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INFORMATIVO
DO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE MATERIAL ELÉTRICO E APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

FIQUE A
TENTO
ATENTO
Buscando levar informações básicas e necessárias para seus associados e comunidade lojista interessada, o SincoElétrico promoveu
uma palestra no último dia 18 em sua sede, para esclarecer dúvidas
sobre o Cadastramento e Licença de Anúncio (Cadan) e o Alvará de
Funcionamento, que necessitam estar em ordem para que sua loja
não receba uma pesada multa por estar fora do padrão exigido pela
Lei Cidade Limpa ou sem a documentação necessária. A Urbana Assessoria & Projetos Ltda., que atua no mercado de concessão e regularização de Cadastro de Anúncio (Cadan), credenciada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e demais órgãos
Municipais e Estaduais e presta serviço de consultoria, regularizações, entre outros, foi à parceira do sindicato solicitada para prestar o
devidos esclarecimentos aos participantes.
Nas exigências sobre colocação de anúncio nos estabelecimentos, segundo a nova lei do Cadan nº 14.223 de 26/09/2006, regulamentada em dezembro do mesmo ano com prazo até 31/03/2007 para
ser normalizada, todos os comércios deverão estar na seguinte condição: seu anúncio com medidas adequadas; sua licença de Cadan em

mãos e a Norma Regulamentadora (NR) dessa licença adesivada no próprio anúncio, bem como NR do Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM), e por fim, a licença de Alvará de
funcionamento, ou protocolo do processo em andamento. Caso
tudo não esteja conforme exigido na nova lei e sua loja for
fiscalizada, você terá um prazo de cinco dias para regularização do Cadastro de Anúncio. Após este prazo, será aplicada a
primeira multa no valor de R$ 10.000 por anúncio irregular até
4 m² e um acréscimo de R$ 1.000 para cada metro quadrado
que exceder os 4 m².
“Para não receber multas indevidas, o primeiro passo é
arrancar a placa fora dos padrões ou sem a NR adesivada.
Depois disso, procure uma assessoria para orientação e regularize seu anúncio”, aconselha Vanessa R. Campos, Consultora Executiva da Urbana.
Outra documentação exigida é o Alvará de funcionamento, obrigatório quando um imóvel é ocupado ou utilizado para instalação e
funcionamento de atividades comerciais, industriais, institucionais,
de prestação de serviços e similares, sem prévia licença de funcionamento expedida pela Prefeitura. Antes de qualquer coisa, é preciso
obter um termo de consulta de funcionamento, onde são necessários
os documentos: requerimento padrão, RG e CPF do requerente, cópia
da notificação do IPTU do imóvel, Planta aprovada, acompanhada do
Certificado de conclusão (habite-se), o Contrato Social e CNPJ. A segunda etapa deste processo é obter o Auto de Licença de funcionamento, que se consegue com mais uma série de documentos. “Estando com a documentação em ordem, é possível ter um Alvará em cerca
de 150 dias, variando de uma Sub-Prefeitura para outra”, explica Ricardo Creste, Engenheiro Civil da Urbana Assessoria.
A associada do Sincoelétrico, Roberta Aparecida Dias Marossi,
da Elétrica Adaldi afirma, que optou por retirar o anúncio de sua loja,
por ainda não estar dentro das novas normas, mas que vai aproveitar
a parceria com a Urbana e regularizar toda a documentação. “Achei
que fosse mais simples tirar o Cadan e o Alvará. Vou recorrer à parceria do sindicato para manter meu comércio dentro das normas”, conclui Marossi. (CG)

Ricardo Creste,
Engenheiro Civil da
Urbana Assessoria

Vanessa R. Campos,
Consultora Executiva
da Urbana

Roberta Aparecida
Dias Marossi, proprietária
da Elétrica Adaldi

POR QUE SER AS
SOCIADO?
ASSOCIADO?
Existe uma diferença entre ser filiado e ser associado.
Ao se abrir uma empresa deve-se solicitar o
enquadramento sindical que verificará a atividade da
empresa e qual sindicato representa sua categoria econômica, conforme Art. 8º §4º, da Constituição Federal e
Art. 548 à 610 CLT. Desta forma a empresa estará filiada,
recolhendo a Contribuição compulsória (obrigatória) e
recebendo os benefícios de parcerias firmadas pelo Sindicato, além dos previstos em lei.
Já a associação resulta de um ato de vontade, ninguém é obrigado a associar-se senão em função de sua
vontade. Por isso o Sindicato tem os filiados e os associados, ambos recebem os benefícios previstos em Lei,
porem aos Associados que além das Contribuições compulsórias pagam uma taxa associativa são estendidos
benefícios adicionais. Um deles é o de votar e ser votado, outro são os descontos em serviços que o Sindicato
presta ao conjunto da categoria nos quais os Associados

tem um desconto adicional, como por exemplo, exames
médicos (admissional e demissional), consultas via
Equifax ou Serasa, pacotes de Viagem, entre outros. No
entanto existem serviços que somente os Associados têm
direito, e o mais importante é o Contencioso Judicial até
2° instância, em processos; Cíveis, Trabalhistas, Criminais, Tributários, inteiramente grátis!
Este serviço conta com grandes escritórios de Advocacia, especialmente contratados pelo Sindicato
para atender seus associados, o que faz de uma única
consulta valer um ano de taxa associativa, e uma única defesa em um contencioso judicial valer anos de
contribuição. Assim com uma pequena taxa mensal
pode-se adquirir direitos importantes, como o de participar de forma mais atuante nas decisões Sindicais,
de manter sua empresa mais atualizada utilizando-se
de descontos em cursos e seminários, e o de ter um

Escritório de Advocacia de renome a disposição de
sua empresa. Associe-se sua empresa só tem a lucrar! Sua participação é muito importante. (Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues)
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EDITORIAL

SERVIÇOS

PINÓQUIO É BRASILEIRO!
O IBGE anunciou que o varejo brasileiro cresceu cerca de 9% no primeiro quadrimestre de 2007
em comparação com o mesmo período do ano anterior. O varejo vem crescendo de fato, puxado sempre por alguns setores que na verdade não vendem
produtos, mas sim dinheiro, como por exemplo veículos e eletro-eletrônicos, onde as empresas varejistas mais se assemelham a instituições financeiras. Porém o varejo que vende produto, mercadoria, que necessita de dinheiro à vista no bolso do
consumidor, não vai tão bem assim. É claro que se
trata de média estatística, uma gangorra onde o
eixo é fixo, assim um lado vai para cima outro vai
para baixo. O varejo em um país que cresce pouco,
onde a renda também cresce pouco, porque a atividade econômica cresce pouco, o governo cobra
muito e os políticos roubam um montão.
Agora imaginem só; se um pequeno açougue de
Alagoas comprou mais de um milhão de reais em
bois do Senador, vejam como somente ai pode ser
puxada à média nacional! O açougue é - ME, cujo
conceito lhe dá um faturamento de duzentos e quarenta mil ao ano, e só numa tacada, em um único
mês, ele compra de um fornecedor, o Senador, um
milhão de reais! Vejam só como as ME progridem
“nesse paiz”! Agora se os oitenta Senadores tiverem clientes tão bons assim, imaginem o salto que
o varejo poderá dar? Há além outro Senador que
paga 300 mil reais por uma bezerra, o que até me
animou pois tenho umas tantas bezerras em meu
sítio e por um átimo tive um sentimento de riqueza.
Isso sem falar nos quinhentos e tantos Deputados,
que obviamente não serão todos tão competentes
pecuaristas como o Senador, mas mesmo assim se

ASSESSORIA JURÍDICA

V igna Advogados Associados
Atendimento gratuito para associados e preços diferenciados para os filiados do SincoElétrico. Presta
serviços de assessoria jurídica, nas áreas: cível, tributária e trabalhista.
CONSULTORIA E ASSESSORIA
EM CADASTRO DE ANÚNCIO

Marco Aurélio
Sprovieri Rodrigues
Presidente do SINCOELÉTRICO

tiverem como clientes, pequenos açougues de cidades maiores que Maceió por certo poderão realizar negócios de maior vulto ainda, e ajudar a incrementar os índices do IBGE.
Enquanto isso no “paiz do fais de conta”, os pequenos comerciantes que não tem relacionamento
com os Senadores, vão assistindo a tudo, boquiabertos com sua incompetência empresarial, e tentando pagar suas modestas contas, com a dificuldade de quem não tem amigos generosos sempre
dispostos, a “arrumar dois paus pra eu” para quitar os débitos.
De forma geral o pequeno e médio varejo excetuando-se sazonalidades específicas de alguns
ramos, e a venda de super bonder para colar o Senador na Cadeira, anda com muita dificuldade enfrentando a concorrência da indústria, que a cada
dia mais se posiciona como varejista, com canais
de venda direta, e a falta de dinheiro no bolso do
consumidor.

AGENDA
A Eletrolar Show 2007 ((Feira Nacional
de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos), feira
para a Indústria e o Varejo de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos, acontece de 06 a 10
de agosto, no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo.
O evento é uma feira de negócios para
um mercado ativo, que cresce de forma constante. Dirigida exclusivamente para a indústria e o varejo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos do Brasil, reúne compradores, vendedores, importadores, fornecedores e empresas de venda direta, atingindo um público
superior a 10 mil pessoas.
SINDICA
TO DO COMÉRCIO VVAREJIST
AREJIST
A
SINDICATO
AREJISTA
TERIAL ELÉTRICO E AP
ARELHOS
MATERIAL
APARELHOS
DE MA
ADO DE SÃO PPAULO
AULO
ELETRODOMÉSTICOS NO EST
ESTADO

Tel.: (0 xx 11) 3223-8377 / Fax.: (0 xx 11) 3223-6210
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CURSOS

Senac
Descontos, para funcionários e empresários, de até
20% sobre os preços dos cursos da entidade.
LINHA DE CRÉDITO

Caixa Econômica Federal / Nossa Caixa
Serviços financeiros especializados em negócios do
varejo (capital de giro, descontos de recebíveis, entre
outros).
MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO

Astra Assessoria TTrabalhista
rabalhista mpresarial e
Samtra Assessoria em Medicina do TTrabalho
rabalho
Tratam da prevenção de acidentes, doenças do trabalho e riscos ambientais.
Exames:: admissional, demissional, periódico, mudança de função, retorno ao Trabalho - R$16,00.
PLANOS DE SAÚDE

Clube de Saúde - SulAmérica e
Unimed Paulistana
Adesão ao Convênio Fecomercio / Grupo Qualicorp.
Seguro Saúde da SulAmérica e Plano de Saúde da Unimed Paulistana, com preços diferenciados.
PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVA

Fecomercio Previdência Associativa FP
A
FPA
Um segmento da Previdência Complementar que
possibilita que pessoas jurídicas de caráter classista,
setorial ou profissional, construam uma poupança previdenciária e usufruam de uma renda complementar
na aposentadoria. O valor mínimo é de R$ 40,00..
SISTEMA DE INFORMAÇÕES
COMERCIAIS

2a ELETROLAR SHOW

Rua Conselheiro Crispiniano, 398 - 9.º andar
CEP 01037-001 - Centro - São Paulo - SP
www
.sincoeletrico.com.br
www.sincoeletrico.com.br
e-mail: sincoeletrico@sincoeletrico.com.br

Cadan | Urbana Assessoria & Projetos
Credenciada junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura) presta serviços referente
a solicitação, pagamentos de taxas de licença e regularização de anúncios, entre outros.

Esta publicação é destinada a proprietários, executivos,
gerentes, compradores, vendedores e profissionais de
marketing das empresas varejistas e atacadistas de material
elétrico e aparelhos eletrodomésticos em todo o Estado
de São Paulo. Os artigos assinados não refletem
necessariamente a opinião do Sindicato. Proibida a
reprodução total ou parcial sem autorização do editor.
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E quifax
Produtos que proporcionam melhores condições para
analisar e conceder crédito.
Consultas de Cheque R$ 0,15 e Empresa (com Junta
Comerciais) R$ 3,90.
TURISMO E LAZER !

Itamaraty TTurismo
urismo
Consultoria especializada em turismo. Oferece pacotes turísticos aéreos e rodoviários; passagens aéreas nacionais e internacionais; excursões rodoviárias operadas pela própria Agência, entre outros. Descontos até 10%.
FACULDADES, UNIVERSIDADES
E PÓS-GRADUAÇÃO
Oferece vantagens e descontos em cursos de
graduação e pós graduação.
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Virgílio Cansino Gil
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FIQUE LIGADO

DESTAQUE

SUPER SIMPLES
Faça as contas e veja se é vantagem, ou
não, a sua empresa aderir ao Super Simples.
Prazo para adesão foi prorrogado até o dia
15 de agosto. Eli Odilon Ferreira, gerente fiscal da Confirp Consultoria, observa “Antes
das empresas aderirem ao SuperSimples, é
necessário fazer detalhado planejamento tributário, levando em conta qual a carga tributária atualmente e qual seria caso adotassem o sistema simplificado ou um outro regime semelhante; principalmente para as
empresas que transferem crédito de ICMS
normal”.
Desde de 1º de julho deste ano, entrou
em vigor a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, mais conhecida como Simples Nacional ou Super Simples.
Diferente do antigo Simples que englobava apenas os impostos e contribuintes da União, o Simples Nacional implica o benefício da desburocratização tributária, com os recolhimentos mensais sendo cobrados por
um documento único de arrecadação do IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS. Alessandro Machado
– assessor de políticas públicas do Sebrae Rio Grande do Sul, ressalta que é de sumo importância que o ICMS
esteja de acordo com a Lei Geral, o que depende do governo de cada estado. “A carga tributária vai aumentar
quando o Estado não adequar sua legislação estadual e não manter os benefícios contidos na lei geral”,
conclui.
Para as empresas que não estavam inscritas no antigo regime e quiseram aderir ao atual regime simplificado, será concedido parcelamento em até 120 parcelas mensais e sucessivas, dos débitos relativos aos
tributos e contribuições previstos no Simples Nacional, de responsabilidade da micro empresa ou empresa de
pequeno porte e de seu titular ou sócio, relativos fatos geradores ocorridos até 31 de janeiro de 2006. (C.G.)

ENTREVISTA

NOVO P
ADRÃO DE PL
UGUES
PADRÃO
PLUGUES
E TOMADAS NO P
AÍS
PAÍS

Começa no dia 1º de agosto de 2007 o processo
de transição do padrão brasileiro de plugues e tomadas residenciais - que adota o conceito universal - para
o novo padrão brasileiro.
Porém, a PRO TESTE Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor avalia que, nestes termos,
pode não mudar muito para o consumidor, já que boa
parte das construções brasileiras não dispõe de um
sistema adequado de aterramento. Segundo a associação, parte da segurança que o novo padrão proporciona somente será efetiva se o consumidor alterar a
instalação elétrica de sua residência, e fizer o
aterramento. Há o risco de, em muitos casos, ocorrer
a instalação de tomadas com a nova configuração sem

que o aterramento seja feito, ou, pior, que se faça
o uso de adaptadores indiscriminadamente.
A PRO TESTE entende que há questões prioritárias a se definir, como por exemplo, a padronização da voltagem usada nas residências brasileiras. Hoje, em uma mesma rua, encontram-se
edificações com tensão de 110 V e 220 V. A questão do padrão de plugues e tomadas seria apenas
a “ponta de um iceberg” em todo o sistema equivocado.
Para o presidente do SincoElétrico, Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues, a implantação do Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas carece por certo de sustentabilidade técnica, econômica e das relações de consumo. “Técnica porque o argumento da
inserção parcial, da inserção unipolar e do aterramento, únicos elencados pelo INMETRO, não se sustentam mediante a uma simples análise. A inserção parcial, embora desconheça a ocorrência de casos em
que ela possa ter levado a acidentes sérios, poderia
ser facilmente eliminada mediante ao rebaixamento
dos contactos nas tomadas ou ainda o isolamento da
parte intermediaria do pino. A inserção unipolar somente acontece quando é utilizada a tomada de sobrepor, sendo totalmente eliminada a possibilidade
mediante o aumento mínimo do diâmetro da toma-

COMBA
TA A
COMBAT
MEDICINA
OCUP
ACIONAL
OCUPACIONAL
VIOLÊNCIA
Numa parceria com o SincoElétrico, a Astra
Assessoria Empresarial Ltda, empresa que iniciou
suas atividades há 30 anos prestando assessoria
em segurança do trabalho, atende agora os associados do sindicato nas questões relacionadas à medicina ocupacional através da realização de exames
médicos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho, mudança de função. Assessorando ainda na
realização do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional .
Em 2003, a Astra lançou no mercado seu
sistema de Gerenciamento Via Internet que trouxe
agilidade na emissão de documentos, sendo esta
uma enorme vantagem sentida imediatamente por
seus clientes. O Sistema Astra desde então, vem
sendo constantemente aprimorado, seguindo as alterações das exigências legais. A grande inovação
é que este aprimoramento não custa nada aos clientes, é disponibilizado sem custos adicionais ou
necessidade de aquisição de up grades. Isto é possível pois o grande diferencial da Astra é a assessoria em si, e não apenas o software utilizado como
ferramenta de RH nas empresas.
Sua sede abriga um Centro de Treinamento com
capacidade para 40 lugares, onde são realizados
cursos, palestras e outros eventos voltados ao meio
corporativo. Mais detalhes no site do SincoElétrico
ou pelo site www.astraassessoria.com.br.

astra

®

Ass. Trabalhista Empresarial Ltda.

da.” Para o presidente do SincoElétrico, o aterramento por certo é uma medida adequada no que diz respeito à segurança. “Porém de que adianta obrigar aos
milhões de domicílios brasileiros trocarem suas tomadas se estes não possuem o fio terra? Ainda assim
vale lembrar que a lei que obriga ao uso do aterramento somente irá abranger as edificações iniciadas
no terceiro quadrimestre de 2007, ficando ao largo os
cinqüenta e três milhões de domicílios brasileiros ou
os atuais quase noventa milhões de consumidores de
energia”, enfatiza Sprovieri.
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CONJUNTURA

SETOR SOFRE COM CAL
OTES
CALOTES
Inadimplência do setor de eletroeletrônicos é superior à média nacional
Diante da facilidade de compra no varejo, que
cada vez mais oferece opções ‘tentadoras’ de parcelamento, o setor de eletroeletrônicos vem apresentando indicadores de cheques sem fundos acima
da média nacional. Pesquisa realizada pela Telecheque, empresa de concessão de crédito no varejo, verificou que o indicador de cheques sem fundos no
setor em maio foi de 5,53%, superando em 103,31%
o índice nacional no mesmo período, que ficou na
casa de 2,72%.
Um dos fatores que contribuem para
a inadimplência com cheques no setor de
eletroeletrônicos é o valor do cheque transacionado. Em maio, a média das compras efetuadas no Brasil foi de R$ 144, enquanto o valor médio do segmento foi de R$ 190,28, superior em 32,14%.
Por dispor de produtos com valor de venda mais alto, a opção dos consumidores pelo parcelamento também tende a ser maior. No setor, as compras parceladas com cheques chegaram a representar 80,11% do total das transações

em maio, superando em 9,32% a média nacional de
73,28%. “Por este motivo, tanto os consumidores
como os lojistas devem ser cuidadosos na hora de
escolher a melhor forma para o fechamento do negócio, pois prazos muito longos proporcionam mais
chances para a inadimplência”, complementa José
Antônio Praxedes Neto, vice-presidente da Telecheque.
O estudo apontou que o percentual de fraudes
em cheques também é mais expressivo no setor de
eletroeletrônicos, e chegou a ser maior que 100%
em relação à média brasileira. Enquanto o indicador
nacional de fraudes foi de 0,16%, no setor este tipo
de problema representou 0,32% das transações.
“As lojas de eletroeletrônicos vendem produtos
com alto valor agregado e de fácil revenda, fatores
que acabam atraindo golpistas e estelionatários. Por isso, a atenção dos lojistas
quanto à procedência dos cheques e idoneidade do consumidor precisa ser redobrada neste setor”, afirma Praxedes.

TREINAMENTO

PROFIS
SIONAL A
TU
ALIZADO = EMPRESA RENTÁVEL
PROFISSIONAL
ATU
TUALIZADO
Desde março desde ano, o Sincoelétrico em parceria com a Fecomercio e a ESPM – Escola Superior
de Propaganda e Marketing, está promovendo o curso Intensivo de Gestão de Varejo que objetiva ampliar, organizar e aprofundar o conhecimento dos participantes sobre a gestão do negócio varejista, abordando modelos estratégicos, processos operacionais,
finanças no varejo e fator humano. Daniel Ramos, associado do sindicato e proprietário da empresa especializada em materiais elétricos e iluminação, Casa
Santa Efigênia, participou do Curso Intensivo de Gestão de Varejo que, segundo ele foi uma grande oportunidade que pretende repetir. “Escolhi a ESPM pela
procedência da instituição e pela parceria que o sindicato tem com ela”, revela o empresário.
No segmento em que atua, Ramos afirma que é
muito amplo e tem cliente para todo mundo, porém é
um mercado “muito ingrato, com muitos altos e baixos. Tem mês que conseguimos atingir a meta de fa-
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turamento dois dias antes do fechamento, mas do
mesmo jeito, tem mês que ‘não dá’. Isto atrapalha o
crescimento da empresa”, diz.
Segundo Ramos, a história da sua empresa deu
início como um empreendimento familiar visando o
consumidor de balcão como uma forma de ganhar dinheiro, “pura e simplesmente, vender como profissão”.
Com a inconstância do mercado, o crescimento da
empresa e os clientes cada vez mais exigentes, o
empresário do setor elétrico percebeu a necessidade
de se atualizar e modernizar seus sistemas de administração, estoque e gestão; contratou então consultores especializados e recorreu ao curso da ESPM para
se atualizar. “No curso tive a oportunidade de confirmar coisas que já adotava em minha loja e descobrir
também métodos que nem imaginava serem necessários para o bom andamento do meu negócio. Aprendi
muito, absorvi tudo o que podia e até já implantei alguns detalhes aprendidos, em minha loja. Acho que

eu, como gestor de uma empresa, tenho que estar
sempre atualizado, alinhado aos avanços tecnológicos dos novos processos de compra e venda, sistemas de gestão, organização de estoque, exposição,
entre outros que fazem a diferença”, afirma o proprietário da Casa Santa Efigência.
Com planos de expansão de seu negócio, o associado Daniel Ramos pretende abrir uma filial de sua
loja até o fim deste ano e mais duas em 2008. Para
conseguir organizar tudo e ter um controle total do
empreendimento, ele revela que fará cursos de controle de estoque, financeiro e também um de cálculo
de preço de compra e venda.
Além do Daniel, participaram do curso da ESPM:
Rodrigo César Coyado da A3 Eletro Comercial Ltda;
Paula Simplicio da Micromust do Brasil, Edson Ferreira de Souza da Cybelar Comércio e Indústria Ltda e
Roseli Anchieta Silveira – SincoElétrico.

