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Apresentação

A Assessoria Legislativa pertencente à estrutura do Gabinete da Presidência da CNC planeja, 
promove e coordena as ações legislativas do Sistema Comércio, para a afirmação,  
o fortalecimento e a defesa dos legítimos interesses das entidades.

As leis de um país são os pilares que alicerçam o 
desenvolvimento de qualquer nação. Contribuir 
para o aprimoramento desse sustentáculo das re-

lações sociais e econômicas é uma questão de cidadania 
empresarial. E é nesse campo de suma importância para a 
formulação de políticas públicas no País que a Assessoria 
Legislativa da CNC atua.

Antevendo impactos de regulamentações em pro-
cesso de elaboração, o assessoramento legislativo tem 
papel fundamental, hoje, nas organizações, muito es-
pecialmente naquelas em que sua função precípua é a 
defesa de interesses de categorias econômicas, como o 
caso da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Ao longo das últimas décadas, o sistema confederativo 
do comércio construiu um potencial técnico importante 
no campo das relações com o Parlamento brasileiro, ins-
trumentalizou o acompanhamento de proposições legisla-
tivas com ferramentas tecnológicas de ponta (plataforma e 
app), promoveu eventos que fortaleceram o diálogo entre 
as partes e construiu uma rede de assessorias legislativas 
altamente qualificada, que hoje realiza o seu trabalho nas 
três esferas – federal, estadual e municipal.

Sob a coordenação da Assessoria Legislativa da CNC, a 
Rede Nacional de Assessorias Legislativas do Sistema CNC-
-Sesc-Senac (Renalegis) é hoje uma experiência sem par no 
País, uma referência de trabalho ético e competente. 

Cientes dos desafios que se apresentam ao Sistema Co-
mércio, em face das mudanças no quadro político deter-

minadas pelas Eleições Gerais, e da necessidade do País de 
retomar o seu crescimento econômico, a presente publica-
ção tem como objetivo registrar o conhecimento gerado 
pela Apel/CNC e pela Renalegis de modo a nortear as 
ações futuras do Sistema Comércio no Legislativo.

A atuação junto ao Congresso Nacional é pautada pela 
interlocução constante com parlamentares, assessorias, co-
missões e consultorias. Dessa forma, não é caminho único, 
mera fonte de extração de informações, porém, é princi-
palmente a sistematização do conhecimento que sinaliza 
tendências e aponta caminhos não apenas para a CNC, 
mas também para o próprio País. 

Assim, apresentamos alguns destaques que apontam a 
atuação da Assessoria e sua evolução ao longo dos anos. 
Ilustrado por gráficos, o documento evidencia oscilações 
que caracterizam cada sessão legislativa ao longo da legis-
latura. Em anos eleitorais, por exemplo, há uma diminui-
ção nas atividades legislativas no Congresso Nacional em 
decorrência das campanhas eleitorais, o que, por conse-
quência, impacta os processos de trabalho executados pela 
Assessoria Legislativa. Porém, no ano posterior ao pleito, 
a renovação das bancadas leva a picos de atividade parla-
mentar esse ciclo que o ano de 2019 prenuncia.

Precisamos, portanto, estar atentos e preparados para 
essa nova jornada. A Apel/CNC e a Renalegis se colocam 
a serviço deste novo momento do relacionamento entre o 
Sistema Comércio e o Poder Legislativo. Com competên-
cia e ética, escreveremos mais um capítulo de contribui-
ções à sociedade brasileira.

A todos, uma ótima leitura!
Roberto Velloso

Chefe da Assessoria Legislativa da CNC
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A produção legislativa do Congresso Nacional tem crescido a cada ano. Entraram na pauta inúmeros 
temas impactantes para a sociedade, em especial o do empresariado do comércio de bens, serviços e 
turismo, o Sesc e o Senac.

No intuito de alcançar a excelência no monitoramento desses temas, e considerando a evolução do Parlamen-
to, a Assessoria Legislativa buscou aperfeiçoar seus processos de trabalho e sua estrutura com recursos tecnológi-
cos e com a capacitação de seus colaboradores.

O gráfico abaixo demonstra essa evolução:

A Assessoria buscou também qualificar sua equipe, por meio do incentivo à formação acadêmica específica, 
com ações de treinamento e desenvolvimento:

Graduação
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Quanto à produção legislativa da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, de 2000 a setembro de 2018 foram apresentadas 
132.941 proposições, sendo que 23.241 (17,48%) foram de interesse 
do Sistema Comércio.

Essas proposições de interesse estão distribuídas num universo de 250 
temas prioritários para a CNC e classificadas de acordo com o grau de 
impacto/prioridade. Dessa forma, a Assessoria administra suas ações e 
monitora 100% das matérias identificadas.

É importante frisar que do total de proposições de interesse, 4.222 
estão com a tramitação ativa. E, dessas, 1.015 são prioritárias para o Sis-
tema CNC-Sesc-Senac. 

O expressivo número de novas proposições, tramitações e deliberações 
refletem um Congresso Nacional produtivo e engajado, o que demanda 
da Assessoria Legislativa da CNC um trabalho atento e integrado com 
as federações.

Atendendo a essa necessidade, em 2009 a Confederação, em conjunto 
com as entidades filiadas, criou o Encontro das Assessorias Legislativas, 
que em 2011 foi incorporado como programa permanente da CNC, com 
a denominação de Rede Nacional de Assessorias Legislativas do Sistema 
Comércio (Renalegis), com o objetivo de fortalecer as ações parlamenta-
res e o acompanhamento dessas diversas proposições.

A seguir, apresentaremos alguns números dessa participação efetiva no 
Parlamento Federal. 

Proposições apresentadas 
na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal

Ao longo dos anos, houve uma evolução na produção legislativa do 
Congresso Nacional. Principalmente se isolarmos as legislaturas (1999-
-2002; 2003-2006; 2007-2010; 2011-2014; 2015-2018), percebemos que 
a cada quatro anos cresce a quantidade de matérias apresentadas pelos 
parlamentares.

No gráfico da próxima página é possível notar que no primeiro ano 
da legislatura há um pico em novas propostas apresentadas, refletindo, 
assim, um comportamento nos próximos três anos, e que em ano de elei-
ções (federais/estaduais e municipais) há uma redução dos trabalhos das 
casas legislativas.

Em junho de 2011, o 
jornal O Globo publicou 
matéria noticiando que 
foram criadas no Brasil, 
entre 2000 e 2010, 75.517 
novas leis, sendo 68.956 
estaduais e 6.561, federais.¹

Isso reforça a importância 
da participação das 
entidades de classe nos 
debates em torno das 
proposições e qualifica a 
CNC, principalmente com 
a criação da Renalegis.

1 https://oglobo.globo.com/

politica/brasil-faz-18-leis-por-dia-

a-maioria-vai-para-lixo-2873389 
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Evolução da produção legislativa no
Congresso Nacional por ano
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Proposições de interesse triadas 
pela Assessoria Legislativa

O trabalho legislativo inicia-se na triagem das proposições apresentadas diariamente no Congresso Nacional, 
dentre Projetos de Lei (PL), Propostas de Emenda à Constituição (PEC), Projetos de Decreto Legislativo (PDC), 
Medidas Provisórias (MPV) e Requerimentos (REQ), bem como os discursos proferidos na Câmara dos Depu-
tados e no Senado Federal. Na triagem se identificam as proposições de interesse do Sistema Comércio. 

Após a triagem, as proposições são classificadas por assunto, de acordo com o segmento do Sistema Comércio 
que está sendo afetado. Essa classificação é feita mediante o universo temático da CNC, que conta com cerca 
de 250 tópicos, divididos em Temas, Macrotemas e Microtemas. O universo temático do Sistema Comércio é 
formado por todos os segmentos empresariais representados pela base sindical da CNC: relações trabalhistas, 
normatização comercial, política econômica, legislação empresarial, organização sindical, serviços, micro e pe-
quena empresa, turismo e serviços e Sistema S, mais especificamente o Sesc e o Senac.
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Depois da classificação, identifica-se a prioridade da proposição, a partir do impacto que esta representa 
para o Sistema Comércio, principalmente o impacto econômico que traz no seu texto inicial, conforme a clas-
sificação obtida pelo Universo Temático da CNC. Dessa forma, as proposições triadas são divididas em dois 
grupos: “prioritárias” e “de interesse”. Essa foi a forma encontrada pela Assessoria para acompanhar 100% das 
matérias triadas.

Cerca de 17,48% de todas as proposições apresentadas no Congresso Nacional ao longo do período analisado 
são de interesse do Sistema Comércio. E dessas, 9,58% são prioritárias. Destaca-se que no período de 2015 a 
setembro de 2018, o percentual de proposições prioritárias dobrou, passando a 20,62%.

Divisão por macrotemas das proposições em tramitação

Relações Trabalhistas

Serviços

Normatização Comercial

Comércio de Bens

Política Econômica

Turismo

Sistema S

Legislação Empresarial

Micro e Pequena Empresa

Organização Sindical Patronal

0 200 400 600 800 1.000 1.200

Macrotemas x quantidade de proposições apresentadas
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Evolução das proposições de interesse e
das prioritárias
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Posicionamentos sobre proposições legislativas

A partir de uma relação de projetos prioritários e de temas de interesse, a CNC define o posicionamento que 
norteará as ações parlamentares e institucionais no âmbito do Congresso Nacional. Baseando-se no processo 
legislativo, e com amparo regimental, é mantido relacionamento com parlamentares e assessores, no intuito de 
apresentar argumentações técnicas a fim de adequar a produção legislativa aos interesses do Sistema. 

A CNC, no sentido de promover a excelência nas ações, desenvolve o seu posicionamento acerca das matérias 
legislativas. Assim, a análise das matérias legislativas é baseada em três óticas diferentes: conveniência e oportu-
nidade (exame do mérito); exame da adequação e compatibilidade financeira; e exame de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa da matéria. 

Desta forma, a Assessoria Legislativa prioriza os projetos, elabora um posicionamento prévio, elenca o grau 
de impacto e solicita pareceres às divisões técnicas da CNC, ou elabora pareceres legislativos sobre temas pacifi-
cados. Com base nas argumentações jurídicas, econômicas e legislativas, são elaboradas, pela Assessoria, Notas 
Técnicas sobre as proposições prioritárias que receberam posicionamento da CNC (favorável, favorável com 
ressalvas, divergente e neutro), que são utilizadas nas ações parlamentares no Congresso Nacional.

Ressaltamos que em 2014 o total de proposições divergentes era de 51,28%, percentual que atualmente baixou 
para 41,76%, índice que poderia ser ainda menor se não fossem as inúmeras proposições apresentadas no intuito 
de revogar dispositivos da reforma trabalhista. 

Dentre as proposições 
divergentes apresentadas, 
destacamos que na atual 
legislatura cinco delas 
foram no sentido de 
retirar recursos do Sesc e 
Senac e uma no sentido 
de dar facultatividade às 
contribuições sociais.

Isso reforça a necessidade 
de investir ainda mais em 
ações institucionais, no 
sentido de resguardar os 
braços sociais do comércio 
junto ao Parlamento.
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Nesse contexto, destacamos algumas proposições em tramitação que impactam negativamente o Sesc e o 
Senac, propondo retirar contribuições sociais, conforme demonstra a tabela abaixo:

Proposição Percentual aproximado de perda

PL no 10.372/2018 25%

PL no 10.762/2018 10%

PEC no 423/2018 10%

PL no 559/2015 10%

PL no 10.568/2018 0,5%

TOTAL 60%

PL no 9.509/2018 100% (torna facultativa a contribuição social)

 • PL no 10.372/2018

De autoria dos deputados José Rocha (PR-BA), Marcelo Aro (PHS-MG), Wladimir Costa (SD-PA), Nilson 
Leitão (PSDB-MT) e outros, o projeto pretende introduzir modificações na legislação penal e processual penal 
para aperfeiçoar o combate ao crime organizado, aos delitos de tráfico de drogas e armas e de milícia privada, 
aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça e crimes hediondos, bem como para agilizar e modernizar 
a investigação criminal e a persecução penal.

No que concerne à segurança pública, a CNC não vê impedimento na criação de regramentos plausíveis que 
estruturem e aperfeiçoem o combate ao crime organizado, bem como busquem agilizar e modernizar a legislação 
penal do País. Esse tema, sem dúvida alguma, está presente nos anseios plenos do setor econômico brasileiro. 

Com a autoridade de mais de 70 anos dedicados a educação, saúde, cultura e lazer, o Sesc e o Senac atuam na 
promoção de cidadania. Logo, o Sistema Comércio entende que o Brasil precisa mesmo é de mais investimentos 
em educação e promoção social. Portanto, a pretensa iniciativa legislativa, ao desviar tais recursos em um pata-
mar de 25% das receitas do Sesc e do Senac, vai na contramão dos anseios sociais do País. 

É necessário que o Parlamento brasileiro busque outra forma de custear o Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP), em conformidade com a MP nº 846/2018, que garantiu recursos das loterias para cultura e 
desporto junto com a segurança pública.

 • PL no 10.762/2018 

De autoria do deputado Odorico Monteiro (PSB-CE) e outros 13 parlamentares, a proposição cria o Serviço 
Social e Serviço de Aprendizagem da Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), a ser administrado pela 
Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic), estabelecendo normas de criação 
e funcionamento dessas entidades. 
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A proposição retira parte das contribuições sociais, em torno de 10%, destinadas ao Sesc e Senac, Sesi e Senai, 
repassando-as para o custeio do Setic. 

Além disso, apresenta um evidente conflito de interesses entre o direito da recém-criada Confederação Na-
cional da Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic) de ter serviços sociais próprios e o direito dos 
empregados desses mesmos setores de tecnologia da informação e comunicação de usufruírem, para seu próprio 
bem-estar, dos serviços oferecidos pelas entidades já existentes. Esses serviços são prestados atualmente pelo 
Sesc/Senac e pelo Sesi/Senai, e o projeto tende a extingui-los. O eventual direito da Contic exclui o direito dos 
empregados, colidindo expressamente com o princípio da razoabilidade constitucional.

 • PEC no 423/2018 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 423/2018, de autoria do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), 
altera os arts. 37; 167, III; 168 e 239 da Constituição Federal e acrescenta ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias os arts. 36-B e 115, para conter o crescimento das despesas obrigatórias, regulamentar a regra de 
ouro e instituir plano de revisão das despesas. 

Entre as alterações propostas, destaca-se a redução em 10% das alíquotas das contribuições compulsórias dos 
empregadores sobre a folha de salários a que se refere o art. 240 da Constituição Federal, majorando-se con-
comitantemente, em pontos percentuais equivalentes à respectiva redução, as alíquotas da contribuição social 
destinada à previdência social de que trata o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, aos entes públicos que 
descumprirem a regra de ouro. 

 • PL no 559/2015 

De autoria do deputado Jorge Solla (PT-BA), o projeto de lei cria o Serviço Social da Saúde (Sess) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem em Saúde (Senass), a serem administrados pela Confederação Nacional da Saúde 
(CNS), estabelecendo normas de criação e funcionamento dessas entidades. 

O projeto retira parte das contribuições sociais destinadas ao Sesc e Senac, repassando-as para o custeio do 
Sess e Senass. 

O PL nº 559/2015 representa a perda de toda a estrutura montada para a prestação de serviços assistenciais em 
saúde e para a formação de profissionais nessa área, com evidentes prejuízos aos trabalhadores e à sociedade em 
geral, mas, principalmente, em relação à população mais carente e de baixa escolaridade, que deixará de usufruir 
os serviços assistenciais e educacionais de qualidade ofertados pelo Sesc e Senac. 

 • PL no 10.568/2018 

De autoria do deputado Mendonça Filho (DEM-PE), a proposição autoriza a criação do Serviço Nacional 
de Aprendizagem da Educação (Senaed) e do Serviço Social da Educação (Sesed), a serem administrados pela 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), estabelecendo normas de criação e funcio-
namento dessas entidades. 

A proposição retira parte das contribuições sociais destinadas ao Sesc e Senac, repassando-as para o custeio 
do Senaed e Sesed. 
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Desmembrar instituições bem-sucedidas e de amplo alcance em entidades novas e menores, com ausência de 
qualquer estrutura de atendimento e com recursos limitados, é fadá-las todas (as novas e as já existentes) ao en-
fraquecimento e à ineficiência. Em outras palavras, a divisão em serviços sociais da educação poderá representar, 
simultaneamente, a criação de novas entidades ineficientes e o enfraquecimento de entidades fortes já existentes.

 • PL no 9.509/2018 

De autoria do deputado João Gualberto (PSDB-BA), a proposição tem como objeto a transformação das 
contribuições sociais destinadas às entidades que compõem os serviços sociais autônomos (SSA), tornando-as 
facultativas, sob as seguintes premissas: (i) saneamento das contas públicas; (ii) endividamento dos entes da fede-
ração; (iii) aplicação da mesma lógica da reforma trabalhista; (iv) recursos que deveriam ser destinados a objetivos 
governamentais; e (v) fiscalização deficiente. 

Ao tornar facultativo o pagamento das contribuições sociais destinadas ao Sesc e Senac, bem como às demais 
entidades do SSA, a proposição representa uma ameaça à sustentabilidade dessas instituições, que perderão o 
recebimento de recursos previstos na Constituição Federal, destinados à sua manutenção e funcionamento, pre-
judicando diretamente a capacidade dessas entidades em prestar os inúmeros atendimentos assistenciais nas áreas 
de saúde, educação, cultura, lazer e nutrição aos empregados, acarretando, assim, retrocesso e prejuízo social. 

Proposições favoráveis ao Sistema Comércio 

• Reforma Trabalhista

O setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, maior empregador nacional brasileiro, atuou efetivamente 
no Congresso Nacional pela aprovação do PLC nº 38/2017, que instituiu a Reforma Trabalhista. O presidente da 
República, Michel Temer, sancionou a matéria, que se transformou na Lei nº 13.467/2017. Na oportunidade, a 
CNC se fez presente em todos os debates acerca do assunto, elaborou cartilhas, pareceres e relatórios, formando 
opinião sólida em torno do assunto. 

A lei sancionada trouxe segurança jurídica à sociedade civil e empresarial, ao passo que tornou mais flexível 
as normas trabalhistas, garantindo a boa relação entre capital e trabalho. Contemplou também a adoção da 
arbitragem, o fortalecimento da negociação coletiva e outras soluções extrajudiciais para resolução de conflitos. 

Inseriu também dispositivo que sugere a previsão de “algum risco” para quem ingressar com uma ação judi-
cial, como o pagamento das custas judiciais, inclusive para o trabalhador, no caso de litigância de má-fé. 

A nova redação prevê a prevalência dos acordos trabalhistas sobre a lei e mantém o prazo de validade máximo 
de dois anos para os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho, vedando expressamente a ultrativi-
dade (aplicação após o término de sua vigência).

A reforma valorizou o combate à informalidade, regulamentou a representação dos trabalhadores no local de 
trabalho, aprimorou a legislação que regulamentou a terceirização e atualizou diversos artigos da CLT, além de 
não suprimir nenhum direito do trabalhador, apenas liberdade com proteção.
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Abaixo, gráfico que retrata o declínio de ações trabalhistas a partir da vigência da Lei nº 13.467/2017:
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Fonte: Kurier Tecnologia e Inteligência Jurídica
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Fonte: Kurier Tecnologia e Inteligência Jurídica

 • Reforma da Previdência

A votação da PEC nº 287/2016, que estabelece a reforma da Previdência, requer responsabilidade e visão de 
futuro, sob pena de fortalecer a perspectiva de insustentabilidade do sistema previdenciário. E isso deve ser uma 
preocupação de todos. 

A reforma da Previdência é tema de acompanhamento prioritário pela CNC, por interessar a todos os empre-
sários que representa e por entender que o governo federal tem a oportunidade de avançar rumo ao crescimento 
continuado. Não é de hoje que a classe empresarial luta por reestruturações nas áreas previdenciária, tributária e 
trabalhista, para que a economia retome um crescimento de longo prazo. 

A reforma da Previdência exige um grau de articulação eficiente entre o Congresso Nacional e a sociedade. 
Nesse sentido, a CNC se posiciona, de forma participativa, a favor das ações que beneficiem o Brasil e sua po-
pulação.

 • Novo Código Comercial

Na Câmara dos Deputados, tramita na forma do Projeto de Lei nº 1.572, de 2011, proposto pelo deputado 
Vicente Cândido (PT-SP), e no Senado é o PLS nº 487/2013, de autoria de uma comissão de juristas, e visa 
modernizar a legislação comercial brasileira, colocando em discussão temas fundamentais à constituição e ao 
desempenho das empresas no País.

O Código Comercial em vigência no Brasil data de 1850 e teve grande parte de suas disposições revogadas 
quando da aprovação do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002). Mais do que uma mera conciliação com as 
demais regulamentações vigentes no País, a proposta tem a missão de responder às demandas da moderna eco-
nomia, atualizando as relações e modificando direitos e deveres dos empresários. 
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A CNC considera este um tema prioritário da agenda política do setor, e desde o início de sua tramitação 
vem promovendo ações que objetivam o aprimoramento do texto legislativo e o acompanhamento das discus-
sões na Câmara dos Deputados. Com esses objetivos, foi criado o Grupo de Trabalho (GT) da Rede Nacional 
de Assessorias Legislativas (Renalegis) integrado por representantes de federações filiadas e pela Consultoria 
Jurídica da Confederação. 

O GT entendeu que os relatórios parciais representam efetiva evolução em relação ao projeto de lei original, 
incorporando avanços importantes que merecem o inteiro apoio da CNC.

O grupo analisou, durante diversas reuniões realizadas na CNC, em Brasília, o Projeto de Lei nº 1.572/2011, 
apresentado pelo deputado Vicente Cândido (PT/SP) e, em especial, os relatórios relativos aos projetos parciais 
do Código Comercial que tramitam na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. 

As observações, bem como sugestões, voltadas para o aperfeiçoamento das propostas foram consolidadas na 
publicação “Projeto do Código Comercial: Análises e Sugestões”, que foi distribuída aos parlamentares membros 
da Comissão Especial, com foco no objetivo maior, que é a necessária disciplina e atualização das normas jurí-
dicas de natureza empresarial.

A CNC promoveu uma série de seminários, em vários estados, nos quais os empresários do comércio de 
bens, serviços e turismo tiveram a oportunidade de apresentar suas sugestões e subsídios para o aperfeiçoa-
mento da proposição.

Essas ideias e posicionamentos do empresariado participante desses seminários foram consolidados em uma 
publicação, que não pretende encerrar as discussões sobre o tema, mas, sim, dar voz e consistência aos seus pleitos 
que fazem girar as rodas da economia em todo o País. O disciplinamento da atividade empresarial como um todo 
interessa ao governo e ao empresário, mas também a toda a sociedade. Regras claras, factíveis e justas garantiriam 
o aumento da competitividade comercial brasileira, e esse aumento traduz-se em produtos e serviços mais baratos 
e com maior qualidade; traduz-se em mais desenvolvimento econômico e social para todos. 

Assim, empresários do comércio de bens, serviços e turismo de todo o País puderam contribuir no de-
bate nacional sobre a importância da atividade comercial, moderna e sintonizada com as demandas de um 
mundo globalizado e em constante mutação, e em especial trazendo à discussão a realidade do dia a dia das 
empresas no Brasil.

A CNC realizou, em conjunto com a Comissão Especial do Código Comercial, que analisa o Projeto de Lei 
nº 1.572/11, seminário internacional sobre o novo Código Comercial, “Novas regras empresariais para um novo 
mundo”, em 03/10/2012, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, trazendo a experiência euro-
peia na revisão do Direito empresarial.

O evento trouxe ao Brasil quatro palestrantes, que se revezaram para mostrar como tem sido a evolução desse 
processo na Espanha, na Alemanha e em Portugal. Houve ainda o lançamento da cartilha “Novo Código Co-
mercial Brasileiro: o que muda no dia a dia das empresas e do cidadão”, produzida pela CNC.

Trata-se da maximização do uso ou exploração de um bem ou recurso, de forma a aumentar os benefícios deles 
decorrentes, devido à diminuição do período de ociosidade do bem ou recurso, possibilitada pela disseminação 
do uso de dispositivos eletrônicos que permitem a conexão e interação de pessoas em grandes redes de compar-
tilhamento. Ou seja, a economia colaborativa possibilita o compartilhamento de bens e serviços, que podem ou 
não envolver uma troca monetária.
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Renalegis

Histórico

Criado em 2009, o inicialmente denominado Sistema de Informações Parlamentares (SIP) constou do 
Plano Estratégico 2007-2020 e teve o objetivo de informar sobre o andamento de projetos nas casas legis-
lativas, em âmbitos federal, estadual e municipal, de forma a facilitar o acompanhamento pelas entidades 

sindicais filiadas à Confederação.
Para viabilizar o alcance dos objetivos do mencionado projeto, foram desenvolvidos pela Assessoria Legislati-

va, em parceria com algumas áreas técnicas da CNC, os sistemas Renalegis, SIP e SIP-UF.
Decorridos os períodos de implantação, execução e validação dos referidos sistemas, a Renalegis foi incorpo-

rada como programa permanente da CNC, sob a coordenação da Assessoria Legislativa, por meio da Portaria 
“N” CNC nº 358/2011.

Em 2015, o Sistema Renalegis entrou em operação em ambiente web, e se consolidou como uma rede de 
relacionamentos, informações e serviços em que a matéria legislativa é trabalhada de forma colaborativa, com-
partilhada e democrática, resultando na construção do conhecimento coletivo e na implementação de ações 
integradas que permitam o aprimoramento do ordenamento jurídico brasileiro e a defesa dos legítimos interesses 
do sistema confederativo do comércio, serviços e turismo.

O objetivo principal da Renalegis é defender os interesses do comércio no Parlamento, em todos os âmbi-
tos. Para isso, é importante o envolvimento das federações, dos sindicatos patronais e empresários locais nesse 
acompanhamento. O resultado disso foi o fortalecimento das relações comerciais e institucionais, sobretudo no 
processo de elaboração de leis no País.

Em 2018, foi criado o Aplicativo de Apoio à Ação Parlamentar (3AP), da Renalegis, com o objetivo de promo-
ver uma maior integração do Sistema Comércio.

Por meio do 3AP, os representantes da CNC, das federações estaduais e nacionais e dos departamentos na-
cionais do Sesc e do Senac que atuam no acompanhamento legislativo têm acesso a diversas funcionalidades nos 
dispositivos móveis.

O aplicativo permite a consulta on-line das proposições, do perfil dos parlamentares, da pauta das comissões e 
alertas de atualização de informações no Sistema Renalegis, agilizando, assim, as ações legislativas no Parlamen-
to, em âmbitos federal, estadual e municipal.

Em 2017, a Assessoria implementou o “Plano de Desenvolvimento da Renalegis”, que consiste 
na capacitação integrada dos assessores legislativos das Federações e permite, entre outros 
benefícios, padronizar as metodologias de trabalho a serem aplicadas na Federação.
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Linhas de atuação

Por iniciativa da CNC, buscando uma sinergia da atividade parlamentar, a Assessoria Legislativa coloca em 
prática o desenvolvimento da Renalegis no âmbito das federações, com base na uniformização de suas ações, no 
que concerne a:

Processos: propagação do modelo de assessoramento técnico-legislativo nos Estados, visando ao controle das 
informações legislativas e ao fortalecimento da imagem institucional perante o empresariado do comércio.

Pessoas: programa de capacitação de assessores legislativos, visando a ampliar conhecimentos sobre conceitos, 
técnicas e estratégias adotadas no Poder Legislativo.

Sistema Renalegis: controla as informações legislativas, proporcionando a unificação entre as bases de acom-
panhamento nacional, estadual e municipal, permitindo uma ação construtiva e antecipatória na busca de solu-
ções que atendam aos interesses comuns na integração entre a CNC, as federações e os sindicatos.

Foram realizadas, desde a criação da Renalegis, 30 reuniões ordinárias, oito reuniões extraordinárias, dois 
fóruns temáticos estaduais, um workshop do Sistema Renalegis, um curso de processo legislativo, um seminário 
legislativo, 13 reuniões interativas e oito encontros de grupos do Plano de Desenvolvimento da Renalegis.

Um dos resultados desse esforço, conduzido pela CNC em conjunto com as federações, foi o expressivo incre-
mento da quantidade de proposições acompanhadas nos âmbitos estadual e municipal, conforme representado 
no gráfico a seguir:

Evolução do acompanhamento legislativo
nos estados e municípios
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Evolução do acompanhamento 
de tramitações no Sistema 
Renalegis

A partir de uma integração com os webservices (dados abertos) da Câ-
mara dos Deputados e do Senado Federal, as tramitações passaram a ser 
recebidas em tempo real, e por meio de padronização das tramitações foi 
possível identificar o momento adequado para a realização da ação parla-
mentar, propiciando a atuação em momento tempestivo. 

A partir da inserção dessa tecnologia, a Assessoria Legislativa teve a 
oportunidade de se concentrar em atividades de cunho analítico, focando 
seus esforços nas atividades finalísticas, uma vez que o Sistema passou a 
realizar a maior parte das tarefas operacionais.

Para cada etapa da tramitação, são avaliadas e inseridas no Sistema Renalegis, conforme status de última ação:

1. Aguardando o recebimento pela comissão;
2. Aguardando a designação de relator;
3. Aguardando a apresentação de parecer;
4. Pronto para pauta;
5. Parecer deliberado.

Para cada um desses estágios, existem ações legislativas que podem ser desenvolvidas pela CNC.

Avanço nas tramitações analisadas
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A análise de tramitação 
é fundamental para os 
trabalhos da Assessoria. 
Por meio dela, são 
programadas as ações em 
defesa de interesse.

Com a nova plataforma 
desenvolvida para o 
Sistema Renalegis, todas as 
tramitações são analisadas 
em tempo real.
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Produção de documentos técnicos pela 
Assessoria Legislativa

A fim de consubstanciar o posicionamento da CNC e subsidiar as ações parlamentares, são elaborados docu-
mentos técnicos conforme as necessidades de cada atividade. Esses documentos, fundamentais para a defesa dos 
interesses, classificam-se em:

Parecer legislativo: trata-se de documento que revela o posicionamento da CNC fundamentado em argumen-
tos jurídicos apropriados, além de retratar os impactos positivos ou negativos que o mérito da proposta apresenta.

Nota técnica: documento de posicionamento fundamentado referente à proposição de interesse do Sistema, 
que apresenta abordagem analítica e contextualizada da proposição prioritária. A Nota contempla uma síntese 
dos pareceres técnicos e legislativos que subsidiam as ações parlamentares no Congresso Nacional, personalizada 
de acordo com as especificidades de cada comissão técnica e/ou parlamentar a ser abordado. 

Nota legislativa: documento conciso que aborda os principais temas de interesse do Sistema Comércio em dis-
cussão no Congresso Nacional. Pode instruir audiências públicas e eventos institucionais, informar andamento 
ou aspectos legislativos de projetos e atender a questionamentos de áreas internas e clientes externos.

Relatório de atividade parlamentar: documento que descreve o resultado de reuniões, eventos e audiências 
públicas acompanhadas pela Assessoria Legislativa da CNC.

Ações da CNC em proposições 
prioritárias

Ao longo dos anos, a Assessoria foi se especializando e aprimorando 
seus processos de trabalho, o que possibilitou a automatização da ativida-
de de monitoramento das matérias, gerando ainda aumento considerável 
na quantidade de proposições acompanhadas.

Em decorrência disso, foi possível à área direcionar cada vez mais seu 
esforço para as atividades in loco no Congresso Nacional, concentrando-
-se nas ações parlamentares com notável ganho de qualidade. Observou-
-se, ainda, sensível incremento na quantidade de ações desenvolvidas de 
forma efetiva no Parlamento.

62% das ações realizadas 
pela Assessoria nas 
proposições em pauta 
foram no sentido de “apoiar 
o parecer do relator”. Isso 
significa que o trabalho 
antecipatório para “solicitar 
a um parlamentar para 
requerer a relatoria” ou 
“defender o posicionamento 
da CNC antes da 
apresentação do relatório” 
tem sido bem realizado.

Outro ponto significativo 
são as deliberações nas 
comissões. Das proposições 
prioritárias aprovadas, 
chegamos a 2017 com 
82% em acordo com o 
posicionamento da CNC.
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Outro fator que contribuiu para esse expressivo aumento foi a participação das federações na Renalegis. 
A tendência é que para os próximos anos essa quantidade de ações cresça ainda mais. Em agosto de 2018, a 

Assessoria lançou o aplicativo da Renalegis, no intuito de possibilitar que os assessores permaneçam por mais 
tempo nas atividades finalísticas.

Participação em reuniões

O dia a dia da Assessoria Legislativa da CNC envolve, além da análise das inúmeras proposições, a participa-
ção em diversas reuniões, como: Câmaras Brasileiras do Comércio; grupos técnicos de trabalho e Fórum Legisla-
tivo das Confederações Patronais, entre outras. Com isso, de 2013 até setembro de 2018, a Assessoria Legislativa 
acumula uma média de 741 reuniões por ano.

Elevação na quantidade de ações desenvolvidas
em proposições prioritárias
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Participação da Assessoria Legislativa em reuniões
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Algumas reuniões constam da agenda permanente da Assessoria, como, por exemplo:

 1. Fórum Legislativo das Confederações Patronais

Constituído atualmente pelas principais confederações patronais (CNA, CNC, CNF, CNI, CNS-Saúde, 
CNSeg, CNT e OCB), o Fórum foi criado por iniciativa da CNC em 2008, quando foram iniciados os encon-
tros entre os assessores.

A cada ano, uma das confederações assume a coordenação do Fórum, para realização de encontros às terças-
-feiras, às 9h30, com o objetivo de discutir proposições legislativas de consenso entre as entidades patronais e 
sugerir estratégias de ação parlamentar.

Há um rodízio preestabelecido entre as entidades para a coordenação, que atualmente está sob a responsabi-
lidade da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). A CNC foi a coordenadora do Fórum em 2008 e 
2013, e assumirá novamente em agosto de 2019.

Essas reuniões permitem troca de informações referentes às proposições de lei em várias fases de tramitação 
(apresentação do projeto, designação de relatoria, apresentação de parecer e pronto para a pauta), o que permite 
uma ação legislativa integrada no Congresso Nacional.

Os encontros ocorrem semanalmente, exceto no recesso parlamentar, ou seja, nos períodos de 2 de fevereiro a 
17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, sendo realizadas, em média, 40 reuniões por ano.
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 2. Reuniões de equipe para elaboração e debate da Pauta Legislativa

Essa reunião permite troca de informações referentes às proposições prioritárias constantes na pauta delibe-
rativa das comissões temáticas e especiais, e discute o mérito da matéria, o parecer apresentado pelo relator, as 
ações programadas e os parlamentares alinhados à temática. Além das proposições, também são relacionadas as 
audiências públicas e os eventos que necessitarão de acompanhamento pela Assessoria.

 3. Assessoramento das Câmaras Brasileiras do Comércio

A Assessoria Legislativa participa das reuniões das Câmaras com o objetivo de assessorá-las em assuntos 
legislativos, principalmente sobre o andamento e posicionamento das proposições legislativas de interesse do 
segmento representado e das ações legislativas realizadas no Congresso Nacional.

As Câmaras foram criadas para garantir um ambiente aberto e imparcial para debates sobre temas de inte-
resse dos diversos segmentos comerciais, tais como imobiliário, de produtos farmacêuticos, serviços, produtos 
e serviços ópticos, peças e acessórios para veículos, materiais de construção, gêneros alimentícios, tecnologia da 
informação e comércio exterior.

 4. Reuniões deliberativas no Congresso

Semanalmente, a Assessoria Legislativa acompanha presencialmente as reuniões deliberativas nas comissões 
temáticas e especiais e nos plenários da Câmara dos Deputados e Senado Federal, em que são discutidos e vota-
dos os projetos de lei.

Na oportunidade, é possível monitorar o resultado das ações previamente realizadas, atuar na mobilização de 
parlamentares para a votação e, eventualmente, na postergação da apreciação de alguma matéria.

 5. Outras reuniões

A Assessoria Legislativa participa, ainda, assessorando diversas reuniões internas e externas, além de reuniões 
com entidades e órgãos técnicos governamentais e não governamentais para alinhamento de agendas legislativas.

Audiências públicas

As audiências públicas são realizadas pelas comissões temáticas ou especiais com entidades da sociedade civil 
para instruir matéria legislativa em tramitação, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante, 
atinentes à sua área de atuação.

Constituem-se em uma sessão de exposições orais e debates que servem ao aprofundamento das informações 
sobre determinada matéria. Elas podem ser solicitadas por meio de requerimento, antes mesmo da apresentação 
do parecer do relator ou depois de apresentado como estratégia de convencimento para pontos não abordados ou 
que possam estar equivocados no texto.

MIOLO-atuacao-da-assessoria-legislativa-2000-2018-AJUSTADO.indd   25 31/10/2018   12:16:51



Assessoria Legislativa – Histórico de atuação  |  CNC 26

Os palestrantes são indivíduos com notório saber sobre o tema em questão e o público-alvo são parlamentares 
membros ou não da comissão em que tramita a proposição em foco.

A Assessoria Legislativa é responsável pela instrução das audiências cujos temas sejam de interesse do Sistema 
CNC-Sesc-Senac. Caso haja representação institucional, a Assessoria instrui o evento com todas as informações téc-
nicas, sugestão de perfil para participação (técnico ou político) e de nomes para indicação pela Presidência da CNC, 
além de fornecer subsídios técnicos aos representantes, acompanhá-los nas audiências e preparar relatórios técnicos.

Caso haja previsão de audiência pública sobre tema de interesse do Sistema CNC-Sesc-Senac e a Confederação 
não conste no rol de convidados para o debate, a Assessoria Legislativa executa ação parlamentar nas respectivas 
comissões técnicas, ou outros órgãos deliberativos, para garantir a participação de integrante do Sistema, de for-
ma a manifestar o posicionamento da entidade relacionado à matéria em questão.

Audiências públicas acompanhadas pela Assessoria Legislativa
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Elaboração e divulgação de 
matérias legislativas

A comunicação da Assessoria Legislativa com o Sistema CNC-Sesc-
-Senac é realizada por intermédio do DLG, boletim eletrônico que di-
funde a informação legislativa para o Sistema Comércio.

O DLG existe desde 1983, inicialmente com outras denominações, e 
vem se adequando, ao longo do tempo, às novas tecnologias. 

O informativo é disponibilizado diariamente no portal da CNC e en-
viado aos integrantes do Sistema por meio do Informe Legislativo. Em 
breve, será lançado outro produto, que será disponibilizado de forma 
mais ampla, personalizado de acordo com temas escolhidos pelos inte-
ressados, classificados por segmentos.

Outras formas de divulgação utilizadas pela Assessoria:

 • Pauta Legislativa

Documento extraído do Sistema Renalegis e divulgado semanalmente às segundas-feiras, em que são dis-
ponibilizadas as proposições em pauta para deliberação na Câmara dos Deputados e Senado Federal, posicio-
namento da CNC sobre o texto inicial e sobre o texto em votação, informações da relatoria parlamentar e seu 
posicionamento, bem como ação parlamentar a ser executada. Nas sextas-feiras, é divulgado, em complemento 
às informações mencionadas, o resultado do debate sobre a matéria no órgão deliberativo (plenários e comissões, 
entre outros). 

Matérias veiculadas no DLG e Informe Legislativo
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Informar o Sistema 
Comércio de suas ações 
é uma das prerrogativas 
da Assessoria. Nesse 
sentido, em 2017 foram 
aperfeiçoadas as 
ferramentas de divulgação 
de matérias legislativas. 
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O informativo disponibiliza, ainda, os eventos de interesse do Sistema em âmbito legislativo que serão rea-
lizados na semana e, se for o caso, o nome do integrante do Sistema indicado pela Presidência da CNC que se 
pronunciará pela entidade na ocasião (audiências públicas, sessões solenes, cafés da manhã de bancadas parla-
mentares e lançamentos de frentes parlamentares, entre outros).

 • Sinopse Legislativa

Trata-se de informativo distribuído mensalmente nas Reuniões de Diretoria da CNC e disponibilizado no Sis-
tema Renalegis, contendo as principais notícias a respeito das ações parlamentares implementadas, informações 
sobre a movimentação das principais proposições e eventos institucionais.

 • Memória da Renalegis

Síntese das discussões realizadas nas reuniões da Renalegis, em que são disponibilizadas as informações sobre 
as proposições prioritárias acompanhadas pela Assessoria Legislativa, as ações parlamentares necessárias para 
reafirmar o posicionamento do Sistema CNC-Sesc-Senac no Parlamento brasileiro, bem como os assuntos gerais 
de interesse da Renalegis.

 • Atuação Legislativa

Informativo produzido pela Assessoria Legislativa com o intuito de divulgar as informações sobre a parti-
cipação de integrante do Sistema CNC-Sesc-Senac indicado pela Presidência da Confederação em eventos do 
Legislativo (audiências públicas, sessões solenes, cafés da manhã de bancadas parlamentares e lançamentos de 
frentes parlamentares, entre outros).

São divulgadas por e-mail as informações relacionadas ao integrante indicado para se pronunciar em nome do 
Sistema CNC-Sesc-Senac, bem como os dados completos sobre o evento.

 • Publicações Institucionais da Assessoria Legislativa

A Assessoria Legislativa elabora, promove e divulga estudos e publicações sobre temas de interesse do Sistema 
CNC-Sesc-Senac. São publicações impressas, de caráter didático, que pretendem apoiar ações de sensibilização 
para temas específicos:
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Como um projeto se torna lei

Como um projeto se torna lei
7ªedição

Temas tratados: síntese 
do processo legislativo; 
comissões legislativas; 
fluxogramas de tramitação 
na Câmara dos Deputados, 
no Senado Federal e no 
Congresso Nacional.

Publicação: 1ª Edição – 2007  
9ª Edição – 2019

perguntas esclarecedoras 
sobre a defesa do Sistema  

CNC-Sesc-Senac
junto ao Poder Legislativo

10 perguntas esclarecedoras sobre a 
defesa do Sistema CNC-Sesc-Senac 

junto ao Poder Legislativo

 
Temas tratados: a importância de 

acompanhar e colaborar no processo 
legislativo do País; os princípios e estratégias 

de defesa dos interesses do Comércio junto ao 
Poder Legislativo; e a articulação institucional 

e o papel da mídia no trabalho de defesa.

Publicação: 2014
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Conceitos & Estratégias Regimentais

Decifrando o 
Processo  Legislativo
no Congresso Nacional

Decifrando o Processo Legislativo 
no Congresso Nacional: conceitos & 
estratégias regimentais

 
Temas tratados: a classificação das proposições 
quanto ao regime de tramitação; apensação e 
desapensação; tipos de requerimentos; tipos 
de emendas; audiência pública; projetos 
de iniciativa popular; quóruns legislativos; 
diferença entre relatório e parecer; prazos de 
emendamento; procedimentos diferenciados 
para tramitação de Códigos; e voto em 
separado e destaques.

Publicação: 2014

Cartilha do Novo
Código Comercial

O que muda no dia-a-dia 
das empresas e do cidadão 
com o Novo Código

Cartilha do Novo Código Comercial: o 
que muda no dia a dia das empresas e 

do cidadão com o Novo Código

 
Temas tratados: a importância da atualização 
do Código Comercial Brasileiro; os princípios 

gerais da atividade empresarial definidos no Novo 
Código; a função social da empresa; a classificação 
das empresas; a proteção ao comércio eletrônico; o 

contrato empresarial; a responsabilidade dos sócios; 
os benefícios da nova regulamentação.

Publicação: 2013
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Contribuições ao Novo
Código Comercial

Modernização das regras para a atividade empresarial no Brasil

Texto consolidado das proposições elencadas pelos 
empresários do comércio de bens, serviços e turismo, 
visando ao aprimoramento do PL nº 1.572/2011

Contribuições ao Novo Código Comercial 
– Modernização das regras 
para a atividade empresarial no Brasil

 
Texto consolidado das propostas elencadas pelos 
empresários do comércio de bens, serviços e turismo, 
visando ao aprimoramento do PL nº 1.572/2011.

Temas tratados: Direito Comercial; Código Comercial; 
seminários estaduais; empresa; sociedades empresariais; 
obrigações dos empresários; texto original e emendas 
parlamentares ao PL nº 1.572/2011.

Publicação: 2013
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Eventos institucionais

Objetivando a afirmação institucional junto a públicos estratégicos, a Assessoria Legislativa contribui para 
uma melhor articulação na organização de eventos institucionais e na elaboração, promoção e divulgação de 
estudos e publicações sobre temas de interesse do Sistema Comércio.

Ao longo das últimas décadas, a defesa institucional do Sistema CNC-Sesc-Senac junto ao Parlamento brasi-
leiro ganhou novos contornos e novas frentes de organização e desenvolvimento.

Uma postura antecipatória e proativa permitiu-nos identificar oportunidades na área institucional. Desse 
trabalho decorreu uma série de atividades estratégicas e produtos editoriais que garantiram importantes vitórias 
no campo legislativo.

A Assessoria Legislativa tem por estratégia principal manter um estreito e continuado relacionamento com o 
Congresso Nacional. Em 2008, o Sistema CNC-Sesc-Senac celebrou com a Câmara dos Deputados o Acordo 
de Cooperação Técnica para realização de atividades-fim, com vistas ao fomento de políticas públicas voltadas 
ao crescimento socioeconômico e cultural do País. O Sistema dispõe de restaurantes-escola do Senac na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal.

Desta forma, registramos a organização dessas atividades e produtos com o objetivo de disseminar informa-
ções relevantes e de gerar conhecimentos capazes de potencializar as ações no trato com o Poder Legislativo.

Atividade Legislativa refere-se a uma ação ou conjunto de ações oficiais, internas ou externas às Casas Legis-
lativas, mas que acontecem por solicitação de algum parlamentar ou Comissão Técnica. 

Eventos institucionais realizados
pela Assessoria Legislativa
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Entre os eventos organizados pela Assessoria Legislativa, estão:

Visita Técnica Parlamentar

Caracterizada pela organização de grupos de parlamentares para visitação a uma unidade de referência, loca-
lidade ou instalação. 

A visita, realizada por uma “missão” ou “delegação parlamentar”, permite dar visibilidade a produtos e servi-
ços do Sistema CNC-Sesc-Senac, considerados referências em qualidade no atendimento ao público. 

Conta com uma programação completa, que envolve desde o deslocamento inicial do grupo/traslado até a 
apresentação dos espaços, roteiro de atividades culturais e técnicas no local e serviços de alimentação.

O público-alvo são parlamentares com interesse especial na área de trabalho da unidade visitada (por exemplo: 
parlamentares da Frente de Defesa da Educação em visita técnica na Escola Sesc de Ensino Médio; ou parlamen-
tares das Comissões de Turismo da Câmara e do Senado em visita ao Sesc Pantanal), entre outras autoridades 
nacionais e internacionais, como foi o caso da visita dos embaixadores da União Europeia ao Sesc Pantanal. 

Vale destacar que a visita técnica é sempre enriquecida pela realização de um seminário com especialistas na 
temática específica da visita.

Seminários e congressos

São reuniões visando a debater assuntos de interesse de determinado ramo de negócio ou área técnico-científi-
ca. A diferença entre eles está no porte do evento. O seminário, normalmente, é um evento mais curto em termos 
de duração e em número de sessões técnicas.

O público-alvo são parlamentares; representantes do governo; secretários estaduais e municipais; empresários 
e trabalhadores; bacharéis e especialistas; docentes e estudantes; e outros profissionais com atuação na área te-
mática do evento.

Existem, por exemplo, os congressos técnicos, que reúnem determinada especialidade, como o Congresso 
Brasileiro da Atividade Turística (CBratur), ou seminários especializados, como o Seminário Internacional sobre 
o Novo Código Comercial Brasileiro. 

O CBratur é um evento anual realizado pela Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, 
com o apoio da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, Frente Parlamentar do 
Turismo, Ministério do Turismo e o Sistema CNC-Sesc-Senac, para debater aspectos relevantes para o desenvol-
vimento turístico no País, destacando sua importância na avaliação das políticas e regulamentações voltadas ao 
crescimento do setor. Destacamos que a marca “CBratur” foi registrada pela CNC.

O CBratur contou, desde 2002, com a parceria do Sistema Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, do Sesc e do Senac em sua realização, e a partir de 2004 assumimos a produção dos anais 
do evento, sendo publicadas as seguintes edições: Lei Geral do Turismo; O Município como vetor básico do 
desenvolvimento turístico nacional; Turismo Brasil (Propostas e compromissos de 2007 a 2010); O turismo e 
a crise dos transportes no Brasil (Ameaças e oportunidades); Copa do Mundo (Oportunidades e desafios para 
o Turismo); O Poder Legislativo faz parte da Copa de 2014; e Os impactos dos megaeventos esportivos para a 
indústria do turismo. Além da série Cadernos Turismo Brasil: Ecos do V CBratur (A hora e a vez do turismo do 
Brasil); Cadeia produtiva do turismo (modelos para a análise e reflexão).

Dos grandes eventos que contaram com o envolvimento da Assessoria Legislativa, destacam-se também os 
Ciclos de Seminários Internacionais – Educação no Século XXI.
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Realizados por iniciativa da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, com o apoio da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal e do Sistema CNC-Sesc-Senac, os seminários, 
abertos à sociedade em geral, debateram experiências internacionais de sucesso e levantamento de soluções para 
melhoria do sistema educacional brasileiro.

O público-alvo eram parlamentares, gestores públicos e privados de instituições de educação de todo o País, 
professores e alunos. Esses eventos foram consolidados pelo Sistema Comércio nas seguintes publicações: Refor-
ma Educativa; Ensino Médio Diversificado; Educação Infantil; Educação a Distância; Financiamento do Ensino 
Superior; Fronteiras do Ensino Profissional; Ensino Superior e Técnico Profissional na América Latina (Garantia 
de Qualidade, Revalidação de Diplomas e Mercado de Trabalho).

Além dessas publicações, foram produzidos kits de DVDs que apresentam a cobertura videográfica das con-
ferências nacionais e internacionais, que contaram com a participação de palestrantes internacionais renomados 
durante as edições do Ciclo de Seminários Internacionais – Educação no Século XXI.

Cafés da manhã nos restaurantes Senac da Câmara dos Deputados / Senado Federal

Trata-se de atividade social e técnica que reúne parlamentares e outras autoridades do Poder Executivo e Ju-
diciário para apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas entidades do Sistema Comércio e/ou apresentação 
de algum produto ou serviço. 

O público-alvo são parlamentares, autoridades governamentais, lideranças empresariais e gestores públicos e 
privados com interesses afins.

Esses eventos possibilitam a socialização/integração com o Poder Legislativo, favorecendo o relacionamento e 
o diálogo direto com bancadas de parlamentares e representantes do Sistema Comércio.

A realização dos cafés geralmente é de iniciativa dos presidentes das federações do comércio, com o intuito de 
se aproximarem dos parlamentares de seu Estado.

O evento, organizado pela Assessoria Legislativa, é realizado preferencialmente às quartas-feiras (dia de maior 
concentração de parlamentares) nos restaurantes-escola do Senac, localizados na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal.

O objetivo dos cafés é contribuir na defesa institucional, uma vez que, na ocasião, são apresentadas aos par-
lamentares do Estado as proposições prioritárias para o Sistema CNC-Sesc-Senac, em tramitação no âmbito da 
Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Outros tipos de eventos organizados ou apoiados

São os mais variados os eventos relacionados à atividade legislativa, e o envolvimento da CNC com eles é 
fundamental para estreitar o relacionamento com os parlamentares e fortalecer a afirmação institucional. Como 
amostra desse importante trabalho, elencamos os seguintes eventos: Simpósio da Amazônia, Futebol Social, 
Green Nation e Congresso Brasileiro de Direito Comercial, entre outros.

Destaca-se ainda o apoio logístico dado aos eventos das Frentes Parlamentares, associação de deputados e/ou 
senadores, destinados a aprimorar a legislação referente a um tema específico. Como exemplos, citamos: Frente 
Parlamentar Mista da Educação, presidida pelo deputado Alex Canziani; Frente Parlamentar Mista em Defesa 
do Sistema S, presidida pelo deputado Rocha; e Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, presidi-
da pelo deputado Jorginho Mello, entre outras.
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Recentemente, a Assessoria Legislativa passou a acompanhar também a atuação da nova Frente Parlamentar 
pela Abertura Comercial, que foi instalada em 08/06/2018, passando a ser uma das 329 frentes parlamentares 
em funcionamento no Congresso Nacional.

Foi criada com o objetivo de discutir a remoção de barreiras para intensificar o intercâmbio comercial, tec-
nológico e cultural do Brasil com o mundo; é presidida pelo deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO), autor do 
requerimento de instalação da Frente. 

A Frente Parlamentar se propõe a “debater, com especialistas, representantes do setor produtivo e sociedade, a 
abertura econômica do País, e por meio dessa abertura tornar o mercado mais produtivo, com maior intercâmbio 
comercial, tecnológico e cultural”.
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Ações para 2019

A Assessoria chega a 2019 com um perfil parlamentar rico em informações, o que permitirá uma análise 
mais precisa nos diversos cenários legislativos que se apresentam, possibilitando, inclusive, com o uso 
das ferramentas adequadas, a análise preditiva dos possíveis resultados das votações dos projetos a par-

tir da mensuração da probabilidade de voto de cada parlamentar. 
Assim, para que essa engrenagem do desenvolvimento continue em pleno vapor e tenhamos sucesso na missão 

e nos objetivos do acompanhamento legislativo, propomos as seguintes medidas de atuação para o ano de 2019:

Mapa de relacionamento

Será identificada a rede de relacionamento do parlamentar, com o objetivo de orientar as ações a serem 
desenvolvidas.

Um exemplo é o cruzamento de sua base eleitoral com a base de representação sindical do Comércio, permi-
tindo conhecer os integrantes do Sistema que tenham interlocução com o parlamentar.

Essa análise será potencializada pela combinação dos temas de interesse/atuação do parlamentar com os temas 
relacionados ao Sistema Comércio.

Sistema Integrado de Mobilização

Com as informações geradas pelo Mapa de Relacionamento, poderemos realizar campanhas setoriais focadas 
nas matérias prioritárias para o Sistema Comércio, permitindo a participação efetiva dos sindicatos, coordenada 
pelas federações, em temas de interesses de seus representados, disponibilizando materiais informativos persona-
lizados com as logomarcas da CNC, da federação e do sindicato nas campanhas produzidas, contendo a posição 
do Sistema Comércio, quando necessário fortalecida pela análise de algum especialista na área.

Tal iniciativa propiciará o aumento da percepção da atuação da CNC pelos seus representados, fortalecendo a 
imagem do Sistema Comércio perante a sociedade.
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Informação legislativa personalizada por 
segmento

Está sendo desenvolvida uma nova ferramenta de comunicação legislativa que permitirá a propagação da 
informação de forma direcionada a cada segmento do comércio de bens, serviços e turismo, possibilitando 
uma divulgação mais específica e facilitando a mobilização dos diversos setores na defesa dos interesses do 
Sistema Comércio.

Análise preditiva no Sistema Renalegis

O Sistema passará a realizar análises preditivas, permitindo estimar os resultados das votações nas 
Casas Legislativas.

Isso será possível a partir do cruzamento de dados que o Sistema Renalegis acumulou e sistematizou ao longo 
dos anos.

Assim, pode-se aferir a probabilidade de um parlamentar votar contra uma proposição ou a favor dela, possi-
bilitando a previsão de aprovação ou rejeição de um projeto na comissão.

O Sistema poderá sinalizar automaticamente os parlamentares a serem mobilizados para determinada votação, 
a fim de proporcionar um quórum positivo para uma votação alinhada com o setor do comércio de bens, serviços 
e turismo. 
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