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Empresário,
estamos juntos nesta luta!
Os impactos sociais e econômicos decorrentes do novo
coronavírus (Covid-19) ainda são incalculáveis em todo o
mundo. Para minimizar seus efeitos, as respostas precisam
ser ágeis e assertivas. Não à toa, com o intuito de fortalecer o
comércio de bens, serviços e turismo do Estado, a Fecomércio
MG vem atuando junto aos governos, propondo ações e
ajudando na divulgação de informações para o combate ao
Covid-19.
Entre as medidas está a elaboração desta cartilha com
orientações ao comércio, que abrangem desde as medidas de
prevenção ao novo coronavírus até dicas para a proteção e a
inovação em seu negócio.
Aproveite cada sugestão e tenha uma boa leitura!
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Como fazer a sua parte

1. O que é o novo coronavírus (Covid-19)?
O novo coronavírus (Covid-19) é uma doença infecciosa
causada por um vírus que nunca havia sido identificado em
humanos antes do surto em Wuhan, na China, no fim de
dezembro de 2019. Segundo especialistas, esse agente viral
interage com as células das mucosas da boca, do nariz e dos
olhos e, assim, causa uma doença respiratória semelhante à
gripe. Entre os sintomas mais comuns estão tosse seca, febre
e, em casos mais graves, pneumonia.
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2ª Como é transmitido?
A transmissão do Covid-19 pode acontecer de uma
pessoa que possui o vírus, com ou sem sintomas,
para outro indivíduo, principalmente por meio de:

• Aperto de mãos;
• Espirro;
• Tosse;
• Gotículas de saliva;
• Objetos ou superfícies contaminadas.
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3. Saiba como evitar a
disseminação da doença
Com a mudança de hábitos, em locais públicos e privados, é
possível reduzir a chance de proliferação do vírus causador
da doença. Não à toa, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) e o Ministério da Economia, por meio da Circular SEI
1.088/2020/ME (clique aqui e confira as dicas na íntegra),
publicaram inúmeras recomendações para que a sociedade
possa combater a expansão do Covid-19, mantendo, assim, os
empregos e as atividades econômicas. Saiba como:
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Nas empresas:

8

• Mantenha os ambientes bem arejados, priorizando janelas abertas
em vez do ar condicionado ligado;
• Disponibilize locais para lavar as mãos com frequência, com sabonete,
álcool gel 70% e toalhas de papel descartáveis;
• Redobre a atenção na limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e
banheiros. Na higienização dos ambientes, adote o uso de álcool 70%
e solução de 100 ml de água sanitária para cada 900 ml de água;
• Oriente funcionários e clientes quanto à distância mínima de dois
metros de qualquer pessoa, evitando, assim, filas e aglomeração no
estabelecimento, que facilitam o contágio por secreções expelidas ao
tossir, espirrar ou falar;
• Incentive a realização de reuniões por videoconferência;
• Cancele viagens nacionais e internacionais sem urgência;
• Se possível, promova um rodízio entre os funcionários e/ou permita
o trabalho remoto (também conhecido como teletrabalho ou home
office);
• Adote horários alternativos para a rotina dos colaboradores e
organize escalas para que evitem aglomerações, por exemplo, no
refeitório;
• Caso algum funcionário adoeça, facilite a comprovação do atestado,
evitando que ele compareça à empresa;
• Crie um comitê interno de crise, para que haja um diálogo coerente
e assertivo dentro e fora da organização;
Fique atento às legislações municipais e as orientações da autoridade
sanitária local sobre o uso obrigatório de máscaras.
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Em casa:
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• Lave as mãos com frequência até a altura dos punhos, com água e
sabão, ou então higienize com álcool gel 70%;
• Ao tossir ou espirrar, procure cobrir o nariz e a boca com um lenço
descartável ou com o braço, nunca com as mãos;
• Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas,
pois são locais sensíveis à entrada do vírus no organismo;
• Evite o contato físico, como abraços, beijos e apertos de mãos;
• Higienize com frequência os brinquedos das crianças e os aparelhos
eletrônicos de uso constante, como celular e computador;
• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como toalhas, pratos,
copos e talheres;
• Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e bem
ventilados;
• Procure dormir cerca de 8h diárias, tenha uma alimentação saudável
e faça atividade física em casa;
• Atenção! Caso esteja doente e/ou tenha dúvidas sobre os sintomas
da Covid-19, entre em contato pelo Disque Saúde 136, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou procure uma unidade
básica de saúde.
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4. Quais atividades estão
autorizadas a funcionar
em Minas?
A regulamentação das atividades empresariais
segue os decretos municipais editados pelo Poder
Executivo local. Logo, é necessário consultar as
regras do município. Já em âmbito Estadual, foi
criado pelo governo de Minas Gerais – por meio do
Decreto 47.886/2020 – o Comitê Extraordinário
Covid-19, que possui várias deliberações. Dentre
as quais, destacamos a Deliberação 17/2020, que
recomenda aos municípios mineiros a suspensão
ou potencial aglomeração de pessoas, confira
algumas restrições.
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• Eventos públicos e privados de qualquer
natureza, em locais fechados ou abertos, com
público superior a 30 pessoas;
• Atividades em feiras, observado o disposto no
inciso III do parágrafo único;
• Shopping centers e estabelecimentos situados
em galerias ou centros comerciais;
• Bares, restaurantes e lanchonetes;
• Cinemas, clubes, academias de ginástica, boates,
salões de festas, teatros, casas de espetáculos e
clínicas de estética;
• Museus, bibliotecas e centros culturais.
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Poderão funcionar nos termos da Deliberação 17/2020,
desde que a atividade intensifique as ações de limpeza;
disponibilize produtos de assepsia aos clientes; mantenha o
distanciamento entre consumidores e controle e divulgue as
medidas de prevenção à doença:
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• Indústria de fármacos, farmácias e drogarias;
• Fabricação, montagem e distribuição de materiais clínicos e
hospitalares;
• Hipermercados, supermercados, mercados, hortifrutigranjeiros,
açougues, peixarias, padarias, quitandas, centros de abastecimento
de alimentos, lojas de conveniência, de água mineral e de alimentos
para animais;
• Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e
derivados;
• Distribuidoras de gás;
• Oficinas mecânicas e borracharias;
• Restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias;
• Agências bancárias e similares;
• Cadeia industrial de alimentos;
• Atividades agrossilvipastoris e agroindustriais;
• Serviços relacionados à tecnologia da informação e de
processamento de dados, tais como: gestão, desenvolvimento,
suporte e manutenção de hardware, software, hospedagem e
conectividade;
• Construção civil;
• Setores industriais.
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Por sua vez, o Decreto Federal 10.282/2020 e suas modificações
estabelecem inúmeras atividades essenciais, indispensáveis ao
atendimento da sociedade, dentre as quais destacamos:
• Telecomunicações e internet;
• Serviço de call center;
• Distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente
ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene,
alimentos e bebidas;
• Transporte e entrega de cargas em geral;
• Serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento
de dados (data center) para suporte de outras atividades consideradas
essenciais;
• Produção e distribuição de numerário à população e manutenção
da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do
Sistema de Pagamentos Brasileiro;
• Distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de
petróleo; e
• Unidades lotéricas.
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Fecomércio MG no
enfrentamento à
pandemia

Os impactos econômicos causados pela propagação do Covid-19
são severos. No Brasil, diversos locais decretaram quarentena,
restringindo o funcionamento de atividades empresariais. Não
por acaso, segundo dados de um levantamento elaborado pela
Fecomércio MG, mais de 80% do comércio varejista e atacadista
do Estado foram afetados pela pandemia, enquanto no setor de
serviços esse percentual se aproxima de 90%. Por isso, confira
algumas das ações que a Federação tem feito para reverter os
efeitos dessa crise no setor terciário.
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• Atuação em âmbito federal, junto à Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), para buscar a
prorrogação dos tributos federais pelo prazo de 180 dias e solicitar
um programa de regularização tributária, com parcelamento dos
tributos federais pelo prazo de 120 meses e redução total de
multas e juros para todas as empresas – especialmente para as
micros e pequenas empresas, inclusive as que optam pelo Simples
Nacional – com carência inicial de 180 dias para a quitação da
primeira parcela.
• Requisição de linhas de crédito diferenciadas e de medidas de
flexibilização das relações do trabalho.
• Solicitação ao Comitê Extraordinário Covid-19, da Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), para que fosse avaliada
a possibilidade de padronizar o funcionamento do comércio de rua
em todos os municípios mineiros, destacando a importância da
manutenção das atividades essenciais, desde que observadas as
restrições e as determinações expressas na Deliberação 17/2020,
do Comitê.
• Pedido ao secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais, Fernando Passalio, de prorrogação do prazo de
recolhimento dos tributos do Simples Nacional por 180 dias para os
empresários do setor terciário. Em resposta à entidade, o governo
de Minas Gerais acatou parcialmente o pedido em relação ao ICMS
(tributo estadual) e o ISS (tributo municipal), estendendo o prazo
por 90 dias.
• Solicitação conjunta com o Colégio de Representantes dos
Contribuintes Mineiros, ao deputado estadual Bartô (Novo), para
que fosse protocolado o Projeto de Lei 1.761/2020, que prevê a
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alteração da Lei 6.763/1975. A proposição prevê a redução de
multa e juros de créditos tributários no processo administrativo
por meio da ampliação dos permissivos legais.
• Inclusão do segmento de lavanderias entre as atividades
essenciais neste momento de pandemia. O pleito, requerido
pela Federação, foi atendido por meio da Deliberação 21/2020
do Comitê Extraordinário Covid-19. A medida também abarcou
assistência veterinária e pet shops, transporte e entrega de cargas
em geral e serviços de call center.
• Manifestação conjunta com o Colégio de Representantes dos
Contribuintes Mineiros, ao governador Romeu Zema, para que
sejam implementadas medidas essenciais à sobrevivência das
empresas, tais como: adiamento do pagamento de tributos
estaduais; suspensão do pagamento dos parcelamentos fiscais
e reestruturação dos programas vigentes, admitindo-se o
reparcelamento; suspensão dos procedimentos de fiscalização
tributária pelo prazo de 90 dias; além da prorrogação dos prazos
para entrega das obrigações acessórias.
• Entrega do Plano de Funcionamento do Comércio ao governo
de Minas Gerais, constando os seguintes temas: definição da
data de retomada das atividades empresariais no Estado; revisão
da Deliberação 17/2020 do Comitê Extraordinário Covid-19;
flexibilização do horário de funcionamento de acordo com as
particularidades de cada região; adoção de atendimento exclusivo
a pessoas no grupo de risco; e obrigatoriedade da adoção de
medidas de saúde e higiene citadas na Deliberação 17/2020.
Para acompanhar todas as solicitações da Fecomércio MG, basta
acessar o portal www.fecomerciomg.org.br.
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Aspectos legais
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A rápida propagação do novo coronavírus – e seus efeitos –
requer informações precisas e atualizadas. Não por acaso, a
Fecomércio MG acompanha as medidas públicas e privadas que
afetam o setor terciário de Minas Gerais em tempos de Covid-19.
A fim de contribuir com a rotina dos empresários e facilitar a
compreensão das medidas trabalhistas e tributárias excepcionais
para o período, a entidade elaborou materiais completos sobre a
legislação vigente.
A entidade ainda disponibilizou duas minutas de aditamento do
contrato de trabalho referentes à Medida Provisória 936/2020.

Clique sobre o nome da cartilha para visualizá-la:
• O que você precisa saber sobre a MP 927/2020 – norma que
dispõe sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento do
estado de calamidade pública
• Perguntas e respostas – Medida Provisória 927/2020
• Orientações tributárias e medidas a serem adotadas durante a
pandemia
• Obrigações tributárias prorrogadas
• Perguntas e respostas – Medida Provisória 936/2020 – norma
que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares
à MP 927/2020
• Minutas de aditamento ao contrato de trabalho - referentes à
redução salarial e à suspensão do contrato trabalhista, dispostas
na MP 936/2020

21

Proteja seu negócio
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Cuide da saúde financeira
Diante da incerteza econômica em que vive o mundo, é fundamental
que você, empresário, tenha clareza de quais são os reais
efeitos da pandemia do Covid-19 na atividade da sua empresa.
Para isso, é preciso avaliar tanto os cenários macroeconômico
(comportamento do consumidor e indicadores como inflação,
juros e desemprego) quanto o microeconômico (fluxo de caixa,
capital de giro, estoques, despesas, entre outros). Desta forma, será
possível se planejar, reduzir custos e explorar novas possibilidades
de atuação. Pensando nisso, elencamos três importantes dicas
para organizar suas finanças. nos custos do processo e tem mais
poder de negociação junto ao fornecedor.
1. Trace cenários
Como diversos estabelecimentos estão fechados por meio de
decretos e ainda é incerto o momento que poderão retomar suas
atividades, torna-se fundamental o planejamento de cenários.
Ao criar projeções, você entenderá as implicações financeiras e
operacionais caso a crise se estenda por um período prolongado.
Para isso, trace cenários com base em períodos de duração da
quarentena:
Cenário 1 – 30 dias; Cenário 2 – 45 dias; Cenário 3 – 60 dias
Atenção! Para cada possibilidade, determine os custos e as
despesas do período, as receitas possíveis ou a receber, entre
outras movimentações financeiras e de estoques.
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2. Avalie possibilidades de atuação
Use os canais digitais para estender a oferta de produtos e serviços
aos clientes e para melhorar a visibilidade da sua marca. Para isso,
aposte nas mídias sociais mais usadas pelo seu público e que,
por consequência, consigam evidenciar o seu negócio. Entre as
principais estão: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest
e YouTube. Outra dica é avaliar a viabilidade da criação da sua loja
virtual com um site funcional, uma logística de entrega bem definida
e, claro, um atendimento ao cliente personalizado.
3. Reduza os custos
Cenários adversos pedem cautela no uso do dinheiro. Por isso, é
tão importante reduzir os custos no período, implementando as
seguintes ações:
• Busque renegociar os contratos de aluguel, se for este o caso
da sua empresa. Solicite a redução do valor pago mensal ou um
período de carência. Os locatários sabem da situação pela qual o
mundo passa e, provavelmente, não querem deixar de auferir renda
nesse difícil período;
• Suspenda serviços que não comprometam a manutenção do
estabelecimento em condições adequadas para retomada das
operações;
• Avalie o nível de estoques e a sazonalidade dos produtos
guardados. Se possível, realize vendas on-line para fazer caixa e ter
mais condições de adquirir novas mercadorias;
• Negocie com seus fornecedores. Com a queda no faturamento, é
essencial tentar um prazo melhor para cumprir seus compromissos.
Essa negociação pode trazer o fôlego necessário para manter em
dia aqueles gastos e despesas que não podem ser adiados.
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Fique atento ao
mercado internacional
As relações comerciais também mudaram drasticamente com a
expansão do novo vírus. Em virtude da situação atípica causada
pela pandemia, é necessário ficar atento às legislações e medidas
emergenciais, bem como se preparar para se manter no mercado.
Confira algumas dicas para fortalecer sua empresa:
1. Invista no planejamento
Diante do cenário de crise vivenciada mundo afora, é imprescindível
que as empresas planejem e estruturem suas operações de comércio
exterior, a fim de atender todas as demandas em tempo hábil e
cumprir seus contratos.
2. Aprimore seu conhecimento
Aproveite o isolamento social para compreender, ainda mais, o
processo de importação e de exportação, aprendendo como habilitar
a empresa no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex),
quais itens vão compor o preço, como traçar a logística necessária,
quais formas de pagamento devem ser adotadas, ou seja, como se
dá o passo a passo para a operação.
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3. Busque o apoio de especialistas
Caso você não se sinta seguro para executar algum procedimento
ou não saiba como agir diante das mudanças provocadas
pela pandemia, busque apoio profissional com despachantes,
aduaneiros e consultorias. Vale lembrar que o cenário internacional
é competitivo e complexo, colocando empresários frente a frente
com culturas e processos absolutamente diferentes. Logo, um erro
comum pode custar caro.
4. Avalie o custo total do processo
Para verificar a viabilidade de uma importação, é necessário avaliar
o preço como um todo. Neste caso, na conta deve haver o valor
da mercadoria, bem como os custos que irão incidir no processo
até que o produto chegue à sua empresa, como taxas, impostos,
seguros, fretes, entre outras cobranças.
Uma boa dica, principalmente nesse cenário, é reunir o maior
1a123número de pedidos em uma solicitação. Com isso, você
12 3economiza nos custos do processo e tem mais poder de 1
sfaaanegociação junto ao fornecedor.
5. Informe-se sobre os acordos comerciais
Se a ideia é diminuir custos, avalie acordos comerciais nos quais o
Brasil faz parte. Geralmente, os produtos negociados com países
signatários possuem uma redução nas alíquotas dos impostos de
importação vigentes. Isso significa que, livre dessa barreira, as
mercadorias brasileiras adentram os mercados de países parceiros
com preços mais competitivos. No momento da importação, o
mesmo procedimento pode ocorrer com os produtos estrangeiros
vindos de mercados contemplados por esses acordos.
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Inove em seu negócio
A inovação é um fator essencial para o sucesso e a sobrevivência
de uma empresa no mercado. Não por acaso, deve ser estimulada
como uma cultura que consiste em gerenciar vários fatores internos
e externos, como competências, ambiente de negócios, processos
e recursos. Que tal começar esse trabalho e buscar reduzir os
impactos da Covid-19?
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• O primeiro passo é entender a missão, visão e valores da sua
empresa dentro do mercado, bem como quem são seus clientes.
Desta forma, você poderá reforçar a marca e enxergar oportunidades
de evolução para o negócio;
• Crie um ambiente de confiança e estimule sua equipe a se qualificar.
Nesse período de isolamento social, várias empresas da área de
educação disponibilizaram cursos gratuitos e de qualidade;
• Esteja atento ao seu redor, escute seus funcionários, principalmente,
os que lidam diretamente com o cliente. A partir disso, atue para
atender às necessidades de seu público. Neste momento, por
exemplo, pode ser uma boa alternativa fazer vendas on-line e
viabilizar a entrega rápida;
• Procure observar as tendências de mercado, pois, com o avanço
tecnológico, torna-se cada vez mais indispensável olhar para a
frente;
• Conte com parceiros que te ajudem a crescer e a reduzir custos
da sua empresa. A Fecomércio MG não só atua na defesa do setor
terciário, como também oferece aos seus representados mais de
30 produtos e serviços com condições exclusivas;
• Estabeleça metas claras e monitore os resultados constantemente.
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Conte sempre com a
Fecomércio MG

29

Produtos e serviços gratuitos durante
a pandemia de Covid-19
Com a missão de fortalecer o comércio de bens, serviços
e turismo de Minas Gerais, reduzindo assim os efeitos do
novo coronavírus, a Fecomércio MG oferece assessorias,
capacitações e serviços gratuitos a sindicatos e empresários.
Por meio do projeto “Fecomércio em Conexão”, com a
contribuição de empresas parceiras e especialistas da
entidade, estão sendo disponibilizados cursos on-line,
e-books, lives e webinars sobre temas ligados ao setor
terciário.poder de negociação junto ao fornecedor.
Enquanto as transmissões e apresentações especiais
podem ser acompanhadas pelo Instagram ou YouTube da
Fecomércio MG, os outros materiais podem ser conferidos
nos sites ou canais das instituições parceiras na internet,
como Brasil na Web, CMI/Secovi-MG, JN2, PontoMais e
Senac em Minas.
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A Federação, diante deste momento atípico, oferece ainda
assessorias aos empresários, sem custos. Conheça nossos serviços
em detalhes:
• Estudos Econômicos: referência em análises de consumo tanto
no mercado quanto nas universidades, o departamento presta
assessoria em pesquisas, traça avaliações de indicadores (de
reajustes contratuais e salariais ou de necessidade de capital
de giro), além de disponibilizar e avaliar dados econômicos (em
níveis federal, estadual e municipal). Mais informações: economia@
fecomerciomg.org.br.
• Jurídico: com um corpo técnico especializado, o departamento
oferece assessorias nas áreas tributária, fiscal, previdenciária e
trabalhista. Além disso, presta serviços de emissão do Certidão de
Exclusividade, necessário na dispensa de licitações públicas. Mais
informações: juridico@fecomerciomg.org.br.
• Negócios Internacionais: núcleo do Departamento Comercial
da entidade, a área presta assessoria sobre regras de tributação e
acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, auxiliando na
classificação fiscal e nas preferências outorgadas nesses acordos,
responsáveis por conceder benefícios aos produtos nacionais
exportados. A área ainda apoia o empresário com informações
sobre a balança comercial, as legislações pertinentes ao comércio
internacional e as oportunidades para produtos nacionais no
exterior, auxiliando nas estratégias empresariais em níveis macro e
microeconômicos. Mais informações: comex@fecomerciomg.org.br
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Para mais informações, acesse
ww.fecomerciomg.org.br

Curta nossas redes sociais
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