOSTA POSSÍVEL CONTRA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA 
 

 
Em artigo publicado na Forbes Online, Vitor Magnani, coordenador-executivo do Conselho de Comércio
Eletrônico (CCE) da FecomercioSP, destaca a campanha Logística Sem Papel, em parceria com entidades
de representação de e-commerce e logística. No texto, Magnani destaca a necessidade de
desburocratizar o processo de entregas de mercadorias vendidas pela internet e pelo varejo físico, a
fim de reduzir a impressão de documentos e obrigações tributárias acessórias que poderiam ser
digitalizados. 
O PAPEL IMPRESSO AINDA É REGRA NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 
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Reportagem publicada no site da Revista PB, um realização da FecomercioSP, mostra como uma Parceria
Público-Privada (PPP) que envolve a sociedade civil, o governo do Estado de São Paulo e grandes
empresas está viabilizando a construção da nova fábrica de imunizantes do Butantan, que, após sua
conclusão em janeiro de 2022, terá capacidade para produzir 100 milhões de doses de vacina contra o
covid-19. 
VACINA A SEIS MÃOS 
 
 

SIGA A FECOMERCIO-SP
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