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O

Com o que pode 
contar o comerciante?

O comerciante é representado pelo Sindicato, 
principalmente na Negociação Coletiva de Tra-
balho e nos abusos do Estado, notadamente nas 
áreas fiscal, tributária, trabalhista e outras.
Por sua vez, o Sindicato faz parte integrante do 
Sistema S, composto pela Federação, Confede-
ração, Sesc, Senac e Sebrae.
Cada uma destas Entidades tem funções especí-
ficas sobre as quais passo a dar alguns exemplos: 
Quando em 28 de dezembro de 2000, o saudoso 
governador Mário Covas, publicou o Decreto 
nº 45.248, que permite os açougues preparar e 
temperar as carnes, atendeu ao pedido do nosso 
Sindicato que contou com o apoio da Fecomer-
cio; mas não é só, a Federação do Comércio pos-
sui uma estrutura que acompanha os projetos 
de Lei na Câmara e na Assembléia, eles são ava-
liados e discutidos, se prejudiciais ao comércio, 
fazemos diligências junto ao autor, alegando ar-
gumentos técnicos, sociais e tudo o que couber 
em defesa do comerciante.  
Às vezes o assunto tem um alcance nacional 
como os 10% do FGTS, que pagamos quando 
da rescisão contratual de trabalho; ora, esse tri-
buto já esgotou a função a qual se destinava, no 
entanto o governo não abre mão dele, aí cabe 
à Confederação uma Ação de Inconstituciona-
lidade como a que já foi proposta. Também a 
Confederação e Federação são vigilantes no que 
tange aos Projetos de Lei no Congresso.

Atuações fortes 
e parcerias 

importantes 

Durante as primeiras seis décadas do século XX 
os pequenos negócios como os açougues, avíco-
las e peixarias, eram em geral bem sucedidos. 
Nos trinta anos seguintes com a entrada dos su-
permercados a concorrência começou a ficar de-
sigual, eles dispunham de tecnologia inovadora 
e de capital. O que estamos dizendo é que temos 
um concorrentes muito forte, mas também dis-
pomos de recursos para enfrentá-los, basta que 
usemos as Entidades, no começo citadas.
Precisamos apresentar algum diferencial, o 
atendimento junto ao cliente é fundamental, 
acompanhado pela higiene, iluminação, quali-
dade da carne e por aí vai.
Que tal certificar a Casa de Carnes atestando 
que fazemos tudo isso?
Pense nisso e dê sua opinião:
Fone: (11) 3231-3113
E-mail:  scvcfesp@uol.com.br
Endereço: Praça da República, nº 180, 6 º andar

* Manuel Henrique Farias Ramos 
Presidente do Sindicato do Comércio  

Varejista de Carnes Frescas do  
Estado de São Paulo

* Manuel Henrique Farias Ramos
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“Precisamos apresentar algum diferencial, o 
atendimento junto ao cliente é fundamental, 

acompanhado pela higiene, iluminação, 
qualidade da carne e por aí vai.”

As outras duas Entidades administradas pela 
Federação do Comércio – Sesc e Senac, a pri-
meira tem a função de proporcionar cultura e 
lazer ao comerciário; a segundo preparar mão-
-de-obra para o comércio. Por último o Sebrae 
onde a Fecomercio tem representação , que tem 
como função preparar e orientar as micro e pe-
quenas empresas.
Na base o Sindicato, por força de Lei, é obrigado 
a fazer a cobrança das Contribuições, as quais 
são destinadas proporcionalmente ao Ministé-
rio do Trabalho (fundo de amparo ao trabalha-
dor), Confederação do Comércio, Federação do 
Comércio e Sindicato do Comércio Varejista de 
Carnes Frescas do Estado de São Paulo.

Os DesafiOs DO COmérCiO
Os desafios são constantes, às vezes temos a fal-
sa ilusão de que estamos caminhando, é como 
estar num trem parado e outro passar ao lado 
em alta velocidade, a sensação é que o nosso 
parado está se deslocando. O mesmo pode estar 
acontecendo no nosso ramo, nós estamos aten-
dendo normalmente os nossos clientes todos os 
dias, julgando que estamos na velocidade da de-
manda, mas o concorrente é que inova, moder-
niza, muda até encontrar e satisfazer o desejo do 
consumidor.



SinDiCAToAçõES
Do
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mandato de 2014 a 2018
Diretores eleitos para o

Presidente
Manuel Henrique Farias Ramos
novilha dos Pampas 
Distribuidora de Carnes

Anízio Marcogni
Casa de Carnes rodian LTDA

Jorge P. Camisa Nova
Brangus Carnes e Frios

José Domingo Balaguer
Mercantil de Carnes 3 E LTDA 

Luiz Fuza
Casa de Carnes Mari-Marechal

Maria Justina de Viveiros Pereira
Casa de Carnes Dois Corações LTDA

Paulo Francisco Izzo
Matoso & izzo Comércio de Carnes LTDA

Pedro Hugo Justino
Casa de Carnes Pandy LTDA
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Ramiro F. Camisa Nova
Casa de Carnes Boi João Dias

Rodrigo Pinheiro Borges
Casa de Carnes red Boi LTDA

Pedro Fernandes da Cunha Filho
Avícola Pedro F. C. Filho ME

Cesar Augusto Fernandes Gomes
Casa de Carnes nova Alvorada Ltda
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T
ações importantes

Todos os anos fazemos a Convenção Coletiva de 
Trabalho, como já é de conhecimento de todos, 
o que lá é estabelecido é Lei; torna-se obrigató-
rio para todos, são meses de discussão para se  
chegar a um acordo de qual será o reajuste sa-
larial, horas extras e uma série de pedidos, nun-
ca menos de cinquenta, feita pelo Sindicato dos  
empregados.
Para tanto temos de contar com a assessoria 
de contadores, economistas, advogados e uma 
enorme paciência para negociar.

Medidas conscientes e

A função do 
Sindicato é 
defender a 

categoria por  
ele representado 

Mas, não é só isso, sempre temos o Estado no 
nosso pé, com tributos às vezes abusivos, como 
foi o caso do PIS e Cofins, que conseguimos ob-
ter sucesso no Congresso com a Emenda apre-
sentada pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Ainda temos a questão da fiscalização, que 
obriga a tomar providências devido a alguns 
abusos por parte da polícia, após o Decreto nº 
54.359, de 20/05/2009, que criou o Departamen-
to de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). 
Órgão da Polícia Civíl do Estado de São Paulo 
com atribuições específicas de prevernir as prá-
ticas delitivas que envolvam o Consumidor, a 
Saúde Pública, o Meio Ambiente, o Trabalho e 
as Relações do Trabalho, a Fazenda Pública e 
a Administração Pública em geral, ressalvadas 
as excessões legais quanto aos policiais, magis-
trados, promotores de justiça entre outros, cujo 
tratamento é diferenciado.
Mediante os protestos de alguns associados, a 
presidencia deste Sindicato encaminhou ofício 
ao Secretário de Segurança Pública, arquivado 
sob o nº ref. Doc. 20121086, denunciando os abu-

Por incrível que 
pareça nossa maior 

luta é para 
defender-se do 

Estado, tanto dos 
tributos como 
da repressão.

sos cometidos que expunha os comerciantes de 
carnes a situações constrangedoras. De maneira 
lacônica o Secretário respondeu o que se segue:
Primeiro, que a polícia vem desempenhando 
suas funções dentro da legalidade; Segundo, 
“Frise-se que a principal fonte de informações 
deste Departamento é a denúncia anônima”, 
...através do “Disque Denúncia 2.012”.
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No entanto, de uma maneira geral a polícia 
comparece ao estabelecimento denunciado, 
perante um chamado. 
Contudo o que mais observamos é o apara-

to policial intimidando o comerciante ou seu 
representante.Por fim a resposta à nossa rei-
vindicação de moderação e respeito com os 
empresários:

Por incrível que pareça nossa maior luta é para 
defender-se do Estado, tanto dos tributos como 
da repressão.
Nas primeiras décadas do século XX, a carne 
era entregue sob a vigilância das forças arma-
das, como podemos verificar na foto acima.
Coube sempre ao Sindicato fazer a defesa de  
sua categoria, nos idos da década de 50 do sé-
culo passado, o Presidente do Sindicato Lauro  
Elorza, iniciou um protesto no Tendal da Lapa,  
o movimento cresceu porque não dava para 
cumprir a tabela imposta pelo Governo, o então  
Governador  Jânio Quadros, não exitou em 
mandá-lo prender.

Coube sempre ao 
Sindicato fazer a defesa 

de sua categoria,  
nos anos 50,  

o Presidente do Sindicato 
Lauro Elorza, iniciou  

um protesto no Tendal  
da Lapa.

ações Diretas de inconstitucionalida-
de questionam contribuição de 10% do 
fGTs em demissão sem justa causa
Duas ações Diretas de inconstitucio-
nalidade (aDis) foram ajuizadas no 
supremo Tribunal federal (sTf) para 
questionar o artigo 1º da Lei Comple-
mentar 110/2001, que instituiu contri-
buição social com alíquota de 10% so-
bre os depósitos do fundo de Garantia 
do tempo de serviço (fGTs), cobrada 

dos empregadores em caso de despedida 
de empregado sem justa causa.
a aDi 5050 foi ajuizada pela Confede-
ração Nacional do sistema financeiro 
(Consif) e pela Confederação Nacional 
das empresas de seguros Gerais, Pre-
vidência Privada e Vida, saúde suple-
mentar e Capacitação (CNseg) e a aDi 
5051, pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, serviços e Turismo 
(CNC).
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Tendal da Lapa
Rua Guaicurus

a superintendência Nacional de abas-
tecimento – sUNaB, quando não con-
gelava os preços com tabelas inviáveis, 
recorria a fórmula: Custo + Lucro + 
Despesa – CLP, só que as margens esta-
belecidas não batiam com as perdas na 
desossa dos quartos bovinos.
fizemos então demosntrações convi-
dando a imprensa para acompanhar 
uma desossa e provar que não era possí-
vel seguir a regra fundamental.

mais recentemente nos Planos Cruzado, 
Bresser, Verão, novamente o tabelamen-
to que também levou a decretação da 
prisão do Presidente manuel Henrique, 
mas obtivemos sucesso, paramos a av. 
Paulista e acabemos com a tabela.
Contudo, nunca estamos livres de novos 
tabelamentos, eles rondam a américa 
Latina, na argentina, Venezuela... se 
chegarem aqui o sindicato estará pronto 
para defender nossa categoria. 
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MArCo CiViL TAMBÉM ATingE
AS PEquEnAS

a pequena empresa também deve se adequar ao marco Civil da internet, lei que fun-

ciona como uma espécie de Constituição para uso da rede no Brasil. apesar de já estar 

em vigor, a lei ainda não foi regulamentada, ou seja, ainda não foram traçadas as res-

pectivas penalidades ao descumprimento dos artigos. é esperado que isso ocorra até o 

fim do ano. Entre os principais pontos da legislação estão a proteção à privacidade e 

à intimidade dos internautas e a neutralidade de rede.

ABrAM SzAJMAn Foi rEELEiTo PrESiDEnTE
DA FECoMErCio-SP

de Trabalho
Negociação Coletiva 

PriMEiro FizEMoS 
o ConTATo CoM 
o PrESiDEnTE DA 
FEDErAçÃo DoS 
CoMErCiárioS, 

Luiz C. MoTTA PArA 

A PAuTA DE 
rEiVinDiCAçõES 
ErA LongA, o 
quE Tornou A 
nEgoCiAçÃo 
MAiS DiFíCiL, MAS 
ConSEguiMoS 
ChEgAr A uM 
EnTEnDiMEnTo 
PArCiAL.

ESTABELECEr AS 
BASES DoS rEAJuSTES 

SALAriAiS E DEMAiS 
CLáuSuLAS PArA o 

ESTADo DE SÃo PAuLo. 
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para decisões
Assembléia 

Em 21 de 
agosto de 

2014 fizemos 
a Assembléia  
na Federação 
do Comércio, 

às 16 horas

C
Conforme edital no Diário Oficial, perante con-
venção feita a toda a categoria do comércio va-
rejista de carnes. Fomos assessorados pela ad-
vogada Suelen e pelo economista Noboru. Após 
os debates a Assembléia aprovou o que consta 
da Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015.
A Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de 
caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindi-
catos representativos de categorias econômicas 
e profissionais estipulam condições de trabalho 
aplicáveis, no âmbito das respectivas represen-
tações, às relações individuais de trabalho (arti-
go 611 da CLT).
O artigo 8º, VI da Constituição Federal diz:
“VI – É obrigatório a participação dos sindica-
tos nas negociações coletivas.”

Na foto à esquerda o Presidente Manuel  
Henrique e o economista Noburu.  
Nas demais fotos os participantes da  
Assembléia que aconteceu em 21 de agosto  
na Federação do Comércio.

Entre os principais serviços prestados pelas en-
tidades sindicais a suas respectivas categorias, 
destacam-se, sobretudo, a celebração de acor-
dos e convenções coletivas de trabalho e a par-
ticipação em processos de dissídio ( espécie de 
negociação coletiva), que nas palavras de João 
de Lima Teixeira Filho, in Instituições de Direi-
to do Trabalho, 16ª edição, vol 1, página 1.131, 
“é um processo dinâmico de busca de ponto de 
equivalência entre interesses divergentes, capaz 
de satisfazer transitoriamente as necessidades 
presentes dos trabalhadores e de manter equili-
brados os custos de produção. Negociar signifi-
ca, acima de tudo, disposição de discutir em tor-
no de certos temas com o objetivo de se chegar 
a um consenso, a um ponto de convergência”.

Assim, compete aos sindicatos a defesa dos 
direitos e interesses individuais e coletivos 
de seus representados em questões judiciais e 
administrativas, bem como a obrigatória par-
ticipação nas rodadas de negociações coleti-
vas, conforme se extrai dos incisos III e VI, 
respectivamente, do artigo 8º da Constituição 
Federal.
O embrião dessa representatividade inicia-se 
com o surgimento de manifestações e com a 
discussão de pauta reivindicatória e seus des-
dobramentos, tangenciado, ainda, por ques-
tões políticas, administrativas e judiciais.
Para que tudo isso seja possível, as entidades 
sindicais necessitam de recursos para custear 
suas atividades, diretas ou indiretas.

as VaNTaGeNs CONqUisTaDas BeNefiCiam a TODOs



SCVCFESP - Anuário 2014Anuário 2014 - SCVCFESP

Convenção Coletiva Capital
30 31

Convenção Coletiva Capital

Convenção Coletiva
de Trabalho

da Capital 2014/2015

os reajustes dos salários, a partir de 1º de setembro de 2014,

serão de 8% (oito por cento) incidindo sobre os salários reajustados

em 1º de setembro de 2013.

PiSoS SALAriAiS

salários de admissão de empresas com até 10 (dez) empregados,

a partir de 1º de setembro de 2014:

	 â	empregados em geral ........................................................r$ 995,00

	 â	entregador não motorizado ...............................................r$ 814,00

	 â	auxiliar de açougue ...........................................................r$ 814,00

	 â	Office-boy ..........................................................................r$ 814,00

	 â	faxineiro ...........................................................................r$ 814,00

salários de admissão de empresas com mais de 10 (dez) empregados:

	 â	empregados em geral ........................................................r$ 1.085,00

	 â	entregador não motorizado ...............................................r$ 891,00

	 â	auxiliar de açougue ...........................................................r$ 891,00

	 â	Office-boy ..........................................................................r$ 891,00

	 â	faxineiro ...........................................................................r$ 891,00

rEMunErAçÃo DE horAS ExTrAS

são mantidos os mesmos 60% incidindo sobre o valor da hora normal,

nos termos do artigo 61 da CLT. Também foi mantido o BaNCO De HOras.

TrABALho AoS DoMingoS E FEriADoS

fizemos valer a liberdade de funcionar nestes dias de acordo com o dispositivo na

Lei nº 605/49 e no Decreto nº 27.048/49. No entanto, quando a jornada for de 6 (seis) horas, 

será fornecida uma refeição conforme 1º do item 34 da CLT, correspondente a:

	 â	empresas com até 10 empregados .......................................r$ 18,00

	 â	empresas com mais de 10 empregados ................................r$ 24,00

MAiorES inForMAçõES SoBrE A ConVEnçÃo CoLETiVA DE TrABALho,

ConSuLTE noSSo SiTE:

www.carnesvarejo.com.br

ou PELo TELEFonE (11) 3231-3113

MANUEL HENRIQUE  FARIAS RAMOS – 
Presidente do Sindicato do Comércio Varejista 
de Carnes Frescas do Estado de São Paulo e 
RICARDO PATAH - Presidente do Sindicato 
dos Comerciários - SP.
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N

formação de 

No dia 13 de março de 2014, o Governador de 

São Paulo, Geraldo Alckmin inaugurou no Pa-

lácio dos Bandeirantes, uma carreta resultado 

do projeto apresentado pelo nosso Sindicato, 

depois de um pedido feito ao então Secretário 

do Desenvolvimento, Rodrigo Garcia que nos 

atendeu imediatamente.

A carreta será uma escola móvel que se deslo-

caria pelo estado de São Paulo para profissiona-

lizar açougueiros, mão-de-obra escassa e pouco 

preparada.

Unidade móvel  para 

Açougueiros

Oficialmente entramos em contato com a su-

perintendente da FATEC, Laura Lagana, que 

exigiu a elaboração de um projeto e sugestões 

técnicas para a formação de açougueiros, o que 

comprimos com o máximo rigor e rapidez, in-

clusive juntando certidões da regulamentação 

e quitação de tributos dos últimos trinta anos. 

Surpreendentemente em pouco espaço de tem-

po a carreta estava pronta, embora incompleta, 

mas foi inaugurada com discursos e tudo mais, 

devidamente citado o nosso Sindicato pelo Go-

vernador e pelo Secretário. Todavia a carreta 

não apareceu mais para a formação de açou-

gueiros, temos insistido constantemente para 

assinar o Convênio e vê-la funcionar.

Informações da Secretaria de desenvolvimento 

e da Fatec, dão conta que será colocada a ope-

rar a carreta-escola para formar profissionais 

do varejo de carnes em breves dias, mais preci-

samente no Centro de São Paulo, na Praça da 

República.

Em nome de toda a categoria agradecemos o 

empenho do Governador Geraldo Alckmin e a 

todas as estruturas da Secretaria e da Fatec.

A demanda por esses profissionais é muito gran-

de, ao mesmo tempo irá também solucionar 

parte do desemprego, portanto é uma medida 

econômica e social.

Ao centro o Governador  
Geraldo Alckmin, no dia da 
inauguração da carreta.

Da esquerda para a direita o 
Secretário Rodrigo Garcia e o 
Presidente Manuel Henrique.
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T
Baixada Santista

Tornando-se a categoria do Comércio 
Varejista de Carnes de santos e Baixada 
representação do nosso sindicato, logo 
de imediato tomamos conhecimento de 
alguns abusos por parte da fiscaliza-
ção, sobre a comercialização das carnes  
temperadas.
De pronto fizemos a defesa junto a pre-
feitura, alegando os fundamentos e  
Decreto que permite essa modalidade  
do comércio de carnes.

Atuação na 
Em seguida pedimos audiência com o Prefei-
to de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, para 
apresentar um projeto de profissionalização dos 
açougueiros. Fomos acompanhados de advoga-
do da Fecomercio, Dr. Marcelo Alvarez Correa, 
ao qual demos conhecimento do conteúdo do 
Projeto, como se observa na foto.
Por enquanto aguardamos uma resposta do se-
nhor prefeito, o qual se comprometeu em fazê-lo 
o mais rápido possível.
Por outro lado, estamos cuidando da negociação 
Coletiva de Trabalho, debatendo a pauta enca-
minhada pelo Sindicato dos Empregados do Co-
mércio de Santos e sua base territorial. 
Os pedidos são muitos, difícil de atendê-los, mas 
faremos o necessário para preservar os interes-
ses de nossos representados. Obedientes ao que 
foi aprovado em Assembléia, convocada por edi-
tal. Não nos esqueçamos que a Convenção Co-
letiva de Trabalho, uma vez assinada pelos dois 
Sindicatos, empregados e empregadores tem 
força de Lei.

Da esquerda para a direita, 
o Presidente Manuel 
Henrique, o Prefeito Paulo 
Alexandre Barbosa e Dr. 
Marcelo Correa.

No ato da avaliação do 
Projeto. Da esquerda para a 
direita, Dr. Marcelo  
e o Presidente Manuel 
Henrique.

Fachada da Prefeitura  
de Santos.

O Sindicato  
entra com  

recurso junto  
a prefeitura
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Almoço Especial
o Diretor do Sindicato Jorge Camisa nova 

realizou almoço dia 27 de julho de 2014, 

através do Sindicato, para agradecer ao 

Deputado Arnaldo Faria de Sá, as Emen-

das que resultaram na isenção do PiS/

Cofins no varejo da carne. Manifestaram 

na ocasião o Presidente Manuel henrique  

e o contador Wilson Cuencas igualmente 

reconhecendo a importância de menos es-

ses impostos que vinham onerando ainda 

mais os proprietários das Casas de Carnes.

IM
PO

STOS

CHEGA
INJUST

O
S

Os participantes aproveitaram 
a oportunidade para registrar o 
almoço oferecido pelo Diretor do 
Sindicato Jorge Camisa Nova.

O Presidente do Sindicato Manuel 
Henrique Farias Ramos, o Diretor 
do Sindicato Jorge Camisa Nova 
e o Deputado Arnaldo Faria de Sá 
durante o almoço.

Flagrantes durante o 
almoço em homenagem 
ao Deputado Arnaldo 
Faria de Sá.



SCVCFESP - Anuário 2014Anuário 2014 - SCVCFESP

o açougueiro
38 39

o açougueiro

E
das carnes

Em cima do açougue funciona de dia o Dario-
Doc – um fast food que comercializa “hambú-
gueres suculentos”.  A noite, no mesmo local, 
ele realiza a “Oficina della Bisteca”, um jantar-
-demonstração onde são servidos cortes  prepa-
rados na grelha.
Vejamos sua entrevista dada à Folha em 12 de 
março de 2014:
Folha de São Paulo - Quais os principais 
requisitos para se ter uma boa carne?
Dario Cecchini - Somos o elo mais delicado da 
cadeia alimentar. E digo que o  mais importan-
te é o respeito com os animais: que devemos 
garanir-lhes uma vida boa, espaço aberto, boa 
alimentação, uma morte compassiva e o uso de 
todas suas partes, sem desperdício, que é a for-
ma de dizer obrigado a quem nos alimenta.

O mestre

Com amplo domínio técnico,
Landgraf, 32, será destaque

T
Tornaram-se lugar-comum restaurantes 
“farm-to-table” ( da fazenda à mesa) e o 
conceito de “terroir”, segundo o qual in-
gredientes refletem a terra de onde vêm.
No entanto, contam-se nos dedos das 
mãos os chefs de são Paulo que cultivam 
relações estreitas com fazendeiros ou que 
sabem a origem exata dos animais e vege-
tais que servem a seus clientes.
Mais vale financeiramente, pedir entrega 
de frutas e verduras ao invés de ir à feira 
orgânica e comprar peixes e carnes já por-
cionados. Na contramão, alberto Land-
graf, chef  e coproprietário do restauran-

te epice, em são 
Paulo, é irredutível 
defensor da filosofia 
cara e trabalhosa de 
que é preciso contro-
lar a fonte de tudo o 
que entra na cozi-
nha e dominar tec-
nicamente cada eta-
pa do processo, do 
abate ou da colheita 
ao prato montado.

Considerado pelo 
crítico da Folha 

de São Paulo, 
Josimar Melo,  
o açougueiro 
mais famoso  

do mundo, 
chama-se  

Dario Cechini 
e mora em 

um vilarejo na 
Toscana, Itália

Fonte: Folha de São Paulo
09-01-2014 

vilhos com dois ou três anos, para ter carne 
mais tenra.
Dario Cecchini - A idade varia de dois anos para 
mais. Nós temos o programa “chianina de longa 
vida”, que resulta em gado abatido com onze 
anos.  A chianina é uma raça antiga do centro 
da Itália. Na fazenda, Fondoti temos quarenta 
cabeças, criadas livres, bem cuidadas, alimen-
tadas com pasto, feno e grãos produzidos lá. As 
vinhas e campos são fertilizados por elas, num 
ciclo harmonioso e completo atá seu abate com-
passivo. É a carne de onze anos que eu, açou-
gueiro, ofereço a meus clientes numa atmosfera 
de cultura, história, romance e conhecimento 
milenar que esse nobre animal merece. 
Folha de São Paulo - Soube que recebeu e-
-mails com ameaças de vegetarianos brasi-
leiros que souberam de sua vinda ao país...
Dario Cecchini - Não me preocupo com os extre-
mistas. Eles estão em toda parte, mais ou me-
nos violentos.

Folha de São Paulo - A raça do gado é fun-
damental para a qualidade da carne?
Dario Cecchini - Para mim, a raça não é impor-
tante, mas sim o que disse antes – como o ani-
mal é cuidado.
Folha de São Paulo - O que achou da carne 
brasileira quando esteve aqui? E quanto à 
idada do abate? Opadrão atual é abater no-
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Fecomercio

na política e sociedade

Sindicato - O Sr. foi reeleito por mais 
quatro anos, de 2014 a 2018, com a 
aprovação de todos os sindicatos que 
compõem a federação do comércio. 
Notadamente pela dimensão que deu 
à entidade maior do estado no comér-
cio, serviços e turismo. Os desafios são 
muitos, a insatisfação do povo mani-
festou-se claramente em junho de 2013. 
Como a Fecomercio pode participar 
para colaborar com as mudanças insti-
tucionais exigidas nos protestos?
abram szajman - a fecomerciosP, ao longo 
de sua rica história, sempre esteve presente 
nos momentos mais importantes do país, 
seja na esfera política, institucional ou eco-
nômica, com posições firmes embasadas na 
defesa do livre mercado e no fortalecimento 
das instituições democráticas. mesmo du-
rante o período de exceção, trabalhou para 
promover o debate produtivo, com o objeto 
gerar o crescimento da nação. alternativa-
mente, também trabalhou no campo técni-
co editando, trabalhos e estudos alentados. 
Tais trabalhos apontavam para necessidade 
de se reduzir o nível de estatização da econo-
mia brasileira, de maior flexibilização para 
negociações entre empresas e trabalhado-
res, além de apontar sugestões econômicas, 
dentre as quais aquelas que foram base para 
o Plano real, já em 1986.
No momento, a fecomerciosP se mantém 
atenta aos movimentos sociais que pedem 
maior justiça econômica, e sistematica-
mente produz estudos com sugestões que, 
a seu ver, apontam para a necessidade de 
reformas profundas nos nossos sistemas tri-
butário, previdenciário, trabalhista e admi-
nistrativo. essas posições foram consolida-
das em diversos cadernos, aqui, destacamos 
o “Simplificando o Brasil” que permanece 
como o norte de nossas convicções. Nos vá-
rios Conselhos Temáticos (Comércio eletrô-

Uma gestão com foco

Entrevista 
concedida pelo 

Presidente 
Abram Szajman 

ao Sindicato 
do Comércio 
Varejista de 

Carnes Frescas 
do Estado de 

São Paulo

*Abram Szajman é presidente da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 

(FecomercioSP), entidade que gere o Serviço Social do 
Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac) no Estado.

nico, Desenvolvimento Local, Tecnologia da 
informação, relações do Trabalho, superior 
de Direito e sustentabilidade), formados por 
autoridades e expoentes de cada assunto, são 
sistematicamente discutidos os grandes temas 
nacionais, bem como premiando e destacando 
ações de empresas e entidades que colaboram 
para o desenvolvimento e a melhor qualidade 
de vida do país de forma destacada. além disso, 
conta com corpo técnico de larga experiência 
nas áreas jurídica e econômica, sempre atentas 
e se posicionando sobre os temas atuais e fatos 
relevantes da vida brasileira.

Sindicato - Segundo Platão todo o homem 
é um ser político, uma entidade que junta 
empresas comandadas por pessoas, não se 
obriga a ser política também? Que tipo de 
política seria possível?
abram szajman - existem vários ângulos das 
relações humanas que podem ser definidos 
como relações Políticas. Um desses ângulos é o 
da Política Partidária. 
a fecomerciosP objetiva suas opiniões para o 
crescimento e desenvolvimento do país, é uma 
entidade apartidária que busca defender os in-
teresses do setor terciário junto ao Poder Pú-
blico. faz-se presente no debate nacional de 
grandes temas sempre pautada na opinião do 
empresariado paulista e de seu corpo técnico. 
e é assim que a entidade o faz e tem feito ao 
longo dos últimos anos. a fecomerciosP tem 
participado ativamente da vida política do 
país, por meio de seus pareceres, dos conselhos 
estatutários (ética e arbitral), Tradicionais 
(assuntos sindicais, assuntos Tributários, Co-
mércio atacadista, Comércio externo, Comér-
cio Varejista, serviços) e temáticos, da defesa 
dos interesses do setor de Comércio, Turismo e 
serviços, em todos os níveis da administração 
pública. essa é a política possível e necessá-
ria para uma entidade representativa como a  
fecomerciosP.
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Senac

* Luiz Francisco de A. Salgado
Diretor Regional do Senac São Paulo
www.sp.senac.br 
0800 883 2000

qualificação 
profissional para
manter o Brasil 

competitivo

O
O país é líder mundial em exportação de car-

ne bovina. De janeiro a junho de 2014, a Asso-

ciação Brasileira das Indústrias Exportadoras  

de Carnes (Abiec) registrou faturamento de  

3,4 bilhões de dólares e volume negociado de 

762 mil toneladas, o maior já contabilizado em 

um primeiro semestre em todos os tempos.

O rebanho paulista é um dos grandes respon-

sáveis por esse resultado. Quase 11% dos aba-

tes do país são realizados no Estado, que ocupa 

a segunda posição entre todas as unidades da  

Federação nessa modalidade. 

Em relação à produção, destacam-se as regiões 

de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, 

Araçatuba e Bauru.

A alta nas exportações e o aumento da deman-

da interna impulsionam o mercado brasileiro 

de carnes, segundo análises da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricul-

tura (FAO) e do Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos (USDA).

No entanto, nem toda a paisagem à frente é 

um campo verde e fértil. O empresário enfrenta 

desafios, sendo a falta de mão de obra qualifi-

cada para o segmento um dos mais relevantes. 

Na verdade, é crescente a dificuldade para se 

encontrar profissionais que possuam conheci-

mento técnico e atualizado sobre carnes, cor-

tes, manuseio e manipulação.

É imprescindível que o mercado brasileiro con-

te com pessoas capacitadas para manipular e 

realizar cortes não apenas de carnes verme-

lhas, mas também de aves e pescados. Que 

saibam aplicar técnicas específicas 

nas diferentes etapas do processo, 

Há quase 70 anos,  
o Senac São Paulo é  

referência na formação  
profissional para os  
diversos segmentos 

da gastronomia 
e da nutrição.
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como cortes, temperos, métodos de cocção, em-

balagem e rotulagem. Que tenham domínio das 

novas tecnologias do setor, além de conhecerem 

as normas sanitárias, de segurança do trabalho 

e da legislação brasileira.

A capacitação alcança um nível mais eleva-

do quando se dá em ambientes adequados ao 

aprendizado, como em instituições que acom-

panham as tendências, reúnem docentes atuan-

tes no mercado e valorizam a prática em labo-

ratórios e em cozinhas pedagógicas.

Há quase 70 anos, o Senac São Paulo é referên-

cia na formação profissional para os diversos 

segmentos da gastronomia e da nutrição, área 

em constante expansão e fortemente influen-

ciada pelos novos hábitos urbanos de consumo.

Com o objetivo de contribuir para o desenvol-

vimento do país, a instituição participa de pro-

gramas de incentivo à qualificação profissional 

e, nesse contexto, concede milhares de bolsas de 

estudo por ano a quem não pode pagar.

O empresário e o trabalhador do comércio de 

carnes precisam estar atentos aos desafios e, 

sobretudo, preparados para transformá-los em 

oportunidades. O Senac orgulha-se de estar há 

tanto tempo ao lado desse setor e poder cum-

prir o seu papel em momentos como esse, de 

busca pelo desenvolvimento.

“O empresário e o trabalhador do comércio de carnes 
precisam estar atentos aos desafios e, sobretudo, 

preparados para transformá-los em oportunidades.” 
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Sesc

* Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do Sesc São Paulo

D

dois conceitos fundamentais 
que regem a ação do Sesc 

Cultura e Lazer 

Desde sua criação, em 1946, o Sesc está pre-
sente na vida dos trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo, de suas famílias e 
da comunidade, atuando na perspectiva do de-
senvolvimento humano pleno, sobretudo por 
meio da democratização do acesso à cultura e 
ao lazer para a população. Mas, lazer e cultu-
ra são noções em permanente transformação, 
complementares e, não raro, permeáveis entre 
si. Por isso, a partir das reflexões que se seguem 
propõe-se uma aproximação acerca de algumas 
das dimensões que constituem tais termos, a fim 
de discutir alguns de seus aspectos e, ao final, 
ampliar a compreensão a seu respeito.
O conceito de cultura vem adquirindo, ao lon-
go da história, contornos cada vez mais amplos. 
Uma vez associados às constantes mudanças 
ocorridas na sociedade, tais arranjos passam 
a incorporar novas dimensões, alargando os li-
mites de sua compreensão. Assim constituída, 
a cultura assume limites pouco rígidos, cujas 
fronteiras encontram-se permeadas por territó-
rios constituídos pelo simbólico e organizados 
em torno de manifestações sociais e expressões 
artísticas. 

Não obstante a compreensão mais imediata em 
torno dessas práticas, considera-se também a 
cultura em sua dimensão antropológica. Sob 
essa perspectiva, são respeitadas as particulari-
dades em relação à forma como os grupos so-
ciais organizam seus respectivos modos de pen-
sar e de agir; constroem os seus signos e valores 
sociais que, por sua vez, orientam os modos de 
comunicação, os aspectos religiosos, da gastro-
nomia, da moda, a forma como se dá a fruição 
do tempo livre ou mesmo a produção dos bens 
culturais. Especialmente para o Sesc, esta noção 
ampliada da cultura assume um valor essencial 
e vem orientando o 
seu trabalho, ao lon-
go de mais de sessen-
ta anos, no sentido do 
aprimoramento hu-
mano, tendo em vis-
ta a capacidade dos 
indivíduos de exerce-
rem plenamente suas 
potencialidades e ha-
bilidades. Com esse 
alcance, a cultura 
também é parte cons-
tituinte do processo 
de ampliação da cidadania e, por meio da ação 
educativa permanente, se traduz em acesso e 
possibilidade de fruição dos bens culturais de 
uma sociedade.
Na mesma medida, o lazer, enquanto campo de 
conhecimento e de atuação, propõe que indiví-
duos e comunidades possam acessar e fruir os 
diversos bens e práticas culturais de uma socie-
dade. Diante disso, o lazer pode ser compreendi-
do como um fenômeno que proporciona a expe-
riência de fruição do tempo de forma autônoma, 
culminando com o aprimoramento humano 
num sentido amplo. Pode-se afirmar que lazer 
é uma expressão presente em vários momentos 
da vida, ganhando em cada um deles diferentes 

sentidos. Não é um conceito fechado, e talvez 
seja esse o ponto fundamental da sua dificulda-
de de entendimento. A ideia de lazer surgiu no 
decorrer dos séculos XVIII e XIX, no período 
da Revolução Industrial, a partir da modifica-
ção da sociedade com a intensificação da indus-
trialização, com o desenvolvimento de um novo 
modelo econômico e, sobretudo, com a reorga-
nização do tempo em “tempo de trabalho” (na 
fábrica) e “tempo de não-trabalho”. Assim, os 
diversos usos dados a este tempo (de não-traba-
lho) passaram a constituir o que seria o lazer: 
as atividades com as quais o sujeito se envolvia 

no seu “tempo livre”. 
Entretanto, conside-
ra-se que este enten-
dimento fez sentido 
em condições deter-
minadas. Atualmen-
te, com as novas for-
mas de organização 
dos diferentes tem-
pos, talvez, a ideia 
de “tempo livre” não 
faça mais sentido. 
Além do tempo do 
trabalho, há aquele 

do deslocamento, das obrigações sociais ou fa-
miliares e, na maioria das vezes, convive-se com 
a sua ausência. Com isso, o lazer passa a ser vis-
to como o tempo dedicado às não-obrigações ou 
às atividades livres de quaisquer imposições, 
estando associado à diversão. Sob essa perspec-
tiva, uma atividade ou prática cultural pode ser 
considerada lazer para alguns e não para outros. 
Por exemplo: o futebol pode ser lazer para um 
grupo de amigos no final de semana; mas, para o 
atleta, trata-se de trabalho. O mesmo acontece 
com a música: assistir a um concerto provavel-
mente é lazer para o leigo; já executar um ins-
trumento implica em trabalho para aquele que 
é músico. Para o Sesc, propor a fruição plena de 

Assistir a um concerto 
provavelmente  

é lazer para o leigo;  
já executar um 

instrumento implica  
em trabalho para  

aquele que é músico.
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O programa contribui para reduzir a fome 
e o desperdício, atuando como elo entre 
empresas que doam alimentos e instituições 
sociais que necessitam recebê-los. 
Desenvolve ainda ações educativas junto às 
instituições com o intuito de compartilhar 
conhecimentos e comprometer os envolvidos 
no processo de aproveitamento dos 
alimentos. Desta forma, valoriza as pessoas, 
estimula a interação e promove a cidadania.

sescsp.org.br

momentos de lazer é um dos objetivos percorri-
dos pela instituição, na medida em que estimula 
o indivíduo a percorrer experimentações únicas 
que ressignificam valores e estilos de vida. As-
sim, a música, a dança, o teatro, o cinema, as 
artes visuais, o turismo, as atividades físicas, os 
esportes, a recreação, a navegação na internet e 
tantas outras práticas humanas realizadas nes-
se momento ganham inquestionável relevância. 
Neste sentido, não basta ofertar um sem-nú-
mero de atividades para preencher o tempo dos 
indivíduos, mas estimulá-los a usufruir dos con-
teúdos e recursos disponíveis no campo do lazer, 
cuja intenção perpassa uma ação formativa e 
transformadora. Por isso, informação, capaci-

de pessoas com deficiência (física, intelectual, 
visual, auditiva, sensório-motora e múltipla); 
grupos LGBT (onde se incluem questões de 
homofobia, novos arranjos familiares e estru-
turas de união de pessoas homossexuais, bis-
sexuais e transgêneros); indígenas; grupos de 
remanescentes quilombolas; refugiados; ciga-
nos e tantos outros grupos que vivenciam as 
intersecções de uma sociedade nitidamente 
excludente em diversos aspectos. A opção do 
Sesc São Paulo por reforçar e qualificar as dis-
cussões acerca destes temas busca legitimar as 
ações da sociedade pela apropriação do direito 
à existência destas pessoas em sociedade, de 
forma justa e cidadã, combatendo, de forma 

A Instituição também se preocupa em ampliar o 
debate a respeito do campo de conhecimento e 

atuação relacionado à Diversidade Cultural.

tação e desenvolvimento de valores, como as-
pectos que unem os grupos de indivíduos numa 
mesma sociedade em sua ampla complexidade, 
compõem o rol de princípios que orienta a ação 
no campo do lazer. 
A Instituição também se preocupa em ampliar 
o debate a respeito do campo de conhecimento 
e atuação relacionado à Diversidade Cultural, 
que pressupõe a articulação das pessoas em re-
lação a suas identidades e características espe-
cíficas, reiterando a ideia de pertencimento ao 
lugar cultural - comunidade, bairro, município 
- com ênfase na construção de uma sociedade 
que se constitui por meio das diversidades. Para 
além dos vários perfis de público com os quais 
a instituição trabalha, as ações nesse campo 
estão dirigidas às comunidades mais alijadas 
do exercício pleno de sua cidadania. Tratam-se 

dialógica, posturas de preconceito que possam 
interferir negativamente neste processo de ple-
nitude humana. 
Atualmente com 33 Unidades Operacionais no 
estado de São Paulo, o Sesc reconhece a cultura 
e o lazer como o tempo e o espaço de dedicação 
que os indivíduos proporcionam a si próprios, 
incluindo o desenvolvimento de competências 
e potencialidades. Para além da fruição, do 
descanso e até mesmo do divertimento, cultura 
e lazer são um momento de realização pessoal, 
sendo oportuna a participação em vivências 
que estimulem a aquisição de conhecimentos 
e promovam o bem-estar, o exercício de cida-
dania, a educação coletiva, o autodesenvolvi-
mento e a melhoria da vida social. Trata-se, 
portanto, de uma forma de ampliar as possi-
bilidades de experiências e da educação plena. 
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Mercado

O

Externo

O novo Ministro da Agricultura, Neri Geller, em 
relação a pecuária tem revelado preocupação 
com o mercado externo que absorve menos de 
um quarto da produção brasileira, da carne bo-
vina. Nossa preocupação é outra.
De uma vez por todas, governo e empresários 
precisam entender que o consumidor  brasileiro 
não é de segunda, pois todos os melhoramentos 
que hoveram em relação à segurança alimentar 
e qualidade das carnes é imposta pelo mercado 
externo. O exemplo mais recente é a ractopami-
na, substância, segundo alguns utilizada para 
o “crescimento e engorda de suínos e bovinos”; 
para outros, a ractopamina “atua principal-
mente na conversão alimentar (menor consumo 
de alimento para produzir um quilograma de 
carcaça)”.
Ora, é fato conhecido que a ingestão de certos 
resíduos existentes na carne, de origem de me-

A visão do  
novo Ministro  

da Agricultura, 
com relação  

a pecuária 
brasileira

dicamentos veterinários, de agrotóxicos, conta-
minantes ambientais ou inorgânicos como por 
exemplo metais pesados que prejudicam a saú-
de humana.
Assim, uma vez confirmada sua existência, o 
que fazem os europeus? Proibem o uso desses 
elementos nos produtos destinados a alimen-
tação humana. No caso de tê-la, seguidos pela 
Rússia e China em relação à ractopamina. Sem-
pre que paira alguma dúvida proibe-se, a deci-
são é pela saúde humana. 
Para o senhor Ministro da Agricultura a racto-
pamina é livre entre outros barrados pelos ór-
gãos sanitários de países preocupados com os 
seus cidadãos.
Para não assutar, nem traumatizar o nosso con-
sumidor deixo de comentar como funcionam 
nossos órgãos fiscalizadores. Mas as coisas estão 
mudando nas ruas.

O novo Ministro 
da Agricultura, 
Neri Geller

Interno e 
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Saúde

N

produtos cárneos no 
Estado de São Paulo

Nitratos e nitritos são aditivos alimentares, clas-
sificados como conservantes de acordo com a le-
gislação brasileira, ou seja, são substâncias que 
visam a evitar a deteriorização dos alimentos, 
principalmente a causada por microrganismos 
(Brasil – 1969). Segundo a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) cerca de 20% da produção 
mundial de alimentos  deteriora-se devido a 
ação de microrganismos (Clil e Aguiar, 1999).

6% das amostras 
extrapolaram o 

limite máximo 
de 150 ppm de 

nitritos totais 
estabelecido 
na Instrução 

Normativa nº 51

Nitritos e nitratos em 

“Segundo Turra e  
Ayub (1999), grandes 

variações na utilização  
de nitritos sugerem 

falta de metodologia 
padronizada na 

fabricação de produtos 
e consequentes prejuízos 

à sua qualidade, 
levantando preocupação 

quanto aos riscos à  
saúde pública advindos 

dessa prática...”
Fonte:  revista da Carne 02-2014

uM CASo 
EMBLEMáTiCo

O governo brasileiro quer aproveitar a visi-
ta do lider chinês, Xi Yinping ao Brasil para 
vender carne; ou seja, exportar além de soja, 
minério de ferro, celulose, couro entre ou-
tros produtos.
Por quê não a carne? Porque na dúvida o 
governo chinês protege a saúde de seu povo.
Segundo o Itamaraty, entre os tópicos que 
também devem ser tratados durante a visita, 
está a liberação da venda de carnes bovinas, 
bloqueada desde o fim de 2012 diante das no-
tícias de um caso da doença “vaca louca” no 
Paraná. apesar de ter sido um caso isolado e 
fruto de uma mutação genética, o que afas-
tou o risco de contágio em outros animais, a 
China manteve a barreira desde então.

Fonte: Folha de São Paulo 18-06-2014 
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Entre os dias 12 e 15 de janeiro de 2014, aconte-
ceu em Nova Iorque mais uma versão da NRF 
BIG SHOW, principal feira do varejo do mun-
do. Com mais de um  século, a edição deste ano 
contou com aproximadamente 30 mil partici-
pantes para discutir as tendências, tecnologias e 
soluções inovadoras.  O progresso da tecnologia 
atual foi discutirdo para contextualizar as dire-
trizes do futuro não muito remoto. 
Na percepção dos expositores nacionais, o im-
pulso dado ao mercado brasileiro mostrou-se 
promissor graças à expansão da renda e do cré-
dito ao consumidor.
As evidências apontam para o crescimeto do va-
rejo on-line, enquanto o comércio vai se consoli-
dando como atividade importante para geração 
de emprego e renda, pelo aproveitamento das 
inovações e das novas tendências, adaptando-se 
aos novos tempos quando o cliente apresenta-se 
mais exigente e com gosto refinado, em busca de 
ampliar a satisfação no mercado competitivo.

Principal feira  
de varejo  

do mundo  
reúne 30 mil 
participantes  

em Nova Iorque

Tendências do CrESCE o PAPEL DoS PEquEnoS
As micro e pequenas empresas exercem papel fundamental na economia brasileira, respon-
dendo por 51,7% dos empregos formais e mais de 40% da massa salarial. Com expressivo 
crescimento nos últimos anos, o segmento já é responsável por um quarto do PIB nacional.

DoS EMPrEgoS ForMAiS  

51,7% 
SÃo gErADoS PELAS 
PEquEnAS EMPrESAS
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o futuro

O documento Perspectivas Econômicas da 
América Latina, Políticas de Pequena e Média 
Empresa (PMEs) para Mudança Estrutural, 
divulgado em novembro 2013, conclui que o 
incentivo à internacionalização e acesso a tec-
nologias para melhoria da competitividade de 
pequenas e médias empresas é essencial para o 
desenvolvimento. O estudo foi elaborado pela 
Comissão Econômica para América Latina e 
Caribe (Cepal) em parceria com a Central de 
Desenvolvimento da Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Tecnologia para 
pequenas e 

médias empresas

está chegando
Boi CoM gPS

o quE É?
O gado é marcado com rastreador que 
informa todo o histórico do boi, sua pro-
cedência, controle fitossanitário, local 
onde foi abatido, que tipo de ração co-
mia e tudo mais que garante a segurança 
alimentar.
O Walmart já faz uma parceira com o 
Friboi com esse tipo de abastecimentto 
de carne.

CELuLAr MArKET
o quE É?

Um aplicativo que permite o cliente 
fazer o pedido por celular, retirar as 
carnes desejadas e preparadas no cai-
xa do açougue. funciona com suces-
so na frança.

ESTá AConTECEnDo:

SELF PAgAMEnTo
o quE É?

Os clientes fazem o pagamento sem 
precisar passar pelo caixa; ou seja,  
o autopagamento. Bastante conheci-
do no comércio da europa e estados 
Unidos.

quErY CoDE
o quE É?

Código de barra escaneado por celulares 
com câmeras, usados para controle de 
estoques, informando da cadeia de pro-
dução, informações nutricionais, etc.
Praticado pelo Carrefour no Brasil para 
carnes.
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O
pequenas empresas

O Cartão BNDes é de uso exclusivo no Portal de 
Operações (www.cartaobndes.gov.br) e pode ser 
utilizado para compra de mais de 239 mil itens 
de vários setores e utilizações. O cartão está dis-
ponível para empresas formais, com faturamen-
to bruto de até R$ 90 milhões e, com base de 
análise de crédito, poderá ter um crédito rotati-
vo de até R$ 1 milhão. O BNDES financia até 
100% da compra, com prazos que variam de 3 a 
48 meses, com parcelas fixas e iguais.
O BNDes finame é voltado para aquisição 
de máquinas e equipamentos nacionais, com 
a possibilidade de inclusão de até 40% do  
valor do bem como capital de giro associado.  

BNDES empresta para

VEJAS AS oPçõES:
O BNDES financia até 70% dos valores. Atual- 
mente está em vigor o PSI (Programa de Sus-
tentação de Investimentos), que amplia o pra-
zo do BNDES Finame de 60 para 120 meses  
e reduz a taxa de 9,12% ao ano para 4,53%  
ao ano.
O Programa de Geração de emprego e ren-
da (PrOGereN) finacia capital de giro para 
empresas de setores específicos da economia, a 
exemplo de setores específicos da economia, a 
exemplo das indústrias de transformação clas-
sificados a R$ 20 milhões e possuem um prazo 
máximo para pagamento de até 36 meses, com 
a taxa de 15,12% ao ano.

Mais inforMações, consultar seBrae - sP

Defumado na hora 
pode fazer Sucesso

N
No surgimento da técnica, há milhares de 
anos, a defumação era empregada para 
conservar alimentos. Carnes, peixes e ou-
tros perecíveis passavam horas defuman-
do, até que desidratassem e fossem unidos 
com as substâncias antimicrobianas da 
fumaça. O resultado final era um sabor 
marcante de grelha, que por vezes masca-
ra o gosto original dos alimentos.

Hoje, desconte essa intensidade. O processo 
ganhou contornos mais suaves e mais delica-
dos, sem que oculte as características naturais 
dos ingredientes.
O processo de defumação a frio é realizado por 
meio de uma máquina portátil, a “smoking 
gun”, que concentra a fumaça da queima dos 
combustíveis  e a despeja em cima dos alimen-
tos através de uma mangueira.

É PrECiSo 
SurPrEEnDEr o 
ConSuMiDor

Os cortes normais de carnes encontra-se 
em todos os açougues. Mas o que tem de 
diferente num determinado estabeleci- 
mento para chamar a atenção dos clientes. 
É isso que forma o chamado marketing 
da carne. Para tanto há que ser criativo, 
além de todos os cuidados na apresenta-
ção, higiêne e segurança alimentar.   

www.sebraesp.com.br
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Os avanços genéticos obtidos na avicultura de 
corte, nas últimas décadas, proporcionaram 
animais com maior ganho de peso diário e maior 
capacidade de consumo. Comparando uma li-
nhagem moderna (Ross 708) com uma linhagem 
sem seleção desde 1950, até aos 35 dias de ida-
de, Schmidt et al (2009), verificaram maior peso 
final na linhagem selecionada, 1,8 kg de peso 
vivo,  contra 1,0 kg de peso vivo na linhagem 
sem seleção desde 1950. A produção de peito foi 
de 18% e 9% do peso vivo. Respectivamente.  
Os autores destacam que há relação destes 
avanços genéticos com uma diminuição do CO2 
na avicultura.

Estudos da

EVoLuçÃo hiSTóriCA DA AViCuLTurA DE CorTE no BrASiL (1930 ATÉ 2015)

*Peso vivo     ** ganho de peso diário     #Estimativa     Fonte: Publicações, entrevistas e estatística do setor

 ano PV* (g) GPD**(G) idade abate(dias) Conversão alimentar moratlidade(%)

 1930 1500 13,9 108 3,55 20,0

 1940 1550 15,4 101 3,04 17,2

 1950 1580 22,0 72 2,58 15,2

 1960 1600 27,9 57 2,25 13,1

 1970 1700 33,9 50 2,15 11,3

 1975 1741 34,83 50 2,13 10,11

 1980 1800 36,83 50 2,10 9,5

 1985 1890 38,7 49 2,08 8,8

 1990 2061 45,1 46 2,06 5,9

 1995 2187 47,9 46 2,02 5,5

 2000 2426 53,1 46 1,94 4,5

 2005 2481 54,7 45 1,86 4,3

 2010 2643 58,6 45 1,80 3,9

 2015# 2788 64,8 43 1,70 3,7
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inflação reduz 

o brasileiro comeu menos carne de frango em 2013.
o consumo per capita caiu de 45 kg por habitante em 2012

para 41,8 kg no ano passado, segundo a ubabef (associação do setor).

consumo de
frango em 2013

MErCADo inTErno EM 2013

CONsUmO Per CaPiTa De CarNe De 
fraNGO em qUiLOs POr HaBiTaNTe

2010 2011 2012 2013

44,1

47,4

45,0

41,8

2014*

45,0

PrODUçãO BrasiLeria em
miLHões De TONeLaDas

2010 2011 2012 2013

12,2

13,1

12,6
12,3

2014*

12,7

*Estimativa                                         Fonte ubabef



Polêmica

O
O frango caipira criado solto, é o preferido dos 
chefs. além de mais caro, também é o mais 
raro nas prateleiras dos supermercados.
O caipira, por exemplo, segundo o que ouviu 
a repostagem, tem carne mais saborosa, aver-
melhada e resistente. exige, portanto, um co-
zimento lento e úmido para que fique macio.
é mito ou verdade que o frango que consumi-
mos no Brasil tem hormônio?
mito! dizem os especialistas. essa polêmica 
voltou à tona em fevereiro, quando avicultores 
foram autorizados pelo ministério da agricul-
tura a estampar no rótulo de frangos a frase 
“sem uso de hormônios, como estabelece a le-
gislação brasileira”.
De fato, a lei veta uso de hormônios desde 
2004. “além de ser ilegal, diversos estudos já 
mostraram que não existem vantagens técni-
cas e econômicas”, diz Gerson scheuermann, 
pesquisador da embrapa suínos e aves.
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mas é verdade que o bicho cresce mais e muito 
mais rapidamente do que há 30 anos. e isso não 
se deve a hormônios, e sim ao melhoramento  
genético.

Fonte: Folha de São Paulo – 28-05-2014

iNDUsTriaLizaDO
â	Tem o peito mais desenvolvido. Pouco gorduroso, de carne macia, bem branca e de  
 sabor suave.
â	Como é criado?
Confinado, em áreas com 15 aves por m2.
â	De que se alimenta?
Ração de milho e soja; recebe antibióticos para prevenção e tratamento de doenças.
â	Quando é abatido?
Com 45 dias e até 3 kg.

ConhEçA AS DiFErEnçAS DoS FrAngoS

OrGâNiCO
â	De carne branca, como a do frango  
 de granja, mas com sabor mais  
 acentuado; também é um pouco  
 menor, em tamanho e peso.
â	Como é criado?
Confinado, mas com acesso a piquetes 
(área de pastejo), com 10 aves por m2.
â	De que se alimenta?
Apenas milho e soja de origem 
orgânica; pode receber antibióticos para 
tratamento.
â	Quando é abatido?
Com 70 dias e 2,5kg.
*Criação 50% mais cara do que  
o industrializado.

CaiPira
â	Como anda livremente, desenvolve  
 mais fibras musculares, que deixam  
 a carne avermelhada e firme.  
 A alimentação livre resulta em sabor  
 acentuado.
â	Como é criado?
Livre, com 2 aves por m2.
â	De que se alimenta? 
Ração, mas também pode comer capim 
e pedriscos; só recebe antibióticos  
para tratamento.
â	Quanto é abatido?
Com 70 dias e 2,5kg.
*Criação 25% mais cara que  
o industrializado.

sem aNTiBióTiCOs
â	Semelhante ao frango de granja, apesar de um pouco menor e de crescimento mais 
lento: carne tenra, de sabor suave e cor clara.
â	Como é criado?
Confinado, sem acesso a piquetes, com 12 aves por m2.
â	De que se alimenta?
Só ração: não recebe antibióticos (em caso de doenças é tratado com fitoterápicos e 
probióticos).
â	Quando é abatido?
Com 45 dias e 2,5kg.
*Criação 7% mais cara do que o industrializado.

*número de aves por m2, idade e tamanho de abate podem variar.
Fonte: Antônio gilberto Bertechini, Ariel Mendes, gerson Scheuermann e Luiz Demattê 

Fonte: Folha de São Paulo – 28-05-2014



MAPA AuTorizA EMPrESAS A 
inForMArEM inExiSTênCiA DE 

horMônioS EM róTuLo DE FrAngoS
as empresas do setor avícola poderão utilizar em seus rótulos a mensagem “sem uso 
de hormônio, como estabelece a legislação brasileira”. autorizado pelo ministério da 
agricultura, Pecuária e abastecimento (mapa) na última semana de dezmebro, o uso de 
mensagem é facultativo e se estende a todas as agroindústrias compreendidas pelo siste-
ma de isnpeção federal (sif).

A Tyson do Brasil, inovou mais uma vez ao 
apresentar, em janeiro, o primeiro filé de peito 
de frango individual congelado embalado à vá-
cuo do mercado brasileiro. Com peso médio de 
250 gramas, o produto atende às necessidades 
daqueles que procuram por porções menores e 
estará disponível aos consumidores dos estados 
da região Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.
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PorçÃo inDiViDuAL 
DE PEiTo DE FrAngo

D
global em frangos

Duas das maiores empresas de carnes do mundo 
oficializaram um acordo que muda o desenho do 
setor. A  JBS, que já liderava o mercado de bo-
vinos, comprou a Seara, divisão de aves, suínos 
e alimentos processados da Marfrig.
O negócio custará R$ 5,85 bilhões à JBS,  
que amplia a liderança global no setor de aves 
– posição até então dividida com a americana 
Tyson.
Além das 39 fábricas e 19 centros de distribui-
ção, a JBS ficará com as marcas que pertenciam 
a Seara. Ganha, portanto, força no mercado de 
industrializados, no qual passa a ser vice-líder, 
atrás da BRF, dona da Sadia e Pedigão.

JBS vira líder 

noVA AquiSiçÃo DA JBS
COmO fiCam as emPresas aPós a COmPra Da seara

aNTes

76

24

JBS Marfrig

receita Líquida (em R$ bilhões)

DePOis

100

16

JBS Marfrig

Dívida bruta (em R$ bilhões)

aNTes

20,5 13

JBS Marfrig

DePOis

26 7,15

JBS Marfrig

unidades no Brasil

aNTes

77

JBS Marfrig

83

DePOis

38

JBS Marfrig

122

Funcionários

aNTes

90 mil

JBS Marfrig

53 mil

DePOis

45 mil

JBS Marfrig

98 mil

MArCAS rEPASSADAS: seara, rezeNDe, CONfiaNça, DOriaNa, eNTre OUTras

Fonte: Folha de São Paulo – 11-06-2014

NeGóCiO qUe
eNGLOBa
CerCa De

30 fáBriCas
OpErAçãO VAI AJUDAr  

A rEDUzIr A DíVIDA

DA MArFrig,

qUE ChEgOU A

r$ 13 BILhõES

NO prIMEIrO

TrIMESTrE

DE 2013.

75,7

22

JBSMarfrig

Faturamento* (em R$ bilhões)

raiO-X

1,2
-0,22

JBSMarfrig

Lucro/Prejuízo* (em R$ bilhões)

EMPrESAS DA MArFrig
seara, marfOOD Usa, mOY Park

e keYsTONe fOODs

EMPrESAS DA JBS
swifT, fraNGOsUL, friBOi e 

PiLGrim’s PriDe

*Em 2012 Fonte: empresas
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Exportação e seca levam 

De janeiro a abril, os preços subiram 7,33%, 
maior taxa para o período desde 1999 – ano da 
mudança para o regime de câmbio flutuante e 
da maxidesvalorização do Real, o que fez, na 
ocasião, o preço explodir. O padrão em quase 
todos os anos é de deflação das carnes no pri-
meiro quadrimentre, período de “safra”, com os 
pastos melhores e no período da colheita da soja 
e milho (usados na ração).
Neste ano, porém, o clima desfavorável, com 
uma estiagem prolongada que afetou as pasta-
gens, maior exportação de carne, custos maio-
res com rações e concentração cada vez maior 
de mercado em poucas empresas estão entre os 
motivos do aumento fora da curva neste ano.

Concentração 
cada vez maior 
de mercado em 

poucas empresas 
também está  

entre os motivos 
do aumento

carne à maior alta desde 99

CoM AS ExPorTAçõES o  BrASiL 
FATurou uS$1,36 BiLhÃo CoM 

AS CArnES SuínAS
as exportações brasileiras de carne suína, 
em 2013, superaram a previsão feita pela 
associação Brasileira da indústria Produto-
ra e exportadora de Carne suína (abipecs) 
em dezembro passado. acima das 510 mil 
toneladas previstas pela entidade, as vendas  
externas somaram 517,33 mil toneladas e 
Us$ 1,36 bilhão, de acordo com a entidade.

inFLAçÃo DA CArnE
Variação do preço da carne acumulada de

janeiro a abril de cada ano, em %

7,09

-0,62

1999 2003

0,83

2001

-2,31

2007

-2,19

2005

-5,36

2009

-2,39

2013

-4,57

7,33

20142011

Variação dos preços das carnes e outros
produtos de janeiro a abril de 2014, em %

iPCA ..................... 2,86

Alimentação .......... 4,58

Carne de porco ..... 2,38

Contrafilé .............. 7,31

Filé-mignon ........... 4,39

Alcatra .................. 7,84

Patinho ................... 5,3

Lagarto comum ..... 6,81

Músculo ................ 5,96

Acém .................. 11,66

Costela ................. 9,53

Pescados............. 11,69

Frango inteiro ..... - 1,54

ovo de galinha ... 14,17

Fonte: Folha de São Paulo 11-05-2014

é o menor em 63 anos
rebanho bovino dos EUA 

Fonte: usda                                       *no início de cada ano       

os dados indicam 87,7 milhões de animais, o número mais baixo 
desde janeiro de 1951. As informações são do uSDA (Departamento

de Agricultura dos Estado unidos), que constatou ainda o menor número
de nascimentos de animais desde 1941.

CADA VEz MEnoS
reBaNHO De GaDO NOs eUa, em miLHões De CaBeças*

1975 1980

131,8
111,0

1985

109,8

1990

99,3

1995

102,8

2000

98,0

2005

95,4

2010

93,7

2014

87,7

Hong Kong  ____________________  360,7
Rússia  _____________________  306,3
Venezuela  ___________ 157,0
Egito  ____________ 144,7
Chile ________ 76,3 
EUA  _____ 65
Irã  _____ 59,0

DE oLho noS EuA
Brasil mira mercado americano

de carne bovina
Principais compradores de carne bovina 

brasileira em 2013, em mil toneladas

É a cota máxima de carne in natura que o Brasil 

poderia exportar para os EUA, por enquanto

DE TonELADAS DE CArnE BoVinA
in nATurA ForAM ExPorTADAS 

PELo BrASiL EM 2013

1,8 MiLhÃo 

Foi o AuMEnTo DAS VEnDAS PArA 
o ExTErior EnTrE 2012 E 2013

19,4% 

Fontes: Abiec (Brasil), usda (EuA)

Senadores republicanos e democratas se uniram 
em um esforço para tentar postergar ao máximo 
a abertura do mercado americano para carne 
bovina brasileira.
Oito parlamentares de seis Estados – entre eles, 
grandes regiões com forte presença pecuarista, 
como Montana, Kansas e Wyoming – enviaram 
uma carta ao Secretário de Agricultura, Thomas 
Vilsack, pedindo o adiamento, por mais 60 dias.
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ExPorTAçÃo DE 
CArnE EM 2013

As exportações do agronegócio alcan-
çaram a cifra de US$ 99,97 bilhões  
em 2013, subindo 4,3% em relação aos  
US$ 95,81 exportados em 2012, segundo 
dados da Secretaria de Relações Inter-
nacionais do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (SRI/Mapa).

íCiAS noTíCiAS noTíCiAS noT

FrigoríFiCo 
roDoPA VAi 
EnCErrAr

Pouco mais de um ano após ser vendida, a 
Rodopa Alimentos vai encerrar suas opera-
ções. Em dificuldades financeiras e sem ca-
pital de giro, a empresa só aguarda o aval do 
Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) para arrendar os três frigoríficos 
que ainda estão  em operação para a JBS.D

clonagem de animais
De acordo com o Projeto de Lei  5010/2013, po-
derão ser clonados somente os animais domés-
ticos  de interesse zootécnico: bovinos, búfalos, 
cabras, bodes, ovelhas, cavalos, asnos, mulas, 
porcos, coelhos e aves. O texto permite, ainda, 
a produção de clones de animais silvestres na-
tivos do Brasil, com autorização do instituto 
Brasileiro do meio ambiente e dos recursos 
Naturais renováveis (iBama). O PL foi apre-
sentado originalmente pela senadora em 2007, 
sob o nº 73, tendo sido aprovado pelas comis-
sões técnicas do senado e encaminhado para 
apreciação dos deputados.
Pelo projeto fica revogada a Lei 6.446/77, que 
trata da inspeção e fiscalização de sêmen para 
inseminação artificial em animais domésticos. 
a matéria, que tramita em caráter terminativo 
e prioritário nas comissões técnicas da Câmara 
dos Deputados, ainda terá de ser analisado na 
Comissão de agricultura, Pecuária, abasteci-
mento e Desenvolvimento e na de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

Aprovado projeto 
que regulamenta a 

De autoria
da Senadora 
Kátia Abreu

Fonte: CnA 

BnDES 
rEnEgoCiA 
DíViDA CoM 

MArFrig
Em meio às celebrações da virada do 
ano, a marfrig anunciou ao mercado 
um acordo firmado com a BNDESPar, 
braço de participação do BNDes em 
empresas, que permitiu renegociar  
as condições de debêntures conver-

síveis em ações emitidas em 2010 
pela companhia. Com uma dívida 

de quase  r$ 6,7 bilhões e 
valendo r$ 2,1 bilhões na 

Bolsa.

FDA quEr ProiBir uSo DE AnTiBióTiCoS 
EM AniMAiS DE CorTE, BrASiL SE 

MoSTrA ConTrário À oriEnTAçÃo
a food and Drug administration (fDa), órgão governamental dos estados Unidos 
que regulamenta medicamentos e alimentos no país, quer proibir o uso de antibióticos 
em animais de corte, mesmo não prevendo muitas mudanças sobre os processos de 
criação de rebanhos nos estados Unidos. segundo o órgão, o uso desses medicamen-
tos poderia prejudicar ou até matar seres humanos.  a polêmica no Brasil, apoiada 
nos eUa, a intenção do fDa de proibir o uso de antibióticos na ração animal também 
agradou a comunidade européia, que estaria interessada em fazer a mesma coisa. 
mas, no Brasil, a situação é diferente.
a União Brasileira de avicultura (Ubabef) acredita que essa regulamentação não 
deve acontecer por aqui. a entidade aponta que os antibióticos são necessários para 
não causar doenças em humanos.



SCVCFESP - Anuário 2014Anuário 2014 - SCVCFESP

Bovinos
74 75

Bovinos

íCiAS noTíCiAS noTíCiAS noT

gADo WAgYu
O quilo de contrafilé de wagyu custa dez ve-
zes mais o de uma peça comum do merca-
do. Mas, seu preparo, segundo chefs de cozi-
nha, não é desafiador na mesma proporção.  
“A carne se basta sendo temperada e servida 
malpassada”.

SELEçÃo 
ArTiFiCiAL
genes de bichos extintos, 

como o auroque,  

um boi selvagem,  

permanecem em  

variedades atuais.  

Cruzamentos poderiam  

“concentrar” o DnA de  

auroque para obter um  

animal similar extinto.

â	Quase sem marmoreio, 
no índice 1 a carne  
pode nem ser  
considerada wagyu;

qUaNTO mais
GOrDO, meLHOr
A escala de marmoreio ajuda a definir a qualidade da carne wagyu

Fonte: Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos  da raça Wagyu

â	O índice 4 tem 
quantidade de gordura 
suave, mais comum  
no gado brasileiro;

â	Só gados de fora 
costumam atingir índices 
de marmoreio a partir 
de 8;

â	No índice máximo
12, a carne tem 
quase 60% de gordura.

A
A baixa maciez da carne zebuína restringe seu 
acesso a imporantes mercados. Tal característi-
ca é atribuída a uma maior atividade muscular 
da calpastatina na carne de Zebu do que na de 
gado Taurino. Essa proteína interfere no pro-
cesso deproteólise post mortem, prejudicando o 
amaciamento da carne. Existem diferenças bio-
químicas entre os tipos de fibras que constituem 
95% da massa muscular. 

raças zebuínas
A raça 

predominante no 
Brasil é Zebuína. 

Por quê a 
nossa carne 

é mais dura?

CArnE DE quALiDADE rAçA AnguS
Para que a indústria da carne tenha condições de crescer em nichos de 

maior valor agregado, é importante ter à disposição uma matéria-prima 

comprovadamente de qualidade. há mais de cem anos, os pecuaristas 

brasileiros vêm investindo no gado de origem européia-angus(aberdeen 

angus).

De acordo com a Associação Brasileira de Angus (ABA), o aberdeen angus 

se destaca entre as raças taurinas por reunir um maior número de carac-

terísticas positivas que lhe asseguram um excelente resulado econômico 

como gado de corte. 

A composição percentual das fibras oxidativas 
e glicolíticas influencia a qualidade da carne ex-
plica sua variação. Inovações tecnológicas con-
tribuem para a melhoria da qualidade da carne 
e conhecer a tipologia muscular do gado zebu 
é indispensável para entender as razões da sua 
“dureza”.
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AJuDAnDo A BALAnçA CoMErCiAL

evolução das exportações brasileiras
de couro e peles em Us$ milhões

228

2009

396

2010

494

2011

464

2012

545

2013

705

2014

sobe 29% no trimestre
As exportações de couro devem bater novo recorde neste ano.

No primeiro trimestre, a receita com os embarques aumentou 29% em relação
a igual período de 2013, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento.

Exportações de couro 

29% China

18% itália

11% hong Kong

9% EuA

33% outros

quem mais
comprou no
1º trimestre
em % no total

Dados referentes ao 1º sememtre 2014 

Fonte : Mdic

Valor da Produção 
Agropecuária soma

r$450 Bilhões em 2014

E
“ Em relação ao VBP da pecuária, os resulta-

dos mais favoráveis vêm sendo alcançados pela  

carne bovina com aumento  de 17,2% e da car-

ne suína com 9,7%”,afirma o coordenador de  

Planejamento Estratégicos do MAPA, José 

Garcia Gasques. Conforme dados da VBP regio-

nal, o Centreo-Oeste   lidera os valores do país 

com R$ 112 bilhões em 2014, seguido pelo Sul 

(R$ 109 bilhões), Sudeste (R$ 107,9 bilhões), 

Nordeste (R$ 43 bilhões) e Norte (R$ 17,9%  

bilhões). O estado de maior valor de produção  

é São Paulo, com 58 bilhões, seguido Mato Gros-

so, com 56,3 bilhões, que representam 25,4%  

do VBP da agropecuária.

Assessoria de impressa do MAPA
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Confinamento

Confinamento deve
atingir 5 milhões

Frangos e Suínos
Abates de Bovinos,

foi recorde em 2013

O
O número de bovinos abatidos no ano passado 
alcançou 344 milhões de cabeças, aumento de 
10,6% em relação ao ano anterior, que já tinha 
sido recorde. Conforme o IBGE, os produtores 
brasileiros abateram 36,1 milhões de cabeças 
de suínos no ano passado, aumento de 0,2% em 
relação a 2012. Já a produção de frango regis-
trou abate de 5,6 bilhões de aves, crescimento de 
6,8% em relação a 2012.

de animais este ano

O
O confinamento de gado deve atingir 

neste ano a marca histórica de cinco 

milhões de animais, prevê o médico 

veterinário e gerente de mercado da 

agroceres multimix, Victor walzberg. 

A afirmação foi feita no primeiro dia 

do V Seminário Confinatto, organizado 

pela agroceres e realizado nos dias 20 e 

21 de março em ribeirão Preto- sP.
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Aumento  do

Restaurantes e destacadamente nas churrasca-
rias que apresentam em seus cardápios: pernil, 
paleta e carré de cordeiro. Enquanto os especia-
listas não esquecem do cabrito como iguaria.
A demanda provoca a produção e o controle de 
qualidade, só no Rio Grande do Norte, já são 
quase 700 mil cabeças de ovinos e caprinos. Por 
outro lado, no extremo do país, o Rio Grande do 
Sul, desenvolve o Programa de Sanidade Ovina, 
mediante uma portaria nº 256/2013 da Secre-
taria Estadual da Agricultura; o qual criou um 
Grupo Técnico para executar ações de controle, 
erradicação e prevenção de doenças que possam 
comprometer o rebanho.
Como o consumo de carne ovina no Brasil do-
brou nos últimos dez anos, continuamos impor-
tando, prinicplamente do Uruguai, o detentor 
do maior rebanho de ovinos da América Lati-
na; a exemplo da marca de cordeiro uruguaio,  
La Parrila.

Cresce no Brasil, 
principalmente 

em São Paulo, a 
comercialização 
de carne ovina 

consumo é positivo

Muitos são os cortes de cordeiro conhecidos: 
carré francês, carré curto, costela de ripa, pale-
ta, pernil, T-bone, picanha, neck (pescoço) en-
tre outros.
Além do Uruguai temos como referência na pro-
dução de ovinos a Nova 
Zelândia e a Austrália, 
com os quais o Brasil tem 
muito ainda que apren-
der para melhorar a pro-
dução e qualidade do seu 
rebanho de cerca de 10 
milhões de caprinos e 17 
milhões de ovinos.
Localizados na sua gran-
de maioria na região do 
nordeste que conta com 
56% de ovinos e 91% de caprinos.
Segundo o IBGE, o consumo destas carnes ain-
da é muito baixo, o brasileiro consome aproxi-
madamente 20 vezes mais carne bovina que que 
a carne ovina e caprina, mesmo assim ainda te-
mos de importar para completar a demanda do 
mercado interno.
No entanto se observarmos as tendências, tendo 
em conta a limitação do uso da terra e da água, 
o crescimento do rebanho ovino e caprino deve-
rá ser maior do que o rebanho bovino.
Segundo Marcelo Abdon, Presidente da Asso-
ciação de Criadores de Caprinos, “a refeição de 

uma vaca alimenta até 25 bodes e ovelhas...”. Os 
caprinos e ovinos, “eles comem menos e bebem 
menos porque são menores e mais resistentes. A 
economia de água é grande. Enquanto um boi 
consome de 40 a 50 litros por dia, um bode toma 

cerca de 6 litros. “Além 
disso, a gestação desses 
animais dura apenas 5 
meses – contra 9 meses 
da gestação da vaca – e 
gera de 2 a 3 filhotes. 
Após 40 dias, a fêmea já 
está pronta para entrar 
em outra gestação e ga-
rantir de 4 a 6 filhotes 
por ano.”

“A economia de água 
é grande. Enquanto um 
boi consome de 40 a 50 
 litros por dia, um bode 
toma cerca de 6 litros. ”

Marcelo Abdon
Presidente da Associação de Criadores de Caprinos
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E

o que você sabia 

Esta quantidade, constituindo cerca de metade 
das espécies de vertebrados conhecidas. A maio-
ria vive no mar, mas cerca de 40% vive nos rios 
e lagos e cerca de 1% desloca-se entre o mar e 
o meio dulciaquícola no decorrer do seu ciclo 
de vida. O Brasil tem uma grande diversidade 
de peixes marinhos, contudo nossos principais  
“tesouros” estão nos nossos rios.
Perguntar a sua origem seria dar uma resposta 
a origem da vida animal na Terra. O que todos 
nós sabemos, é que, é um dos alimentos mais 
ricos e saudáveis.
Os peixes representam 90% do efetivo de produ-
ção da pesca, o restante corresponde aos crustá-
ceos e moluscos (plantas e animais aquáticos). 
Mais de 80% dos peixes são marinhos, em torno 
de 12% de água doce e mais ou menos 4% são 
os diádromos, tipos de peixes que migram entre 
águas doce e marinha.
Dos 60 milhões de toneladas pescadas no mun-
do, o Brasil, apesar de sua longa costa e abun-
dância de águas, representa em torno de 1% 
desse total.
As espécies economicamente mais importantes 
são: arenques, sardinhas, anchovas com partici-
pação de 38% nas produção mundial: bacalhau, 
haddocks, percas, congros, cavalas e outros 

Existem cerca 
de 28.000 

espécies  
de peixes

da pesca?

como atuns e bonitos. Entre os de água doce 
destacam-se a carpa e o barbo. O grupo de sal-
mão e trutas enquadra-se entre os diádromos, 
numa proporção de 67%, seguidos dos sáneis 
30%, enguias 2% e esturjões 1%.
Os principais países produtores são o Peru, Ja-
pão, China, com produções acima de 5 milhões 
de toneladas, seguidos da Rússia, EUA, Norue-
ga que produzem acima de 2 milhões, segui-
dos pela Índia, Espanha, Canadá, Dinamarca,  
Tailândia, Chile e Reino Unido com produções 
superiores a 1 milhão de toneladas.
Há formas que vivem na lama quase seca, em 
águas frias, quentes, salgadas, iluminadas ou 
sempre escuras. Há espécies, como o salmão, 
cujos adultos vivem no mar, porém desovam em 
água doce, ou se desenvolvem os alevinos; ou-
tras, como as enguias, vivem na fase adulta na 
água doce, mas desovam no mar.

Dos 60 milhões de  
toneladas pescadas 
no mundo, o Brasil,  
apesar de sua longa  
costa e abundância 

de águas, representa  
em torno de 1% 

desse total.

No Brasil, o peixe distribui-se por todos os es-
tados, com maior relevância para os situados: 
Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Maranhão, Pará, etc.
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E
dos Peixes

ela já é a terra da soja. agora, está 

prestes a virar também do tambaqui,  

do pintado e do pirarucu. a cidade de 

sorriso passou a investir na piscicultu-

ra no começo dos anos 2000 e em me-

nos de uma década, foi  recompensada 

pelo milagre da multiplicação. Hoje, 

responde por 10.000 toneladas de pes-

cado por ano, um quinto da produção 

de rondônia, o maior criador de peixes 

em viveiro do país.

Em Sorriso (MT),  
terra da soja,  
a decisão de  

diversificar  
investimentos  

criou um  
polo piscicultor  

que cresceu  
extraordinariamente.  

E agora se  
prepara para  

alçar novos voos

Milagre

Fonte: Veja 21/05/2014

Projeção – Fonte Bloomberg/Philanthropies

CoMo A DEMAnDA gLoBAL Por ALiMEnToS MArinhoS CrESCE MuiTo MAiS
quE A CAPACiDADE DE FornECiMEnTo, o EFEiTo É A PESCA PrEDATóriA
E inSuSTEnTáVEL (EM MiLhõES/ TonELADAS)

o Mar 
não está

O
O crescimento da população mundial, o aumen-
to da renda da classe média e a modernização 
das embarcações impactam diretamente o fe-
nômeno conhecido como sobrepesca, a captu-
ra excessiva de determinadas espécies de pei-
xe. Quase todos os países a praticam e poucos, 
como a Nova Zelândia e os EUA, tomam me-
didas para combatê-las.  Pôr em risco espécies 
de atum, sardinha e cação tem implicações no 
ecossistema – as consequências vão muito além 
do comprometimento de cardápios finos em  
restaurantes estrelados.

Peixe
para

2006 2008 2011 2030

80,2
milhões

79,5
milhões

78,9
milhões

indeterminado

114,3
milhões

119,7
milhões

130,8
milhões

154*
milhões

Captura de peixes

Demanda por peixe    
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A
rastreabilidade

a publicação do Código de Defesa do Con-

sumidor, em 1990 (Lei nº 8078), garantiu 

ao consumidor brasileiro o direito a infor-

mação sobre a procedência e a segurança do 

alimento consumido e permitiu a expansão 

de ferramentas que demonstram a origem 

e o processo de produção dos alimentos co-

mercializados. Uma ferramenta importante 

para se chegar à origem e garantir a quali-

dade do alimento é a rastreabilidade no pro-

cesso produtivo agrícola.

Pesca
predatória

O
O bilionário Bloomberg, ex-prefeito de Nova 
York, amante e conhecedor da vida marinha, 
anunciou uma doação de 53 milhões de dólares 
para combater a sobrepesca. A iniciativa, cha-
mada de Oceanos Vibrantes, promoverá mu-
danças de postura dos pescadores profissionais 
de modo a aumentar a população de peixes nas 
Filipinas, no Chile e no Brasil. A estratégia, de-
senhada com a ajuda de três organizações inter-
nacionais, pretende estimular novas política de 
pesca, desenvolver sistemas sustentáveis de pes-
caria e atrair a iniciativa privada interessada em 
premiar pescadores e indústrias que adotarem o 
bom caminho, não predatório.
O Brasil interessa ao projeto de Bloomberg por 
estar mergulhado num paradoxo: apesar da 
extensa costa, com 8.500 quilômetros, os ma-
res brasileiros são pobres em peixes. A produ-
ção nacional de pesca fica próximo de 1 milhão 
de toneladas ao ano. É um volume pequeno. 
No Peru, pais com população quase sete vezes 
menos, a safra marinha passa dos 8 milhões de 
toneladas. “O Brasil foi escolhido porque a eco-
nomia pesqueira do país envolve 3,5 milhões de 
pessoas.

Hábitos 
predatórios 

dos pescadores 
contribuem para 

a escassez da 
fauna marinha 

rastreabilidade na agropecuária pode ser 

definida como a identificação, o acompa-

nhamento e o registro de todas as fases 

operacionais do processo produtivo, desde 

a fonte da produção até sua comercializa-

ção. atualmente, mecanísmos de captura e 

registro de dados estão bem diversificados, 

estando disponíveis no mercado: planilhas 

eletrônicas, softwares específicos, códigos 

de barras, radiofrequência e cadernos de 

campo e de pós-colheita impressos.
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S
somaram Us$ 4.427 bilhões as exportações 
de salmão do Chile para o Brasil. apesar do 
aumento de 55% nos embarques do peixe, o 
cobre representou mais da metade (53%) do 
que foi exportado.
Para reduzir a dependência do metal, o Pro-
Chile (programa de promoção das expor-
tações de bens e serviços chilenos)mira a 
classe C do Brasil, que já é o terceiro maior 
parceiro comercial do Chile, atrás dos esta-
dos Unidos e Japão.

Chile quer atingir a 
classe “C” brasileira 

com seu salmão
pescados sobe 15%

Importação de 

E
este aumento se deve a condição 
da renda melhorada e as mu-
danças no perfil de consumo de 
proteínas no Brasil. em 2013,  
as compras de peixe subiram 
15% em relação a 2012, para 
Us$ 1,3 bilhão, segundo dados 
da secex (secretaria do Comércio 
exterior).

MuDAnçA DE háBiToS 
importações de pescado sobem

15% em 2013

em milhões
de Us$

1.158

2012

1.333

2013

Fonte Secex

24% outros

20% Bacalhau

3% Sardinha

16% Merluza

37% Salmão

Os preferidos
em % 
do total 
importado

ganham mercado brasileiro
peixes asiáticos 

E
Em 2013, foram importadas 92 mil toneladas de 
pescado chinês, 12 vezes mais do que as 7,2 mil 
toneladas de 2009. No mesmo período, as im-
portações de pescado do Vietnã saltaram de 3,2 
mil para 54 mil toneladas. Em 2010, a China e 
o Vietnã, somados, ultrapassaram o Chile como 
principal fornecedor de pescados para o Brasil.
A invasão dos peixes asiáticos criou um impas-
se entre produtores nacionais e importadores. 
Para os produtores, o preço extremamente bai-
xo dos pescados seria reflexo da baixa qualidade 
do produto, que já chega industrializado e entra 
no Brasil pagando um imposto mínimo se com-
parado à carga tributária brasileira.

Fonte: Ministério da Pesca e da Aquicultura – 

gazeta do Povo 05/2014
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água doce

R
Recentemente a FAO alertou que a sobrepes-
ca já esgotou 70% da reserva oceânica. O que 
significa dizer que a pesca está chegando ao 
seu limite em todos os oceanos. Para melhorar 
devemos desenvolver a aquicultura de maneira 
sustentada. Resta-nos saber a quantas anda a 
exploração em água doce.
Nos rios, represas e lagos a situação explorató-
ria ameaça os mananciais, dada a necessidade 
de alimento, o que não difere mutio da pesca 
marítima. Um estudo entregue também ao Mi-
nistério do Meio Ambiente dá conta de que pelo 
menos 135 espécies estão ameaçadas e já sofre-
ram drásticas redução de suas populações, como 
o Pirarucu e o Lambari.
Desmatamentos das margens de rios e das cabe-
ceiras e a destruição dos mangues estão provo-
cando uma situação insustentável para a pesca 
de água doce. Mesmo em setores como a car-
cinicultura (criação de camarões em viveiros), 
onde a produtividade dos viveiros estão em cho-
que com pescadores artesanais, dificultando a  
captura do camarão e também de outros pei-
xes intimamente ligados à sobrevivência desses  
pescadores. 

Come-se 
mais do 

que se produz?

A FAO calcula que 
cerca de 10% dos 

estoques pesqueiros 
mundiais de
água doce 
já entraram
em colapso.

Os mangues estão sendo degradados por mate-
rial orgânico vindo dos viveiros, com poluição 
das águas dos rios e a morte dos peixes. Nota-se 
também influência no fluxo das marés, extinsão 
de áreas de mariscagem e até a contaminação de 
água para o consumo humano.
A FAO calcula que cerca de 10% dos estoques 
pesqueiros mundiais de água doce já entraram 
em colapso, com 15 a 18% acima do limite  
de exploração e uma porcentagem plena,  
não admitindo mais qualquer possibilidade  
de ampliação sem risco de extinsão.  
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Bertin abre disputa na 
Justiça contra J&F

J&F diz que não tem nada a ver com a 

transação e que cabe aos Bertin resolver 

dívida milionária com o BB.

O grupo Bertin, com negócios em infraes-

trutura, energia e alimentos, abriu guerra 

na Justiça contra a holding J&F, da famí-

lia do empresário Joesley Batista.

Desde 2009, os dois grupos são sócios na 

JBS, o maior conglomerado do setor de 

carnes do mundo. Quatro anos depois de a 

empresa ter incorporado o frigorífico Ber-

tin, no entanto, a situação entre os parcei-

ros se deteriorou.

Grupo diz ver 
fraude em 

transferência 
de cotas para 
uma empresa 

americana

Fonte: Folha de São Paulo – 16/06/2014

T
Trato também inclui trocar dívidas por 
ações, a um preço muito acima do mer-
cado; banco e empresa não comentam
Em meio às celebrações da virada do 
ano, o BNDes selou um acordo para, 
mais uma vez, favorecer o grupo mar-
frig, um dos “campeões nacionais” do 
governo Lula.
Com uma dívida de quase r$ 6,7 bi-
lhões e valendo r$ 2,1 bilhões na Bolsa, 
o Marfrig está numa situação financei-
ra muito delicada.

Com acordo 
na virada

Fonte: Folha de São Paulo – 05/01/2014

do ano

A
Apoio foi necessário para aumentar a competi-
tividade das empresas do ramo, afirma a insti-
tuição.
Sob o argumento de promover a internaciona-
lização e reduzir a informalidade, o BNDES 
injetou, por meio da compra de ações e títulos,  
R$ 12,8 bilhões em frigoríficos como JBS, Mar-
frig e Independência desde 2007. A cifra corres-
ponde a 9% do orçamento do banco em 2014. 
Além do aporte de recursos – em muitos casos 
para a compra e fusão com empresas do Brasil 
e do exterior – o banco concedeu outros R$ 3,2 
bilhões em empréstimos ao setor desde 2009.

injeção
do BNDES

Fonte: Folha de São Paulo – 13/01/2014

no setor
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A
inicial de ações do ano

JBS Foods fará 1ª oferta 

A JBS Foods, unidade de alimentos processados 

da JBS, pediu registro para uma oferta inicial 

de ações (IPO), a primeira de uma empresa bra-

sileira neste ano.

A emissão tem potencial para movimentar cer-

ca de R$ 5 bilhões, segundo citada pela agência 

Reuters. A previsão considera o valor estimado 

da unidade, de aproximadamente  R$ 20 bi-

lhões. Procurada, a JBS disse que não comenta 

valores.

Emissão pode 

chegar a 

R$ 5 bilhões,

diz agência
Fonte: Folha de São Paulo – 21/05/2014

C
Com aquisição, subsidiária brasileira se 

tornaria líder em processados de carnes.

a produtora de carne de frango Pilgrim`s, 

subsidiária da brasileira JBs nos eUa, 

ofereceu Us$ 6,4 bilhões  pela compra da 

empresa americana de alimentos proces-

sados Hillshire Brands.

JBS oferece 
US$ 6,4 bilhões 

Fonte: Folha de São Paulo – 28/05/2014

por indústria 
nos EUA

A

Minerva adquire 
frigorífico no uruguai

A Minerva S.A, anunciou a aquisição do 

Frigorífico Matadero Carrasco S.A., no 

Uruguai, em 18 de março de 2014. Com a 

aquisição, a empresa brasileira se torna a 

segunda maior exportadora de carne bovi-

na do país vizinho, com entre 18% e 22% 

de participação no total das vendas exter-

nas do Uruguai, atrás da também brasilei-

ra Marfrig.

U
Campanha milionária

Uma campanha que desqualifica a concorrência 

e a põe sob suspeita atenta contra a credibili-

dade desse produto, causando imensos prejuízos 

ao país. E não apenas ao consumidor interiora-

no, parcela mais pobre da população, que reside 

em cidades a que não chegam os produtos da 

Friboi e que depende do fornecimento dos pe-

quenos.

A eliminação da concorrência dos médios e pe-

quenos  e a opção por monopólios compõem o 

figurino econômico fascista, pela facilidade de 

maior controle do Estado sobre o mercado.

Fonte: Kátia Abreu – Senadora To e presidente da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

“Os mais de  
R$ 7 bilhões do  

BNDES por frigorífico,  
a juros módicos, 

permitem-lhe custear 
campanha milionária.”
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Com  bom trânsito no meio políti-

co, Joesley ganhou fama pela ha-

bilidade para convencer parceiros 

ligados ao governo. 

Como o BnDES e os fundos de pen-

são de estatais. o JBS, carro- chefe 

do grupo, tornou-se o maior frigo-

rífico do mundo graças à ajuda fi-

nanceira de cerca de r$ 10 bilhões 

que recebeu do BnDES nos últimos 

anos.

Fonte: Folha de São Paulo – 12/02/2014

O
boa vizinhança

política da

Os grupos envolvidos negam irregularidades. 

Três representantes do Banco Rural presos pelo 

mensalão, agora, suspeitos de crime contra o sis-

tema financeiro numa transação de R$ 80 mi-

lhões envolvendo o grupo J&F, dono do maior 

frigorífico do mundo – o JBS – e do Banco  

Original.

Foram indiciados pela Polícia Federal , repre-

sentantes do Banco Rural condenados no men-

salão – Kátia Rabello, Vinícius Samarane e José  

Roberto Salgado, que cumprem pena pelo men-

salão -, Joesley Batista , controlador do J&F e 

outras 13 pessoas.

Polícia diz  
que houve  

empréstimos  
falsos para  

burlar  
legislação Fonte: Folha de São Paulo – 20/02/2014

Candidato a
cargo político

D
Desde maio de 2013, quando se filiou ao PMDB 
numa articulação das cúpulas do partido e do 
PT, José Batista Júnior, o Júnior Friboi, já pas-
sou por 128 das 246 cidades do Estado – e quer 
visitar todas até a metade de 2014.
O objetivo do ex-integrante do conselho de ad-
ministração da JBS (ex- Friboi) é candidato 
a Governador. Conquistar o poder em Goiás é 
sonho antigo do empresário, que já passou por 
PSDB, PTB e PSB.
Atraído ao ninho tucano pelo Governador e 
hoje rival, Marconi Perillo, desistiu da investida 
em 2005, após enfrentar denúncias de cartel na  
produção de carne. 
Ele negou as acusações, a Friboi assinou acordo 
e a investigação foi para o arquivo em 2009.

Junior Friboi, candidato a 
Governador de Goiás

Fonte: Folha de São Paulo – 07/12/2013

Júnior FriBoi DESiSTE A CAnDiDATurA

Fonte: Folha de São Paulo – 23/05/2014

Bilionário fundador de frigorífico desiste. 

Oposição da família a projeto político e riva-

lidade interna no PMDB fizeram empresário 

se afastar.

Com uma carta ressentida e críticas pesa-

das a colegas de partido, o empresário José 

Batista Júnior, que prometia fazer uma das 

campanhas mais ricas das eleições deste ano, 

anunciou que está fora da disputa pelo go-

verno de Goiás (22 de maio).

Conhecido como Júnior Friboi e fundador do 

JBS, o bilionário vinha se preparando para 

disputa há mais de dois anos e se filiou ao 

PMDB com apoio do vice-presidente Michel 

Temer.
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E
em meio a uma intensa campanha pu-

blicitária para impulsionar as vendas de 

carne bovina com a marca friboi, a JBs 

assinou acordo com a associação Brasi-

leira de angus (aBa) para ingressar no 

programa de certificação de carne prove-

niente de animais da raça angus.

parceria
para disputar 
mercado

P

Bife da discórdia 

Pelo Twitter, o cineasta Fernando Meirelles 

espalhou a notícia de que “Roberto Carlos 

não tocou no bife do anúncio da Friboi”. 

A razão é simples: o cantor ainda seria ve-

getariano. Será que é o caso de o Conar,  

órgão de autoregulamentação publicitária, 

se pronunciar sobre o episódio?

Fonte: Veja – 12/03/2014
colunista Leonel Kaz

JBS faz
uma dieta vegetariana, adotada 

durante 30 anos pelo cantor ro-

berto Carlos, tornou-se coisa do 

passado. Ao lado do ator Tony 

ramos, o rei agora integra o time 

de estrelas da marca Friboi.  

roberto comentou “voltei a comer 

carne já há algum tempo, influen-

ciado pelo meu médico ortomole-

cular , porque ele achou que eu 

deveria. E depois que vi o Tony  

na propaganda, passei a comer 

muito mais”.

Parceria dos astros

roberto Carlos e 
Tony ramos 
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Atenção com o 
Leão e a Fiscalização

*Dra. Fabiana de Lima Farias Ramos dos Santos 
Departamento Jurídico do Sindicato do Comércio  

Varejista de Carnes Frescas do  
Estado de São Paulo

A receita Federal do Brasil vem obtendo recordes históricos de 

arrecadação, só no ano de 2013 arrecadou créditos tributários no 

valor de r$ 190,1 bilhões, superando em 63,5% o ano de 2012.

A metodologia adotada foi o cruzamento de informações que indi-

cam os tributos sonegados.

ABSurDo BuroCráTiCo

regras tributárias foram criadas no 
Brasil entre 1988 a 2011, segundo 
uma compilação transformada em li-
vro pelo advogado mineiro Vinícios 
Leoncio.

275 095
vezes num ano 
as empresas 
brasileiras che-
gam a fornecer 

uma mesma informação, como a sua 
receita, em formulários dos gover-
nos federal, estadual e municipal, de 
acordo com o levantamento do advo-
gado. Em média, uma empresa pre-
enche 2.200 campos de documentos 
ao ano.

80

bilhões de 
reais são 
gastos anu-
a l m e n t e 

com contadores, advogados e 
toda a estrutura para lidar com a 
burocracia, segundo estudo Fiesp.

45

reais é o custo médio para a aber-
tura de uma empresa no Brasil, 
contra R$ 1.213,00 na Colôm-
bia, R$ 315,00 no Canadá e  
R$ 559,00 na Rússia.

2038



H

Conheça as
regras do jogo

Há uma zona cinzenta entre um crime fiscal e 
a interpretação da lei. Interpretar a lei contra 
o fisco não é crime. É imenso o número de leis, 
normas e regulamentos, criando conflito entre 
elas, quando alguém pode interpretar em favor 
do contribuinte, demonstrando que aquele im-
posto deveria ser pago a menos, ou até mesmo 
é indevido. Não pagar imposto não é crime. Cri-
me de sonegação é deixar de pagar um imposto 
utilizando-se de fraude, de uma falsidade, de 
omissão de receita. O simples não pagamento 
na data é inadimplência, não havendo ato que 
induza o fisco ao erro. 
Acontece - Entretanto o inadimplente tem 
o mesmo tratamento que o sonegador pela 
Receita?
mariz - Sim, o mesmo tratamento. Até mesmo 
se o empresário interpretar uma norma a seu 
favor, ele terá que responder como sonegador.  
Hoje, a jurisprudência evoluiu dizendo que só 
se pode instaurar inquérito por sonegação fiscal 
após o término do processo administrativo. Não 
se pode falar em crime sem declaração de que 
aquele imposto é devido. A tramitação da de-
cisão do processo administrativo é longa e pode 
resultar positiva para a empresa, daí a acusação 
é inexistente.
Acontece - Então o empresário, além de au-
tuado, ainda pode ser processado criminal-
mente?
mariz - Sim. A receita encaminha representação 
para fins penais ao Ministério Público, que pode 
iniciar um inquérito policial. Terminado o in-
quérito os autos retornam ao MP, que denuncia 
ou não alguém pelo crime de sonegação fiscal.

Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira 

explica aos 
empresários 

quais cuidados 
devem tomar  

em caso de 
processo penal
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Fonte: Acontece – Fevereiro 2014-08-01

A

A Ordem Tributária, 
a ordem Econômica 

A autoridade fiscal que no transcurso da ação fiscal iden-
tificar indícios de ato ou fato que possa ser caracterizado 
como crime contra a ordem tributária, contra a ordem 
econômica ou contra a relação de consumo, obrigatoria-
mente comunicará ao ministério Público estadual.
Vale ressaltar que, entre outras formalidades, a autori-
dade fiscal deverá informar ao Ministério Público Esta-
dual a identidade e a qualificação de pessoa física a quem 
possa ser atribuída a prática de eventual delito penal, 
bem como a sua relação com a empresa ou com o autu-
ado ou notificado que possa ter concorrido para a práti-
ca do ilícito, mesmo que intermédio de pessoa jurídica 
infratora ou dela tenha participado do capital da pessoa 
jurídica infratora ou dela tenha sido seu administrado 
ou profissional responsável pela escrituração contábil e 
fiscal ao tempo do crime contra a ordem tributária co-
metido, administre ou tenha administrado de fato 
a empresa, ao tempo do ilícito penal, comprova-
damente ou mediante indícios irrefutáveis, bem 
como exerça ou tenha exercido a atividade 
econômica, ainda que formalmente os 
atos e negócios tenham sido realiza-
dos por terceiros, ou de qualquer 
forma tenha tirado proveito da 
conduta ilícita.

e as relações 
de Consumo

im
ag

em
: m

D
a
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TrABALho DECEnTE
Para a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), o trabalho decente vem sendo enten-

dido como trabalho “produtivo e adequada-

mente remunerado, exercido em condições de 

liberdade de organização sindical e negociação 

coletiva, equidade e segurança, sem qualquer 

forma de discriminação, e capaz de garantir 

uma vida digna a todas as pessoas que vivem 

de seu trabalho”.

ConTriBuiçÃo 
SinDiCAL

O supremo Tribunal federal (sTf) 

determinou sobre a natureza ju-

rídica da Contribuição sindical,  

por intermédio da ação Direta  

de inconstitucionalidade (aDi) de  

nº 1.076-0/1994. O relator foi o mi-

nistro sepúlveda Pertence que, em 

seu voto, destacou não apenas tra-

tar-se de uma obrigação tributária, 

como também extensiva a todos os 

integrantes da categoria, indepen-

dentemente de filiação.     

rEADMiSSÃo DE Ex-EMPrEgADo
Portaria MTE nº 384/92
O açougue pode sempre readmitir um ex-empregado. No entanto, deve tomar as seguintes 

precauções: 

â	deve anotar o novo contrato de trabalho em outra página da CTPs desse  colaborador, 

 bem como a abertura de nova ficha de registro;

â	se o empregador pretende pagar salário inferior ao que recebia anteriormente, 

 é aconselhável que tenha decorrido um prazo mínimo de seis meses;

â	caso o empregado exerça novamente a mesma função, recebendo o mesmo salário 

 que auferia no período anterior, deve ter transcorrido um prazo de no mínimo 

 de 90 dias, contados da data de saída. 

â	se a função exercida for a mesma, não pode ser feito contrato de experiência.

questões  trabalhistas
ToLErânCiA LEgAL 

PArA ATrASo
Artigo 58 (CLT)
O artigo mencionado, estabelece que não serão 

descontados nem computadas como jornada ex-

traordinária as variações de horário no registro 

de ponto não excedentes a cinco minutos, obser-

vando o limite máximo de dez minutos diários.  

Este tempo de dez minutos deve ser entendido 

como tolerância para o registro do ponto e não 

regra. É facultado a empresa elaborar Regu-

lamento Interno limitando atrasos mensais. O 

atraso, se exercido todos os dias ou na maioria 

dos dias da semana pelo empregado, poderá 

ser considerado pelo empregador como desídia, 

com a aplicação de advertência e na reincidên-

cia punições mais severas.

VErBAS quE 
CoMPõEM o 

SALário- FAMíLiA
Portaria nº 19/14 (MPS)
O salário-família é o benefício pago 

aos trabalhadores para auxiliá-los no 

sustento dos filhos com até 14 anos in-

completos ou que sejam, por qualquer 

razão, inválidos. São equiparados aos 

filhos, os enteados e os tutelados que 

não possuem bens suficientes para o 

próprio sustento. Para fazer jus ao 

benefício, o empregado deve ter renda 

máxima de R$ 1.025,81. Como defini-

ção de renda, serão consideradas to-

das as importâncias que integram o 

salário de contribuição, ou seja, que 

são base de cálculo do INSS. As úni-

cas duas parcelas da remuneração que 

não são  consideradas para avaliar se 

o empregado tem ou não direito ao 

salário-família, são o 13º salário e o 

adicional de 1/3 sobre as férias.
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ConTrATo DE 
ExPEriênCiA: 

rESCiSÃo AnTES 
Do PrAzo

Súmula nº 163 (TST)

Na dissolução do contrato de expe- 

riência não é devido o aviso prévio, 

pois trata-se de contrato determi-

nado. executa-se a regra se houver 

cláusula contratual que assegura o 

direito do empregado ou do empre-

gador em proceder com a rescisão 

antecipada, fundamentada no artigo 

481 da CLT e na súmula 163. Nes-

sa hipótese, aplicam-se os princípios 

que regem a rescisão dos contratos 

por prazo indeterminado. inexistin-

do a referida cláusula assecuratória, 

o empregador, ao despedir o empre-

gado sem justa causa antes do prazo, 

obriga-se ao pagamento de indeniza-

ção correspondente à metade da re-

muneração a que este teria direito até 

o término do contrato.

CEnTrALizAçÃo DE 
DoCuMEnToS

Portaria nº 3.626/91 (MTPS)

As empresas que possuírem mais de um esta-

belecimento poderão centralizar os documen-

tos sujeitos à inspeção do trabalho, com exce-

ção  do registro dos empregados, do controle de 

horário de trabalho e do Livro de Inspeção do 

Trabalho, que deverão permanecer no local da 

prestação de serviços, ou seja, em cada estabe-

lecimentos. Essa previsão está contida no arti-

go 3º da Portaria mencionada, do Ministério do 

trabalho e Previdência Social. Quando houver 

uma fiscalização no estabelecimento, a exibição 

dos documentos centralizados dar-se-à num 

prazo de dois a oito dias, a critério do agente de 

inspeção do trabalho, conforme parágrafo 1º, 

artigo 3º citado.

A CArACTErizAçÃo DoS
ACiDEnTES DE TrABALho

Diz a Lei nº 8.213/1991 que acidente de trabalho é aquele que “ocor-

re pelo exercício do trabalho a serviço da empresa...”.

Para que seja acidente do trabalho, a lei deixa claro, no artigo 19, três requisitos.  

Primeiro, o trabalho tem que colaborar para que aconteça; segundo, tem que provocar 

um machucado externo ou interno; terceiro, é preciso ter redução permanente ou tempo-

rária – a regra geral temporária – da capacidade para o trabalho.

A Lei ainda diz que as doenças também são acidente do trabalho, tanto as doenças profis-

risco , qual é o agente etiológico, além de qual é o agente nocivo que causa aquela doença.

Em 2006 foi criado o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), outro tipo 

de caracterização de acidente do trabalho. E foi inserido na Lei nº 8.213 o artigo 21-A, 

dizendo que a perícia do INSS poderá também considerar, de forma presumida, o aciden-

te do trabalho, quando a doença estiver atribuída a Classificação  Nacional de Atividade 

Econômica (CNAE), de determinado segmento.
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DEmpregado
doméstico

De acordo com ela, foram assegurados à 

categoria dos trabalhadores domésticos 

os direitos previstos nos incisos iV,Vi,Vi

i,Viii,X,Xiii,XV,XVi,XVii,XViii,XiX,

XXi,XXii,XiX,XXii,XXiV,XXVi,XXX

,XXXi, e XXXii do artigo 7º da Cons-

tituição federal. assim, alguns direitos 

foram reafirmados, como a garantia 

de salário mínimo, 13º salário e férias, 

e outros foram acrescentados, como o 

direito a limitação da jornada de traba-

lho, ao repouso semanal remunerado, ao 

pagamento de horas extras, licença ges-

tante, licença paternidade e aviso prévio 

proporcional ao tempo de serviço, sendo 

no mínimo 30 dias.

é preciso observar que os referidos direi-

tos alcançam 7 milhões de trabalhadores 

no Brasil que se dedicam ao trabalho do-

méstico, de acordo com dados do insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– iBGe.

além disso, é preciso saber que, nos 

termos do artigo 1º da Lei 5.859/1972, 

“empregado doméstico é a pessoa que 

presta serviços de natureza contínua 

e finalidade não lucrativa, com pesso-

alidade, onerosidade e subordinação, 

A Emenda 
Constitucional 

nº 72 de 
02/04/2013,  

por sua inovação, 
ainda é motivo 

de discussão 

na residência de pessoa ou família”.

Isto significa que o trabalho doméstico não se 

caracteriza pelo trabalho em si (limpeza, ali-

mentação, secretariado, jardinagem e enfer-

magem, por exemplo), mas em razão do local 

onde é prestado, ou seja, no âmbito de uma 

residência onde não se desenvolva atividade 

lucrativa.

alguns dos direitos dos trabalhadores domés-

ticos não dependem de regulamentação legal, 

como a garantia de salário mínimo para os que 

recebem remuneração variável; a proteção do 

salário na forma da lei, constituindo crime sua 

retenção dolosa; a jornada de oito horas diá-

rias e quarenta horas semanais; e a redução 

dos riscos inerentes ao trabalho realizado.

a norma constitucional também reconheceu 

as convenções e acordos coletivos de trabalho, 

o que permite a ampliação de direitos.

Contudo, este reconhecimento e o exercício de 

outros direitos dependem de regulamentação 

legal, como o direito às horas extras, ao segu-

ro desemprego, ao FGTS, à remuneração do 

trabalho noturno superior ao diurno, salário 

família e seguro contra acidente de trabalho. 

e até, em razão da polêmica que esses temas 

suscitam, ainda não houve a necessária regu-

lamentação.



C

SCVCFESP - Anuário 2014

115

Jurídico

Anuário 2014 - SCVCFESP

Jurídico
114

Tributárias
obrigações

Contribuição Sindical é obrigatória 
mesmo sem empregados

C
Com o entendimento que a Contribuição Sindi-
cal é devida mesmo por empresa que não tenha 
empregados, a Terceira Turma do Tribunal Su-
perior do Trabalho condenou uma empresa ad-
ministradora de bens ao pagamento da Contri-
buição Sindical Patronal.
O relator do recurso, Ministro Alberto Brescia-
ni, assinalou que, de fato, todos os emprega-
dos, trabalhadores autônomos e empresários 
que integrem determinada categoria econô- Fonte: Tribunal Superior do Trabalho – adaptado

mica ou profissional  são obrigados a recolher 
a Contribuição Sindical, “não sendo relevante, 
para tanto que a empresa tenha, ou não, em-
pregados”. É o que determina os artigos 578 
e 579 da CLT, afirmou. Por maioria, a Turma 
julgou improcedente a ação da empresa. Ficou 
vencido o Ministro Godinho Delgado.(RR-664-
33.2011.5.12.0019)

A Natureza Jurídica da 
Contribuição Sindical 

Como amplamente conhecido, a Contribuição 

Sindical Patronal possui natureza jurídica tri-

butária, assim reconhecida pela doutrina e pací-

fica jurisprudência.

Nos moldes do artigo 3º, do Código Tributário 

Nacional (CTN), o Tributo tem como caracte-

rísticas essenciais:

1 - Ser uma prestação pecuniária;

2 - Compulsório (independe da vontade 

 do contribuinte);

3 - Deve ser recolhido em moeda ou cujo  

 valor se possa exprimir;

4 - Não constitui sanção de ato ilícito;

5 - Deve ser instituído em lei, obedecendo ao 

princípio da legalidade tributária;

6 - É cobrado mediante atividade  

 administrativa plenamente vinculada,  

 ou seja, o pagamento deverá seguir as  

 balizas fixadas pela lei, não admitindo  

 flexibilidade.

Como se constata, a Contribuição Sindical é um 

genuíno tributo, pois nela se consolidam todos 

os quesitos mencionados. 

Assim, está submetida às regras fixadas pela lei 

tributária em questão, inclusive no que tange à 

interpretação restrita conferida pela norma.  

patronal e sua 
interpretação Legal
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Tome Nota
FECoMErCio-SP

Perguntas 
freqüentes sobre 

a Contribuição 
Sindical Patronal

O que é Contribuição Sindical?

É uma contribuição anual e obrigatória a todos 

os integrantes da categoria representada pelos 

sindicatos, independentemente de filiação como 

associado. O valor arrecadado é, automatica-

mente, dividido entre o Ministério do Trabalho 

e Emprego (20%), a Confederação (5%), a Fede-

ração (15%) e o Sindicato (60%).

Fundamento legal: artigos 579 e 589 da CLT

Qual é o valor devido?

Ele é calculado de acordo com o capital social da 

empresa, conforme tabela progressiva divulga-

da anualmente pela confederação que represen-

ta a respectiva categoria (exemplo: comércio, 

indústria e transporte). No caso do comércio, 

segue tabela divulgada pela Confederação Na-

cional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) para 2014.

Qual o prazo para recolhimento?

O vencimento da Contribuição Sindical Patro-

nal ocorre nas seguintes datas: 

â	pessoa jurídica em geral – 31 de janeiro;

â	autônomos – 28 de fevereiro.

Para os que se estabelecerem após os meses aci-

ma, a Contribuição Sindical deverá ser recolhi-

da na ocasião em que requeiram às repartições o 

registro ou a licença para o exercício da respec-

tiva atividade.

Fundamento legal: artigos 583 e 587 da CLT

Em caso de recolhimento atrasado, quais 

serão os acréscimos legais?

O recolhimento da Contribuição Sindical fora 

do prazo será acrescido de: 

â	multa – 10% nos 30 primeiros dias, 

 com adicional de 2% por  mês subseqüente;

â	juros – 1% ao mês;

â	correção monetária.

Fundamento legal: artigo 600 da CLT

alterada a resolução sf – 141/10, que 

instituiu a obrigatoriedade de creden-

ciamento ao Domínio eletrônico e dis-

põe sobre o Programa Cartão empresa 

sP. em virtude disso, o cronograma de 

credenciamento obrigatório ao DeC, 

para contribuinte optante pelo regime 

do simples Nacional passa a vigorar 

com a seguinte redação:

â	Contribuinte enquadrado a emitir 

 Nf-e ou obrigado a emitir Nf-e 

 em substituição à NF modelo 1  

 ou 1-a. em noventa dias contados  

 da data deste enquadramento.

â	Contribuinte que não esteja  

 enquadrado nas hipóteses  

 indicadas no item acima.  

 até 01/07/2015.

â	Contribuinte que iniciar suas  

 atividades a partir de 01/07/2015.  

 em noventa dias contados da  

 data de inscrição no Cadastro de  

 Contribuintes do iCms.
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eXPeDieNTe
sindicato do Comércio Varejista de Carnes frescas

do estado de são Paulo
Praça da república, 180 - 6o andar

são Paulo - sP - CeP 01045-000
Tel.: (011) 3231-3113
fax: (011) 3255-2371

www.carnesvarejo.com.br

COOrDeNaçãO De PrODUçãO
magda Crivelli

rua Teviot, 43 - são Paulo - sP
CeP 04507-050

Tel.: (011) 3887-6504
CONseLHO eDiTOriaL

manuel Henrique farias ramos e 
Pedro fernandes da Cunha filho

COmerCiaL e DiGiTaçãO
magda Crivelli

Tel.: (011) 3887-6504 e 99378-3959
crivellirpm@superig.com.br

DesiGN e eDiçãO GráfiCa
Carmo flaire

Tel.: (011) 3705-1637 e 98375-2170
carmoflaire@hotmail.com

iLUsTrações
fernando roberto Dias da Costa (em memória)

renata Portella

DeParTameNTO JUríDiCO
Dra. fabiana de Lima farias ramos dos santos

CONsULTOr CONTáBiL
Pedro fernandes da Cunha filho

agosto 2014
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Se você tem uma micro ou pequena empresa, sabe como é importante 
estar sempre atualizado e bem informado para que o seu negócio se 
destaque e evolua cada vez mais. Por isso, você pode contar com um 
grande parceiro, o SEBRAE São Paulo. Por meio de cursos, palestras, 
consultorias, ofi cinas, ensino à distância (EAD), nas mais variadas áreas de 
conhecimento empresarial, o SEBRAE São Paulo oferece toda a capacitação 
necessária para a sua empresa crescer saudável e lucrar muito mais.
SEBRAE São Paulo. O grande parceiro das micro e pequenas empresas.  

Empresa sem o SEBRAE São Paulo.

Empresa com o SEBRAE São Paulo.

As ferramentas certas para o seu negócio prosperar 
estão no SEBRAE São Paulo.

Para mais informações:

Versão Horizontal

Versão Vertical (com logo aplicado ao lado)
Restrição: em aplicações muito pequenas não pode ser aplicado

Versão Vertical  

Opção: sem linhas Opção: com linhas

APLICAÇÃO PARA MATERIAIS IMPRESSO
Versões positivas


