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O presente compilado visa apresentar as atividades desenvolvidas pela equipe da União

Nacional das Entidades de Comércio e Serviços (UNECS) entre janeiro e julho de 2022,

trabalho elaborado em associação com a Action Relações Governamentais, consultoria

especializada em monitoramento, estratégia e ação em relações institucionais e

governamentais, e que contou com a colaboração dos executivos das entidades que

compõem o Instituto UNECS.



AGENDA UNECS
REUNIÕES INTERNAS

1. REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

No ano de 2022 foram realizadas, até o momento, 3 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo uma

presencial e duas virtuais, com os presidentes das entidades que compõem a UNECS. Todas as reuniões

foram registradas em ata e vídeo.

Objetivo: Apresentar temas de interesse da UNECS, o andamento da pauta prioritária, a situação

financeira, entre outros assuntos.

2. REUNIÕES EXECUTIVOS

São realizadas reuniões semanais dos executivos das entidades às segundas-feiras, das 16h às 17h.

Objetivo: Discutir a pauta da semana no Congresso Nacional, as pautas de interesse das entidades e

discutir estratégias de mobilização para os Projetos de Lei de interesse.

Até o momento, foram realizadas 22 reuniões, todas com registro em ata.



AGENDA UNECS
REUNIÕES INTERNAS

3. REUNIÕES DE ESTRATÉGIA

São realizadas com a equipe da Action Relações Governamentais às segundas-feiras, das 15h às 16h.

Objetivo: Discutir a pauta da semana no Congresso Nacional, as pautas de interesse das entidades e as

estratégias de mobilização para os Projetos de Lei de interesse.

4. REUNIÕES DE COMUNICAÇÃO

São realizadas com as equipes de comunicação das entidades e com a Action Relações Governamentais

às sextas-feiras, às 10h.

Objetivo: Dar conhecimento acerca da pauta da semana no Congresso Nacional, as pautas de interesse

das entidades e discutir estratégias de divulgação/mobilização junto às redes sociais e a seção de

notícias dos sites das entidades.



AGENDA UNECS
REUNIÕES AUTORIDADES

1. MINISTRO PAULO GUEDES

Representantes das instituições que compõem a UNECS se reuniram em 16 de

fevereiro, para almoço na sede da instituição. O encontro, comandado pelo

presidente da UNECS e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), José

César da Costa, contou com a presença do Ministro da Economia, Paulo Guedes, e

do presidente da Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo

(FCS), deputado Efraim Filho (UNIÃO-PB).

Na reunião, foram apresentadas uma série de demandas que o setor de comércio e

serviços entendem como cruciais para o desenvolvimento do país. Boa parte delas

relacionadas às reformas estruturais que estão em tramitação no Congresso

Nacional.

Reunião dos presidentes da UNECS com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, em fevereiro de 2022



AGENDA UNECS
REUNIÕES AUTORIDADES

2. MINISTRO ROGÉRIO MARINHO

O ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, reuniu-se, no dia 16 de

fevereiro, com os presidentes das instituições que compõem UNECS. O encontro,

capitaneado pelo presidente da UNECS e da Confederação Nacional de Dirigentes

Lojistas (CNDL), José César da Costa, ocorreu na sede da UNECS em Brasília e

contou ainda com a presença do presidente da Frente Parlamentar de Comércio,

Serviços e Empreendedorismo, Efraim Filho (União-PB).

Durante o encontro, o ministro apresentou os resultados do seu ministério, em

especial os projetos ligados à infraestrutura e urbanismo, um dos temas

considerados prioritários do setor de comércio e serviços.

Reunião dos presidentes da UNECS com o ministro do 
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em fevereiro de 2022



AGENDA UNECS
REUNIÕES AUTORIDADES

3. LUIZ CARLOS HAULY

Presidentes das entidades que compõem a UNECS se encontraram virtualmente na

manhã de 23 de março, na segunda reunião do Conselho de Administração da

instituição em 2022. O presidente da UNECS e da Confederação Nacional de

Dirigentes Lojistas (CNDL), José César da Costa, conduziu a reunião, que contou com

a participação do economista e ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly, especialista

em Reforma Tributária.

Hauly, conhecido como o ‘pai da Reforma Tributária’ comentou sobre a PEC

110/2019, principalmente do ponto de vista da aceitação por parte da sociedade e

pelo Senado Federal.

Reunião virtual dos presidentes da UNECS com o ex-deputado Luiz 
Carlos Hauly para debater a Reforma Tributária



AGENDA UNECS
REUNIÕES AUTORIDADES

3. LUIZ CARLOS HAULY E MELINA ROCHA

Tributaristas das entidades que compõem a UNECS se reuniram em 24 de março, para

discutir o relatório da PEC 110/2019. O encontro foi um desdobramento da reunião do

Conselho Administrativo da UNECS, na qual os presidentes das entidades

manifestaram preocupação com o texto como apresentado pelo relator da PEC,

senador Roberto Rocha (PSDB-MA), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do

Senado.

O objetivo do encontro foi reunir especialistas para prestar esclarecimentos acerca da

reforma. Presentes também, na sala virtual, Luiz Carlos Hauly, economista e ex-

deputado federal; Melina Rocha, diretora de cursos na York University do Canadá,

consultora do IPEA e do Banco Mundial; e a consultora jurídica Cláudia Regina Latorre.

Reunião virtual da UNECS com o ex-deputado Luiz Carlos Hauly 
e a Profa. Melina Rocha para debater a Reforma Tributária



AGENDA UNECS
DIÁLOGOS COM CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

O Instituto UNECS realizará, em Brasília, no dia 30 de

agosto, o evento Agenda UNECS: Diálogos com Candidatos

à Presidência da República. Durante o evento, a partir de

temas abordados pelos presidentes das entidades, cada

candidato à presidência, individualmente, terá 45 minutos

para comentar assuntos relevantes para o setor.

Os Diálogos serão abertos a um público de 400 empresários,

à imprensa e será transmitido via internet. Para a divulgação

do evento, foi criada uma identidade visual específica, que

será usada na documentação relacionada e nas redes

sociais, desse e dos próximos eventos Agenda UNECS.

Cards de divulgação do Agenda 
UNECS: Diálogos com Candidatos à 
Presidência da República



AGENDA UNECS
DIÁLOGOS COM CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Nos veículos de imprensa nacional, a publicação

espontânea de material jornalístico relacionado ao

evento Agenda UNECS: Diálogos com Candidatos à

Presidência da República teve início em 12 de

julho, com nota na coluna Radar, da Revista VEJA.

Para que as redações desse e de outros veículos –

como GloboNEWS, Jovem Pan, Rádio CBN,

BandNEWS, Agência Estado, Correio Braziliense,

Jornal Folha de S. Paulo, sites Metrópoles e Poder

360, entre outros – fossem informadas acerca do

evento, foi divulgada nota preliminar.
Nota sobre a Agenda UNECS publicada em 12 de 
julho de 2022 na coluna Radar da Revista VEJA

Nota preliminar
divulgada à 
imprensa 
nacional em 12 
de julho de 2022



AGENDA UNECS
DIÁLOGOS COM CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

O evento foi também divulgado nos sites da UNECS e das entidades,

e vem ganhando espaço na mídia nacional e nas redes sociais.



RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RIG
ACOMPANHAMENTO DA PAUTA LEGISLATIVA

Ao longo de 2022, a equipe do Instituto UNECS acompanhou de perto a tramitação dos projetos

prioritários para o setor, além de acompanhar os projetos de interesse de comércio e serviços em

tramitação no Congresso Nacional. Ao longo dos meses, quando houve tramitações

relevantes (designação de relator, apresentação de substitutivo, apresentação de relatório e etc.)

foram enviadas atualizações, seja por e-mail ou pelos grupos de WhatsApp.

A análise das proposições é uma tarefa diária e constante para que seja possível articular

aprovações ou rejeições das matérias de acordo com a necessidade das entidades.

1. UNECS INFORMA

2. TRAMITAÇÕES DA SEMANA

3. ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS COMISSÕES



RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RIG
ACOMPANHAMENTO DA PAUTA LEGISLATIVA

1. UNECS INFORMA

Envio nos grupos de WhatsApp de atualizações a respeito da pauta prioritária e de interesse do setor, tais como:

• Aprovações

• Andamentos

• Designações de Relator

• Apresentações de Relatório

• Requerimentos de Urgência

Exemplos de envios UNECS Informa



RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RIG
ACOMPANHAMENTO DA PAUTA LEGISLATIVA

2. TRAMITAÇÕES DA SEMANA

Envio semanal das tramitações dos projetos de interesse do setor de comércio e serviços que foram

acompanhados de perto, pautados nas sessões e comissões do Congresso Nacional, Câmara dos

Deputados e Senado Federal.



RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RIG
ACOMPANHAMENTO DA PAUTA LEGISLATIVA

3. ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS COMISSÕES

São acompanhadas, diariamente, as seguintes comissões:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

• Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público – CTASP

• Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio

e Serviços – CDEICS

• Comissão de Finanças e Tributação – CFT

• Comissão de Defesa do Consumidor – CDC

• Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania - CCJC

SENADO FEDERAL

• Comissão de Transferência, Governança, Fiscalização

e Controle e Defesa do Consumidor – CTFC

• Comissão de Assuntos Sociais – CAS

• Comissão de Assuntos Econômicos - CAE



RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RIG
MOBILIZAÇÕES REALIZADAS PELO INSTITUTO UNECS

1. Mobilizações de Agradecimento e Pedido de Participação nas Comissões da Câmara 

dos Deputados

• Comissão de Defesa do Consumidor – CDC (OF 01-19)

• Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público – CTASP (OF 21-47)

• Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – CDEICS (OF 48-52)

Foram enviados ofícios de agradecimento e pedido para continuar a compor a comissão aos

parlamentares que trabalharam em prol do setor do comércio e serviços em 2021. No total, foram

enviados 28 ofícios a parlamentares que compõem a Frente Parlamentar. Foram enviados, também,

ofícios solicitando a parlamentares próximos ao setor, que ainda não faziam parte das Comissões, a

integrarem os trabalhos em 2022. No total, foram enviados 23 ofícios.



RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RIG
MOBILIZAÇÕES REALIZADAS PELO INSTITUTO UNECS

1. Mobilizações relacionadas à Pauta Prioritária

• PL 2058/2021

Foram enviados ofícios aos líderes dos partidos da Câmara dos Deputados, manifestando o apoio do

setor quanto à aprovação urgente do Projeto de Lei nº 2.058/21. (OF 53/2022) Ainda, foi enviado

ofício ao Presidente Jair Bolsonaro, manifestando o apoio do setor quanto à sanção na íntegra e

urgente ao PL. (OF 60/2022)

• PL 2489/2021

Solicitamos uma reunião a Dep. Greyce Elias, para tratar sobre o PL 2489/2021, que trata sobre

permitir a inversão do ônus da prova em processo administrativo quando, a critério do gestor do órgão

administrativo, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. (OF 74/2022)



RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RIG
MOBILIZAÇÕES REALIZADAS PELO INSTITUTO UNECS

1. Mobilizações relacionadas à Pauta Prioritária

• PLP 178/2021

Foram enviados diversos ofícios ao longo dos meses manifestando o apoio do setor quanto à aprovação

do Requerimento nº 108/2022, que requer regime de urgência na apreciação do PLP 178/2021, que

“Institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias”. (OF 76/2022 e

84/2022)

• PLS 332/2018

Ofício enviado aos Senadores Fernando Bezerra, Irajá e Otto Alencar Filho, informando a expectativa do

setor quanto à necessidade de inclusão na Pauta e aprovação do Parecer de autoria do Senador Irajá,

apresentado ao PLS 332/2018 de autoria do Senador Irajá, em tramite na Comissão de Assuntos

Econômicos (CAE). (OF 67, 68 e 69/2022)



RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RIG
MOBILIZAÇÕES REALIZADAS PELO INSTITUTO UNECS

1. Mobilizações relacionadas à Pauta Prioritária

• PEC 10 e CBS

Foram enviadas manifestações sobre o tema para o Senador Roberto Rocha e aos Senadores que

compõem a CCJ, onde destacamos que entendemos que as propostas merecem debate mais amplo

com todos os setores econômicos que serão impactados. Não nos posicionamos de forma favorável ou

desfavorável. (OF 63 e 64/2022)

• Veto nº 8/2022

Ofício com manifestação de apoio do setor quanto à derrubada do Veto nº 8/2022, de autoria do

Poder Executivo, que estava na pauta do Congresso Nacional do dia 10 de março de 2022. O ofício foi

enviado a todos os Senadores e Deputados Federais. (OF 61 e 62/2022) O veto foi derrubado na

sessão do Congresso Nacional do dia 10 de março de 2022.



RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RIG
LIVRO PAUTA PRIORITÁRIA 2022

Capa do livro Pauta 
Prioritária UNECS 2022

Interior do livro Pauta 
Prioritária UNECS 2022

A Assessoria RIG e a Assessoria de Comunicação

da UNECS editaram, em abril de 2022, o livro

Pauta prioritária UNECS/2022. Com 48 páginas

e tiragem de 300 exemplares, o livro contém a

descrição e o posicionamento da UNECS sobre

cada um dos projetos de interesse do setor de

comércio e serviços atualmente em tramitação

no Congresso Nacional.



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SITE UNECS E REDES SOCIAIS

O site da UNECS, além de informações importantes sobre o setor de comércio e serviços, 
apresenta material jornalístico de interesse das entidades

Ao longo do primeiro semestre de 2022 a Assessoria da Comunicação da UNECS se encarregou de

alimentar o site (unecs.org.br) e as redes sociais da UNECS com informações relevantes para a

instituição.



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SITE UNECS E REDES SOCIAIS

As redes sociais da UNECS, além de 
republicar informações relevantes postadas 
pelas entidades, apresenta as ações da 
UNECS em prol do setor

Nas principais redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn), o registro da participação da

UNECS no primeiro semestre de 2022 em importantes ações em prol do desenvolvimento do setor.



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

LIVRO DIRETORIA 2022 E VITÓRIAS FCS

Capa do livreto 
Diretoria FCS 2022

Interior do livreto 
Diretoria FCS 2022

A Assessoria RIG, a Action RelGov e a

Assessoria de Comunicação da UNECS

editaram, em abril de 2022, o livreto

Conheça a diretoria da FCS para 2022. Com

tiragem de 300 exemplares, a brochura

apresenta a diretoria da FCS para o ano e

destaca o PLP 178/2022. A proposta, de

iniciativa da AFRAC, institui o Estatuto

Nacional da Simplificação de Obrigações

Tributárias Acessórias.



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

VITÓRIAS 2022

• PL 2058/2021 – Trabalho da Gestante – Transformado em Lei nº 14.311/2022

• PLP 46/2021 – Refis da Micro e Pequena Empresa – Transformado em Lei Complementar nº 193/2022

• PLP 32/2021 – Transformado na Lei Complementar nº 190/2022

• Veto nº 19/2021 – Transformado na Lei nº 14.148/2021

• PL 4188/2021 – PL das Garantias – Aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados, aguarda deliberação no

Plenário do Senado

• PL 2488/2021 – Inversão do Ônus da Prova em Processo Adm. – O projeto foi obstruído na Comissão de

Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados

• PLS 5/2015 – Aprovado no Senado Federal, vai à Câmara dos Deputados

O livreto Conheça a diretoria da FCS para 2022 apresenta, também, as principais vitórias da FCS, com a

aprovação de importantes projetos que tramitaram no Congresso Nacional nos últimos anos. Abaixo, as

principais vitórias de 2022:



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

REUNIÕES

O primeiro café da manhã da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços aconteceu

no dia 27 de abril de 2022. Teve como tema principal o Projeto de Lei

Complementar nº 178 de 2021 e contou com a presença de diversos

parlamentares membros da diretoria da Frente, que receberam os livros contendo

a pauta prioritária da UNECS para o ano de 2022.

Presentes:
Café da Manhã da FCS para apresentação da Diretoria/2022

Dep. Alan Rick (União-AC)
Dep. Efraim Filho (União-PB)
Dep. Paula Belmonte (Cidadania-DF)
Dep. Rodrigo Coelho (Podemos-SC)
Dep. Sanderson (PL-RS)
Dep. Zé Neto (PT-BA)
Sen. Izalci Lucas (PSDB-DF)

Pres. José César da Costa (CNDL/UNECS)
Pres. Paulo Solmucci (ABRASEL)
Pres. Paulo Eduardo Guimarães (AFRAC)
Pres. Geraldo Defalco (ANAMACO)
Daniele Alonso (Exec. ANAMACO)
George Teixeira (Cons. Consultivo CACB)

Gisele Pimentel (ABRASCE)
Marco Antônio (CNDL)
Carlos Rezende (CACB)
Vanessa Lanny (RIG UNECS)
Karoline Lima (RIG CNDL)
Ana Luíza Darós (RIG ABRAS)



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

REUNIÕES

Durante o primeiro café da manhã da FCS os parlamentares presentes, membros da diretoria da Frente,

receberam moções de aplauso pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2021.

Dep. Paula Belmonte recebe Moção de Aplauso
do presidente da FCS, dep. Efraim Filho

Sen. Izalci Lucas recebe Moção de Aplauso do presidente da 
UNECS e da CNDL, José César da Costa, e do presidente da 
FCS, dep. Efraim Filho

Dep. Efraim Filho recebe Moção de Aplauso de Paulo 
Eduardo Guimarães, José César da Costa, Geraldo 
Defalco e George Teixeira



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

REUNIÕES

O segundo café da manhã da Frente ocorreu no dia 25 de maio de 2022. Na

pauta da reunião, as Medidas Provisórias trabalhistas (MPV 1108, 1109, 1116

todas do ano de 2022). O evento contou com a ilustre presença do Ministro do

Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, que debateu e se posicionou acerca

das proposições.

Presentes: Café da Manhã da FCS contou com a presença do ministro 
do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira

Ministro do Trabalho e Prev. José Carlos Oliveira
Dep. Efraim Filho (UNIÃO-PB)
Dep. Felício Laterça (PP-RJ)
Pres. João Galassi (ABRAS)
Pres. Paulo Eduardo Guimarães (AFRAC)

Newton Garcia (ABRASEL)
Claudio Pacheco (ANAMACO)
Daniele Alonso (ANAMACO) 
Vanessa Lanny (RIG UNECS)
Ana Luíza Darós (RIG ABRAS)



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

REUNIÕES

O terceiro evento da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços realizado no

primeiro semestre foi um almoço, ocorrido no dia 6 de julho, no restaurante Dom

Francisco, em Brasília. Na ocasião foram discutidos o Projeto de Lei que trata dos

MIPs, o Peac Maquininhas e o Projeto que trata da exclusão das Gorjetas da

tributação das empresas. O almoço contou com a presença de 14 parlamentares e

foi essencial para a construção e amadurecimento do debate acerca das

proposições.

Presentes:

Almoço promovido pela FCS reuniu parlamentares e 
presidentes das entidades que compõem a UNECS

Dep. Alan Rick (União-AC)
Dep. Bibo Nunes (PL-RS)
Dep. Efraim Filho (União-PB)
Dep. Glaustin da Fokus (PSC-GO)
Dep. Herculano Passos (Republicanos-SP)
Dep. Jeronimo Goergen (PP-RS)
Dep. Joaquim Passarinho (PL-PA)

Dep. Marcel Van Hattem (Novo-RS)
Dep. Marco Bertaiolli (PSD-SP)
Dep. Paula Belmonte (Cidadania-DF)
Dep. Soraya Manato (PTB-ES)
Dep. Tiago Andrino (PSB-TO)
Dep. Tiago Dimas (Pode-TO)
Dep. Zé Neto (PT-BA)

Pres. Leonardo Miguel Severini (ABAD)
Pres. Paulo Solmucci (ABRASEL)
Daniele Alonso (Exec. ANAMACO)
George Teixeira (Cons. Consultivo CACB)
Vanessa Lanny (RIG UNECS)
Karoline Lima (RIG CNDL)
Ana Luíza Darós (RIG ABRAS)



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

MOBILIZAÇÕES REALIZADAS PELA FCS

Com o objetivo de esclarecer e conscientizar os

parlamentares membros da FCS sobre a relevância dos

projetos de interesse do setor de comércio e serviços, ao

longo do primeiro semestre, a Assessoria de Comunicação

da UNECS elaborou diversas séries de peças gráficas que

foram publicadas nos perfis da FCS das redes sociais

Instagram (@frenteparlamentarfcs), do Facebook

(@frentefcs) e do Twitter (@frentefcs).

Uma das mobilizações com maior engajamento nas redes

foi a do PL 2058/2021, proposta para disciplinar o trabalho

das gestantes na pandemia, que, aprovada, tornou-se a Lei

nº 14.311/2022.

Série de cards tipo 
"carrossel" publicada em fevereiro 
de 2022, para informar e salientar 
a importância da aprovação do PL 

2058/2021



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

MOBILIZAÇÕES REALIZADAS PELA FCS

As redes sociais foram utilizadas, também, para mobilização pela derrubada do veto ao Refis (Veto 8), o

requerimento de urgência na tramitação do PLP 178/2021 (simplificação fiscal digital), assinatura do

requerimento de urgência do PL 1774/2019 (MIPs) e aprovação do PL 316/2021 (dosimetria de multas).

Cards publicados nas redes sociais da FCS com algumas das mobilizações 
realizadas no primeiro semestre de 2022



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

FCS EM AÇÃO

As redes sociais foram utilizadas, ainda, para a

divulgação do engajamento dos parlamentares

membros em prol das pautas relevantes para o setor de

comércio e serviços, além das conquistas da FCS

ocorridas ao longo do primeiro semestre.

Cards publicados nas redes sociais da FCS destacando o trabalho dos 
parlamentares membros



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

ALCANCE DAS REDES SOCIAIS

Instagram (@frenteparlamentarfcs)

• Entre 23 de abril e 21 de julho de 2022, o Instagram, principal perfil de rede social da FCS alcançou

17.557 usuários da rede Instagram – 536% contas a mais se comparado ao período anterior, de 23 de

janeiro a 22 de abril de 2022.

• Total de 1.036 seguidores (17,5% a mais que no período anterior de 23 de janeiro a 22 de abril de

2022)

• As principais cidades alcançadas foram Brasília, São Paulo e Cuiabá

• A faixa etária mais alcançada foi a entre 25 a 34 anos



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

ALCANCE DAS REDES SOCIAIS

Instagram (@frenteparlamentarfcs) em números

Principais cidades alcançadas Alcance por faixa etária Alcance por gênero



FRENTE PARLAMENTAR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FCS

ALCANCE DAS REDES SOCIAIS

No primeiro semestre de 2022,

as postagens mais populares no

perfil de Instagram da FCS

versaram sobre o PL 2058/2021

(disciplinando o teletrabalho

das gestantes na pandemia) e

o PL 1774/2019 (venda dos

MIPs no varejo).
Postagem mais popular do feed do 
Instagram: Alcance de 225 usuários

Postagem mais popular de stories 
do Instagram: Alcance de 293 
usuários

Postagem mais popular de reels do 
Instagram: Alcance de 14,7 mil 
usuários e 382 curtidas



OBRIGADA!


