
Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2020 – 32ª edição

Boletim 
FecoméRcio RJ

Especial Coronavírus  
Como o setor pode reagir

Este boletim reúne informações e dicas fundamentais para ajudar sua empresa a enfrentar esse 
momento de crise gerado pela propagação do novo coronavírus (COVID-19). 

A Fecomércio RJ está empenhada em apoiar o setor como um todo, a partir de orientações e 
notícias de interesse de todos os empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado 
do Rio de Janeiro. Estamos juntos!

NOTÍCIAS DO SETOR

CRÉDITO

AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 600 SERÁ LIBERADO SÓ NO FIM DO MÊS PARA INSCRITOS APÓS O DIA 11
Quem se inscreveu para ter direito ao auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal e não recebeu ainda o pagamento pode demorar para 
ser contemplado com o benefício. Isso porque a Dataprev recebeu da Caixa Econômica Federal os cadastros concluídos entre os dias 11 e 17 de 
abril apenas no último sábado (18). A previsão é que todas as análises sejam feitas e encaminhadas de volta ao banco até a noite desta 
sexta-feira (24). Depois disso, a instituição ainda precisará de três dias úteis para processar o crédito.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

70% DOS BRASILEIROS PERDERAM RENDA COM PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, APONTA GOOGLE
O impacto do isolamento social e o fechamento do comércio já começa a ser visto na economia doméstica. Uma pesquisa do Google com 1.500 
pessoas mostra que quase metade delas sentiu um grande impacto negativo na renda. Olhando pelo outro ângulo, apenas três em dez das 
pessoas responderam que não tiveram nenhum impacto em suas receitas, pelo menos até agora. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA LINHA DE CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira (22) um programa especial de crédito para micro e pequenas empresas, no valor total de R$ 
15,9 bilhões. O Projeto de Lei 1.282/20, oriundo do Senado, cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe), que concede crédito mais acessível às microempresas, com faturamento bruto anual de até R$ 360 mil, e empresas de pequeno 
porte, cujo faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Como foi modi�cado pelos deputados, o texto volta para análise do Senado. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL DIZ QUE REABERTURA DO COMÉRCIO SÓ OCORRERÁ APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA
Após uma reunião por videoconferência com os secretários de Saúde e de Desenvolvimento Econômico, nesta quinta-feira (23), o governador 
Wilson Witzel a�rmou que só vai autorizar a reabertura do comércio após a inauguração dos hospitais de campanha que estão sendo construídos 
para o combate ao coronavírus. Embora não tenha estipulado uma data, ele disse que essas unidades de saúde estão "em fase �nal de 
conclusão". Na quarta-feira (22), O GLOBO revelou que o Palácio Guanabara estuda a reabertura de shoppings e do comércio de rua em horários 
alternados e com limite de pessoas por estabelecimento. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EQUIPE ECONÔMICA ACHA QUE AMPLIAR O GASTO PÚBLICO NA SAÍDA DA CRISE ELEVA MUITO O RISCO
Um integrante do Ministério da Economia acha que o Plano Pró-Brasil ainda é embrionário, mas pode se transformar em uma crise se a Casa Civil 
aprofundar a ideia de uma recuperação �nanciada com muito dinheiro público. 
(Fonte: O Globo/ Míriam Leitão). CONFIRA AQUI!

RECUPERADOS DE COVID-19 NO RIO CHEGAM A 48% DOS PACIENTES
O número de pacientes recuperados da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, chega a 48% dos 3.656 casos con�rmados até o 
momento na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o último balanço do Painel Rio Covid-19 da Prefeitura, divulgado nesta quarta-feira (22), 1.775 
pessoas conseguiram se recuperar da doença. Na capital �uminense, 303 pessoas morreram em função da Covid-19. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!
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DEMANDA POR BENS E SERVIÇOS CAIU 92% NO RIO
Um levantamento inédito do Instituto Fecomércio RJ (IFec) com empresários do setor de comércio e serviços do Rio de Janeiro revela que 92% 
dos entrevistados disseram que a demanda por bens e serviços caiu desde o início da pandemia do coronavírus, em comparação com fevereiro. 
(Fonte: O Globo/ Lauro Jardim). CONFIRA AQUI!

QUASE METADE DO SETOR DE COMÉRCIO JÁ ADERIU À REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO
De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, 48,4% dos empresários do setor de comércio e 
serviços já reduziram proporcionalmente a jornada de trabalho e salário. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

ECONOMIA DO RIO SOFRE IMPACTO COM A PANDEMIA DA COVID-19
A pandemia do novo coronavírus gerou crise em todo o mundo com re�exos diretos na Economia. Por conta disso, a Secretaria Estadual de 
Fazenda do Rio, por meio da Coordenadoria de Estudos Econômico-Tributários (CEET), ligada à Subsecretaria de Receita, fez estudo para apontar 
impactos da Covid-19 na atividade econômica do estado. As medidas de isolamento social causaram prejuízo principalmente no varejo de 
vestuário e calçados, com retração de 75,9% nas receitas. Restaurantes, bares, padarias e lanchonetes também perderam. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SEBRAE FECHA PARCERIA COM MAGALU PARA DIGITALIZAR PEQUENAS EMPRESAS
O Sebrae anunciou uma nova parceria com a varejista Magazine Luiza. O acordo prevê que a entidade irá ajudar empreendedores a utilizar a 
plataforma Parceiro Magalu, que digitaliza a operação de pequenos varejistas, integrando suas lojas ao marketplace da companhia. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

APESAR DE ESTUDAR REABRIR SHOPPINGS, GOVERNO DO ESTADO BRIGA NA JUSTIÇA PARA MANTÊ-LOS FECHADOS
Apesar de estudar nos bastidores a reabertura de parte do comércio e shoppings, �exibilizando as regras de isolamento social, o governo do 
Estado briga na Justiça para que os shoppings permaneçam fechados, pelo menos até o próximo dia 30 de abril. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COMPANHIAS VÃO INCORPORAR HOME OFFICE PARCIAL OU INTEGRAL APÓS CRISE
Mais de 70% das empresas de todos os setores da economia brasileira esperam que as novas práticas de home o�ce adotadas durante a 
pandemia permaneçam, integral ou parcialmente, após a crise da Covid-19 passar. Na indústria, essa percepção alcança quase 80% das 
companhias, e em serviços, 89%. O comércio é o setor que menos espera a permanência das mudanças. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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