PRESIDÊNCIA

São Paulo, 9 de abril de 2021.
OF.SG.033/2021

Senhor Governador,
A Federação as Associações Comerciais do Estado de São Paulo – Facesp, e a Associação
Comercial de São Paulo – ACSP, pedem vênia para solicitar a atenção de Vossa Excelência ao a seguir
exposto:
Entende as entidades que a gravidade da situação da pandemia, cujo comportamento inesperado e
virulento, colocou sobre forte pressão o sistema de saúde e a vida da população. Nesse sentido, consideram
necessárias medidas drásticas que possam reduzir a expansão do contágio e das internações e mortes pelo
vírus.
Permitem-se, no entanto, ponderar, que tais medidas devem ter foco, para que possam cumprir o
objetivo de preservar a saúde, com o menor dano possível às atividades econômicas. Não se pode ignorar,
que o longo período de restrições, superior a um ano, embora intermitentes, vem provocando significativos
prejuízos econômicos, sociais e até psicológicos, afetando o estado de espírito da população.
Um dos setores mais atingidos, desde o início, pelas restrições, foi o do comércio considerado “não
essencial”, como se fosse responsável pela expansão da pandemia. A experiência desse mais de um ano de
funcionamento ininterrupto do comércio considerado essenciais, e os períodos em que foi permitida a
abertura do “não essencial”, demonstrou que a atividade comercial não tem responsabilidade pelo aumento
da contaminação, graças às rigorosas medidas adotadas de proteção dos empresários, trabalhadores e
consumidores. Fortes gastos foram realizados pelo comércio para oferecer a segurança à população.
A análise das atuais causas da expansão da pandemia certamente mostrará que outras causas, que
não na atividade econômica, como as contaminações familiares, as aglomerações de várias naturezas, e o
relaxamento no uso de máscaras e das medidas de distanciamento, entre outras, somadas à mutação do
vírus, podem explicar o a situação.
A contínua penalização do comércio “não essencial” está gerando danos irreparáveis para as
empresas do setor, cuja primeira e maior consequência é o desemprego, mas que não se limita a isso. A
descapitalização e o endividamento vão progressivamente minando a saúde das empresas, desestruturando
cadeias de suprimentos e rompendo, de forma irreversível, o elo com o consumidor.
Este cenário é agravado pela concorrência desigual a que o setor está submetido, uma vez que o
comércio “essencial”, que funciona livremente, vende praticamente de tudo que o “não essencial” está
impedido de vender durante as restrições. Dessa forma, os consumidores não irão comprar quando o “não
essencial” abrir, porque já foram atendidos.
Não bastasse isso, força-se de forma artificial a expansão do comércio eletrônico, cujos benefícios
são inegáveis, mas que não pode ser estimulado artificialmente pelas restrições ao comércio presencial,
localizado em shoppings e nos bairros, e que são grandes geradores de emprego.
A situação vem se agravando pela concorrência do informal, agora principalmente pela via
eletrônica, onde se vende de tudo, inclusive produtos importados ou contrabandeados, sem o recolhimento
de impostos.
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Considerando a gravidade da situação do setor, a Facesp e a ACSP solicitam a oportunidade de um
diálogo, no qual se possa buscar soluções que permitam conciliar o indispensável combate à pandemia,
com a sobrevivência de milhares de empresas e de empregos.
Medidas como o horário escalonado de abertura e funcionamento das atividades, campanha de
conscientização do consumidor e da população, colaboração no programa de vacinação são pontos de
partida para permitir a abertura do comércio, sem colocar em risco a saúde.
Confiantes no atendimento de Vossa Excelência, as signatárias apresentam protestos de levada
consideração.
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