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A sanção com vetos da Lei 14.195/2021, consequência da MP 1.040/2021, é positiva ao trazer uma série
de medidas que promovem a melhoria do ambiente de negócios no Brasil, bem como a posição do País
na classificação do Doing Business. A FecomercioSP, que defende as bandeiras de desburocratização e
simplificação de procedimentos para empresas, contribuiu ativamente durante a tramitação da proposta,
com sugestões de melhorias ao texto e participação em audiência pública. 
SANÇÃO DE LEI DE MELHORIA DE AMBIENTE DE NEGÓCIOS DESBUROCRATIZA E SIMPLIFICA PROCEDIMENTOS
PARA EMPRESAS 
 
 

 
A FecomercioSP integra um grupo de cerca de 70 entidades que assinaram um manifesto ao Congresso
e a líderes partidários pedindo o adiamento da apreciação do PL 2.337/2021, da “segunda fase da
Reforma Tributária”. Ainda que haja vários problemas na atual legislação tributária, a análise do PL é
inoportuna e representa uma inversão de prioridades neste momento de pandemia. A Federação segue
atuando em conjunto com o Poder Público para que o PL não prospere. 
FECOMERCIO SP E ENTIDADES SE MANIFESTAM CONTRA RETROCESSOS DA REFORMA DO IR E PEDEM FOCO DAS
AUTORIDADES NA SUPERAÇÃO DA CRISE SANITÁRIA 
 
 

 
O Conselho de Assuntos Tributários solicitou ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a implementação
de novas medidas tributárias para evitar mais prejuízos econômicos aos contribuintes paulistanos. A
Federação defende a prorrogação da validade das certidões conjuntas negativas de débitos e das
certidões conjuntas positivas com efeitos de negativa emitidas pela Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo e a suspensão de débitos e inscrição em dívida ativa, a fim de
contribuir para a regularidade fiscal das empresas. 
FECOMERCIO SP SOLICITA NOVA PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS TRIBUTÁRIAS NA CAPITAL PAULISTA PARA MANTER
A REGULARIDADE FISCAL DAS EMPRESAS 
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LGPD

A FecomercioSP, em parceria com a Opice
Blum Academy, realizará o evento LGPD:
Como Adequar sua Empresa e Evitar as
Sanções. O encontro, além de contar com a
presença de especialistas, terá case de uma
empresa que já passou pela adaptação à LGPD
e compartilhará os seus aprendizados. 
Dia 9 de setembro, das 8h30 às 12h. 
 
 
FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI 
 

 
VAREJO 
 
A FecomercioSP apoia a edição de 2021 do
Latam Retail Show, que tem como tema o
consumo e o varejo na sociedade 5.0. O
evento será online, de 14 a 16 de setembro,

 
COMÉRCIO EXTERNO 
 
 
Neste episódio do podcast Mercado &
Perspectivas, Samia Sleiman Raya, diretora
comercial da Vendemmia Internacional, fala
sobre os desafios logísticos no comércio
exterior em tempos de pandemia, analisa o
ambiente tributário brasileiro no contexto
internacional e trata das expectativas para
2022. 
 
VENDEMMIA: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A
RETOMADA 
 

 
IMPACTO SOCIAL 
 
A Federação apoia o programa Fal.co, que
viabiliza projetos de impacto social em
periferias e favelas no Brasil. Em
contrapartida, os participantes terão uma série

 
 

 
A FecomercioSP e entidades signatárias da campanha Logística Sem Papel, que visa a desburocratizar
a entrega de mercadorias pelo e-commerce e simplificar o transporte de cargas fracionadas,
realizaram reunião com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, na última semana, para
apresentar os pleitos em torno da digitalização e da integração de obrigações acessórias decorrentes
destas atividades econômicas. As entidades seguem atuando em parceria com os Estados, no sentido de
sensibilizar a administração local para a importância de reduzir a burocracia em torno da economia
digital. 
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com líderes nacionais e internacionais dos
setores de consumo e do varejo, que irão
debater o impacto das novas tendências de
consumo. 
 
 
LATAM RETAIL SHOW 2021 
 
 

de encontros com empresários de diversos
segmentos do mercado que integram o
conselho da ONG Gerando Falcões. 
 
 
 
FECOMERCIO SP APOIA PROGRAMA FAL.CO 
 
 
 

 
Em artigo, originalmente publicado no jornal O Estado de S. Paulo, o presidente do Conselho de
Emprego e Relações do Trabalho da FecomercioSP, José Pastore, analisa os desafios e caminhos para
lidar com o desemprego e com a necessidade de qualificação da mão de obra. 
QUALIFICAÇÃO É A CHAVE PARA LIDAR COM O DESEMPREGO, O DESALENTO E A INFORMALIDADE 
 
 

 
Neste episódio, Antônio Lanzana comenta os fatores que pressionam a inflação; os possíveis efeitos da
crise hídrica – a pior dos últimos 90 anos; as razões de o real estar tão desvalorizado; e o risco fiscal
para 2022. No âmbito político, Paulo Delgado detalha a tensão entre os Poderes; a reforma política
aprovada pela Câmara e o que esperar agora, uma vez que o texto está no Senado; e as manifestações
programadas para o dia 7 de setembro. E sobre o cenário internacional, André Sacconato analisa as
atuais crises enfrentadas pelos Estados Unidos: inflação, variante delta e caos na saída do
Afeganistão – fator esse que, além de ser um ponto de inflexão na presidência de Joe Biden, abre espaço
para a China projetar o seu poder na região. 
INFLAÇÃO E CRISE HÍDRICA; TENSÃO ENTRE OS PODERES; E O RISCO DA VARIANTE DELTA NOS EUA 
 
 

 
Menos carne no prato, sacolas de mercado mais leves, salários que terminam antes do fim do mês. Estes
são alguns retratos dos efeitos perversos da inflação na vida dos brasileiros. De acordo com o IPCA-15,
prévia do indicador oficial, a inflação atingiu, no acumulado de 12 meses até agosto, 9,3%, patamar
muito superior ao teto da meta do Banco Central. Para além dos números, esta edição do Economix se
debruça sobre os impactos sociais da escalada inflacionária na vida dos brasileiros. O episódio também
analisa as expectativas mais modestas do mercado com a economia dos Estados Unidos e as
dificuldades decorrentes do recrudescimento da pandemia na Ásia. 
PAÍS EMPOBRECIDO: OS IMPACTOS SOCIAIS DA INFLAÇÃO 
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Ganhando espaço no Congresso e mobilizando as redes sociais, a Reforma Política que altera as regras
eleitorais para 2022 esteve a ponto de implementar uma etapa de verificação impressa na apuração
dos votos, além de incluir no jogo o sistema do “distritão”. Apesar de ambas as propostas não terem
avançado, a Câmara aprovou a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais –
derrubadas em 2017 e cujo fim é tido como uma vitória para a governabilidade. O Canal UM BRASIL,
uma realização da FecomercioSP, reuniu três cientistas políticas para debater os desafios desta
reforma. 
FEITA A PORTAS FECHADAS, REFORMA POLÍTICA TRAZ RETROCESSOS 
 
 

SIGA A FECOMERCIO-SP

              

Veja como nós tratamos os seus dados pessoais em nosso Aviso Externo de Privacidade.
 

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails. 
 

Para esclarecer dúvidas ou enviar sugestões, entre em contato com o ri@fecomercio.com.br. 
 
 

 
Como a pandemia afetou a lógica de ocupação dos principais centros de negócio do Brasil e como esta
mudança interfere nos entornos? Estes são os destaques do podcast da PB, que repercute a matéria
“Metrópole às avessas”, divulgada na edição de número 464. 
REFLEXOS DO HOME OFFICE 
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