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A FecomercioSP segue atuando contrária ao PL 2.337/21, conhecido como “segunda fase da Reforma
Tributária”, do governo federal. Mesmo o texto tendo sofrido diversas alterações, o projeto ainda
resultará em aumento da carga tributária. Cálculos da Federação mostram que, em um cenário
otimista, este aumento será de 39,2% para as empresas. A FecomercioSP defende que o PL não
prospere e, prioritariamente, seja debatida uma ampla Reforma Administrativa. 
AVANÇO DA REFORMA TRIBUTÁRIA REPRESENTA RISCO A CONTRIBUINTES E MAIS UM ENTRAVE PARA
INVESTIMENTOS 
 
 
TEXTO ATUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA PRESERVA O AUMENTO DA CARGA E NÃO ASSEGURA O PORCENTUAL DE
REDUÇÃO DO IRPJ PROMETIDO PELO RELATOR 
 

 
A FecomercioSP inaugurou, na última semana, um novo órgão de trabalho com o propósito de
contribuir para a melhoria do ambiente empresarial com base no tripé “responsabilidades social,
ambiental e de governança”. Liderado por Luiz Maia, o Comitê ESG é formado por especialistas,
empresas e entidades que, em conjunto, irão atuar nos eixos de orientação e representação em torno
da temática. 
COMITÊ ESG É INAUGURADO COM GRANDES “PLAYERS” DO MERCADO 
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LGPD

O Comitê Proteção de Dados reúne empresas e
a diretora da ANPD, Miriam Wimmer, para
debater as medidas de fiscalização e sanções
administrativas LGPD. 
 
 
DIRETORA DA ANPD ESCLARECE LEGISLAÇÃO 
 

 
SUSTENTABILIDADE 
 
Gustavo Junqueira, presidente da Investe SP,
comenta, em reunião do Conselho de
Sustentabilidade, que o Estado de São Paulo
estuda formas de promover e incentivar a
prática de ESG. 
 
 
 
ESTADO DE SÃO PAULO ESTUDA PROMOVER ESG 
 
 

 
ECONOMIA

Pesquisa inédita da FecomercioSP mostra que
o Ticket Médio Familiar das famílias paulistas
teve elevação em 2020 durante a pandemia.
Com isso, foram gastos, em média, 1,9% a
mais mensalmente no varejo em 2020 do que
em 2019. 
 
TICKET MÉDIO FAMILIAR (TMF) AUMENTA EM 2020 
 
 

 
NEGÓCIOS 
 
O Conselho de Sustentabilidade e
representantes empresariais apresentam
pleitos da iniciativa privada ao Inmetro, sobre
as ações fiscalizatórias nos pontos de venda
em ambientes físicos e virtuais. 
 
PLEITOS AO INMETRO 
 
 

 
TURISMO 
 
O turismo nacional faturou R$ 10,2 bilhões
em junho, alta de 47,3% na comparação com
2020, conforme aponta levantamento da
Federação. Entretanto, nos primeiros seis
meses do ano, o setor registrou diminuição de
R$ 1,9 bilhão no faturamento. 
 
TURISMO DOMÉSTICO DE LAZER É AMPLIADO 
 
 
 

 
COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 
O Carnê ATA tem consolidada as informações
referentes à admissão e à exportação
temporárias de mercadorias, que, para a
FecomercioSP, tornou a norma mais clara e
objetiva. A mudança, em vigor desde 1º de
agosto, tem respaldo da Instrução Normativa
2.036 da Receita Federal. 
 
DOCUMENTO FACILITA PROCESSOS NAS ADUANAS  
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Apesar das dificuldades econômicas, levantamento da FecomercioSP mostra que o varejo ampliado, os
serviços e a indústria, observando o primeiro semestre de 2021, já recuperaram, ao menos, as perdas
decorrentes da pandemia. 
O turismo, por outro lado, ainda amarga resultados desanimadores. O Economix avalia o desempenho e
traça perspectivas para os setores, levando em conta as incertezas da variante delta do coronavírus. 
O episódio também destaca o resultado positivo do Índice de Atividade Econômica do Banco
Central  em junho e na primeira metade do ano. Entre os assuntos internacionais, a última edição
discorre sobre a mudança do comportamento do consumidor dos Estados Unidos e a sinalização do fim
do programa de estímulos do banco central daquele país. Um artigo do investidor George Soros sobre
o presidente da China, Xi Jinping, também é tema do episódio. 
VAREJO, SERVIÇOS E TURISMO: DESEMPENHO EM NÚMEROS 
 
 
 

 
Confira mais um episódio do Mercado & Perspectivas com Plínio Pereira, vice-presidente de Operações
da DHL Supply Chain no Brasil. Na conversa, ele fala sobre as transformações e as tendências da
cadeia logística em tempos de pandemia global.  
DHL SUPPLY CHAIN: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA 
 
 
 

 
Questionada por alguns grupos se ainda é coerente com os tempos atuais ou se já não estaria
ultrapassada, a Constituição brasileira de 1988 não é, de fato, uma realidade, mas uma
probabilidade. Isto é, pode ou não ser aplicada. Inclusive, de acordo com Joaquim Falcão, jurista,
professor de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV) e imortal da Academia Brasileira de Letras
(ABL), a maior parte do território nacional, desde sempre, convive apenas com uma implementação
parcial da Lei Maior do País. Em entrevista ao UM BRASIL, Falcão afirma que o “sonho da Constituição
não é uma realidade”. Na verdade, segundo ele, a Carta Magna é um ideal que não deve ser confundido
com o Brasil real.  
SONHO DA CONSTITUIÇÃO NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM REALIDADE DO BRASIL 
 
 
 

 
Lar de 50 milhões com idade entre 15 e 29 anos, o Brasil se vê diante de um “bônus demográfico”
subaproveitado, o que vem gerando uma aguda frustração na juventude em relação ao trabalho,
principalmente os mais qualificados. A satisfação dos jovens, que já piorava desde a recessão, se
agravou com a pandemia.  Dados mostram uma geração que se considera mais “desanimada” em
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relação aos futuros profissional, intelectual e de qualidade de vida que o País pode oferecer. O
quadro configura o que já vem sendo chamado de “fuga de cérebros” há algum tempo, uma vez que
quase metade (47%) dos jovens brasileiros entrevistados gostaria de sair do País para tentar uma vida
melhor no exterior. 
JUVENTUDE EM DESENCANTO 
 
 
 

 
À Problemas Brasileiros, Manoel Fernandes, sócio-diretor da consultoria Bites, esmiuça as narrativas
das bolhas bolsonaristas nas redes sociais e como elas conseguiram chegar ao debate público, além de
situar o posicionamento das forças capazes de vencê-las. Segundo ele, até agora, o atual presidente,
Jair Bolsonaro, está em vantagem: reúne, sozinho, quatro vezes mais pessoas em seus perfis do que
Lula, do PT – que, em 2022, tentará voltar ao poder após 11 anos. 
ENTREVISTA: MANOEL FERNANDES, SÓCIO-DIRETOR DA CONSULTORIA BITES 
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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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