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Belo Horizonte, 04 de maio 2020 

Ofício: GP/231/2020 

Ilmo. Sr. 

Alexandre Kalil  

Prefeito do Município de Belo Horizonte 

 

Senhor Prefeito, 

 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais – 

FECOMÉRCIO MG – está acompanhado de perto todos os desdobramentos atinentes ao 

coronavirus. 

 

No dia 18 de março, através do Decreto nº 17.304 de 2020, o Município de Belo Horizonte 

determinou a suspensão de do alvará de localização e funcionamento de diversas 

atividades, para evitar a propagação do coronavirus. 

 

Desde então, as empresas sediadas no Município estão enfrentando uma crise econômica 

sem precedentes. Conforme pesquisa realizada pela entidade, quase 40% das empresas 

mineiras estão sofrendo com queda no faturamento na ordem de 80% a 100%. Ou seja, 

estão há quase 2 meses sem faturar, o que, consequentemente, pode dar causa ao 

fechamento de diversas empresas e, fatalmente, agravará ainda mais a crise econômica. 
 
Importante destacar que, segundo dados do Sebrae Nacional, temos no setor terciário 
(comércio e serviços) um quadro de funcionários variável, de acordo com o porte 
empresarial. Vejamos: 
 

 
Tabela 1: Definição de porte de estabelecimentos, segundo o número de 
empregados 

Porte Comércio e serviços 
Microempresa (ME) Até 9 empregados 
Empresa de pequeno porte (EPP) De 10 a 49 empregados 
Empresa de médio porte De 50 a 99 empregados 
Grandes empresas 100 ou mais empregados 
Fonte: SEBRAE Nacional  

 
 
Dito isso, de acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, 
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só em Minas Gerais, as microempresas (ME) representam 93,3% dos estabelecimentos do 
setor terciário e, adicionalmente, microempresas e empresas de pequeno porte (EPP) 
respondem pela quase totalidade dos negócios do setor: 99,1%.  
 
No que diz respeito à mão de obra, ME e EPP empregam, conjuntamente, 59,1% dos 
trabalhadores formais dos setores de comércio e serviços. Já as grandes empresas, isto é, 
aquelas que possuem 100 ou mais empregados, respondem por 31,2% da mão de obra 
empregada no setor terciário estadual. 

 

Ainda segundo dados da Rais e do Caged, a mão de obra empregada no setor é, em sua 

maioria, composta por jovens, fato evidenciado pelas tabelas 2A e 2B. Fica nítido que mais 

de 60% dos trabalhadores do setor possuem entre 18 e 39 anos. De igual forma, percebe-

se que aqueles com 65 anos ou mais representam cerca de 1% da mão de obra. Em 

microempresas, esse percentual chega a 1,07%. 

 

Denota-se que o agravamento da crise, pode dar causa ao aumento expressivo do 

desemprego, face ao fechamento das empresas, principalmente das micro e pequenas, 

que não possuem fluxo de caixa para aguentar períodos longos sem auferir receitas. 

 

Um dos grandes problemas que as empresas estão tendo que enfrentar, era com a falta 

de previsibilidade atinente a reabertura. Gerava muita incerteza com relação ao futuro, 

uma vez que, diante da ausência de uma data para a reabertura, não é possível definir 

as estratégias necessárias para manter o funcionamento da empresa. 

 

Diante desta incerteza, até os agentes financeiros – bancos, acabam negando o crédito 

as empresas, pois ficam sem ter como mensurar os riscos que estarão correndo, tendo em 

vista que não sabem se as empresas sequer conseguirão esperar a reabertura, sem 

quebrar. 

 

Sendo certo que, com o pronunciamento realizado pelo Excelentíssimo Prefeito, na 

presente data, no sentido de que a flexibilização em Belo Horizonte deve começar no dia 

25 de maio1, pode atenuar os problemas que estão sendo vivenciados pelas empresas. 

 

Neste sentido, ressaltamos a importância dos trabalhos que serão desenvolvidos pelo 

grupo que foi criado pela Prefeitura, através do Decreto nº 17.348 de 2020, que será 

responsável por avaliar e planejar as ações que serão executadas para possibilitar a 

reabertura gradual e segura dos setores que tiveram as atividades suspensas. 

 

 
1 Disponível em https://www.otempo.com.br/cidades/flexibilizacao-em-bh-deve-comecar-no-dia-25-de-maio-anuncia-
kalil-1.2332976, acessado no dia 04 de maio de 2020. 



Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado de Minas Gerais 
Rua Curitiba, 561 – Centro – CEP 30170-120 – Belo Horizonte/MG 
TEL + 55 31 3270 3300 | fecomercio@fecomerciomg.org.br | www.fecomerciomg.org.br 

Conforme amplamente divulgado pela impressa23, segundo estudo elaborado pelo 

infectologista Unai Tupinambás, da UFMG, fora possível achatar a curva de contágio do 

coronavirus de Belo Horizonte, cujo pico ocorreu no dia 30 de abril de 2020. O que é uma 

excelente notícia e que deve ser levada em consideração pelo grupo de trabalho que é 

responsável pela elaboração das ações que serão desenvolvidas para possibilitar a 

reabertura gradual e segura dos setores que tiveram as atividades suspensas. 

 

Pelo exposto, diante do atual cenário, com o achatamento da curva em Belo Horizonte e 

com a criação do grupo de trabalho que está analisando a questão atinente a reabertura 

do comércio, reforçamos a importância do pronunciamento atinente a delimitação da 

data de flexibilização e reabertura, de forma racional, segura e cooperada, para garantir 

a manutenção das atividades, do emprego e da renda, sem negligenciar a saúde e o 

bem-estar dos empregados e de toda a sociedade. 

 

Desta feita, é que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, 

reitera ao Excelentíssimo Prefeito de Belo Horizonte a importância de manter a data 

definida, atinente a retomada das atividades empresárias no Município para viabilizar o 

planejamento das atividades, mapeamento de riscos, custos, planejamento de pessoal e 

outras questões imprescindíveis para a gestão empresarial.  Por oportuno, tendo em vista 

que a Prefeitura está realizando um acompanhamento diário da situação, na hipótese de 

melhora do quadro que estamos a vivenciar, solicitamos a reavaliação da data atinente 

a flexibilização, para apurar a sua antecipação.   

 

 

Sem mais para o momento, manifestamos nossa sincera estima e distinta consideração. 
 

Atenciosamente, 

 
MARIA LUIZA MAIA OLIVEIRA  

Presidente Interina 

 
2 Disponível em https://m.cbn.globoradio.globo.com/amp/media/audio/299856/achatamento-da-curva-em-bh-se-parece-
com-o-de-sing.htm?__twitter_impression=true, acessado dia 04 de maio de 2020.  
3 Disponível em https://www.itatiaia.com.br/noticia/especialistas-revelam-que-minas-gerais-ja-pod, acessado dia 04 de 
maio de 2020. 


