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A FecomercioSP segue acompanhando a tramitação do PL 2337/21, conhecida como “segunda fase da
Reforma Tributária”, recentemente aprovada na Câmara dos Deputados. O texto, que seguiu para o
Senado Federal, é prejudicial aos contribuintes, por isso, a Federação mantém posicionamento
contrário à aprovação do PL, reforçando a importância de se priorizar a aprovação de uma Reforma
Administrativa ampla e sem exceções, que reduza o tamanho do Estado e, consequentemente, a carga
tributária. Além disso, a Entidade defende que tanto o governo quanto o Congresso deveriam trabalhar
alinhados em busca da simplificação do sistema tributário vigente; da segurança jurídica do
contribuinte; da desburocratização das obrigações acessórias; e da desoneração das exportações e
dos investimentos.  

 

 
A FecomercioSP manifestou ao BNDES apoio a pleito para aumentar do limite de crédito concedido ao
Desenvolve SP – o Banco do Empreendedor, apresentado pela instituição paulista anteriormente. O
crédito é o mais importante e eficaz mecanismo de auxílio à retomada das atividades empresariais. A
Federação solicitou à empresa pública que atenda ao pedido do Desenvolve SP, para que o banco paulista
possa seguir atuando pela reconstrução socioeconômica. 

 

 
A FecomercioSP realizou, na última semana, em parceria com a Opice Blum Academy, o evento LGPD:
Como Adequar sua Empresa e Evitar as Sanções. O encontro reuniu especialistas que, na ocasião,
deram orientações e tiraram dúvidas das empresas sobre a aplicação correta da LGPD e como evitar as



NEGÓCIOS
 

A FecomercioSP participou do fórum da
Comissão de Economia Digital, da ICC Brasil,
para debater o avanço das negociações de
comércio eletrônico no âmbito da Organização
Mundial do Comércio (OMC). Representantes
da Federação puderam abordar o tratamento
que as Micros, Pequenas e Médias Empresas
(MPMEs) do e-commerce têm na OMC e se o
de minimis consta na agenda. 

FECOMERCIOSP PARTICIPA DE FÓRUM COM OMC 
 

NEGÓCIOS

Empreendedores já podem usar assinatura
eletrônica gratuitamente no processo de
abertura de empresa por meio do Balcão
Único. Para a FecomercioSP, a medida, em
vigor desde 30 de agosto deste ano, é avanço
na melhoria do ambiente de negócios na
cidade de São Paulo. 

ASSINATURA ELETRÔNICA DO BALCÃO ÚNICO 
 

INSTITUCIONAL 

A aplicação da LGPD nas relações trabalhistas
é o tema principal do Tome Nota deste mês,
publicação da FecomercioSP. O boletim traz,
ainda, informações sobre a dispensa da EFD-
Reinf para algumas empresas, além dos
destaques da recém-aprovada lei que
desburocratiza o ambiente de negócios. 

TOME NOTA: LGPD, DESBUROCRATIZAÇÃO E MAIS 

 

STARTUPS

O mercado imobiliário inovou nas áreas de
construção, aquisição, viabilidade de projetos
e serviços de reforma por meio das chamadas
“proptechs” e “construtechs”. Atualmente,
existem 839 startups do setor ativas no Brasil
em 2021, alta de 19,3% em comparação ao ano
passado. 

INOVAÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO

penalidades previstas, que já estão em vigor. O conteúdo na íntegra pode ser assistido aqui: 
 
LGPD REQUER IMPLANTAR OU REVER POLÍTICA INTERNA DA EMPRESA; ENTENDA 
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Em entrevista à Revista Problemas Brasileiros (PB), Steven Levitsky, autor do best-seller Como as
democracias morrem, faz uma análise sobre o cenário político do Brasil. Na conversa, ele diz não
considerar saudáveis a participação das Forças Armadas na política e a postura do presidente, mas
ressalva que “existe uma grande chance de a democracia brasileira sobreviver”. 

TENSÃO POLÍTICA 

 

Em podcast da PB, Tatiana Prazeres, pesquisadora na Universidade de Negócios Internacionais e
Economia, em Pequim, debate as relações entre Brasil e China. A conversa trata das oportunidades de
cooperação, as particularidades dos modelos político e econômico e o impacto de projetos como
Cinturão e Rota da Seda (Belt and Road Iniciative). 

ELOS ENTRE BRASIL E CHINA 

 

Em entrevista exclusiva ao site da revista PB, Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência
Internacional, afirma que a série de retrocessos legais e institucionais ainda prejudicam o País a
superar a corrupção no Brasil. 

BRUNO BRANDÃO 

 

Sem dar trégua, a inflação atingiu, em 12 meses até agosto, 9,68%. Com isso, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ameaça avançar à casa dos dois dígitos, cenário visto pela última
vez entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016. Além da pressão inflacionária, o Economix destaca a
alta de 1,2% do comércio varejista em julho, quarto resultado positivo mensal consecutivo. O episódio
também analisa o enfraquecimento da geração de empregos nos Estados Unidos e a situação da dívida
da incorporadora chinesa Evergrande. 

INFLAÇÃO: A AMEAÇA DOS DOIS DÍGITOS 
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No último episódio do podcast Mercado & Perspectivas, Rodrigo Varela, diretor da rede Divino Fogão,
fala sobre a aceleração digital da empresa em tempos de pandemia, a reestruturação dos negócios para
atender ao mercado online e o projeto de dark kitchens, as cozinhas voltadas apenas ao sistema
delivery. 

DIVINO FOGÃO: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA 

 

Em um período no qual as pessoas cobram posicionamento uma das outras e as redes sociais são
inundadas de opiniões, o jornalismo convive com tentativas – manifestadas, inclusive, por autoridades –
de desqualificá-lo, graças a reportagens que desagradam os mais distintos grupos organizados. Contudo,
mesmo sob ataques, o compromisso com os fatos e o espaço para a pluralidade de ideias formam não
apenas a base de sustentação da imprensa independente, como também da democracia de qualquer
nação. Assim avaliam o papel da imprensa na atualidade, em debate promovido pelo UM BRASIL, uma
realização da FecomercioSP, o diretor de redação da Folha de S.Paulo, Sérgio Dávila, e a editora de
Diversidade e ex-ombudsman do mesmo jornal, Flavia Lima. 

JORNALISMO INDEPENDENTE É IMPRESCINDÍVEL À DEMOCRACIA  

 

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. 
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