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EDITORIALEDITORIAL

Mudar ou 
Perecer

O destino dos açougues 
está na nossa capacidade 

de mudar para atender às 
exigências do consumidor

questão é – O que fazer? 
O livro “Quem mexeu no meu 
queijo” é um Best-seller do tipo au-
to-ajuda. Resumi-lo num editorial 

seria pecar pela simplificação, todavia a moral da 
estória cabe perfeitamente na atual situação em 
que se encontra o comércio varejista de carnes.

Vamos à estória
Eram dois ratos e dois duendes que procuravam 
queijo para sua alimentação, caminhando pelos 
labirintos de um supermercado, onde se desen-
volveu a seguinte situação: 
Os ratos agiam de maneira prática, enquanto os 
duendes teorizavam, na busca do tão desejado 
queijo. Ambos encontraram o depósito com 
vasto estoque da iguaria.
Os duendes racionalizavam suas ações mudan-
do-se para o depósito, mediante tamanha abun-
dância, não fazia sentido continuar as longas 
caminhadas e confortavelmente se alojavam no 
local.
Os ratos conhecedores da escassez, certos de 
que o estoque acabaria um dia, continuaram sua 
rotina nas idas e vindas ao supermercado, sem-
pre buscando no caminho alternati-
vas para quando o queijo 
acabasse.
Certo dia, como não po-
dia deixar de ser, o queijo 
acabou. Os ratos seguiram 
pela alternativa construída 
sem protestar.
Os duendes, que não es-
tavam preparados, grita-
ram revoltados: Não há 
mais queijo? Não há queijo? 

Quem mexeu no meu queijo? Berram os dois. E 
num grito desesperador disseram – isso Não 
é justo!
A moral da estória é óbvia, quem se prepara 
para mudar, porque sabe que a realidade é mu-
tável, não responsabiliza ninguém, age. Quem se 
acomoda em berço esplêndido é devorado pela 
concorrência, graças a sua imobilidade.

reFLeXão
O queijo dos açougues começa a ser comido na 
década de 60, com a entrada do auto-serviço. Al-
guns açougues reagiram mantendo as chamadas 
casas de carnes, depois divididas em varejões e 
butiques.
Estes como os ratos sabiam que o queijo era fi-
nito. Os outros pereceram.
Um outro pedaço do queijo está sendo ameaça-
do com a entrada do Friboi no varejo de carnes. 
Para impedir seu crescimento precisamos cons-
truir uma alternativa, que em nossa opinião será 
a certificação do açougue, que fará a diferença.
Veja matéria sobre o assunto neste ANUÁRIO.

A

* Manuel Henrique Farias Ramos 
Presidente do Sindicato do Comércio  

Varejista de Carnes Frescas do  
Estado de São Paulo
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Novidades
no Mercado

BACALhAU 
PARA ChURRASCO

indicado para assar na brasa, o Dias 
na Brasa é um corte maior que o lom-
bo, feito longitudinal e bem espesso. 
segundo dica do Ceo da Dias, rui 
manuel Dias, a melhor maneira de de-
gustá-lo é regá-lo com um bom azeite 
antes de assar, pincelando durante o 
cozimento, devendo ser grelhado em 
temperatura média iniciando pelo lado 
da pele, o que potencializa todas as ca-
racterísticas do bacalhau. outra dica é 
bater azeite, alho, louro e um pouco de 
colorau, fazer um molho e passar em 
todo o bacalhau duas horas antes de 
colocá-lo na grelha.

CERVEJAS E CARNES
Há um bom tempo o consumidor brasileiro 
aprecia uma picanha macia. Como um bife de 
ancho, nos açougues modernos seguem um por-
ção de cervejas para acompanhar estas carnes, 
como sugestão recomenda-se uma Madalena 
Lager Premium.
Para um assado a La parrilha  uma cerveja da 
marca Brooklyn Brown Ale Maltada. Se for uma 
carne de caça, a exemplo do javali, também uma 
cerveja encorpada na linha da cerveja belga De 
Dochter van der Korenaar Bravoure, ou uma 
leva como a Invicta de Ribeirão Preto.

VOCê SABIA?
santo Honório foi bravo mercador 
de bois no século Xiii, assassinado 
por ladrões. Não teve tempo de se 
tornar açougueiro.

INTERNET
Mais de 42% da população mundial já está 
conectada à internet, e a Ásia já conta com 1 
bilhão e 400 milhões de pessoas com acesso à 
web, o que significa taxa de inclusão de ape-
nas 35%. Essa distribuição é mais uniforme 
na América do Norte, com índice de inclu-
são digital de 88%; na Oceania e na Europa, 
a penetração gira em torno de 70% da po-
pulação. Nas regiões onde a população tem 
menor acesso, as taxas de crescimento no pe-
ríodo 2000/2014 mostram a preocupação dos 
governos em investir na expansão da internet: 
na Ásia, foi de 1.117%, na América Latina, 
1,673% e no Oriente Médio, 3,304%. 
Na África, ainda que a taxa de crescimento 
nesses 14 anos tenha sido de impressionantes 
6,500%, apresenta a deformação de iniciar a 
série com uma base muito baixa, tanto assim 
que o nível de penetração na população é de 
apenas 26,55.

INTERNET DAS COISAS
A “internet das coisas”, nome dado à 
futura geração de eletroeletrônicos, veí-
culos automotores e qualquer outro tipo 
de dispositivo capaz de se comunicar via 
TCP/IP, compartilhando informações e 
interagindo com outros dispositivos, é 
literalmente a “bola da vez” no planeja-
mento estratégico de grandes e pequenas 
empresas em todo o mundo.
Com a possibilidade de integrar o pro-
tocolo TCP/IP à dispositivos, dos mais 
comuns aos mais sofisticados, desde uma 
cafeteira à um automóvel, a “internet das 
coisas” pode criar diferenciais competi-
tivos para todos os tipos de indústrias. 
Nesse contexto, muitas empresas estão 
se mobilizando para unificar o padrão 
tecnológico e alinhar aspectos técnicos 
que  poderão ser comuns a todos os dis-
positivos.  



os últimos anos, a participação da 
mulher no mercado de trabalho 
tem crescido significativamente, 
segundo o estudo Estatísticas de 

Gênero – uma análise dos resultados do Censo 
Demográfico 2010, último dado disponível do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

mais muLHeres
Pesquisas apontam que as mulheres superaram 
os homens no mercado de trabalho. 
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Expansão
ONLINE

uso da internet como canal de 
vendas não pode mais ser ignora-
do pelas empresas, afinal, o Brasil 
tem milhões de usuários da rede 

mundial, sendo que 60 milhões deles  fazem 
compras online. O volume crescente de con-
sumidores tem atraído companhias de todos 
os portes. Ainda que as grandes liderem em 
vendas, as micro e pequenas têm  representa-
tividade significativa: já são mais de metade do 
e-commerce brasileiro, em número de compa-
nhias, segundo a Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (ABComm).

O

OBSERVAçãO
O varejo de carnes ainda não é objeto de desta-
que. Todavia merece nossa atenção a evolução 
dessa modalidade de comércio.

O E-COMMERCE NO BRASIL

em 2013

R$ 28,8
bilhões de faturamento

28%
crescimento em relação a 2012

88,3 MILhõES
pedidos feitos pela internet

32%
crescimento do número de pedidos

em 2014

R$ 34,6 BILhõES
previsão de faturamento

20%
crescimento estimado

19%
18%

10%
9%

7%
6% 6%

5% 5%

3%

CATEgORIAS MAIS VENDIDAS
 1º - Moda e Acessórios - 19%
 2º - Cosméticos e Perfumarias/Cuidados - 18%
 3º - Eletrodomésticos - 10%
 4º - Livros/Assinaturas de Revistas - 9%
 5º - Informática - 7%
 6º - Telefonia/Celulares - 6%
 7º - Casa e Decoração - 6%
 8º - Eletrônicos - 5%
 9º - Esporte e Lazer - 5%
 10º - Brinquedos e Games - 3%

Fonte: Relatório Webshoppers da E-bit

aumentam
Mulheres

presença
no mercado 

N Elas são 58,5% da massa assalariada, enquan-
to os homens respondem por 41,5%, segun-
do dados do IBGE, com base no Cadastro 
de Empresas (Cempre), um acervo de da-
dos sobre a atividade econômica do país que  
reúne informações de mais de 5,2 milhões de 
empresas. 
A pesquisa indica que a participação das 
mulheres no grupo de pessoas ocupadas 
cresceu 3,2% entre 2011 e 2012, enquanto  
a participação dos homens aumentou apenas 
1,7%.



adequação do mercado voltado 
para os solteiros passa também 
pela lista de compras. Segundo o 
instituto de pesquisa Nielsen, eles 

compram pouca comida porque quase não co-
zinham e gastam, no mínimo 20% a mais com 
produtos prontos do que quem mora com mais 
de uma pessoa. As próprias prateleiras são prova 
desse diagnóstico. Um olhar mais atento irá per-
ceber produtos com porção individual e frutas 
maiores já cortadas e em bandejas.

CoaCHiNg o que é?
O coachingn teve origem nos Estados Unidos, 
em 1950, no desenvolvimento dos atletas e seu 
conceito passou a ser difundido tanto para exe-
cutivos e empresas como para indivíduos que 
buscam equilíbrio e concretização de objetivos.
A palavra coaching deriva de coach, treinador 
em inglês e no Brasil tornou-se sinônimo de 
aprimoramento pessoas e busca de alcançar me-
tas e objetivos.

VoCaBuLário CoaCHiNg:
- Coaching é o nome do processo
- Coach é o nome do profissional  
que conduz o processo
- Coachee é o nome que dá ao  
cliente que contrata o coach
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Os solteiros 
representam 

do Brasil
49,2 da população 

A PRODUTOS DE FORMA 
PORCIONADA FACILITAM 

A VIDA DE PESSOAS 
qUE MORAM SOzINhAS 
E EVITAM DESPERDíCIO.
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Carnes
temperadas

té o ano 2000 não podíamos tra-
balhar com carnes temperadas nos 
açougues. Depois da reivindicação 
do nosso Sindicato ao então Go-

vernador Mário Covas, conseguimos o Decre-
to nº 45.248 de 28 de setembro de 2000, válido 
para todo Estado de São Paulo, o qual permite 
as carnes preparadas e temperadas no açougue.

A

COMO ALgUNS MUNICíPIOS AINDA IgNORAM O REFERIDO DECRETO, 
SEgUE UMA CóPIA DO MESMO:

Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 29 de setembro de 2000

Decreto nº 45.248, de 28 de setembro de 2000
Dá nova redação ao artigo 461 do Regulamento a que se refere o artigo 22 do 

Decreto-Lei nº 211, de 30 de março de 1970, aprovado pelo Decreto nº 12.342, 

de 27 de setembro de 1978, que dispõe sobre normas de promoção, preservação 

e recuperação da saúde no campo de competência da Secretaria da Saúde e dá 

providência correlata.
Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais, decreta:

Artigo 1º - O artigo 461 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 12.342, de 

27 de setembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 461 

– Os açougues são destinados à venda de carnes, vísceras e miúdos frescos, 

resfriados ou congelados, fracionados e/ou preparados em condições higiêni-

cas e provenientes de animais em boas condições de saúde, procedentes de 

estabelecimentos licenciados e registrados.
 1º - Será, entretanto, facultado aos açougues e estabelecimentos do comér-

cio varejista de carnes:1. a venda de carnes conservadas ou preparadas, exceto os enlatados, desde 

que convenientemente identificadas como procedentes de fábricas licenciadas 

e registradas;2.  a venda de cerne fresca moída, desde que a moagem seja, obrigatoria-

mente, feita na presença do comprador e a seu pedido;

3. a venda de pescado, industrializado e congelado procedente de fábricas 

licenciadas, desde que disponham de unidades frigoríficas próprias e exclu-

sivas para sua boa conservação;4. a venda exclusiva no balcão, de carnes frescas, fracionadas e temperadas, 

não podendo ser adicionadas de sais de cura.
2º - A atividade de preparo e tempero de carnes frescas fica sujeita a 

prévia apresentação à autoridade sanitária de certificação de treinamento 

emitido por entidade de ensino, capacitação ou qualificação profissional, 

com reconhecimento técnico, nacional ou internacional e adequação aos cri-

térios estabelecidos pelas Secretarias da Saúde e de Agricultura e Abastec-

imento. (NR)

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogado o parágrafo único do artigo 464 do Regulamento aprovado pelo Decre-

to nº 12.342, de 27 de setembro de 1978.

Palácio dos Bandeirantes, 28 de setembro de 2000.

Mário Covas

João Carlos de Souza MeirellesSecretário de Agricultura e AbastecimentoJosé da Silva GuedesSecretário da Saúde
João Caramez- SecretárioChefe da Casa Civil
Antonio AngaritaSecretário do Governo e Gestão EstratégicaPublicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica aos 28 de 

setembro de 2000.

Governador Mário Covas



ministra Kátia Abreu declarou: “ 
O grande problema do setor, no 
entanto, é o processo de concen-
tração em curso na área de proces-

samento. Essa concentração causa distorções no 
mercado e reduz a renda dos produtores”.
Acrescentamos: Determina os preços no varejo 
que atingem o consumidor. O grande respon-
sável pela concentração na cadeira produtiva de 
carnes é o Friboi, financiado pelo BNDES. 

carga tributária segue em 
alta no país, apesar do  
desempenho pífio da econo-
mia tornado-se um entrave 

no crescimento das micro e pequenas  
empresas.

PartiCiPação Das
miCro-emPresas Na eCoNomia
em 2013 eram 99% das empresas no país, 
responsáveis por 51% dos empregos, se-
gundo dados do iPea, divulgados pelo 
Portal Planalto de 07/05/2013.

Ministro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, sena-
dor Armando Monteiro (PTB-PE), 
participou, em 2 de fevereiro, de 

plenária na Federação do Comércio do Estado 
de São Paulo (FECOMERCIO-SP), onde foi  
recebido pelo presidente da entidade, Abram 
Szajman e pelos diretores. Em sua primeira  
visita a São Paulo como ministro, Monteiro  
destacou a importância da FECOMERCIO-SP.
Na oportunidade o presidente Manuel Henrique 
questionou o ministro sobre a importância das 
pequenas empresas para a economia do Brasil, 
ressaltando que representava o comércio varejis-
ta de carnes, o qual carecia de um atendimento 
diferenciado, mais favorável, principalmente na 
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Ministro Armando Monteiro 
visitou a 

Federação do Comércio

O
parte tributária, como determina a Constituição 
Federal de 1988.
O ministro respondeu que foi presidente do 
Conselho do Sebrae e reconhecia a importância 
das pequenas empresas e se dispunha a trabalhar 
por elas. Nós iremos cobrar essa boa vontade.

Carga tributária para micro e EPP

A EVOLUçãO DA CARgA BRASILEIRA 
EM % DO PIB

Fonte: Receita Federal

35,9535,533,334,5

2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013

Concentração

A

Perspectivas para 
o agronegócio

“resultado das eleições não deve afe-
tar o agronegócio”, segundo a Presi-
dente reeleita Dilma rousseff.

Salsicha gigante
Decidido a ver seu feito e o nome de seu es-
tabelecimento comercial publicados no Livro 
dos Recordes, o proprietário de uma lanchonete 
no Paraná, preparou um cachorro-quente de 3 
metros, 20 vezes maior que o sanduíche tradi-
cional, utilizando 4 quilos de batata palha, 9 de 
maionese, 10 de milho, 20 de salsicha e outros 
20 de tomate. Com ajuda de quatro funcionários 
e a colaboração de um padeiro amigo, que fez 
o pão, o comerciante paranaense adotou como 
forma um cano PVC, o jeito que ele encontrou 
para processar a salsicha inteira. Na verdade, o 
lanche gigante serviu de ensaio para a investi-
da maior, esta sim candidata ao título mundial: a 
montagem de um cachorro-quente de 100 me-
tros de comprimento.



CARNES
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maior rebanho do planeta, a Índia, 
produz menos carne do que o Bra-
sil, embora conte com 301 milhões 
de cabeças. O seu consumo é mí-

nimo por questões religiosas, preservam-se as 
vacas sagradas.
Enquanto o maior produtor de carne, os  
Estados Unidos, com uma produção anual de  
11 milhões de toneladas, graças a sua avançada 
tecnologia, o tamanho de seu plantel bovino ve-
nha diminuindo. (ver gráfico)
O Brasil com um rebanho próximo 210 milhões 
de cabeças, o Paraguai com 13 milhões e o Uru-
guai com 12 milhões de cabeças de gado vem 
mantendo a oferta de carne com um pequeno 
crescimento.
No entanto, os grandes exportadores de carne 
bovina vêem diminuindo sua oferta: Austrália, 
Argentina e União Européia, que também é  
importadora.

Diminui a oferta 
de Carne Bovina 

no Mundo

O

REBANhO NOS EUA EM MILhõES DE CABEçAS
Fonte: USDA132,03

1975

111,24

1980

115,44

1982

109,58

1985

95,82

1990

102,79

1995

98,2

2000

95,02

2005

94,08

2010

88,5

2014

89,8

2015

O Preço das Carnes 
entre 1994 e 2014  

SUBIRAM NO PERíODO
DE 20 ANOS

SUíNA - MéDIA    

146%
BOVINA - MéDIA    

314%
FRANgO - MéDIA 

299%
OVOS - MéDIA  

264%

Fonte: FIPE

INFLAçãO MéDIA DOS ALIMENTOS NO 

PERíODO DE 1994 A 2014 FOI DE 278%

onstata-se que na competição dos 
preços entre as carnes, nos últi-
mos 20 anos, a que mais subiu foi a 
carne bovina; logo sua tendência é 

perder demanda para as carnes suína e de fran-
go, aliás esta última já ultrapassou o consumo 
por pessoa/ano a carne bovina.

C
SUBIRAM ACIMA 

DA INFLAçãO DO PERíODO: 

CAMARãO COM  1.254,30%  
E PESCADA  551,12%
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m 2023, o consumo mundial de 
carnes de frango e de suíno será de 
41 milhões de toneladas superior 
ao atual. Além disso, a expansão da 

demanda de carne bovina será de 9 milhões de 
toneladas.
O dado é da OCDE (organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura).
Os analistas do Rabobank prevêem que a produ-
ção de frango salte de 12,3 milhões de toneladas 
em 2013 para 16,2 milhões em 2023.
Esse crescimento de 3,9 milhões de toneladas 
significa uma evolução anual de 2,8%. As expor-
tações aumentariam 40% no mesmo período, 
atingindo 4,9 milhões de toneladas por ano. Já 
o consumo interno, ao subir para 11,3 milhões 
de toneladas por ano, registraria uma evolução 
média anual de 2,5%.
O mercado de carne suína também melhora, 
com crescimento médio anual de 2,4% para o 
consumo e de 3,3% para as exportações.
Na avaliação dos analistas da Rabobank, a produ-
ção de carne suína deverá atingir 4,4 milhões de 
toneladas em 2023, 1 milhão a mais do que a atual. 

Estimativas para 

2023
E

Dados estimados – Fonte Rabobank

4,4

0,81

3,5

2023

3,4

0,59

2,8

2013

Produção Consumo InternoExportações

AVANçO DA CARNE SUíNA
Em milhões de toneladas no Brasil*

A partir de 2015, os dados são estimados – Fonte: Rabobank

Produção Consumo InternoExportações

AVANçO DO FRANgO
Em milhões de toneladas no Brasil*

12,3 13,0 13,7
14,5 15,3 16,2

2013 2015 2017 2019 2021 2023

8,8 9,3 9,7 10,2 10,8 11,3

3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9
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Tradicionalmente as aves eram comercializadas 
vivas. Dado o constante crescimento da produ-
ção, o comércio passou a fornecer aves abatidas 
inteiras, primeiro apenas frescas, depois também 
resfriadas ou congeladas.
Num estágio mais adiantado a oferta diversi-
ficou e o consumidor já podia 
adquirir apenas as partes de 
preferência. A comercializa-
ção inclui a atividade de corte  
- fornecendo separadamente 
pernas, coxas, peitos, asas e 
pescoços – e de desossa, que 
levou à venda de filés (de 
perna, coxa e peito).
Devido a intensificação do co-
mércio de pedaços de frango, tam-
bém a padronização do corte de carne 
de aves tornou-se imprescindível para 
os açougues. Tal como ocorre com 

a carne bovina, ela favorece o aproveitamento 
integral do produto e aperfeiçoa as condições de 
comercialização.
A padronização, porém, cria o problema de cal-
cular adequadamente os preços de cada carne e 
assim garantir a devida rentabilidade dessa for-
ma de comercialização. Para tanto, é necessário 
saber o rendimento real dos vários cortes e a 
proporção que há em cada parte entre carne, 

pele e osso. O peito, por exemplo, representa 
quase 30% do peso total da carcaça, sen-

do 60% em carne e 40% em pele e 
osso. Todavia, a perna e a coxa, em-
bora tenham menos peso (19% 
do total da carcaça), permitem 
uma margem de aproveitamento 
maior do que o peito, pois 62% 

são constituídos de carne. A tabela 
esclarece bem a diferença de rendi-
mento entre os diversos cortes.

RENDIMENTO DOS VÁRIOS 
CORTES DA CARCAçA

(EM RELAçãO AO PESO DA 
CARCAçA E VISCERADA)

 Cortes % da % do peso total do corte

  Carcaça Carne Pele Osso 

 Perna 7,9

 Coxa 11,2 62,6 16,6 20,8    

 Asa 3,1 40,2 32,1 27,6  

 Coxa da asa 2,7 42,4 17,5 40,2     

 Peito 27,4 59,7 20,4 19,1 

 Dorso 18,7 32,7 26,7 36,6  

 Gordura 3,6

A AVE EM PEDAçOS

Fonte: Renato Barufaldi e Maricê Oliveira ( Faculdade de Farmácia – 

USP I – Suplemento Feminino de O Estado de São Paulo)

MIúDOS    

19%
OSSOS    

23%

PELE    

11%
CARNE    

42%

A Carne 
mais consumida 

egundo a ordem natural 
das coisas, a carne bovina 
diminuirá o seu consumo, 
devido o impacto que pro-

voca no meio ambiente. a tendência 
é o crescimento do consumo de aves, 
hoje no Brasil já se come mais frango 
do que carne de boi. Nesse sentido de-
vemos nos preparar cada vez mais com 
cortes que facilitem a vida do consu-
midor. Vejamos como evolui a deman-
da pela carne de frango.

Cortes De FraNgo
uma característica diferenciada do 
país, é que a produção de frango de 
corte se dá, em sua maioria (cerca de 
90%), por um processo de integração 
entre as agroindústrias e os produto-
res, o que confere mais qualidade do 
alimento ao consumidor, permite a 
rastreabilidade do produto em todas 
as etapas e o que consolida a produção 
em cadeia.

S



29ANUÁRIO 2015 - SCVCFESP28 ANUÁRIO 2015 - SCVCFESP

CARNESCARNES

egundo Andrew Lawler, divulga-
do pela Folha de São Paulo, em 
25/01/2015; a galinha foi domes-
ticada no vale do rio Indo, em 

2.600 a.C., daí migrou para a Mesopotâmia, 
onde se criava animais exóticos e realizava-se 
um culto sagrado à ave, nos idos de 1950 a.C..
Provavelmente o contato com a civilização  
Indo, levou o frango a popularizar-se como  
ave doméstica destinada ao consumo desde 
1.500 a.C..

Como a 
galinha

rodou o mundo?

S

Consta que o faraó Tutmés em sua incur-
são pela Mesopotâmia, em 1450 a.C., 
tenha levado a galinha já doméstica 
para o Egito, com aparência se-
melhante às atuais.
A civilização que mais espalhou 
o frango pelo mundo foi a persa, 
nos anos 550 a.C., na época de 
Ciro, as galinhas encontraram-se 
do Cazaquistão a Turquia.
Os fenícios levaram o frango à Gré-
cia antiga, com o domínio do império 
romano sobre os gregos a galinha 
chegou a Roma, em 50 anos d.C., es-
palhando-se por todo a império até a atual 
Alemanha.
Nos anos 1200, a galinha navegava pelo Pa-
cífico, alcançando até o Havaí e a ilha de 

Páscoa, provavelmente saindo do extremo 
Oriente.
Finalmente chegou às Américas, em 1493, 

na viagem de Colombo ao Caribe, 
levou 200 galinhas a ilha de São 
Domingos, formando a primei-
ra granja das Américas.

Graças a intenso trabalho de 
pesquisa científica sobre as aves,  

genética, nutrição, patologia, ma-
nejo do rebanho, mecanização, sis-
tema de produção e comercialização 
o frango foi globalizado; principal-
mente porque a galinha é um exce-

lente conversor, de sua alimentação produz 
1 quilo de ovos consumindo 3 de alimento; 
frangos de corte, costumam dar 1 quilo de 
carne por 2 de alimento.

qUATRO ESPéCIES
as aVes seLVageNs que aNteCeDeram a gaLiNHa DoméstiCa

AVE ANCESTRAL COMUM

RAMO DO gALO-VERDERAMO DO BENgAL

galo-de-lafayette 
(Gallus Lafayettii) 
Origem Sri Lanka  
Populações selvagens da 
espécie estão ilhadas  
no Sri Lanka. É capaz de 
hibridizar com galinhas 
domésticas.

Bengal
(Gallus Sonnerattii) 
Origem Índia e Paquistão 
Apesar de ser espécie 
mais distante do galo-
vermelho, transmitiu 
parte de seu DNA pata as 
galinhas domésticas.

galo-vermelho 
(Gallus Gallus) 
Origem Sul e Sudeste 
da Ásia – É o principal 
ancestral da galinha 
doméstica. Curiosamente, a 
mais arisca das três espécies 
selvagens.

galo-verde
(Gallus Varius)
Origem Indonésia 
É a espécie mais próxima 
do galo-vermelho, mas 
não há certeza sobre seu 
papel como ancestral das 
galinhas selvagens.
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As carnes 
em 2014

s preços das carnes do final de 
2014 fecham como segue abaixo.
O preço do boi está mais barato 
nesta reta final de dezembro por-

que houve uma redução na demanda por parte 
dos frigoríficos.

O

Fonte: Folha,JOX e IFNP

MAIS qUEDA
Forte recuo da carne bovina

Suína
valor da arroba, em R$

14 nov. 15 dez.

100,20

86,60

Boi
valor da arroba, em R$

14 nov. 15 dez.

145,0

143,0

Frango
ave viva, em R$ por kg

14 nov. 15 dez.

2,70

2,35

Isso porque as indústrias frigoríficas estão mais 
bem posicionadas com relação ao número de 
animais que têm para abater neste período de 
final de ano.

*Estimativas                                                                                                                                 Fonte: ABPA

Exportações recordes
em milhões de toneladas

RITMO FORTE DA AVICULTURA

2,72

3,65
3,82

3,92 4,00

2006 2008 2010 2012 2014

Avicultura
O ano de 2014 chega ao final com boas notícias para a avicultura. Pela primeira vez 
as exportações do setor deverão superar os 4 milhões de toneladas, e o consumo in-
terno volta a crescer, subindo para 44 quilos por pessoa no ano.

Consumo se recupera 
em quilos por ano, por pessoa

35,68
38,47

44,09 45,00 44,00

2006 2008 2010 2012 2014

Produção Brasileira de Carne Suína
 Ano Produção Total1 Consumo interno1 Consumo per capita 2

 2010 3.238 2.698 14,3

 2011 3.362 2.846 14,9

 2012 3.488 2.907 15,1

 2013 3.411 2.894 14,5

 2014 3.472 2.962 14,9

*Estimativas                                                              1- Em milhões de toneladas                                                                  2- Em quilos                                                                               Fonte: ABPA



33ANUÁRIO 2015 - SCVCFESP32 ANUÁRIO 2015 - SCVCFESP

CARNESCARNES

Exportação de 
Suínos em 2014

Confinamento de 
gado recua nos EUA

  Volume US$

 Total exportado 505,7 mil toneladas 1,6 bi

 Variação 2013/2014 -4% 16,9%

  TOP Importadores Mil toneladas

 1 Rússia 186

 2 Hong Kong 110

 3 Angola 52

 4 Cingapura 32

 5 Uruguai 20

Fonte: ABIEC e ABPA (dados de janeiro/novembro 2014)

sua evolução
Avicultura e 

produção avícola no país existe 
desde os primórdios de sua des-
coberta, sendo empregada nas 
propriedades rurais de uma forma 

bastante rudimentar, cm uma produção que vi-
sava à subsistência. O chamado “frango caipira” 
era produzido para atender à demanda de ovos e 
carne das famílias e o excedente era comerciali-

A zado. Passados os anos, o aumento da população 
e, consequentemente, a procura por proteína 
animal para suprir a necessidade populacional, 
algumas empresas, vislumbrando oportunidades 
de expansão econômica do setor, passaram a di-
fundir e  empregar tecnologias que ocasionaram 
o aumento da produtividade no setor avícola.
Uma significativa mudança nos hábitos alimen-
tares da população nos últimos 20 anos, com au-
mento no consumo de proteína animal, sobretu-
do em relação à carne de frango, aproximando-se 
à média do consumo de carne bovina. A partir 
de 2002, esse incremento elevou o consumo per 
capita dos 33,83 kg para cerca de 42kg em 2013.  

rebanho de gado dos Estados 
Unidos parou de cair. Conforme 
os dados de janeiro do USDA  
(Departamento de Agricultura dos 

EUA), mas o confinamento ainda recua.
Em janeiro deste ano, o rebanho total era de 
89,8 milhões de cabeças de gado, ante 88,5  
milhões em igual mês de 2014. 

O No fim da década de 90, o rebanho total norte-
-americano superava os 100 milhões de animais. 
Os dados mais recentes do USDA indicam que 
o número de animais colocados em confina-
mento recuou para 10,66 milhões de cabeças. 
Em março do ano passado, os pecuaristas nor-
te-americanos tinham um total de gado con-
finado 1% superior ao de igual período deste 
ano.
O Departamento USDA faz a pesquisa em es-
tabelecimentos com capacidade de confinar mil 
ou mais animais.

O confinamento  
no Brasil responde  

por 10% dos abates, 
mas pode chegar a 30%
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Carne bovina ganha 
espaço na UE; 

frango perde

O destino da Carne
Bovina Brasileira

s carnes brasileiras bovinas e de 
frango tomam sentido contrário na 
balança das importações da União 
Européia. A suína não aparece nas 

estatísticas do bloco europeu.
Apesar de o Brasil ser o principal fornecedor 
mundial em ambas, a concorrência tem sido 
mais aguerrida para a carne de frango, um pro-
duto de ciclo menor e com condições de desen-

A volvimento em 
todas as regiões.
Já na carne bovi-
na, cujo rebanho 
vem caindo em 
boa parte dos gran-
des produtores, os 
brasileiros têm uma boa 
vantagem competitiva.

Carne Bovina Carne de Frango

CAMINhO INVERSO
Participação % do produto brasileiro nas importações da União Européia

Fonte: Folha de São Paulo 06-03-2015

39,1

71,9

2011

38,2

73,1

2010

41,3

67,3

2012

43,6
63,2

2013

43,4
59,6

2014

CRESCIMENTO ENTRE 
JANEIRO E OUTUBRO, 

qUANDO AS ExPORTAçõES 
TOTALIzARAM 1.307 MILhãO 

DE TONELADAS E 
US$ 6 BILhõES 

DE FATURAMENTO 
(RESULTADOS 5,13% 

E 9,56% SUPERIORES, 
RESPECTIVAMENTE, AOS DO 
MESMO PERíODO DE 2013)

OS 10 MAIORES COMPRADORES DA CARNE BOVINA BRASILEIRA (JAN – OUT/ 2014)

 Posição País Faturamento US$ Volume em toneladas

 1 Hong Kong 1.384.929.814,39 326.825,66

 2 Rússia 1.220.430.147,71 290.165.96

 3 União Européia 758.321.597,97 104.315,48

 4 Venezuela 725.564.139,32 136.421,22

 5 Egito 434.744.212,23 120.115,31

 6 Irã 260.312.875,16 57.965,78

 7 Chile 244.389.092,26 46.015,36

 8 EUA 183.570.893,35 17.012,02

 9 Angola 91.275.849,33 29.750,37

 10 Argélia 83.754.742,61 17.510,67
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Pecuária
Nacional

é A ESTIMATIVA DE 
CONSUMO MéDIO DE 
CARNE BOVINA EM 
qUILOS POR CADA 
BRASILEIRO NO ANO 
DE 2014, SEgUNDO A 

CONSULTORIA AgROCONSULT .

42,3 
kg  

FOI A ALTA MéDIA DO 
CONSUMO TOTAL DE 
CARNE NO BRASIL 
DE 2010 A 2014, 
DE ACORDO COM A 
MESMA CONSULTORIA.

10%
MILhõES é A 
qUANTIDADE 
DE TONELADAS 
ESTIMADAS DE CARNE 
BOVINA qUE DEVEM 
SER PRODUzIDAS EM 

2014 NO BRASIL  - 8,4 MILhõES PARA 
CONSUMO INTERNO.

10,6

FOI O AUMENTO DO 
CONSUMO PER CAPITA 
DE CARNE DE BOI, 
AVE E FRANgO NO 
PAíS, ENTRE 2001 E 
2010, SEgUNDO A FAO, 

AgêNCIA DA ONU PARA ALIMENTAçãO.

17,5%
FOI O VOLUME DE 
qUILOS DESSES TRêS 
TIPOS DE CARNE 
CONSUMIDOS, EM 
MéDIA, POR CADA 
BRASILEIRO, NO ANO 

DE 2010, DIz A FAO.

94

OS NúMEROS DO REBANhO

R$161
BILhõES

VBP PECUÁRIO 
PREVISTO
PARA 2014

5%
CRESCIMENTO

EM RELAçãO 
A 2013

200
MILhõES
REBANhO

DE BOVINOS

120
MILhõES

ENTRE NELORE
E ANELORADOS

Os números
positivos

egundo o Ministério da Agricul-
tura, Abastecimento e Pecuária 
(MAPA), a agropecuária foi res-
ponsável por 22,5% do Produto 

Interno Bruto (PIB) total da economia brasi-
leira de 2014, atingindo cerca de R$ 1,1 trilhão. 
Um dos grandes responsáveis por este resulta-
do, conforme o próprio MAPA destaca, foi a 
carne, cuja produção histórica de 25,9 milhões 
de toneladas foi “a maior obtida até hoje no 
Brasil”.
O valor da pecuária – incluindo bovinos,  
suínos, frango, leite e ovos – atingirá R$ 185 

S bilhões (US$ 65 bilhões), alta de 5,3 % no ano.
A boa disponibilidade de carnes coloca o Brasil 
como um dos principais fornecedores de pro-
teínas no mercado internacional. Com isso, há 
uma sustentação dos preços no mercado inter-
no e receitas maiores no setor.
O bom rendimento do setor considerado pelo 
governo como “pecuária” virá de bovinos, cujo 
valor sobe para R$ 70,4 bilhões neste ano, 10% 
mais do que em 2014.
O setor de frango acumula R$ 63 bilhões com 
alta de 3,5%, enquanto o de suínos sobe para 
R$ 12,8 bilhões em 2015, mais 3,8%.
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Rebanho Bovino 
do Brasil

m  2014 os frigoríficos brasileiros 
abateram 42,2 milhões de cabeças. 
Estimativas do USDA (Departa-
mento de Agricultura dos EUA). 

Para 2015 pede um abate de 43 milhões de ani-
mais, desfruto de um rebanho de 208 milhões 
de bovinos.
Serão produzidas 10,2 milhões de toneladas, 
crescimento de 3%. Nos aproximamos dos 
EUA ainda o maior produtor de carnes que re-
cua seu abate para 10,9 milhões de toneladas 
por ano, queda de 1,8%.

E

CARNE DE qUALIDADE
Conferindo a Qualidade

1
ANÁLISE DA 
COLORAçãO 
DA CARNE. 

3
A ExPESSURA 
DA CAMADA 
DE gORDURA 
SOBRE A 
CARCAçA. 

2
A ÁREA DE 
OLhO DO 
LOMBO. O trabalho foi monitorado pelos pesquisadores 

Raysildo Lobo e Fausto Pereira Lima.
De acordo com Felício os resultados do abate 
mostram um nelore evoluído. “Vemos com fa-
cilidade características que mostram a qualida-
de da carcaça, como a área de olho de lombo 
(AOL), a expessura de gordura e o seu rendi-
mento”, diz Felício.
A cobertura de gordura sobre a caracaça variou 
de quatro milímetros a seis milímetros, dentro 
dos padrões da cota Hilton.

Fonte: Dinheiro Rural / nov. 2014

da carne
A maciez

ários fatores estão envolvidos no 
processo de amaciamento da car-
ne. Esses fatores  podem ser se-
parados em dois grandes grupos: 

fatores ante mortem e fatores post mortem. 
Entre os fatores ante mortem que compro-
vadamente atuam sobre a maciez da carne, 
destacam-se a raça ou genótipo, alimentação, 
idade, sexo, aplicação de promotores de cres-
cimento e manejo pré-abate. Entre os fatores 
post mortem, podem-se citar aqueles inerentes 
ao abate industrial. Como o resfriamento e a 
conseqüente velocidade de queda do pH mus-
cular, já que o frio interfere diretamente nos 
processos bioquímicos post mortem responsá-
veis pela transformação de músculos em carne 
(Felício, 1997).

Angus: conjuga uma série de características 
da raça, que torna sua carne diferenciada, com 
maciez e sabor inigualáveis. O marmoreio é o 
grande diferencial da raça, conferindo-lhe ma-
ciez e suculência e sabor. No entanto, possui 
maior gordura entremeada entre as fibras dos 
cortes de carne.

V
Carne magra: um bife de 100g de contra-filé 
bovino magro, da raça Nelore, possui 3,9g de 
gorduras totais (35,1kcal) e 1,9g de gorduras 
saturadas (17,1kcal). Assim, o consumo diá-
rio de 100g de contra-filé grelhado contribui-
rá com 5% de energia proveniente da gordura  
total e com pouco mais de 7% de gordura satu-
rada, valores muito abaixo dos recomendados 
pela Organização Mundial de Saúde(OMS).  
No entanto é uma carne um pouco mais dura.

Carne de boi a pasto: quase sempre a 
grande maioria do gado brasileiro é a pasto.  
E o gado a pasto possui várias qualidades nu-
tricionais a mais que o gado confinado. Exem-
plos: as pesquisas realizadas por três décadas 
sugerem que dietas baseadas em pasto podem 
incrementar significativamente a composição 
em ácidos graxos (AG) e teor antioxidante da 
carne bovina.
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alta do preço dos alimentos e o 
aumento previsto para a demanda 
nos países emergentes colocaram 
o desperdício no centro do debate 

sobre segurança alimentar. 
Os volumes perdidos justificam a preocupa-
ção. Segundo a FAO (Organização das Na-
ções Unidas para Agricultura e Alimentação),  

A

Mundo perde 30% 
do alimento produzido

1,3 bilhão de toneladas de alimentos são per-
didos  ou desperdiçados por ano em todo o 
mundo – o equivalente a 30% de tudo o que é 
produzido.
O problema do desperdício no Brasil não se 
concentra no consumo, responsável 10% das 
perdas. O maior índice está no manuseio e no 
transporte (50%).

7
NORTE DA 
ÁFRICA E 
ÁSIA OESTE
E CENTRAL  

6
AMéRICA 
LATINA   

9
ÁFRICA 
SUBSAARIANA  

14
EUROPA

14
AMéRICA 

DO NORTE
E OCEANIA23

SUL E 
SUDESTE 
ASIÁTICO   

28
ÁSIA 

INDUSTRIALIzADA   

50
MANUSEIO E 

TRANSPORTE   

10
CAMPO

10
SUPERMERCADOS 
E CONSUMIDORES  

30
CENTRAIS DE 
ABASTECIMENTO E 
COMERCIALIzAçãO

DESPERDíCIO ChEgA A UM TERçO DA PRODUçãO MUNDIAL DE ALIMENTOS

DESPERDíCIO DE ALIMENTOS POR REgIãO*
Em % do total

ONDE SE PERDEM OS ALIMENTOS NO BRASIL
Em % **

DESPERDíCIO POR gRUPOS 
DE ALIMENTOS 

em % do Total Produzido

*Considera arredondamente

45

20

Carnes e 
Produtos 
Lácteos

Frutas e 
Vegetais

VALOR DAS PERDAS 
em US$ Bilhões por ano

310

680

Países 
Emergentes

Países 
Desenvolvidos  

30

Peixes e 
Frutos do 

Mar

30

Cereais

**Dados referentes a perdas pós-colheita de frutos e hortaliças Fontes: Banco Mundial, FAO e Embrapa

26,3
MILhõES 

DE TONELADAS DE ALIMENTOS
VãO PARA O LIxO POR ANO.

1,3 BILhãO 
DE TONELADAS DE ALIMENTOS SãO PERDIDAS 

POR ANO NO MUNDO, O EqUIVALENTE A 
MAIS DA METADE DA PRODUçãO MUNDIAL 

DE CEREAIS. MAIS DA METADE DAS PERDAS 
OCORRE EM PAíSES DESENVOLVIDOS.
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e China deve reabrir
Brasil cede, 

epois de quase dois anos e meio 
de embargo por questões sanitá-
rias, a China finalmente deve abrir 
seu mercado à exportação de car-

ne bovina do Brasil. O anúncio da liberação 
está previsto para a visita ao Brasil do premiê 
chinês, Li Keqiang, que começa no dia 19 de 
maio. 

D
seu mercado

para carne bovina
Produto está barrado 
no país asiático desde 

dezembro de 2012

O novo protocolo sanitário está pronto e de-
verá ser assinado durante a passagem de Li 
por Brasília, formalizando a reabertura do se-
gundo maior consumidor de carne bovina do 
mundo. O produto brasileiro está barrado na 
China desde dezembro de 2012, devido a um 
caso atípico do mal da vaca louca (encefalopa-
tia espongiforme bovina) detectado no Paraná.
Para concluir o protocolo, o Brasil cedeu à exi-
gência dos chineses para tornar mais rígido o 
sistema de rastreabilidade dos animais abatidos 
para exportação.
O documento determina que só bovinos com 
menos de 30 meses poderão ser exportados. 
Como o período de incubação do mal da vaca 
louca é de quatro a seis anos, acredita-se que a 
carne de animais com idade inferior a 30 meses 
possa ser consumida com segurança.
Parabéns aos chineses e a nós!

As autoridades 
sanitárias precisam ter 
a mesma preocupação 
com os consumidores 

brasileiros. O mercado 
externo impõe barreiras 

sanitárias às carnes 
brasileiras e o nosso 
mercado interno não 

merecem o mesmo 
atendimento, seríamos 

nós brasileiros 
consumidores  

de segunda?

Não devemos esconder
O filé que consumimos quanto compromete o meio ambiente?

de 2600
até 3200  

LITROS
POR BOI

de 150
até 180  

LITROS
POR SUíNO

de 18
até 25  

LITROS
POR FRANgO

Consumo médio de água/ano no processo de abate:

BOI 
Higienização
e Lavanderia

Onde mais se consome água:
SUíNO

Geração
de Vapor

FRANgO
Refrigeração e 
Resfriamento

Vejamos o consumo de água no frigorífico
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complicado
Arroto Entenda a relação 

entre gases de bovinos e 
aquecimento global

1
DIgESTãO
animais como os bovinos possuem em 
estômago altamente especializado para 
digerir matéria vegetal, que inclui o rúmen 
(daí a palavra “ruminantes”).

2
MICRóBIOS
Nessas câmaras estomacais, vivem 
bactérias que ajudam bois e vacas a 
“quebrar” as moléculas complexas do 
capim. o problema é que, nesse processo, 
os micróbios também liberam metano 
(CH), um potente gás-estufa.

3
qUANTIDADE

ao eructar (arrotar), cada bovino emite 
uma quantidade pequena de metano  

(150 gramas por dia).  
mas, com um  

rebanho de 200 milhões  
só no Brasil),  

o metano emitido pelos  
bichos se torna um  

problema considerável.

4
MEDIçãO

Pesquisadores brasileiros conduziram 
experimentos para medir os “arrotos” 

de metano do gado nelore na fase de 
crescimento. Verificaram que a emissão do 
gado brasileiro é elevada, mesmo entre os 
animais mais eficientes no ganho de peso.

20%
é O POTENCIAL DE

MUDANçA CLIMÁTICA
PRODUzIDO PELA AçãO hUMANA

LIgADO àS EMISSõES DE METANO.

1/3
DISSO, CERCA

DERIVA DO METANO
DOS REBANhOS

(ExISTEM OUTRAS FORMAS DO gÁS).

Fonte: Folha de São Paulo – 31/01/2015

INTESTINO

ABOMASO
OMASO

ESôFAgO

RúMEN

Criação de 
codornas

as últimas décadas, a cria-
ção comercial de codornas 
ou coturnicultura apresen-
tou grande desenvolvimento 

no Brasil. o consumo de ovo de codorna 
aumentou de forma significativa devido 
à sua industrialização. o ovo de codor-
na in natura passou a ser comercializado 
cozido, descascado e em conserva, atual-
mente, está presente na maioria dos res-
taurantes e supermercados das grandes 
cidades brasileiras.
a produção de carne ainda é pouco ex-

N plorada e somente uma grande empresa de 
santa Catarina se destaca nessa atividade.
as codornas japonesa (Coturnix japônica) 
e européia (Coturnix coturnix)  são as  es-
pécies mais exploradas no Brasil. ainda não 
existem linhagem ou híbridos comerciais 
geneticamente selecionados especificamen-
te para corte ou postura. No entanto, devido 
à maior produtividade, a codorna japonesa 
tem sido criada para a produção de ovos, en-
quanto que o maior porte da européia tem 
favorecido sua criação para produção de 
carne.

Alimentação
esde que o movimento pela sus-
tentabilidade ganhou força, essen-
cialmente a partir de 2005, com a 
entrada em vigor de Protocolo de 

Quioto, a preocupação com os alimentos vem 
crescendo. Primeiro foi a grande indústria ali-
mentícia a ser atacada. Seus métodos de produ-
ção e a forma como produzem a matéria-prima 
de que se servem têm sido severamente questio-
nados.
A partir do momento em que grandes conglo-
merados alimentícios passaram a ser listados em 
bolsa e administrados como qualquer empresa, 
a busca por resultados e redução de custos ga-
nhou terreno. O lucro é determinante.

D Comer é um ato político. Quando escolhemos 
um alimento para comer, interferimos em toda 
a cadeia, adquirimos a responsabilidade ambien-
tal, social, econômica e intelectual.
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Consumo de
ovos

ovo pode ser a fonte de pro- 
teína da refeição. No entanto, 
não se deve trocar a carne pelo 
ovo todos os dias, para evitar a 

monotonia alimentar e permitir um aporte 
mais variado de outras fontes de proteína e 
demais nutrientes. assim sendo, o indicado 
é variar as fontes de proteínas ao longo da 
semana, intercalando aves, carnes bovinas 
magras, pescados, ovos e até mesmo as fon-
tes de proteínas de origem vegetal como por 
exemplo, a soja.

O ovos coloridos e brancos não apresen-
tam diferenças nutricionais. a cor dos 
ovos está relacionada à linhagem das 
galinhas.
o ovo, se preparado de forma saudável e 
consumido sem exageros, não aumenta 
os índices de colesterol.
ovo bom: mergulhe o ovo em uma tigela 
com água e caso o ovo permaneça dei-
tado, estará fresco. Se ficar de pé estará 
menos fresco e se flutuar, estará velho e 
impróprio para consumo.
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para a saúde
Benefício do ovo

le já foi o vilão das dietas, mas  
nos últimos anos, pesquisadores 
concluíram que o consumo de  
ovo é fundamental para uma boa 

alimentação.
Um ovo tem 13 nutrientes essenciais em quanti-
dades variadas necessárias para o bom funciona-
mento do organismo incluindo proteínas de alto 
valor biológico, colina, ácido fólico, ferro, zinco, 
entre outras. Ovos são importantes para as die-
tas de emagrecimento, força muscular, funcio-
namento do cérebro, a saúde dos olhos e muito 
mais. Foi descoberto também que o ovo é uma 
excelente fonte de triptofano, que é o aminoá-
cido precursor da serotonina, aquela substancia 
associada à sensação de bem estar.

E Um ovo grande contém 6g de proteínas, quase 
metade delas está na gema. Tem 4,5g de gordu-
ras (7% das necessidades diárias), somente um 
terço desta é gordura saturada. Não contém  
gordura trans.
A clara não tem gordura e é riquíssima em um 
tipo de proteína chamada albumina. Seu consu-
mo é indicado para esportistas, depois do treino, 
para ajudar na recuperação e na restauração dos 
músculos.
Recentemente, a Associação Americana de Car-
diologistas (American Heart Association) corri-
giu as suas recomendações para o consumo de 
ovos. “Não existe mais uma recomendação es-
pecífica da quantidade de gemas que uma pessoa 
deve consumir por semana”.

COMPOSIçãO DO OVO
VitamiNa D – 21%

(Boa Para os ossos)

VitamiNa a – 20%
(aNtioXiDaNte) 

triPtoFaNo – 22%
(seNsação De Bem-estar)

CoLiNa – 26%
(Boa Para o CéreBro)

gorDuras Do Bem – 2,5%
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certificado
Couro

m breve, a Certificação de Sus-
tentabilidade do Couro Brasileiro 
(CSCB), que vem sendo construída 
há mais de dois anos, irá colaborar 

para dar mais segurança ao consumidor e às in-
dústrias brasileiras, reconhecendo as empresas 
com as melhores práticas de produção
Desmatamento da Amazônia. Qual o impacto?
Se a Amazônia fosse desmatada por completo, 
os problemas climáticos que a ausência da flo-
resta causaria para a agricultura seriam sentidos 
nos Estados Unidos ou até mesmo a China, afir-
ma novo estudo.

ENão podemos continuar 
desmatando para fazer a 

pecuária crescer!...

No trabalho, que integra as simulações digi-
tais, sobre o clima global realizadas na última 
década, a climatologista Deborah Lawrence, 
da Universidade da Virgínia (EUA), delineia 
pela primeira vez um cenário sobre como se-
ria o planeta sem as grande florestas tropicais.

Primeiro Passo
As indústrias estão dando o primeiro passo 
em direção ao conceito de bem-estar animal, 
mas estão longe do que é considerado ideal. 
No Brasil, há apenas um certificado que ates-
ta a produção de animais livre de qualquer 
tipo de sofrimento: o Certified Humane. E 
só uma empresas detém esse título, a Korin, 
localizada em Ipeúna (SP). Luiz Demattê, di-
retor, diz que todas as galinhas poedeiras são 
criadas no chão, fora das gaiolas. “Nossa base 
é a agricultura natural”.

+0,7OC
SERIA O AUMENTO MéDIO 

NA TEMPERATURA DO PLANETA 
CAUSADO PELA PERDA DOS 

SERVIçOS DE REgULAMENTAçãO 
CLIMÁTICA DAS FLORESTAS

15% 
DO AqUECIMENTO gLOBAL  

VERIFICADO DE 1850 ATé hOJE, 
APROxIMADAMENTE, VEM  

DO CARBONO LANçADO  
NA ATMOSFERA PELO DESMATE

40%
MODELOS INDICAM qUE SECAS  

SE TORNARIAM MAIS FREqüENTES  
NO SUDESTE A PARTIR DE 40%  

DE DESMATAMENTO DA AMAzôNIA  
(hOJE ESSE VALOR é DE 20%)
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como comprar?
Peixe

a mesma vitrine, podemos encon-
trar o mesmo peixe em condições 
diferentes para o consumo. O 
sushiman Hirotoshi Ogawa, a pe-

dido da Folha de São Paulo visitou 4 peixarias 
em São Paulo. Segundo Ogawa, estamos anos-
-luz do padrão de qualidade no Japão, porém, 
“comparando com outros países que já visitei, 
como a Índia, vocês até têm bons produtos”.
Junto com o professor André Kawai, da Na-
goya Sushi Scholl, deram curso de 3 dias, com 
o objetivo de ensinar como reconhecer os me-
lhores produtos locais. “comprar um bom pei-
xe, não é o bastante para um sushi perfeito, de-
pende também de um arroz de boa qualidade. 
O restante se divide entre padrão do pescado e 
a higiene na manipulação.”

oLHo No PeiXe
Avaliação de Hirotoshi Ogawa das peixarias do 
Mercado Municipal de São Paulo: Amami Ta-
mari, Mar Adriático, Ki-Peixe e da Sirí Comér-
cio de Pescados no centro da cidade.
Cavalinha (Saba): “Estão misturados. Alguns 
estão em boas condições. Outros tem guelras 
já escuras e carne macia demais. Peixes para 
sushi e sashimi devem ficar separados daque-
les ( menos frescos) ainda bons para cozidos e 
frituras.”
Tilápia:  “Tem aparência fresca e firme, mas 
peixes de água doce dependem ainda mais da ga-
rantia de procedência. Se a água não for de boa 
qualidade, a carne adquire sabor muito ruim.”

N Comprar peixe exige 
bastante atenção

Carapau (ADI): “nunca vi tão grandes, o nosso é 
bem menor Está com olhos vermelhos, não serve 
mais. A carne ficou mole, o que acontece quando 
o peixe morre em sofrimento, se debatendo.”
Linguado (Hirame): “É uma das espécies que 
mais usamos para sashimi. Custa muito caro no 
Japão. Pelo aspecto brilhante e textura firme, 
parece estar bom.”
Polvo: “No Japão, os compramos ainda vivos. 
Como isso não é possível no Brasil, sugiro veri-
ficar se os oito tentáculos e o interior da cabeça 
estão íntegros. Este, eu compraria.”

Atum: “Esses (do comércio Siri) são os melho-
res que vi aqui: não são congelados, mas sim 
mantidos sob gelo. A parte da barriga, onde 
está a gordura, não deve ser pálida. E a porção 
mais vermelha deve ter briljo.”
Hirotoshi Ogawa, diretor-geral do Sushi Skill 
Institute, escola vinculada à All Japan Sushi  
Association,  é um dos organizadores da  
World Sushi Cup Japan, viajando o mundo  
certificando profissionais ( só em 2015 serão 
22 países).

SALgADO OU 
DESSALgADO

PARA PREPARAR EM CASA, O MAIS FÁCIL  
E RÁPIDO é COMPRAR O DESSALgADO. 

MAS, àS VEzES, ELE CUSTA MAIS  
qUE O DOBRO DOS SALgADOS.  

PARA ESPECIALISTAS, O IDEAL é TER 
CONTROLE SOBRE A DESSALgA.  

O BACALhAU SALgADO PROLONgA A 
CURA; O dESSAlGAdO tEm A CURA 

INTERROMPIDA.

CONSERVAçãO
EM CASA, OS PEIxES SALgADOS  

E SECOS PODEM SER ARMAzENADOS  
NA gELADEIRA POR ATé DOIS MESES. 

DEPOIS DE DESSALgADO, DEVE SER 
CONgELADO E CONSUMIDO EM  

ATé SEIS MESES.  
qUANTO ANTES FOR CONSUMIDO,  

MAIS SABOR TERÁ.

FERVER OU
NãO FERVER?

RECOMENDA-SE NãO AFERVENTAR  
O PEIxE. qUANDO ISSO ACONTECE,  

ELE PERDE SABOR E MUDA DE  
TExTURA – qUE ENDURECE  

E FICA ESPONJA.  
SE hOUVER DIFICULDADE PARA  

SEPARÁ-LO EM LASCAS, UMA SUgESTãO  
é DEIxÁ-LO DESCANSAR EM AzEITE.



NORUEgA

MAR DA
NORUEgA

OSLO
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COD
trata-se do peixe de água 

salgada economicamente mais 
importante na Noruega. 

Pode atingir 1,5m e pesar até 
40 kg. sua pesca tem seu ápice 

entre janeiro e abril.
Como este peixe chega salgado 

no Brasil, o processo é  o 
mesmo da dessalga,  podendo 

posteriormente ser assado, 
frito ou cozido.

hALIBUTE
é PEIxE LARgO E AChATADO COM CABEçA 
PEqUENA. SUA PESCA é REALIzADA ENTRE 
ABRIL E DEzEMBRO. PODE ATINgIR 3M DE 
COMPRIMENTO. FORMAS MAIS COMUNS DE 
PREPARO SãO COzIDOS E gRELhADO.

NORUEgA: SEgUNDO MAIOR ExPORTADOR
DE PEIxES DO MUNDO

100.915
kM

ExTENSãO DA COSTA 
(INCLUINDO ILhAS)

5
MILhõES

POPULAçãO

IDh
1O LUgAR

íNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO 

hUMANO DO 
RANkINg MUNDIAL

PESCA

ECONOMIA: AS TRêS 
INDúSTRIAS MAIS 
IMPORTANTES SãO 

PETRóLEO, METAIS E

â	A NORUEgA ExPORTOU SEUS PEIxES E FRUTOS DO MAR 
 PARA 130 PAíSES EM 2011.

â	OS MAIORES MERCADOS DE TRUTA E SALMãO DA NORUEgA SãO: 
 FRANçA, RúSSIA, POLôNIA E DINAMARCA.

â	O BRASIL IMPORTA BACALhAU DA NORUEgA DESDE 1843.

TRUTA E SALMãO
A PESCA é A TERCEIRA PRINCIPAL INDúSTRIA 

DA ECONOMIA NORUEgUESA,  
ATRÁS DE PETRóLEO E METAIS. SEgUNDO O 

CONSELhO NORUEgUêS
DE PESCA,  A PRODUçãO DE PEIxES NO PAíS 

é DEz VEzES MAIOR qUE 
A DE CARNE E A DE FRANgO SOMADAS.

TRUTA E SALMãO SãO DESTAqUES,
COM 57% dO tOtAl dAS ExPORtAçõES; 
VOLTADAS PRINCIPALMENTE AO MERCADO 
EUROPEU. AS ExPORTAçõES DE PEIxE Só 

SECOS, Só SALgADOS E SALgADOS
E SECOS CORRESPONDEM A 10%,  

ESSES úLTIMOS, DESTINADOS 
ESPECIALMENTE à BRASIL E PORTUgAL.

PRINCIPAIS PEIxES
DA NORUEgA

hADOqUE
DE CARNE BRANCA E SABOR LEVE. 
ELE é PESCADO DURANTE TODO O ANO. 
ChEgA A 110CM E PESAR 20kg. COM CARNE 
FIRME, FACILITA VÁRIOS TIPOS DE PREPARO.

CAVALINhA
RICO EM ôMEgA 3 é MUITO POPULAR. SUA 
PESCA é FEITA SOBRETUDO EM SETEMBRO 
E OUTUBRO. PODE PESAR 600g E ChEgAR A 
50CM. COSTUMA SER CONSUMIDO MARINADO 
OU gRELhADO.

ARENqUE
TEM APARêNCIA PRATEADA, COM CARNE 
DELICADA. SUA PESCA FICA ENTRE OS MESES 
DE OUTUBRO E MARçO. PODE PESAR 500g E 
ATINgIR 40 CM. SEU PREPARO é VERSÁTIL, 
PODE SER gRELhADO, ASSADO, FRITO E 
DEFUMADO.

SALMãO
DE CARNE ROSADA E UNTUOSA, NASCE E SE 
REPRODUz NOS RIOS E VAI PARA O MAR. SUA 
PESCA é PRINCIPALMENTE FEITA NOS RIOS, 
ENTRE OS MESES DE JUNhO E AgOSTO.  
PODE ATINgIR 10kg E ChEgAR A MEDIR 1M. 
é BASTANTE CONSUMIDO CRU, PODE SER 
COzIDO, DEFUMADO OU ASSADO.
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a pesca?
Quando começou 

stima-se que no começo do perío- 
do denominado Paleolítico, em 
que o homem usava como recur-
so a pedra lascada, grosseiramente 

quebrada, fazia dela arpões e lanças para sub-
-julgar suas presas. Mais tarde, ainda no mesmo 
período, há 42 mil anos, no Sudeste Asiático os 
pescadores fizeram os primeiros anzóis, com 
osso e conchas.
Entretanto o anzol metálico só surgiu no Orien-
te Próximo 5.000 a.C. Todavia os anzóis de aço 
encontraram ampla divulgação a partir do início 
do século XIV.
Portanto a pesca começou na pré-história e de-
senvolveu-se na medida que o homem criou ins-
trumentos para captar peixes.

E

PesCaDo
Hoje 60% dos pescados são comercializa-
dos no CEAGESP, que atende à Grande 
São Paulo. As vendas de pescados são feitas 
no atacado e no varejo. Só em 2013 foram 
comercializadas 52 mil toneladas do produ-
to pela CEAGESP, com aumento de 9,7% 
sobre o volume do ano  anterior – sendo 
o setor que mais cresceu no período. Em 
receita, o crescimento foi ainda maior, de 
17,9%, alcançando R$ 220 milhões, maior 
valor em cinco anos.



CERTIFICAçãO
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Açougues podem 
fazer a diferença

m 1999, em amsterdã (Ho-
landa), vi que as vitrines dos 
açougues funcionavam como 
obras de arte – um estímulo 

aos sentidos. além disso, na entrada dos 
estabelecimentos, figurava em destaque 
a letra “K”, com uma coroa na parte su-
perior. era a abreviação da keurslager 
(açougue) e indicava uma marca registra-
da pela associação dos açougueiros.  Para 
os consumidores significava garantia de 
atendimento personalizado e profissio-
nal, de controle higiênico-sanitário e de 
qualidade da carne.
em toda a Holanda, cerca de 550 asso-
ciados eram autorizados a usar a marca 
como uma franquia, na qual o comercian-
te, embora absolutamente independente 
nas suas ações econômicas, está sujeito a 
regras disciplinadoras. a associação for-
nece assessoria e treinamento em gestão, 
marketing e automação para valorizar a 
qualidade da atividade e sua imagem. 
Uma verdadeira estratégia de confiabili-
dade baseada na certificação.
O processo de certificação se tornou tão 
vigoroso que foi estendido a 200 esta-
belecimentos belgas e já é referência na 
alemanha, inglaterra, irlanda, Polônia e 
austrália. a associação desenvolve ações 
permanentes para garantir a melhora 

E do padrão de 
atendimento, 
tornando o 
empreendi-
mento mais 
eficiente e 
competiti-
vo para en-
frentar a con-
corrência das 
grandes redes va-
rejistas.
essa experiência me motivou a trazer o mo-
delo para o Brasil. temos condições de ser 
bem-sucedidos, pois contamos com uma 
rede de potenciais parceiros, reunindo es-
colas e faculdades públicas, o sindicato do 
Comércio Varejista de Carnes Frescas do 
estado de são Paulo e o seBrae-sP. Nesta 
última entidade, já está em desenvolvimento 
um projeto de Certificação de Açougue.
temos convicção de que este modelo servi-
rá de inspiração para outras atividades, re-
sultando no fortalecimento da atividade em-
preendedora em benefício da coletividade. 

* manuel Henrique Farias ramos 
Presidente do sindicato do Comércio Varejista de Carnes 
Frescas do estado de são Paulo, vice-presidente da 
Fecomercio-sP e conselheiro do sebrae-sP

Jornal de Negócios – SEBRAE março 2015

Uma justificativa
abe abrir um parêntese para escla-
recer a urgência de correr com uma 
cerificação: no primeiro trimestre  
de 2015 tomamos conhecimento 

pela revista VEJA o avanço do Friboi; assim  
publicado:
“Capital Estrangeiro”
“O Credit Suisse está tentando levantar 3 bi-
lhões e 5 bilhões de dólares para a J&F, a holding 

C da família Batista, comandada por Joesley com 
fundos árabes e asiáticos. O destino dos recur-
sos será uma capitalização da Eldorado Celulose 
e investimento na abertura de uma rede de 
varejo de carnes e novas aquisições.
Segundo informações o Friboi já está entrando 
no varejo com a marca Swift, inclusive produ-
zindo produtos destinados as demandas do con-
sumidor; ou seja, pré-preparados:

Friboi amplia
linha de
produtos

a Friboi, marca do grupo jBs, inova 
mais uma vez ao diversificar sua atu-
ação no mercado brasileiro para aten-
der às expectativas dos consumido-

Friboi lança linha 
de porções prontas 

de carne bovina

A Friboi anunciou o lançamento de uma nova 
categoria no mercado de carne: “Friboi Todo 
Dia” com pratos prontos à base de carnes bovi-
nas cozidas ou grelhadas. São 14 receitas conge-
ladas ou resfriadas que requerem apenas aqueci-
mento no micro-ondas ou forno.

res. a partir 
de agora, os 
tradicionais 
cortes de car-
ne bovina da 
marca divi-
dem espaço 
com o Beef  
Burguer. o 
lançamento 
é uma exten-
são natural 
do portifólio.
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no Comércio 
Uma Revolução 

de Carnes
odos nós sabemos que os consumido-
res tornaram-se mais exigentes, prin-
cipalmente preocupados com a saúde, 
o que os especialistas chamam de se-

gurança alimentar. Pesquisas revelam que estão 
dispostos a pagar mais por essa segurança, para 
isso faz-se necessário informar, dispor de mão 
de obra preparada e um estabelecimento ade-
quadamente equipado.
O consumidor exige comodidade, quer cortes 
porcionados e temperados, se possível refeições 
prontas. Embora o preparo na hora ainda seja 
um atrativo.

TEste tipo de açougue
não tem mais

espaço no mercado

Foto de Lalo de almeida em Belo monte, 2º lugar no FCW 
de arte, e caderno premiado pela sND

Para tanto o profissional deve ser educado, apre-
sentar-se asseado, saber o que fazer com a carne 
para orientar o cliente quando necessário.

Vejamos o CoNtraste
Do PreseNte Com o PassaDo

A diversidade de produtos afins vem apresen-
tando bons resultados comerciais.
A apresentação deve despertar o interesse do 
consumidor, ao olhar os produtos , desejá-los e 
comprá-los. As decisões no ato da compra são 
comandadas pelos sentidos, visão, olfato. Só de-
pois a razão decide.
No entanto para dar segurança e cativar o clien-
te, precisamos comunicar simbolicamente, isto 
se faz com uma certificação, como se fosse uma 
marca, assunto que trataremos a seguir.



A implantação de programas de gestão pela 
qualidade permite às micro e pequenas em-
presas a melhoria da qualidade dos produtos 
e serviços, a redução de custos, a definição de 
uma estrutura voltada ao atendimento das ne-
cessidades dos clientes e uma adequada relação 
da empresa com o meio ambiente.
Com uma aplicação, deverão ser alcançados 
sete objetivos:

melhorar a qualidade dos serviços 
prestados ao cliente;
melhorar a gestão nos 
estabelecimentos 

comerciais;
melhorar a imagem 
dos estabelecimentos 

comerciais perante seus 
clientes;

melhorar as 
competências 

profissionais;
Profissionalizar 
a gestão 
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A força política 
do Friboi

Congresso aprovou uma medida 
que muda a fiscalização de todos 
os frigoríficos do país, resultado 
de uma emenda apresentada por 

um senador do PMDB e defendida por re-
presentantes do grupo JBS nos corredores do 
Congresso. O texto acaba com a fiscalização 
sanitária em Estados e Municípios, tornando a 
questão de competência exclusiva do Ministé-
rio da Agricultura.
Empresas menores, que vendem carne apenas 
dentro dos Estados em que estão instaladas, pas-
sariam a ser fiscalizadas pelo governo federal, e 

O não mais por prefeituras e governos estaduais.
Maior financiador da campanha eleitoral de 
2014, o gigante do setor de carnes mobilizou 
aliados no Congresso para passar a mudança na 
legislação, que pode criar vantagens para seus 
negócios e dificuldades para concorrentes. 
Com o tamanho da bancada do Friboi, o gru-
po JBS aprova a legislação de acordo com seus 
interesses.
Para reagirmos temos de ficar unidos 
juntos ao Sindicato e ocupar o espaço 

no mercado com atendimento 
diferenciado, a certificação.

BANCADA POLíTICA DO FRIBOI
Contribuições Eleitorais do JBS

qUANTO A EMPRESA DOOU, EM R$ MILhõES

113

2014 (até set.)

83,0

2010

19,7

2006

0,2
2002

2010:
BANCADA DO JBS 
Quem se elegeu
com ajuda da empresa

1
PRESIDENTE 
Dilma Roussef

8
gOVERNADORES

7
SENADORES

40
DEPUTADOS 
FEDERAIS

19
DEPUTADOS 
ESTADUAIS

Fonte: TSE e Transparência Brasil- Folha de São Paulo 19/12/2014

PARA qUEM DOOU  
em 2014 R$ milhões

PT                                          28,4
PSD                         16,4
PMDB                   14,2
PP                        13,2
PR                      12,2
PSDB              8,3
SD                   7,5
PSB               6,4
PROS           4,0
PDT           1,0
PRB          1,0
DEM        0,3
PRP         0,3
PTB        0,02

Certificação dos
Proposta de 

Açougues
ão adianta trancar a porta depois da 
casa roubada. No nosso caso cabe-
-nos ocupar o mercado no varejo 
de carnes com produtos e serviços 

de qualidade exigidos pelo consumidor. 
N Nesse sentido estamos desenvolvendo um mo-

delo experimental em parceria com o SEBRAE, 
SENAC e SESC.
Cabe lembrar que já existem normas elabora-
das pela ABTN para o pequeno comércio:

ABTN NBR 15.842 – qUALIDADE DE SERVIçO PARA PEqUENO COMéRCIO
dos estabelecimentos comerciais, 
potencializando o desenvolvimento dos 
recursos humanos; 

Proporcionar aos clientes uma 
garantia de percepção da qualidade 

dos serviços oferecidos;
Diferenciar os estabelecimentos 
comerciais que adotem esta norma, 

por meio da qualidade do serviço.
Esta norma (NBR 15842) foi elaborada pela co-
missão de Estudo Especial de Serviço em Pe-1

2

3

4
5

6
7

queno Comércio da 
ABTN/CEE-79. 
 

Para o projeto  
serão seleciona-

dos 7 açougues, 
designados pelo sindi-

cato, para testarmos a 
validade do experimen-

to. se os resultados fo-
rem positivos, a certificação 

será colocada à disposição da 
categoria varejista 
de carnes.
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Quais os Critérios 
para Certificar 

o Açougue?
exemplo das experiências testa-
das na Europa, a parte comercial  
do açougue é independente do 
processo de certificação, esta  

apenas estabelece critérios para valorizar o  
modus operandi dando transparência ao con-
sumidor. São princípios na sua maioria já pre-
vistos em Lei, mas o consumidor não toma co-
nhecimento que os praticamos.
Contudo trata-se de um modelo em aberto para 
ser aperfeiçoado. Enumeramos as seguintes  
sugestões que julgamos indispensáveis, as 
quais a empresa deverá cumprir para merecer a  
certificação:

a origem Das CarNes
todas as carnes serão procedentes  

de frigoríficos controlados pelo Serviço 
de Inspeção Federal (SIF);

eXigêNCias Legais
O estabelecimento comercial deverá 

possuir toda a documentação  
em ordem exigida por Lei,  
para o seu funcionamento;

Formação ProFissioNaL 
e gereNCiaL

Boas práticas na manipulação das  
carnes, qualidade de atendimento, 

conhecimento da legislação, exigem 
cursos de formação os quais serão 

A ministrados pelo SENAC e SEBRAE 
para os funcionários do açougue e o 

responsável pelo mesmo. Portanto será 
necessária a comprovação da conclusão 
desses cursos para obter a certificação;

iDeNtiFiCação 
Do estaBeLeCimeNto

Estamos elaborando com o SESC um 
logotipo que será colocado na fachada 

frontal do açougue, identificando 
que naquele estabelecimento  há um 
tratamento diferenciado que garante 

segurança alimentar e cortesia.

Seguem-se 
alguns detalhes da proposta
feita pelo SEBRAE 

ao Sindicato

TíTULO DA PROPOSTA
Programa de qualificação tecnológica e empre-
sarial de mpes/epps para os associados do Sin-
dicato do Comércio Varejista de Carnes Fres-
cas do Estado de São Paulo.

PúBLICO ALVO
Associados do Sindicato do Comércio Varejista 
de Carnes Frescas do estado de São Paulo.

ESCOPO E OBJETIVOS
Essa proposta busca trabalhar inicialmente com 
sete Casas de Carnes na cidade de São Paulo. 
Vale destacar, que após aplicação das metodo-
logias e certificação do êxito nessas empresas, 
essa proposta poderá ser replicada em todo o 
Estado

DESCRITIVO DOS OBJETIVOS
â	Realização de projeto-piloto em 7 Casas 
de Carnes de pequeno porte enquadramen-
to pelo faturamento), na cidade de São Paulo,  
utilizando os produtos Pas DistriBui-
ção, CLieNte oCuLto e VisuaL 
merCHaNDisNg.
â	O Pas é um programa desenvolvido por 
entidades do Sistema “S” que tem o objetivo de 
reduzir os riscos de contaminação dos alimen-
tos. O programa mescla treinamentos coletivos 
e consultorias individuais realizadas por profis-
sionais especialistas, com o objetivo de auxiliar 
o empresário no entendimento do conceito de 
alimentos seguros e implantação de ferramen-
tas de controle como Boas Práticas de Manipu-
lação/Transporte/Distribuição;

k
â	Símbolo de
 Casa de Carnes
 Certificada
 na Holanda

â



â	O Pas DistriBuiçÂo é uma modali-
dade do Pas voltada a empresas de pequeno 
porte dos segmentos: casas de carnes, merca-
dos e suas áreas de perecíveis (açougues, aví-
colas, mercearias, frutas/verduras e legumes, 
peixaria, frutas secas), entre outros, sendo por-
tanto a metodologia e conteúdo mais adequa-
dos ao público-alvo supracitado.
O conteúdo do Pas DistriBuição abran-
ge os seguintes conceitos e práticas:
• Contaminações;
• Como evitar os perigos nos alimentos;
• Como evitar a contaminação;
• Boas Práticas (o que são);
• Higiene pessoal, do ambiente de trabalho;
• Qualidade da água;
• Controle das pragas;
• Processo – avaliação das etapas do proces-
so, desde a compra de matérias primas, recebi-
mento, armazenamento, cozimento, refrigera-

ção até a distribuição para o cliente e controle 
de temperaturas, tempo de armazenamento;
• Apoio para a elaboração do Manual de Boas 
Práticas e nos Procedimentos Operacionais Pa-
dronizados;

SUA METODOLOgIA DE 
APLICAçãO SERÁ DETALhADA

â	o CLieNte oCuLto é uma ferramen-
ta utilizada de pesquisa de mercado para me-
dir a qualidade do atendimento de empresas, 
ou para levantar informações específicas sobre 
produtos e serviços.
â	VisuaL merCHaNDisiNg é uma so-
lução que apresenta para os micros e pequenos 
empresários a sua importância como estratégia 
para ambientar seu estabelecimento comercial, 
dispondo mobiliários e equipamentos de forma 
estratégica, visando exposição dos produtos de 
forma a aumentar suas vendas.

MAIS INFORMAçõES,
ENTRE EM CONTATO
PELOS TELEFONES:

(11) 3231-3113 E 3255-2369
OU PELO SITE DO SINDICATO:

www.carnesvarejo.com.br 
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Reunião

No dia 11 de março 
de 2015 diretores do 

Sindicato reuniram-se na 
Federação do Comércio 

com representantes 
técnicos do SEBRAE,  
SENAC e SESC, para 

decidirem sobre a 
viabilidade de fazer-se 

uma certificação 
dos açougues.

A proposta foi aprovada 
pelos membros do  

Sindicato e tecnicamente 
bem avaliada pelos 
representantes das 

respectivas Entidades 
presentes.

Seguem flagrantes  
da reunião:

manuel Henrique Farias ramos
(Presidente do sindicato)  

e Paulo arruda (seBrae-sP)



Da esquerda para direita: sr. Luiz Pillon,  
jorge Camisa Nova e aurélio Camisa Nova
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Da esquerda para direita: César augusto 
gomes, rodrigo Pinheiro e ricardo Nora

Da esquerda para direita:
Luciano Nora

e Luiz Fuza

Da esquerda para direita: 
Karina ramos (seNaC)
e márcia Drabek (sesC)

Da esquerda para direita: 
mariana ruocco (sesC), marina máximo 
(seBrae) e rodrigo Palermo (seBrae)
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Açougues
Pioneiros

Estes açougues são os pioneiros na 
Certificação do Comércio Varejista de 
Carnes em São Paulo, que darão início 
para modernização do nosso setor com 
toda a qualidade, garantia e sanidade 

alimentar, proporcionados pelo SEBRAE, 
SENAC, SESC e o nosso Sindicato.

shopping renascer Carnes e Cia LtDa 
av. Deputado emílio Carlos, 1776
Bairro do Limão
sr. ricardo Nora

7
Casa de Carnes são Luiz gonzaga LtDa
rua joão Fernandes Camisa Nova, 237
jardim são Luiz
sr. César augusto Fernandes gomes

2

Casa de Carnes metrô Lilaz LtDa
estrada de itapecerica, 4031
Capão redondo
sr. jorge Paulino Camisa Nova

1

renascer especialidade da Carne LtDa
av. guilherme Cotching, 1461
Vila maria
sr. Luciano Nora

3 Casa de Carnes mari-marechal LtDa
end. Praça marechal Deodoro, 435
santa Cecília
sr. Luiz Fuzá

6

Brangus Carnes e Frios LtDa
rua Nossa senhora Bom Conselho, 245
P. morumbi
sr. aurélio Camisa Nova

5
red Boi Parelheiros Carnes LtDa
estrada da Colônia, 217
Parelheiros
sr. rodrigo Borges Pinheiro

4
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Senhor Presidente Manuel Henrique

Assisti no dia 18 de maio de 2015 sua entrevista com Figueiredo  

Jr, na radio. Na ocasião o Sr. Sustentou a certificação das Casas 

de Carnes. Como possuo um açougue de porte médio, achei a idéia 

uma ótima alternativa para apresentar o nosso diferencial no 

mercado, principalmente para nos anteciparmos ao Friboi e redes 

supermercadistas. Precisamos de uma marca para o consumidor 

nos identificar, se não o fizermos seremos devorados pelos 

grandes grupos econômicos como o tigre da estória que passo a 

contar, a qual a reproduzo na íntegra:

Na china antiga não existiam burros, até que alguém mandou 

buscar um, mas não sabendo o que fazer com ele, levou-o para as 

montanhas e o abandonou lá.

Um tigre que caçava nos arredores viu o burro e pensou que 

se tratava de um monstro poderoso. Depois de vários dias 

observando-o com cautela, foi se aproximando. Quando o burro o 

viu, sua reação inata foi gritar. O tigre assustou-se, pois achou 

que o animal o mataria, e foi correndo se esconder. Assim o 

burrico continuou comendo despreocupadamente.

Ao ver que o burro não o perseguia, o felino aproximou-se de 

novo. O burrico tornou a gritar, mas dessa vez o tigre não se 

assustou e começou a dar voltas ao seu redor. Quando ficou 

a um passo dele, empurrou-o com a pata. O burro, assustado, 

escoiceou-o. O tigre perguntou-se: “Isso é tudo o que pode fazer? 

Como um animal tão grande é capaz de tão pouco.

De súbito, o tigre atacou o burro, que depois de gritar e escoicear, 

esgotou seus recursos. Em um instante o tigre o comeu.

JOSÉ ARAÚJO SETTI - ME



INSTITUCIONAL
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Conquistar e manter a
consumidor

confiança do 

muito se fala sobre a importância da exce-
lência na oferta de produtos e na prestação 
de serviços ao consumidor. Daí a necessi-
dade de uma certificação que solidifique a 
atuação dos mais variados tipos de estabe-
lecimentos e que os tornem referências em 
suas respectivas áreas.
Por isso, é motivo de satisfação para a Fe-
comercio-sP que o sindicato do Comércio 
Varejista de Carnes Frescas de são Paulo 
está formatando, em parceria com outras 
entidades da cadeia produtiva de que faz 
parte, um modelo de certificação para os 
açougues, que ateste as boas práticas des-
ses estabelecimentos na comercialização 
dos alimentos de origem animal. a propos-
ta, que conta com todo o nosso apoio, é a 
de garantir a qualidade desde a origem, na 

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

do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), 
entidade que gere o Serviço Social do Comércio 
(Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac) no Estado.

criação e no abate do gado, até a ma-
nipulação da carne e o seu acondicio-
namento e transporte, em condições 
que afastem qualquer hipótese de con-
taminação.
atuantes na defesa dos interesses em-
presariais em negociações trabalhistas 
ou perante os diversos níveis de gover-
nos e poderes do estado, as entidades 
representativas também devem parti-
cipar do esforço de modernização dos 
estabelecimentos comerciais e de pres-
tação de serviços. a conquista e a ma-
nutenção da confiança de um consumi-
dor cada vez mais informado, exigente 
e consciente é um desafio constante e, 
ao mesmo tempo, o maior patrimônio 
a ser preservado pelo empreendedor. 

aprimoramento das relações de 
consumo sempre esteve presente 
entre as prioridades da Fecomer-
cio-SP e de seus sindicatos filia-

dos. Desde o início da década de 1990 - quando 
participamos ativamente da elaboração e im-
plantação do Código de Defesa do Consumi-
dor - até os dias atuais, marcados pelas mídias 
que ampliaram as possibilidades de informa-
ção e escolha por parte do consumidor, in-
centivamos ações para tornar mais trans-
parentes as atividades empresariais do 
setor de comércio e serviços.

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

mais recente levantamento da As-
sociação Brasileira das Indústrias 
da Alimentação (Abia) apurou 
dados auspiciosos no ano pas-

sado: o país continua entre os cinco maiores 
produtores mundiais de carnes em geral, lidera 
o ranking de aves e ocupa a segunda posição 
como produtor e exportador de itens bovinos.
A indústria de alimentos assume parte dessa 
responsabilidade. Em 2014, o setor faturou cer-
ca de R$ 530 bilhões e gerou 17 mil empregos.
Esses resultados mantêm o segmento aqueci-
do. No Brasil, temos mais de 50 mil açougues, 
segundo o Sindicato de Comércio Varejista de 
Carnes Frescas do Estado de São Paulo. Um 
terço deles está em solo paulista, que também 
abriga cerca de 23 mil serviços de alimentação, 
ajudando a movimentar toda a cadeia.
Mas nem tudo é tão simples. O empresá-
rio sabe que manter uma casa de carnes não  
é fácil. 

O

de sucesso para

Conhecimento
pavimenta caminho

técnico e atualizado

comércio de carnes
O mercado de carnes 

no Brasil 
continua promissor

É preciso abrir os olhos para as tendências do 
mercado, a movimentação da concorrência e as 
necessidades do consumidor. Além de redobrar 
a atenção no que diz respeito ao armazenamen-
to, à higiene e à manipulação dos alimentos.
É que o segmento pede uma fundamental con-
sideração quanto à qualidade e à segurança 
alimentar; afinal, estamos falando da saúde da 
população. As normas são rigorosas, estabele-
cidas por órgãos oficiais, especialmen-
te a Anvisa. Essas exigências mos-
tram que para ser bem-sucedido o 
empreendedor deve adotar uma 
postura crítica e a consciência de 
que todo cuidado é pouco.
No dia a dia, é preciso zelar por 
requisitos como selos de qua-
lidade, armazenamento, manu-
seio e cortes adequados, tanto 
da carne in natura quanto da 
temperada, além da higiene do 
pessoal e do local. Sem falar 
na importância do bom atendi-
mento.
No entanto, todos esses desafios são superá-
veis pelo empresário disposto a fazer de sua 
casa de carnes a melhor. A maior barreira para 
o crescimento do negócio, muitas vezes, é a di-
ficuldade de encontrar mão de obra qualificada. 
Porque não basta entender de cortes ou possuir 
experiência. Hoje, é imprescindível que o pro-
fissional tenha noções de legislação e segurança 
em saúde e alimentação, fatores que fazem a 
diferença para o estabelecimento conquistar as 
licenças obrigatórias e certificações necessárias 
para seu correto funcionamento.

“A qualificação 
profissional é um  

dos primeiros  
caminhos para seguir 

firme no setor”
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Nesse aspecto, a qualificação profissional é um 
dos primeiros caminhos para seguir firme no 
setor e prevenir ou sanar eventuais irregularida-
des. É na sala de aula que se conhecem conteú- 
dos como normas legais, técnicas de controle 
sanitário, da água e de resíduos e pragas, além 
de processamento, embalagem e rotulagem do 
produto.
O Senac possui tradição na formação de  
pessoas em diversas áreas do conhecimento. 
Atualmente, no campo da alimentação coleti-
va, dois cursos se destacam por cumprir justa-
mente esse papel: o Açougueiro e o Manipu-
lação Higiênica e Sanitária de Carnes Frescas 
e Temperadas.
Se o cenário é promissor, cabe a cada parte en-
vidar seus melhores esforços para preservá-lo 
assim. A indústria e o varejo podem contribuir 
fortemente se mantiverem o mercado aquecido 
e com boas oportunidades de emprego. E o Se-
nac, por sua vez, compromete-se a seguir firme 
em seu trabalho de oferecer cursos atualizados 
e estruturados, bem como atender diretamente 
às reais necessidades dos futuros profissionais.
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SESCSESC

* Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do SESC São Paulo

documento recentemente lançado 
pelo Vaticano - Laudato sí, a Encí-
clica Verde do Papa Francisco é, não 
só um grande alerta à humanidade, 
como uma Carta de Orientações, 

científica e socialmente fundamentada. Segundo o 
princípio da “ecologia integral”, que supera a defi-
nição mais restrita de “ambiental” para expandir-se 
na direção de um novo paradigma. Nele a mudança 
no comportamento humano e a nova organização 
do pensamento, na direção do entendimento não 
fragmentado, a exemplo do “Terra-pátria”  do filó-
sofo francês Edgar Morin, expressam a necessária 
fusão de dimensões que interconectadas poderão 
cuidar mais da Mãe-Terra e de todos os seres, não 
só os humanos.  E se cada vez mais, uma abor-
dagem ecológica será igualmente social, há que se 

O

retirar dele nosso alimento de forma responsável. 
Afinal, a insegurança alimentar é também o des-
perdício e a maneira inconsequente como a produ-
ção agroindustrial opera. Riscos à manutenção de 
ecossistemas, destruição de áreas de florestas para 
a transformação em pastos, queimadas e prejuízo 
de habitats selvagens para muitas espécies são pe-
rigos e excessos a que estão expostos, com custos 
indiretos e diretos, alguns alimentos produzidos. A 
exploração da máxima rentabilidade de sementes e 
solo levando ao esgotamento e mutações perma-
nentes, com a desertificação  de áreas naturais, são 
algumas decorrências.
Mas, e uma vez ultrapassada a oposição entre cres-
cimento e a conservação dos recursos naturais, o 
Brasil avança, na trilha das alternativas para uma 
produção de alimentos capaz de reunir compe-
tências como preservação de florestas, criação de 
áreas de pasto entremeadas pela produção agríco-
la. Diante desses trajetos da segurança alimentar, 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
aponta na agricultura familiar a responsabilidade 
pela alimentação da população brasileira, garantin-
do aproximadamente 75% do que é consumido. 
Feijão, arroz, leite, verdura, integram a produção 
diversificada da alimentação diária. E esse modo 
de produção é determinante para a segurança ali-
mentar, pois há toda uma tradição agrícola que não 
se perde. A vida rural está cercada pelas heranças e 
tradições. As sementes e o ato de semear e colher, a 
criação animal em suas formas e cuidados  mantém 
a nossa cultura brasileira. Não fosse desse modo, 
não teríamos o grande e expressivo rebanho bo-
vino atual que lidera o segmento de agronegócio.
Com o passar dos anos a dinâmica de desenvolvi-
mento econômico tem criado distinções internas 
para os segmentos idênticos. O setor da pecuária, 
por exemplo, rejeitou a pecuária praticada com me-
nor impacto – aquela que preserva pastagens nati-
vas, por exemplo - para outras regiões. Hoje uma 
das principais ameaças é justamente a substituição 
de pastagens, o uso de fogo para a renovação das 
áreas de pasto e também a substituição da própria 
pecuária por práticas agrícolas com uso e desgaste 
intensivos dos recursos hídricos e do solo.

Novos modelos
sustentável

de desenvolvimento
Alguns pesquisadores afirmam que este cenário 
pode mudar em médio prazo, já que zonas de ex-
pansão agrícola no país estão desenvolvendo sis-
temas agropastoris consorciando a agricultura e a 
pecuária. Nas áreas de fronteira agrícola deverão 
ocorrer níveis mais elevados de intensificação da 
pecuária, buscando aumento de rebanhos e terras 
mais baratas, visando a um aumento de rentabili-
dade, perdido com o avanço da agricultura sobre 
antigas áreas utilizadas para a atividade
No Brasil durante a Conferência das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento e Meio Ambiente 
(ECO 92) organizações governamentais e não-go-
vernamentais já discutiam os impactos do desen-
volvimento econômico sobre o meio ambiente e 
resgataram o conceito de sustentabilidade na agro-
pecuária. Esta sustentabilidade deveria correspon-
der ao desenvolvimento econômico associado ao 
desenvolvimento social e a regras de proteção am-
biental. Em 1996 e segundo a Associação de Certi-
ficação - Instituto Biodinâmico alguns produtores 
de pequeno e médio porte iniciaram processos de 
certificação orgânica para a pecuária. Paralelamente 
aos esforços isolados, em 1997, num Fórum espe-
cífico sobre pecuária, reconheceu-se oficialmente 
o manejo orgânico como uma alternativa de pro-
dução economicamente viável, socialmente justa e 
ambientalmente correta. A avaliação era que a pro-
dução de carne bovina orgânica apresentava um 
potencial de agregação de valor diferenciado sobre 
o produto convencional.
Os pesquisadores da EMBRAPA definem o sis-
tema de produção pecuária orgânica como um 
sistema baseado numa visão holística, que está in-
serido dentro de princípios de agroecossistemas 
sustentáveis, cujo enfoque engloba dois compo-
nentes essenciais: ambiental e social. Este siste-
ma tem por objetivo a produção que mantenha 
o equilíbrio ecológico dos agroecossistemas com 
a satisfação, direta ou indireta, das necessidades 
humanas. Ou seja, a produção orgânica busca no-
vos valores de sustentabilidade ambiental e social 
dentro do sistema produtivo, onde a propriedade 
rural é vista como um organismo equilibrado em 
todas as suas funções. O manejo orgânico visa o 

demonstrar a atenção especial aos pobres e aban-
donados, como postula a encíclica inspirada por 
São Francisco de Assis pois, são eles as principais 
vítimas da degradação do planeta e de seus recur-
sos. Mudanças climáticas, escassez de água, perda 
da biodiversidade, deterioração dos solos e das for-
mas de subsistência, portanto...!.
A análise atual do meio ambiente nos desafia a 
preservar e, ao mesmo tempo buscar um desen-
volvimento social justo, em que seja possível uma 
melhor qualidade de vida em todos os aspectos. A 
necessidade de consolidar novos modelos de de-
senvolvimento sustentável no país exige a constru-
ção de alternativas na utilização dos recursos, orien-
tada por uma racionalidade ambiental e uma ética 
da solidariedade. Deve-se também reconhecer que 
vivemos numa sociedade na qual é fundamental 
partir de uma boa formação e de um sólido conhe-
cimento dos complexos problemas e potencialida-
des ambientais. Tem-se observado que a destruição 
da natureza, base da vida, através da contaminação 
e degradação dos ecossistemas crescem em um rit-
mo acelerado, motivo pelo qual se torna necessário 
reduzir o impacto ambiental para a obtenção de 
um desenvolvimento de responsabilidade integral, 
já que não há mais tempo  para medidas paliativas, 
para o planeta e os que vivem nele. 
E não é possível mantermos uma cultura cujo 
pensamento seja tecnocrático e cujos equívocos 
cometidos na solução de problemas ambientais, 
adotaram o isolamento de relações de causas e seus 
efeitos, mesmo com grandes evidências surgidas 
nos impactos que vem ocorrendo.
Do mesmo modo que é preciso cuidar do plane-
ta é preciso cuidar dos seres para continuarmos a 
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SESC

Ação contra a
fome e o desperdício

Saiba mais em sescsp.org.br/mesabrasil

Mesa Brasil é o programa de coleta de alimentos em supermercados, 
cozinhas industriais, centrais de abastecimento, restaurantes, 
padarias, entre outras empresas da área de alimentação, para
doação à instituições sociais que atendam crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. Como complemento à esta ação, são desenvolvidas 
também atividades educativas sobre higiene, conservação, preparo 
de refeições e variadas formas de evitar o desperdício. É mais um 
compromisso do Sesc no fomento da solidariedade e da cidadania.

Seja parceiro desta ação, alimente esta ideia.

desenvolvimento econômico e produtivo que não 
polua, não degrade e nem destrua o meio ambiente 
e que, ao mesmo tempo, valorize o homem como 
o principal integrante do processo. Muitas pessoas 
confundem o produto deste sistema, que é o “boi 
orgânico”, com o chamado “boi verde” ou “boi 
natural”. O “boi verde”, no entanto, é o animal de 
um sistema de criação basicamente em pasto sem 
agrotóxicos, que pode ser suplementado com ali-
mentos de origem vegetal. É permitido o confina-
mento destes animais até 90 dias antes do abate, o 
que também acontece com o “boi orgânico”. Mas 
as semelhanças são só essas. Já as diferenças são 
muitas!
O sistema de produção orgânico, embora exija do 
pecuarista uma série de mudanças de conceitos, de 
processos produtivos e de atividades tradicional-
mente utilizadas, ao final do processo de conversão 
leva a uma resposta visível das mudanças ocorridas. 
As experiências recentes parecem apontar que, a 
propriedade tornou-se realmente equilibrada, com 
ausência de degradação de pastagens e de cursos 
d`água, animais adaptados e saudáveis. Além das 
vantagens locais, a produção de animais que darão 
origem a um produto ausente de resíduos tóxicos 
e produzidos sem o comprometimento do meio 
ambiente, poderá oferecer um produto de grande 
qualidade. Segundo a perspectiva de algumas as-
sociações do setor, a carne bovina orgânica tem, 
em um futuro próximo, a chance de alcançar bons 
preços, no mercado externo e interno. Isto decorre 
da demanda cada vez maior por parte de consu-
midores preocupados com a segurança alimentar 
e com o meio ambiente. Na ponta em que se en-
contra o estabelecimento comercial de venda de 
produtos cárneos certificados e os consumidores 
esclarecidos e interessados se encerra um ciclo que 
tem início nos princípios de um projeto de pecu-
ária orgânica, em cujo conhecimento, também do 
grande público, reside potencial de transformação 
individual e coletiva para uma cultura e comporta-
mentos muito mais comprometidos com o futuro.  
Do ponto de vista socioambiental, vantagem ainda 
maior é a de poder contribuir com a preservação 
e conservação dos recursos naturais. O processo 

de certificação orgânica é um procedimento que 
fiscaliza a produção e o processamento de alimen-
tos segundo as normas e práticas determinados 
por empresas credenciadoras. A certificação tem a 
validade de um ano, com renovações posteriores. 
Após a certificação, a propriedade também se su-
jeita a outras inspeções anuais, podendo algumas 
acontecer sem aviso prévio. As entidades certifica-
doras afirmam que o custo do processo de certi-
ficação só pode ser determinado caso a caso, pois 
depende de uma série de fatores, como o tamanho 
da área a ser certificada e o período necessário à 
sua conversão.
Líder mundial na exportação de carne, o Brasil é 
um dos principais países credenciados a alimentar 
mercados asiáticos e africanos na próxima década. 
O crescimento da população urbana, aliado ao au-
mento de renda dos trabalhadores, fará com que a 
demanda por aves, bovinos, suínos e ovinos cresça 
em ritmo maior do que dos produtos agrícolas até 
2023, segundo relatório da Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO). 
Com grandes áreas de terras e recursos hídricos, a 
agropecuária brasileira tem potencial e tecnologia 
para fornecer boa parte da produção adicional ne-
cessária para atender aos mercados que passaram 
a buscar uma alimentação mais rica em proteínas, 
após mudanças socioeconômicas. Nesse cenário a 
certificação da produção animal, sua valorização e 
seu comércio tendem a ter maior ou menor aceita-
ção variando de acordo com o nível de rejeição às 
práticas insustentáveis de manejo de florestas, tanto 
no Brasil quanto no resto do mundo. Conforme o 
relatório Perspectivas Agrícolas 2014-2023, divul-
gado recentemente em Roma, 70% da produção 
agropecuária adicional a ser consumida no mundo 
será suprida por países da Ásia e da América Lati-
na. Como maior exportador de carne bovina e de 
aves, o Brasil está nesse grupo. E aproveitar essa 
oportunidade significa aumentar a produtividade e 
também mostrar ao mundo como é possível aliar-
mos desenvolvimento e preservação ambiental, na 
direção da “ecologia integral”, referência do início 
desse texto, oferecendo produtos sustentáveis.  
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Se a Fiscalização 
Bater à Sua Porta

O qUE FAzER?
FisCaLização triButária: 
quem PoDe iNsPeCioNar 

as emPresas?
A competência para realizar fiscalização tribu-
tária é privativa dos agentes fiscais, federais, es-

taduais e municipais. Agentes policiais (fede-
rais e estaduais) não possuem 

competência para realizar 
fiscalização tributária. 
Somente os agentes fis-

cais têm capacida-
de técnica para 

desempenhar 
essa função.

ProCeDimeNtos
FisCais

Ao visitar a empresa, o agente fiscal é obrigado 
a exibir sua identificação funcional e, somente 
quando se fizer necessário, poderá solicitar o 
auxílio policial.
Além da identificação funcional, o fiscal deverá 
exibir o mandato expedido pelo ente tributan-
te (que poderá ser conferido nos respectivos 
sites), no qual devem constar os documentos 
a serem entregues e o prazo a ser obedecido. 
Se necessitar de prazo maior para obter a do-
cumentação, cabe ao contribuinte pedir uma 
prorrogação.
Vale ressaltar que todas as comunicações de-
vem ser realizadas por escrito.

FisCaLização De 
triButos FeDerais: 

maNDaDo De ProCeDimeNto 
FisCaL – mPF

Quando se trata de fiscalização federal, o man-
dato pode ser conferido no site:

www.receita.fazenda.gov.br
clicando em “Serviços”, “Empresas”, “Co-
brança e Fiscalização” e “Consulta Mandato de 
Procedimento Fiscal”.

FisCaLização De 
triButos estaDuais: 

orDem De VeriFiCação 
FisCaL – oVF

Quando se trata de fiscalização es-
tadual, o mandato pode ser confe-
rido no site;

www.fazenda.sp.gov.br
clicando em: “Produtos e Servi-
ços” e “Consulta Ordem de Ve-
rificação Fiscal”.

CoNCLui-se,
PortaNto que:

- A Constituição Federal auto-
riza seus agentes fiscais a ingressar nos 
estabelecimentos comerciais, desde 
que instaurado o respectivo proces-
so administrativo;

- A polícia somente pode entrar no estabeleci-
mento se estiver munida de ordem judicial ou, 
sem o documento, nos casos de flagrante delito 
ou desastre ou para prestar socorro, bem como 

quando convocada pela fiscalização 
para prestar auxílio;

- Se o contribuinte se opuser 
ou resistir ao ingresso da fis-
calização, dada a inexistência 
de processo administrativo 
fiscal (ou mesmo por qual-
quer constrangimento ile-
gal), a fiscalização somente 
poderá acontecer mediante 
ordem judicial;
- Qualquer ação penal só 

pode ser instaurada contra o 
contribuinte após a conclusão 

do processo administrativo.
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Você conhece o 
ECAD?

ECAD é uma sociedade civil, de 
natureza privada, instituída pela 
Lei Federal nº 5.988/73 e manti-
da pela atual Lei de Direitos Au-

torais Brasileira nº 9.610/98. É administrado 
por nove associações de música e é responsável 
pela arrecadação e distribuição de direitos auto-
rais decorrentes da execução pública de músi-
cas nacionais e estrangeiras.
Toda pessoa, física ou jurídica, que pretenda 
utilizar mediante qualquer das modalidades de 
obras musicais, literomusicais e fonogramas, 
está obrigada por lei a obter autorização do 
ECAD, pó meio do pagamento da retribuição 
autoral, à ser efetuado mensalmente pelos usu-
ários permanentes e por evento, no caso de uti-
lizações eventuais.

DomíNio PúBLiCo 
Existem algumas obras que são de domínio pú-
blico, o que significa que são de livre uso de 
todos; uma vez que integram a herança cultural 
da humanidade. Para que uma obra caia em do-
mínio público, podendo ser utilizada livremen-
te, nos termos do artigo 41 e seguintes da Lei 
9.610/98, é necessário que o autor, ou o último 
autor, no caso de parceria, tenha falecido há 
mais de 70 anos.
Algumas obras de domínio público podem ser 
consultadas no site:

www.dominiopublico.gov.br.

OTodos os
estabelecimentos

(incluindo os açougues) 
que utilizarem música 

publicamente são
obrigados a pagar uma 

taxa ao ECAD

Prazo prescricional para cobrança de valores
referentes ao fundo de garantia por
 tempo de serviço é de cinco anos

Plenário do 
s u p r e m o 
tribunal Fe-
deral (stF) 

atualizou sua jurispru-
dência para modificar 
de 30 anos para 5 anos o 
prazo de prescrição apli-
cável à cobrança de valo-
res não depositados no 
Fgts. 

O a decisão majoritária foi to-
mada no julgamento do re-
curso extraordinário com 
agravo (are) no 709212/
DF, em 13/11/2014, com 
repercussão geral reconhe-
cida. ao analisar o caso, o 
stF declarou a inconstitu-
cionalidade das normas que 
previam a prescrição trinte-
nária.    

s proprietários de imó-
veis comerciais e 
residenciais da 
cidade de São 

Paulo receberam os carnês 
do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) 
com reajuste  em rela-
ção aos valores de 2014. 
O aumento foi resultado 
da aprovação do Projeto 
de Lei Municipal nº 538, de 
2014, que reduziu o reajuste 
previsto para IPTU de 20% 

O para 10%, no caso de imóveis resi-
denciais e de 35% para 15%, no 

caso de imóveis comerciais. 
Em contrapartida, o texto 

aumentou de 2% para 
3% do Imposto sobre 
Transmissão de Bens 
de Imóveis (ITBI). O 
aumento menor do 
que o previsto original-

mente foi decorrente de 
negociações do prefeito 

Fernando Haddad com os 
vereadores.

Proposta Aprovada Pela Câmara e Pelo
Executivo Reduz o Reajuste do Tributo

e Prevê Remissão e devolução de Pagamentos 
Excedentes, Bem Como Aumenta Alíquota do ITBI
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ATENçãO: golpe do 
CDC atualizado 

Lei nº 12.291/10
a Lei Federal acima mencio-
nada determina que todos os 
estabelecimentos comerciais e 
de prestação de serviços estão 

obrigados a manter, em local visível e de fá-
cil acesso ao público, um exemplar do Có-
digo de Defesa do Consumidor para con-
sulta. o não atendimento a essa exigência 
implica em multa de r$ 1.064,10.Por conta 
disso, oportunistas passaram a assediar os 
lojistas, exigindo a compra do CDC atuali-
zado, sob pena de autuação e multa do Pro-
con. isso não procede. o Procon determina 
a manutenção do CDC no estabelecimento, 
mas não exige sua atualização.

O

adicional de insalubridade para motociclista estabele-
cido pela Portaria 1.565/14 voltou a valer desde o dia 
8 de janeiro de 2015. A suspensão do referido 
adicional se deu com a publicação da Portaria 

1.930/14 em razão da decisão proferida pela juíza da 20ª 
Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, nos autos 
do processo nº 007807582.2014.4.01.3400. Essa 
decisão foi aplicada equivocadamente a todas 
as empresas em território nacional quando, 
na verdade, se aplica somente ao autor do 
processo. A Portaria 1.565 incluiu o Anexo 
5 – Atividades Perigosas em Motocicleta – 
da Norma Regulamentadora nº 16 – Ativida-
des e Operações Perigosas.

O
Periculosidade para
motociclista volta a valer
Portaria nº 5/15 (MTE) 

empregador está obrigado a informar à 
Previdência Social dos acidentes de traba-
lho ocorridos com seus empregados, até o 
primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, 

mesmo que não haja afastamento das atividades. Em caso 
de morte, a comunicação deve ser imediata. Ocorrendo 
agravamento da lesão ou doença, a empresa deve emi-
tir uma CAT de reabertura. A comunicação será feita ao 
INSS por intermédio de formulário online e será emiti-
da em 4 vias. A empresa que não informar o acidente de 
trabalho dentro do prazo legal está sujeita à aplicação de 
multa que pode variar entre R$ 545,00 e R$ 3.689,66, po-
dendo ser aumentada em caso de reincidência.

O
Comunicação de Acidente de trabalho

Obrigação do Empregador

uando a rescisão contratual for 
promovida pelo empregador – e 
somente neste caso – o empre-
gado pode optar pela redução da 

jornada de trabalho em duas horas diárias, ou 
ter a redução de 7 dias corridos de trabalho du-
rante o período do aviso. Em ambos os casos, 
não haverá prejuízo do salário. De acordo com 
a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho  
acima mencionada, é ilegal a substituição das 
duas horas ou dos sete dias, pelo pagamento do 
período correspondente. Caso ocorra essa situa- 
ção, o aviso prévio será considerado nulo e a 
empresa deverá conceder novo aviso prévio, sob 
pena de não conseguir proceder com a homolo-
gação da rescisão contratual.

q
horas Extras Durante

o Aviso Prévio
Súmula nº 230 (TST)
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Advertência e
Suspensão

Artigo 2º (CLT)
poder diretivo é atribuído 
ao empregador para deter-
minar, entre outras coisas, 
o modo como a atividade do 

empregado deve ser exercida. ele tem o 
poder de organização e controle do tra-
balho e poder de disciplina. o empre-
gador pode impor sanções disciplinares 
aos empregados, como advertência e 
suspensão, por descumprimento de re-
gras de regulamento interno ou outras 
faltas cometidas. As punições têm a fi-
nalidade de manter a ordem no ambien-
te de trabalho e são aplicadas com a sua 
gravidade. as medidas punitivas devem 
ser aplicadas logo após a constatação do 
fato, sob pena de ocorrer o “perdão tá-
cito”. tais regras se aplicam a todos os 
empregados, inclusive aos estáveis.

O Ministério do Trabalho e 
Emprego é o órgão com-
petente que exige o cum-
primento da Convenção 

Coletiva do Trabalho. O mesmo quando 
efetua fiscalização junto às empresas, so-
licita as folhas de pagamento, as CCT a 
qual os trabalhadores estão abrangidos, 
entre outros documentos, para verificar 
o cumprimento da legislação trabalhista. 
Citamos como exemplo a não observân-
cia do piso salarial mínimo estipulado, 
o MTE lavrará auto de notificação, de-
terminando que a empresa efetue folha 
complementar das diferenças salariais, 
com o recolhimento dos devidos encar-
gos sociais. 

O

O que acontece se  
a empresa não cumpre 
a Convenção Coletiva 

do Trabalho?

O Ministério 
do Trabalho 
e Emprego 
pode ainda la-
vrar auto de 
infração, ou 
seja, aplicar 
multas pela 
não observân-
cia da Conven-
ção Coletiva 
do Trabalho.

decretado
eSocial

oi sancionado o eSocial, sistema 
desenvolvido em uma ação con-
junta da Caixa Econômica Federal, 
Instituto Nacional do Seguro So-

cial, Receita Federal do Brasil e Ministérios da 
Previdência Social e do Trabalho e Emprego. 
O eSocial contará com um módulo específico 
para as micro e pequenas empresas.
Para as MPE’s, o sistema ficará disponível de 
março de 2015 a fevereiro de 2016 para que 
as empresas, em caráter facultativo, testem a 
operação, identificando possíveis falhas e indi-
cando sugestões de melhoria. A expectativa é 
que em março de 2016, a versão final e obri-
gatória esteja implementada. Para as empre-
sas com faturamen-
to acima de R$ 3,6 
milhões, o ambiente 
de teste será disponi-
bilizado 180 dias após 

F a publicação do layout definitivo. As transmis-
sões serão iniciadas 360 dias após a data. No 
caso do empregador doméstico, a plataforma 
estará disponível após 120 dias da publicação 
da regulamentação da Emenda Constitucional 
72/2013, que define os direitos dos trabalhado-
res domésticos.
O padrão e a transmissão dos eventos são de-
correntes da publicação do Manual de Orienta-
ção do eSocial versão 2.0 (MOS) e seus anexos, 
a saber: - Tabelas do eSocial; - Regras de Vali-
dação; - Layout do eSocial.

O acesso à versão 
atualizada e apro-

vada deste Manual 
estará disponível na 
internet, nos endere-
ços: www.esocial.gov.br 
e www.caixa.gov.br, op-
ção “download”.
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governo Muda Regras 
de Benefícios Sociais

O governo alterou as regras para receber cinco benefícios
trabalhistas e previdenciários. Entenda abaixo as mudanças

do abono salarial, do seguro-desemprego, do seguro-defeso,
da pensão por morte e do auxílio-doença.

ABONO SALARIAL

COMO FICA:
â	Será necessário trabalhar por seis
 meses seguidos com carteira assinada
â	O pagamento passa a ser 
 proporcional ao tempo trabalhado,
 como acontece com o décimo
 terceiro salário.

COMO ERA:
â	Bastava trabalhar um mês
 durante o ano e receber até
 dois salários mínimos
â	O valor era um salário mínimo
 para todos

â

SEgURO DESEMPREgO

COMO FICA:
â	Comprovação de vínculo empregatício de 
 18 meses na 1ª solicitação
 12 meses na 2ª solicitação e
 6 meses a partir da 3ª solicitação

COMO ERA:
â	O trabalhador podia requerer
 o benefício após seis meses
 de trabalho

â

AUxíLIO DOENçA

COMO FICA:
â	O teto do benefício será a média das 
 últimas 12 contribuições
â	Empresas arcam com o custo de
 30 dias de salário antes do INSS

COMO ERA:
â	Benefício era de 91% do salário do
 segurado, limitado ao teto do INSS
â	Afastamento pago pelo empregador 
 era de 15 dias

â

PENSãO POR MORTE COMO FICA:
â	Falecido deve ter 24 meses de contribuição 
 previdenciária (exceção para os casos em que o
 óbito do trabalhador ocorrer em razão de acidente
 de trabalho, depois do casamento ou para
 cônjuge incapaz)
â	Será exigido tempo mínimo de casamento ou
 união estável de dois anos
â	Valor de 50% do salário de benefício mais 10%
 por dependente
â	Não terão direito à pensão os dependentes que
 forem condenados judicialmente pela prática de 
 assassinato do segurado
â	Prazo de pagamento varia de acordo com a idade

COMO ERA:
â	Não havia prazo
 mínimo de casamento
â	Não havia
 contribuição mínima
â	Benefício de 100%
 do vencimento

â

AS NOVAS REgRAS DO AUxíLIO-DOENçA
EMPREgADOR SERÁ RESPONSÁVEL POR MAIS UMA DESPESA,

gRAçAS à MUDANçA PROPOSTA PELO gOVERNO 
“ AS MUDANçAS NãO SãO RETROATIVAS”
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Previdenciários
Benefícios

onsiderando as diversas dúvidas a 
respeito dos benefícios previdenci-
ários, apresentamos abaixo as prin-
cipais características dos benefícios 

pagos pela Previdência Social. Antes, é necessá-
rio trazer a definição de alguns termos impor-
tantes:
Carência:
número mínimo de contribuições mensais ne-
cessárias para que o segurado tenha direito ao 
benefício.
Salário de benefício:
é a média aritmética simples dos maiores salários 
de contribuição correspondentes a 80% do pe- 
ríodo contributivo.
Fator previdenciário:
fórmula matemática que agrega ao tempo de 
contribuição mais dois elementos – idade do 
segurado e expectativa de vida divulgada anual-
mente pelo IBGE.

aPoseNtaDoria Por iDaDe
É o benefício concedido ao segurado que atingir 
a idade fixada em lei.
Requisitos:
Regra geral: 65 anos para homens e 60 anos para 
mulheres. Trabalhador rural – 60 anos para ho-
mens e 55 anos para mulheres.
Carência:
Regra geral – 180 contribuições mensais; traba-
lhador rural – 180 meses de efetivo exercício de 
atividade rural.
Renda mensal:
70% do salário de benefício mais 1% a cada gru-

C po de 12 contribuições, limitada a 100% do salá-
rio de benefício.
Fundamento legal:
arts. 48 a 51 da Lei nº 8.213/1991.

aPoseNtaDoria Por temPo
De CoNtriBuição

É o benefício concedido ao segurado que contri-
buir por determinado período.
Requisitos:
Regra geral: 35 anos de contribuição para ho-
mens e 30 anos de contribuição para mulheres;
Professor: 30 anos para homens e 25 anos para 
mulheres. Há redução de 5 anos para o profissio-
nal que comprove efetivo exercício em funções 
de magistério na educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio.
Carência:
180 contribuições mensais.
Renda mensal:
100% do salário de benefício, aplicado, obrigato-
riamente, o fator previdenciário.
Fundamento legal:
arts. 52 a 56 da Lei nº 8.213/1991.   

aPoseNtaDoria esPeCiaL
É concedido ao segurado empregado, ao traba-
lhador avulso e ao contribuinte individual (para 
o cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou 
de produção) que tenha trabalhado em condi-
ções prejudiciais à saúde ou à integridade física.
Requisitos:
comprovar por meio do formulário denominado 
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) efe-

tiva exposição habitual e permanente aos agen-
tes prejudiciais durante 15, 20 ou 25 anos.
Carência:
180 contribuições mensais.
Renda mensal:
100% do salário de benefício.
Fundamento legal:
arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991.

aPoseNtaDoria Por iNVaLiDez
É o benefício concedido ao segurado que, por 
doença ou acidente, for considerado pela perícia 
médica incapacitado para exercer sua atividade 
ou outro serviço que lhe garanta o sustento. A 
aposentadoria por invalidez não é vitalícia e a 
cada dois anos o segurado deve passar por pe-
rícia médica e, caso recupere sua capacidade, o 
benefício é suspenso.
Requisitos:
comprovar incapacidade por perícia médica.
Carência:
invalidez não acidentária – 12 contribuições; 
invalidez acidentária – não há carência.
Renda mensal:
100% do salário de benefício. Na hipótese de o 
segurado necessitar de assistência permanente 
de outra pessoa, o valor do benefício será acres-
cido de 25%.

Fundamento legal:
arts. 42 a 47 da Lei nº 8.213/1991.

auXíLio-DoeNça 
É concedido ao segurado impedido de trabalhar 
por doença ou acidente. Para o trabalhador, o 
benefício é devido a partir do 16º dia de afasta-
mento do trabalho, para os demais casos, desde 
o início da incapacidade.
Requisitos:
comprovar incapacidade por perícia médica.
Carência:
doença não acidentária  - 12 contribuições;  
doença acidentária – não há carência.
Renda mensal:
91% do salário de benefício.
Fundamento legal:
arts. 59 a 63 da Lei nº 8.213/1991

auXíLio- aCiDeNte
É o benefício concedido ao segurado empregado 
(exceto doméstico) e ao trabalhador avulso e es-
pecial que recebia auxílio-doença, como indeniza-
ção quando houver seqüelas do acidente que im-
pliquem redução da capacidade para o trabalho.
Requisitos:
beneficiário do auxílio-doença e perda ou redu-
ção da capacidade para o trabalho.
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Carência:
não há carência.
Renda mensal:
50% do salário de benefício.
Fundamento legal:
art. 86 da lei nº 8.213/1991.

saLário- materNiDaDe
É o benefício concedido à segurada gestante e 
ao segurado que adotar ou obter guarda judicial 
para fins de adoção.
Requisitos:
esperar ou concretizar o parto, realizar a adoção 
ou obter a guarda judicial para fins de adoção.
Carência:
segurado empregado (inclusive doméstico) e tra-
balhador avulso – não há carência; demais casos 
– dez contribuições mensais.
Renda mensal:
100% do salário de benefício.
Fundamento legal:
atrs. 71 a 73 da Lei nº 8.213/1991.

saLário-FamíLia
É o benefício concedido ao segurado emprega-
do (exceto doméstico) e ao trabalhador avulso, 
desde que de baixa renda, para auxílio no susten-
to dos filhos menores de 14 anos ou inválidos de 
qualquer idade.
Requisitos:
baixa renda (em 2014, salário mensal de até  
R$ 1.025,81), filhos menores de 14 anos ou  
inválidos de qualquer idade, condicionada a 
apresentação de certidão de nascimento, de ates-
tado anual de vacinação obrigatória e de com-
provante semestral de frequência escolar.
Carência:
não há carência.
Renda mensal:
R$ 35 por filho, para salário mensal de até R$682,50, 

R$ 24,66 por filho, para salário mensal de R$ 682,51 
a R$ 1.025,81 (valores vigentes em 2014).
Fundamento legal:
arts. 65 a 70 da Lei nº 8.213/1991

auXíLio-reCLusão
É o benefício concedido aos dependentes do se-
gurado recolhido à prisão durante o período em 
que estiver preso sob regime fechado ou semi-
-aberto.
Requisitos:
ser dependente de segurado preso de baixa ren-
da (em 2014, salário mensal de até R$ 1.025,810.
Carência:
não há carência.
Renda mensal:
100% do salário de benefício.
Fundamento legal:
art. 80 da Lei nº 8.213/1991.

PeNsão Por morte 
É devido aos dependentes do segurado, aposen-
tado ou não, quando do seu falecimento.
Requisitos:
ser dependente do segurado, observadas as se-
guintes classes: 1) cônjuge, companheiro e filho 
não emancipado, menor de 21 anos ou inválido; 
2) pais; 3) irmão não emancipado, menor de 21 
anos ou inválido. A existência de dependentes 
de qualquer das classes exclui o direito das clas-
ses seguintes. A dependência econômica da pri-
meira classe é presumida e das demais deve ser  
comprovada.
Carência:
não há carência.
Renda mensal:
100% do salário de benefício.
Fundamento legal:
arts. 74 a 79 da Lei nº 8.213/1991.

Fonte: Tome Nota – Fecomercio SP – janeiro 2015

Na Mira Do Fisco

sped Fiscal, a folha de pa-
gamento digital e outros sis-
temas para envio ao governo 
das obrigações acessórias 

por parte das empresas não trazem san-
ções novas das já previstas em lei, po-
rém as informações digitalizadas facili-
tam a identificação de inconsistências. 
em outras palavras, quem não seguir à 
risca as exigências corre um risco maior 
de ser multado.
“Com o esocial e toda a inteligência  
fiscal brasileira, o Fisco vai passar a  
enxergar com mais clareza pontos de 
aplicação de multas. o grande impacto 
será no descumprimento dos prazos de 
entrega”.

O

or maioria, o Plenário do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), em 
27/11/2014, negou provimento 
ao Recurso Extraordinário (RE)  

nº 658312, com repercussão geral reconhecida, e 
firmou a tese de que o artigo 384 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) foi recepciona-
do pela Constituição da República (CR) de 1988.  
O dispositivo, que faz parte do capítulo que trata 
da proteção do trabalho da mulher, prevê interva-
lo de no mínimo 15 minutos para as trabalhadoras 
em caso de prorrogação do horário normal, antes 
do início do período extraordinário.

P
Intervalo de 15 minutos para mulheres antes
da Hora Extra é compatível com
a Constituição da República

Portaria acima mencionada regu-
lamentou a marcação de ponto 
eletrônico, mas não excluiu os de-
mais  sistemas, manual e mecânico 

de marcação. Isso significa que as empresas, in-
dependentemente do número de empregados, 
podem adotar qualquer sistema de marcação de 
ponto. A exigência da portaria é a seguinte: a em-
presa que adotar o Registro Eletrônico de Ponto 
(REP) deve adquirir o sistema homologado pelo 
Ministério do Trabalho. Se a empresa utiliza o 
sistema eletrônico e quer retornar ao sistema 
convencional, também pode. No entanto, como 
o sistema REP exige o registro junto ao MTE,o 
retorno ao antigo sistema deve ser comunicado 
diretamente ao MTE.

A
Registro Eletrônico

de Ponto
Portaria nº 1510/2009 (MTE)
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Cobrança das
Sacolas Plásticas

As diferenças das sacolas 
de cores verde e cinza 

fornecidas ao consumidor

s açougues podem optar por dis-
tribuí-las gratuitamente, não utili-
zá-las ou mesmo vendê-las. Esta 
é a análise do nosso jurídico após 

examinar as respectivas leis e portaria.
Em 2012, o prefeito promulgou a Lei nº 
15.374/11 seguida de outras, até a Autorida-
de Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) 
editar a Resolução nº 55 que definiu o que são 
sacolas reutilizáveis:
- de cores verde para depósitos de resíduos do-
miciliares secos reutilizáveis;
- de cores cinza para depósito de resíduos do-
miciliares orgânicos, não orgânicos e não reu-
tilizáveis.
Especificando que as referidas sacolas deverão 
ser fabricadas com o mínimo 51% de material 
proveniente de tecnologias sustentáveis, o cha-
mado bioplástico ou de outras fontes naturais, 
ou naturais de recomposição, além de reciclá-
veis.
Estabeleceu ainda que deverão ter dimensão 
mínima de 48 cm x 55 cm, com espessura mí-
nima de 30 micra, área mínima de 2.640 cm2 e 
suportar carga a partir de 9,99 kg.
A Justiça já sinalizou que não existe amparo 
legal para o órgão fiscalizador (PROCON) pe-
nalizar o açougue. Em decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça de São Paulo, o eminente 
Relator do Agravo de Instrumento nº 0165606-
66.2012.8.26.000, Desembargador Torres de 
Carvalho julgou da seguinte forma:

O

Prefeito Fernando Haddad

A Lei 15.374 bem como o decreto 55.827 que 
regulamentou, estão disponíveis em nosso site

www.carnesvarejo.com.br
e quaisquer outras dúvidas pelos telefones:

(11) 3231-3113 e 3255-2369

“Não há como caracterizar o fornecimento 
gratuito de sacolas plásticas nos supermerca-
dos como um costume jurídico. Falta-lhe a prá-
tica uniforme, constante, pública e geral, pois 
há empresas que não fornecem (os atacadistas, 
Poe exemplo), e falta a consciência de corres-
ponder a uma necessidade jurídica, pois não 
cabe confundir o conforto ou a conveniência 
com a necessidade jurídica da gratuidade; e não 
vem suprir lacuna ou interpretar a lei, mas atuar 
contra ela ao desconsiderar o preceito básico 
de que apenas a lei cria obrigações (ninguém 
é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa, senão em virtude de lei, nos termos do 
art. 5º II da Constituição Federal). Falta-lhe 
também o elemento in-
terno, a consciência de 
sua obrigatoriedade.
“Tal fornecimento é um 
uso que estabeleceu no 
comércio, mas não se 
torna lei, nem impede a 
alteração da prática pe-
las empresas, até porque 
não se pode interpretar 
e desfavor do obrigado 
a obrigação que só a ele 
vincule, sem a contra-
prestação de quem é por 
ela beneficiado”.
“Mas, ainda que à prática se quisesse atribuir 
uma força quase jurídica, o costume se mo-
difica com o evoluir do tempo, assim como a 
lei; outras necessidades alteram ou extinguem 
as práticas anteriores e criam práticas ou cos-
tumes novos, como se vê diuturnamente. No 
caso próprio do comércio, vimos o estaciona-
mento gratuito ser substituído por estaciona-
mento pago, os serviços bancários gratuitos 

passarem a ser remunerados, os serviços de en-
trega a domicílio serem gratuitos em algumas 
localidades e cobrados em outras; até o singelo 
cafezinho, tradição brasileira que compunha 
a refeição nos restaurantes, hoje é cobrado à 
parte. A mesma evolução se observa no campo 
dos costumes e das relações pessoais e fami-
liares, em que práticas antigas e consideradas 
obrigatórias restam esquecidas, desfiguras ou 
substituídas por outras. O reconhecimento do 
uso ou da prática (ou do costume, se for ado-
tada a classificação da agravada) jamais impedi-
ria a alteração e a substituição por outro, como 
vem ocorrendo a agravada  reconhece em nível 
mundial.”

CaBe iNFormar 
que as saCoLas 

PLástiCas 
BraNCas estão 

ProiBiDas 
DeNtro Da 

CiDaDe De são 
PauLo

Portanto não existe 
obrigação legal para o 
açougue.  É livre para 
optar entre distribuir 
as sacolas plásticas, não 

utilizá-las ou mesmo vendê-las.
Caso o PROCON autue o açougue neste caso, 
cabe recurso para anular a infração.



105ANUÁRIO 2015 - SCVCFESP104 ANUÁRIO 2015 - SCVCFESP

JURíDICOJURíDICO

Placas
Obrigatórias

A fiscalização está sendo 
feita no comércio

brigatória por lei, a afixação de pla-
cas indicativas nos estabelecimen-
tos comerciais nem sempre é bem 
vista por alguns lojistas. No entan-
to, até mesmo estes que não gos-

tam da exigência sabem que, no final das contas, 
esse material lhes serve como suporte bastante 
oportuno no dia a dia.
Hoje não se discute que o consumidor é bem in-
formado e conhece recursos para defender seus 
direitos, mas nem sempre a sua compreensão 
dos dispositivos legais à sua volta está correta.   
Um exemplo clássico são aqueles clientes que 
insistem em entrar no estabelecimento comer-
cial portando o cigarro acesso. É proibido por 
lei. Em estabelecimentos maiores, muitas vezes 
os clientes acham que por se tratar de uma área 
maior, o cigarro não incomoda. A Lei Estadual 
nº 13.541/09 é clara em sua proibição.
Mesmo passado dois anos da lei que proíbe a en-
trada de pessoas com capacetes nos estabeleci-
mentos, ainda existem clientes desavisados. Não 
importa se o visitante é entregador ou cliente. A 
Lei Estadual nº 14.955/13 deixa bem claro que 
o uso de capacete é terminantemente proibido 
dentro de estabelecimentos comerciais.
O nosso dever como lojista é orientar o consu-
midor com presença de placas e avisos em nos-
sos estabelecimentos. As mesmas acabam aju-
dando no trabalho de esclarecer.
As placas obrigatórias estão relacionadas a uma 
lei, que por sua vez, se alicerçam em decreto que 
especifica detalhes de como a peça em questão 
deve ser. Por isso, o comerciante simplesmente 
não pode pendurar as placas em   paredes de 
qualquer maneira sem critérios. Placas fora dos 

O padrões acarretam multas da prefeitura ou do 
governo estadual, dependendo o caso.
Muitos comerciantes ainda se arriscam em uma 
autuação e multa decorrente  por não afixarem 
as placas em seus devidos lugares, sendo isso o 
suficiente para a fiscalização.
Registros recentes obtidos pelo Sindicato dos 
Lojistas do Comércio de São Paulo, mostram 
que o número de estabelecimentos autuados na 
capital, pela falta ou pela inadequação das placas 
obrigatórias, aumentou de forma expressiva do 
início do ano para cá.

PROIBIDA A ENTRADA
COM CAPACETE

Lei Estadual nº 14.955 de 14/03/13

ExIJA A NOTA FISCAL
Lei Estadual nº 9.990 de 28/05/1998

PROCON E POLíCIA CIVíL
Lei Estadual nº 2.831 de 12/05/1981

ATENDIMENTO 
PREFERENCIAL

Lei Municipal nº 11.248 de 01/10/1992

PROIBIDO FUMAR
Lei Estadual nº 13.541 de 07/05/2009

Infração à legislação do motorista
Portaria nº 706/15 (MTE)

m vigor desde 29 de maio úl-
timo, a portaria em destaque 
do ministério do trabalho e 
emprego, determinou que 

seja convertida, em sanção de advertên-
cia, as infrações cometidas pelos empre-
gadores aos dispositivos contidos na Lei 
nº 12.619/12 (exercício da profissão de 
motorista), caso a autuação seja julgada 
procedente. A notificação ao empregador 
será feita através de publicação no Diário 
Oficial da União. Os empregadores que já 
foram autuados por infringir a legislação 
acima e que já quitaram as multas impos-

E

oi sancionada no dia 2 de junho des-
te ano que regulamenta o trabalho 
doméstico. Dentre algumas das obri-
gações do empregador, destacamos: 

salário mínimo, recolhimento ao INSS e FGTS 
de 8% sobre o salário bruto; 0,8% por seguro 
contra acidente e 3,2% relativos à rescisão con-
tratual; jornada de trabalho de 8 horas diárias e 
44 semanais; hora extra com adicional de 50% 
sobre o valor da hora normal ou compensado 
com folgas 0 40 primeiras horas extras terão que 
ser remuneradas. Para o empregador proceder 
ao recolhimento de tributos e contribuições, o 
governo irá regulamentar o (Simples Domésti-
co) no prazo de 120 dias a contar da publicação 
desta lei.

F
trabalhador doméstico

Lei Complementar nº 150/15

tas, diante da confirmação do auto de 
infração, poderão solicitar a devolução 
dessa quantia a unidade de multas e 
recursos onde o processo tramitou.
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Sincomerciários de Santos
ma grande festa em come-
moração aos 91 anos do 
sincomerciários de santos 
foi realizada na associação 

atlética dos Portuários, dia 24 de agos-
to de 2014. o sindicato arrecadou, com 
esta festa, 2.960 kg de alimentos não 
perecíveis, destinados a oito entidades 
assistenciais da região. Cerca de 3 mil 
pessoas estiveram na festa. No mesmo 
evento houve assembléia, em segunda 
convocação, para aprovação da pauta de 
reivindicações constante do edital de ne-
gociação coletiva de trabalho de 2104.
os comerciários concorreram no sorteio 
de 3 tablets, 3 notebooks, 5 bicicletas, 
4 celulares, 5 tVs e uma moto. ricar-
do antonio de moraes, que trabalha no 
açougue j.s.santos, foi o premiado com 
a motocicleta.

Uomo consta do protoco-
lo datado de 05/06/2014, 
apresentamos à prefeitura 
de Santos proposta para 

certificar os açougues da cidade, até o 
momento não recebemos resposta.

C
Encontro em Santos

Flagrante do encontro com o 
prefeito. Da esquerda para a direita, 

o Presidente manuel Henrique, o 
Prefeito Paulo alexandre Barbosa e 

Dr. marcelo Correa.

o presidente do sincomerciários de santos, 
Arnaldo Biloti, afirmou que, a cada ano, a 
Festa Comerciária reserva boas surpresas: 
“testemunhamos encontros, reencontros 
e temos a plena convicção que a comemo-
ração é um evento muito aguardado, é um 
marco para o nosso sindicato”.

Fonte: Repórter Fecomerciários 41

empresário Antônio Oliveira San-
tos foi reeleito presidente da Con-
federação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) para o período 2014 – 2018. Na vota-
ção, seguida de apuração em reunião do Con-
selho de Representantes na CNC em Brasília, a 
Chapa 1, liderada por Oliveira Santos, obteve 
26 dos 28 votos válidos das 27 Federações do 
Comércio dos Estados e do Distrito Federal e 
das sete Federações Nacionais filiadas.

O
Reeleito

Presidente da CNC
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O Sindicato
em Brasília

m 1887 foi inaugurado, na Vila 
Clementino, na capital paulista, 
um Matadouro Municipal.
O local serviu como foco de de-

senvolvimento para uma região até então de-
socupada.
À época, a Prefeitura, a fim de civilizar e ur-
banizar a região, cedeu terrenos para que fos-
sem pagos em prazos de até 30 anos.
O administrador desse matadouro – e pro-
prietário de um dos lotes – era o major Eleu-
tério Borges de Azevedo Lagoa.
Em 1891, um grupo de funcionários do ma-

E

quem foi 
Borges Lagoa

presidente Manuel Henrique foi 
à Brasília para representar os in-
teresses das micro e pequenas 
empresas das quais os açougues 

fazem parte. A presidente Dilma Rousseff  tam-
bém prestigiou o evento.

O

tadouro pediu aumento de salário para o pre-
sidente da Câmara Municipal, Clementino de 
Souza e Castro – que concedeu 15% de au-
mento. Satisfeitos, os empregados enviaram 
um abaixo-assinado à Câmara Municipal so-
licitando que os lotes de terra ganhassem o 
nome de Clementino – uma forma de home-
nagear o patrão. Daí o nome do bairro Vila 
Clementino.
O prédio do matadouro localiza-se no Lar-
go Senador Raul Cardoso, 207 e foi tombado 
pelo patrimônio arquitetônico, artístico e tu-
rístico do Estado em 1983

erdemos em fevereiro um 
amigo e companheiro: Pas-
coal innechi, que durante 
anos esteve à frente da as-

sessoria legislativa da Fecomercio-sP. 
Nossos sentimentos à família e que 
Deus o receba em seus braços.

P

NOTICIÁRIONOTICIÁRIO

grande Companheiro
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Comunicados Ações e atividades 
do Sindicato

alencar Burti

NOTICIÁRIONOTICIÁRIO



115ANUÁRIO 2015 - SCVCFESP114 ANUÁRIO 2015 - SCVCFESP

NOTICIÁRIONOTICIÁRIO



117ANUÁRIO 2015 - SCVCFESP116 ANUÁRIO 2015 - SCVCFESP

NOTICIÁRIONOTICIÁRIO

Ações do 
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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


