
 
LEGISLAÇÃO

A FecomercioSP encaminhou, ao Congresso
Nacional, sugestões de aperfeiçoamento ao PL
21/2020, que institui o Marco Legal da
Inteligência Artificial (IA). Além disso,
mantém diálogo com a Frente Digital. 
 
 
 
 
 
MELHORIAS PARA MARCO DA IA 

 
LGPD 
 
Desde o início de agosto, já podem ser
aplicadas multas e sanções para empresas que
descumprirem a LGPD. A FecomercioSP reuniu
especialistas no tema, em webinário, para tirar
todas as dúvidas das empresas em torno das
regras. Nesta terça-feira, dia 17 de agosto, o
Comitê Proteção de Dados se reunirá com
empresas e a diretora da Autoridade Nacional
de Proteção de Dados, Miriam Wimmer. 
 
SUA EMPRESA ESTÁ PREPARADA PARA A LGPD? 

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link

 
Previsto para ser votado na Câmara dos Deputados ainda nesta semana, o PL 2.337/21, conhecido como
“segunda fase da Reforma Tributária”, do governo federal, segue com texto que resultará em aumento
de carga tributária. O texto substitutivo final apresentado na semana passada pelo relator, o deputado
federal Celso Sabino (PSDB/PA), trouxe melhorias em relação ao original, mas, segundo cálculos da
FecomercioSP, resultará em elevação de 40,4% na carga tributária em 2022 e, em um cenário otimista,
redução da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), alcançaria 39,2%, além de trazer
inseguranças a empresários e investidores. A Federação segue atuando contrária à aprovação do PL. 
FECOMERCIO SP DETALHA OS PONTOS NEGATIVOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA EM REUNIÃO DA FRENTE
PARLAMENTAR PELO LIVRE MERCADO 
 
EM EVENTO DA FECOMERCIO SP, TRIBUTARISTAS RECHAÇAM REFORMA TRIBUTÁRIA DO GOVERNO:
“DESCALABRO” 
 

https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLkI3/LGW/5e4c/GpOrG1O6NUm/BMNv/FpUQgmduyV_/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLkI3/LGW/5e4c/GpOrG1O6NUm/BMNv/POHc5wEFSN6/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLkI3/LGW/5e4c/GpOrG1O6NUm/BMNv/HLy2Cz0S_87/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLkI3/LGW/5e4c/GpOrG1O6NUm/BMNv/OBztwZFAbJP/1/


 
 

 
NEGÓCIOS 
 
A FecomercioSP solicitou, à Câmara Municipal
de São Paulo, o fim da tramitação do PL
339/2020, uma vez que este impõe a
mercados, bares, lanchonetes, padarias e
supermercados que vendam bebidas
alcoólicas a obrigação de fiscalizar e limitar a
venda destes produtos por pessoa. 
 
 
 
 
CONTROLE DE VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA 
 
 
 

 
INTERNACIONAL

O acordo de livre-comércio entre Brasil e
Chile foi tema da reunião realizada pelo
Conselho de Relações Internacionais  da
FecomercioSP. 
O conselho também abordou a flexibilização na
negociação de acordos comerciais entre os
países do Mercosul ao longo de seus 30 anos
de existência. 
 
 
MERCOSUL PRECISA ATUALIZAR TARIFAS 
 

 
 
 

 
SUSTENTABILIDADE 
 
Os estabelecimentos comerciais que vendem
pilhas, baterias portáteis, baterias de
chumbo-ácido e eletroeletrônicos, por meio
de loja física ou online, são obrigados a aderir
aos sistemas de Logística Reversa (LR), em
cumprimento à responsabilidade no ciclo de
vida do produto pós-consumo. O Conselho de
Sustentabilidade está acompanhando e
produzindo orientação e esclarecimentos para
as empresas. 
 
ADESÃO AO SISTEMA DE LR EVITA SANÇÕES  
 
 
 

 
CONTABILIDADE 
 
O destaque do Tome Nota de agosto é a nova
versão (1.35) do Guia Prático da Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições (EFD-
Contribuições) sobre as orientações da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins. 
 
 
 
 
 
DESTAQUES DO TOME NOTA

https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLkI3/LGW/5e4c/GpOrG1O6NUm/BMNv/HHqS_y1EJF2/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLkI3/LGW/5e4c/GpOrG1O6NUm/BMNv/NoOJJWWATbg/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLkI3/LGW/5e4c/GpOrG1O6NUm/BMNv/IoPRsow6zDU/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLkI3/LGW/5e4c/GpOrG1O6NUm/BMNv/L9g_VI_CbDn/1/


 
A economia brasileira não será como antes da pandemia, e a retomada deverá se adaptar a padrões
internacionais de sustentabilidade e à crescente adesão a práticas ESG por empresas do Brasil e do
mundo. “A pandemia foi um grande despertar sobre qual planeta almejamos, sobre qual sociedade
queremos ser e como iremos formá-la com o envolvimento de todos. É uma jornada e envolve diferentes
atores: governo, setor privado e sociedade. Esta é a nova realidade – e não há mais volta”, destaca
Luiz Maia, coordenador do novo Comitê ESG da FecomercioSP. 
AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA: AGENDA ESG É CAMINHO SEM VOLTA  
 
 
 

 
Puxado pelo custo da energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
registrou alta de 0,96% em julho, a maior taxa mensal do ano. Com isso, a despeito dos recorrentes
aumentos da taxa Selic, a inflação, no acumulado de 12 meses, atingiu 8,99%. Além do ímpeto
inflacionário conjuntural, o Economix avalia os desempenhos do varejo (-1,7%) e do setor de serviços
(1,7%) em julho, bem como os riscos em âmbito político que podem impactar a economia. O episódio
também destaca a persistente alta de preços nos Estados Unidos e o pacote trilionário de
infraestrutura aprovado no Senado daquele país. A ocupação de vagas na indústria pesada chinesa por
mulheres também é tema do programa. 
ATÉ ONDE VAI A INFLAÇÃO BRASILEIRA? 
 
 
 

 
Neste episódio, Fábio Roth, CEO da rede de lavanderias 5àsec, fala sobre a escalada digital da marca,
os planos de expansão e os novos formatos e modelos de negócio desenvolvidos durante a pandemia. 
5ÀSEC: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA 
 
 
 

 
A tecnologia 5G, próxima geração de rede de internet móvel, nada mais é do que a evolução natural das
gerações anteriores: 3G e 4G. A grande diferença é que ela não apenas vai aumentar a velocidade da
internet em cerca de 20 vezes, mas também permitirá a conexão entre pessoas, aparelhos e objetos
inteligentes. 
MUITO ALÉM DA INTERNET RÁPIDA 
 
 
 

https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLkI3/LGW/5e4c/GpOrG1O6NUm/BMNv/NvuAAqrPeSG/1/
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https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLkI3/LGW/5e4c/GpOrG1O6NUm/BMNv/EtQmfAcCtdn/1/


 
Economistas analisam como o ambiente de negócios pode se estruturar para ser um dos alicerces da
retomada do emprego, assunto de capa da edição 465 da PB. Participam do debate os professores José
Pastore e Roberto Bocaccio Piscitelli, além do economista Fábio Pina, da FecomercioSP. 
O “NÓ” DO DESEMPREGO 
 
 
 

 
A nova edição da revista PB faz uma radiografia do desemprego sob efeito das recentes crises
sanitária e econômica. E mostra que é preciso articular soluções: em fevereiro, havia 14,8 milhões de
pessoas sem trabalho, segundo estudo realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua. O presente quadro pode ser reparado, no entanto, com a desburocratização do ambiente de
negócios. 
SEM OPORTUNIDADES 
 
 
 

SIGA A FECOMERCIO-SP

              

 
Com um saldo de 14,8 milhões de desempregados, a pandemia obriga o Brasil a repensar as políticas
públicas e a fomentar a geração de novas vagas, em um momento em que o mundo do trabalho passa
por uma série de transformações decorrentes das novas tecnologias. 
Este é o cenário analisado por Hélio Zylberstajn, professor sênior da Faculdade de Economia da
Universidade de São Paulo (USP). 
METAMORFOSES DO TRABALHO 
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