
Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2020 – 124ª 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

SCORES DE CRÉDITO PIORAM NA PANDEMIA; ENTENDA COMO OS BIRÔS TE AVALIAM E SAIBA CONSULTAR SUA NOTA
Você pode não saber ou se lembrar, mas o seu comportamento �nanceiro é avaliado de perto por algumas empresas e você recebe uma nota por 
isso. Essa pontuação, que pode te ajudar ou atrapalhar quando você pede um empréstimo, é o chamado score de crédito. Mas como �cou essa 
avaliação durante a pandemia? 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

NOVAS LEIS DO RIO AJUDAM O BOLSO NA PANDEMIA, DE DESCONTO NAS ESCOLAS A CANCELAMENTO DE CONTRATOS
A pandemia do coronavírus criou situações inesperadas para consumidores e empresas e fez com que relações de consumo fossem repensadas. 
Voos e viagens precisaram ser cancelados, aulas presenciais foram substituídas por transmissões virtuais, entregas se tornaram mais populares 
e boa parte da população perdeu sua fonte de renda total ou parcialmente. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO E ESTADOS AVANÇAM EM NEGOCIAÇÃO PARA IVA NACIONAL, MAS AINDA HÁ PONTOS PENDENTES
Apesar de ter enviado ao Congresso Nacional uma proposta para uni�car apenas os tributos federais sobre o consumo – PIS e Co�ns, que se 
fundiriam na Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) –, o governo segue em conversações com os estados para criar um 
imposto nacional, que inclua os tributos estaduais e municipais. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BRASIL PODE TER MAIOR TRIBUTAÇÃO SOBRE CONSUMO DO MUNDO COM PROPOSTA DE REFORMA DE GUEDES
Se a proposta de reforma tributária encaminhada pelo Executivo ao Congresso nesta semana for aprovada, o Brasil poderá chegar a uma 
tributação entre 33% e 35% sobre o consumo, a maior taxa do mundo, segundo simulações de especialistas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TRÊS NOMES GANHAM FORÇA PARA SUBSTITUIR NOVAES NA PRESIDÊNCIA DO BB. SAIBA QUEM SÃO
O governo busca uma solução interna para substituir Rubem Novaes na presidência do Banco do Brasil (BB). Ele pediu demissão na sexta-feira, 
surpreendendo o mercado. Segundo auxiliares do ministro da Economia Paulo Guedes, o executivo teria alegado cansaço e desejo de voltar ao 
Rio. A ideia da equipe econômica é evitar descontinuidade e fechar portas para indicação política. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-19 AVANÇA PELO ESTADO DO RIO E AFLIGE ATÉ AS ÁREAS RURAIS
Paulo César Correa Dias, de 50 anos, planta os cravos que colherá daqui a seis meses ainda cansado dos dez dias de internação na Santa Casa de 
Bom Jardim, no interior do estado. Quase morreu de Covid-19, relata ele, ainda assustado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO VOLTA A APRESENTAR TENDÊNCIA DE ALTA NAS MORTES POR COVID-19 APÓS QUASE DOIS MESES
O estado do Rio de Janeiro voltou a apresentar tendência de alta no número de mortes por Covid-19. A situação não ocorria desde 4 de junho. 
Nestes 51 dias, o estado �uminense variou entre estabilidade e queda, mas na maior parte do tempo houve diminuição na média de óbitos. No 
sábado, o país registrou a maior média móvel de mortes desde o início da pandemia no país, com 1.097 óbitos diários nos últimos sete dias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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RESULTADOS PÍFIOS NA POLÍTICA DE EMPREGO E DE QUALIFICAÇÃO
Subiu para 12,7 milhões o total de desempregados, segundo a contagem de maio do Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE). Esse 
número equivale à população de São Paulo, maior cidade do país ou, ainda, à soma dos que habitam Rio, Salvador e Brasília. As pesquisas, 
obviamente, não conseguem captar todos os efeitos da devastação no mercado de trabalho, provocados por longo período recessivo e agravados 
na pandemia. E, pior, nada indica mudança do quadro no curto prazo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DEVE PUXAR A RETOMADA ECONÔMICA EM NITERÓI
Depois de amargar mais de três meses com as portas fechadas, o setor de comércio e serviços em Niterói volta à ativa e mostra que pode ser a 
mola propulsora da retomada econômica na cidade. Prova disso é que, mesmo com a crise provocada pelo novo coronavírus — o que levou ao 
fechamento de centenas de lojas na cidade — , a participação do município no índice do Imposto Sobre Mercadorias e Serviços (ICMS), no 
primeiro semestre, cresceu 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado, em meio a uma retração de 6,1% no estado e de 2,5% na capital. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FRANQUIAS CORTAM TAXAS E VIRAM OPÇÃO PARA QUEM PERDEU EMPREGO E QUER EMPREENDER. VEJA RISCOS E OPORTUNIDADES
Em momentos de desemprego alto como o atual, muitos demitidos �cam atraídos pela ideia de usar os recursos da rescisão de contrato para virar 
seu próprio patrão, ainda mais quando a disputa por uma nova vaga é cada vez mais acirrada.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FESTA DE RÉVEILLON NO RIO TERÁ FORMATO DIFERENTE AINDA A SER DEFINIDO, GARANTE PREFEITURA
Diante da impossibilidade de realizar shows e receber milhões de pessoas na praia de Copacabana no �m deste ano, por conta da pandemia do 
novo coronavírus, a Riotur estuda novos formatos de réveillon, "mais virtual e descentralizado", para a cidade. A prefeitura garante que o evento 
não será cancelado, mas que terá um outro desenho, ainda a ser de�nido. Atendendo a pedidos da Associação de Hotéis, a Riotur trata como 
hipótese principal a pulverização das celebrações da chegada do novo ano pela região da rede hoteleira — com recursos visuais —, mas quer 
ampliar a sugestão, incluindo no roteiro as Zonas Norte e Oeste do município. Sem tratamento diferenciado para Copacabana, mesmo a queima 
de fogos deverá acontecer de forma igual em todas as localidades, e mais modesta. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NA CONTRAMÃO DA CRISE, A CORAGEM DE INAUGURAR UMA LOJA OU EXPANDIR OS NEGÓCIOS
Enquanto muitas empresas não conseguiram sobreviver à crise econômica provocada pelo novo coronavírus, outras estão investindo alto e 
iniciando seus desa�os na contramão da crise. Na Zona Sul, há exemplos nos segmentos de moda, gastronomia e decoração. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SEBRAE RIO LANÇA EDITAIS PARA APOIO A PEQUENOS NEGÓCIOS NA PANDEMIA
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do estado (Sebrae Rio) está com inscrições abertas para quatro editais que lançou para apoiar 
pequenos negócios no estado durante a crise provocada pela covid-19. Os editais são voltados para o fortalecimento da pani�cação e confeitaria; 
e�ciência operacional das empresas de instalações prediais, dentro da indústria da construção civil; mercado e inovação na indústria moveleira 
�uminense e reposicionamento das indústrias de moda. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

MESMO COM RETORNO ÀS EMPRESAS, 70% NÃO PRETENDEM ALMOÇAR EM RESTAURANTES
Quatro meses de quarentena mudaram radicalmente os hábitos de consumo alimentares dos brasileiros. De acordo com a terceira edição da 
pesquisa Como a Covid-19 impacta os consumidores e os negócios de alimentação, realizada pela consultoria de foodservice Galunion e pela 
Qualibest, oito em cada dez já tiveram problemas com delivery e o ato de cozinhar em casa, que ganhou força nesse período, deve permanecer 
por mais tempo, motivado principalmente pela insegurança de voltar à rotina e a queda na renda. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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