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EDITORIAL

A

A única solução é política

situação político institucional do Brasil é assustadora.
Precisamos de uma reforma política e administrativa
que dê maior representatividade ao parlamento, impeça
que o mesmo se transforme em um balcão de negócios em busca de
cargos e favores governamentais, e para tal é preciso a implantação
do voto distrital e da perda do mandato parlamentar, além do
impedimento de nova candidatura por uma ou duas legislaturas,
caso esse decida aceitar funções executivas. Também é preciso que
se limite drasticamente o número de ministérios e cargos de livre
provimento, além de restrições à criação de ministérios e cargos na
administração pública, tornando tal administração profissional e
impessoal.
Deve-se também alterar os critérios de escolha dos integrantes
dos tribunais superiores que devem ser indicados por órgãos
da magistratura e submetidos à sabatina no senado; já que não
temos um chefe de Estado e suas funções são exercidas pelo chefe
de governo, cujas atribuições são distintas e não raro colidentes,
assim como os dirigentes das empresas e órgãos públicos que devem
sair do próprio quadro ou preenchidos por pessoas do mercado
com aprovação dos conselhos de administração em que apenas o
presidente é indicado pelo acionista majoritário e aprovado pelos
demais integrantes, minimizando assim, a interferência do governo
nos assuntos do Estado.
Fazer essas reformas não é tarefa fácil com o sistema político
vigente, na verdade é uma tarefa quase impossível, e como dizia

"No Brasil, o
governo controla
quase metade da
economia, nomeia
e desnomeia"

um antigo industrial de origem italiana ao observar os dois filhos
discutindo no meio da fábrica: “qui bisogna un ditadore e sono io”!
Essa sensação acomete a todos nós, mas afinal, uma ditadura
é solução? Creio que não, porque não se pode escolher um ditador,
ele não tem prazo de validade, quando ele sai os descontentes se
implantam no poder e removem tudo que ele fez de bom e de ruim,
como o entulho autoritário e não raro, tudo fica pior.
De fato já vivemos uma ditadura, artigo publicado em O Estado
de São Paulo, no dia 28 de maio de autoria de um economista
russo e um cientista político americano, mostra que atualmente as
ditaduras chegam ao poder por eleições razoavelmente limpas e
cooptam os potenciais críticos via corrupção entre outros meios.
São milhares de cargos à disposição dos governantes; compra
votos do povo e dos parlamentares; indica os juízes das cortes
superiores; faz uma articulação política em bases vergonhosas;
governa por atos de força chamados de medidas provisórias,
impingindo a sua vontade goela a baixo de todos, enfim usa e
abusa da nação e do Estado como marionete do governo, quando
as duas funções deveriam ser absolutamente distintas.
Creio que a única saída é a política, pois fora da política não
há solução permanente. Temos uma plêiade de excelentes políticos
que precisam ser valorizados, tínhamos no parlamento, segundo
avaliação do “nunca antes neste país”, trezentos picaretas, que
talvez ainda lá estejam, alguns formando a chamada base aliada,
porém sobram outros trezentos, que por não serem de promessas
vãs e fáceis, não mereçam a visibilidade dos boquirrotos e
falastrões, mas são muitos os políticos sérios e honrados e creio
que sobre eles deva recair a responsabilidade de mudar o cenário
de caos político e institucional em que vivemos, conclamando
a sociedade a refletir sobre a verdade das questões e apontando
soluções verdadeiras para de fato mudar o país para melhor. Não
basta nos horários políticos falar das inconformidades, mas é
necessário mostra-las nuas e cruas a nação.
Creio que está na hora da fatia descente do parlamento colocar
a boca no trombone, escancarar as mazelas, a falta de princípios
éticos que está a nortear a política e governos. Creio que isso
poderia levar a uma grande mobilização e mudar a proa deste
país.
Sem uma mudança profunda e calcada em princípios da
ética, honestidade e impessoalidade, no trato da coisa pública,
continuaremos a viver em um país intercalado com inconsequentes
momentos de euforia e depressão.
- MARCO AURÉLIO SPROVIERI RODRIGUES
PRESIDENTE DO SINCOELÉTRICO
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REPRESENTAÇÃO

EM PAUTA
Presidente do SincoElétrico, Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues participou de inúmeras reuniões
representando as empresas que fazem parte da base de associados e filiados ao sindicato
A agenda de representações do presidente do SincoElétrico esteve tomada de compromissos junto a conselhos, grupos de trabalho,
reuniões de diretoria, entre outros, tanto em São Paulo como em outros estados. Um desses compromissos foi a participação na
11a reunião do Grupo de Trabalho Técnico Meio Ambiente (GTT-MA) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), que aconteceu no dia 08 de maio no Rio de Janeiro, onde foram debatidas questões relativas ao meio ambiente
e à sustentabilidade, alinhando as cadeias de negócios dos setores representados pela Confederação às novas regras do cenário
ambiental brasileiro. A eficiência hídrica e energética foi tema de destaque tratado na reunião do GTT-MA e demonstrou que
sociedade e para o meio ambiente, pode gerar oportunidades
de economia financeira para as empresas do comércio. “Para

Foto: CNC

o uso sustentável desses recursos, além de importantes para a

as empresas, é uma grande economia de recursos que podem
ser utilizados em outros investimentos”, afirmou o diretor da
CNC Marco Aurélio Sprovieri. Confira a agenda:

Abril
1 - Conselho Assuntos Tributários
13 - Coordenadoria da Capital
13 - Plenária Associação Comercial de São Paulo
14 - Logística Reversa ABINEE
23 - Reunião Diretoria SESC/SENAC
27 - Plenária Fecomercio
28 - Conselho Comércio Varejista
28 - Conselho Regional Senac
29 - AGO - Instituto São Paulo - Contra a Violência

Maio
4 - Reunião Grupo de Trabalho - DF
5 - Plenária Associação Comercial de São Paulo

Além de ocupar a presidência do SincoElétrico, Marco
Aurélio Sprovieri Rodrigues também representa o
setor varejista de material elétrico, eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, telefonia (fixa e móvel), informática,
telecomunicações e iluminação junto a outras
entidades do setor.

6 - Conselho de Assuntos Tributários

CONFIRA O MINI CURRÍCULO DO PRESIDENTE DA ENTIDADE:

8 - Reunião Grupo de Trabalho Técnico Meio Ambiente RJ

» PRESIDENTE

18 - Coordenadoria da Capital
21 - Reunião Diretoria CNC
25 - Grupo Inter Confederativo Empregador - GIEMP
25 - Plenária Fecomercio
26 - Reunião Organização Internacional de Trabalho – DF

SincoElétrico
       

» VICE-PRESIDENTE
Fecomercio – SP
Centro do Comércio do Estado
de São Paulo - CECOMERCIO

» DIRETOR

FALE CONOSCO
O SincoElétrico conta com a participação do
empresariado para buscar novas parcerias
Constantemente o SincoElétrico busca parcerias com empresas
prestadoras de serviços em áreas que acredita serem de interesse
e importância para o desenvolvimento dos setores que compõem
os segmentos de sua base de atuação. Para aprimorar ainda mais
a qualidade dessas parceiras e alinhá-las com as necessidades das
empresas desses setores, o SincoElétrico quer saber que tipo de
produto ou serviço o filiado espera do sindicato.
Fale com a gente, mande um e-mail servicos@sincoeletrico.com.br e
faça a sua sugestão.

Confederação Nacional do
Comércio – CNC
Viva o Centro
Associação Comercial de São
Paulo – ACSP

» REPRESENTANTE
CNC
Acordo Setorial de Logística
Reversa de Resíduos Sólidos
Comitê Técnico do Projeto
para Melhoria da Logística
Reversa de Resíduos Elétricos

e Eletrônicos
Comissão de Estudo Especial
de Bens Remanufaturados
Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial –
CONMETRO
Grupo Inter Confederativo
Empregador – GIEMP

» CONSELHEIRO
SENAC Nacional
SEBRAE – SP

» MEMBRO DOS CONSELHOS
Varejista
Assuntos Tributários
Administração
Varejista - Coordenadoria
Metropolitana
Assuntos Sindicais
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EMPRESAS

AVANÇO NECESSÁRIO
A regulamentação da terceirização do trabalho deverá proteger
os direitos do trabalhador
A terceirização do trabalho é uma realidade no Brasil há
muito tempo, porém até hoje sem regulamentação. Profissionais

não se livram dos custos da mão de obra, mas sim da administração
do pessoal que passa a ser da empresa contratada.

como jornalistas, seguranças, consultores, entre outros já estão

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços

acostumados a esse tipo de contratação, informal. O debate sobre

e Turismo (CNC) defende que a terceirização gera segurança

a terceirização foi aberto e vem resultando em muitas discussões,

para todos os envolvidos, de empresários a trabalhadores. Em

grupos contra e outros a favor. Independentemente de posição

entrevista à revista CNC Notícias, Laércio Oliveira, vice-presidente

política, o que está em jogo é a evolução das relações trabalhistas

da entidade e deputado federal (SD-SE), afirmou que o mais

no Brasil. Para Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues, presidente

importante no Projeto aprovado é a segurança jurídica que ele

do SincoElétrico, o projeto de lei PLC 30/2015 (PL 4330/2004),

proporciona. Para ele, um ambiente mais favorável à atividade

que regulamenta a terceirização representa um avanço. “Ao

terceirizada gera reflexos claramente positivos, não só no sentido de

contrário do que muitos propalam, o projeto irá retirar da

abrir as portas do mercado formal para milhares de trabalhadores,

precarização muitos trabalhadores que hoje nela atuam,

sem

mas também como uma força motriz para a ascensão econômica

formalização alguma. Não há nenhuma precarização do trabalho

e mercadológica de micros e pequenas empresas. “Isso acontece

na terceirização, pois as mesmas normas aplicáveis ao trabalho

na medida em que, ao prestarem serviços terceirizados, elas têm

direto serão aplicadas aos terceirizados”, diz. Ainda segundo

condições de se inserir em grandes cadeias produtivas, até então

Rodrigues, as empresas, por sua vez, ao contratar terceirizados,

inacessíveis a negócios de menor escala”, diz.

ENTENDA O PROJETO DA TERCEIRIZAÇÃO
TERCEIRIZAÇÃO: As empresas podem
contratar trabalhadores terceirizados em
qualquer ramo de atividade para execução
de qualquer tarefa, seja em atividade-fim ou
meio. Atualmente, a terceirização é permitida
somente em atividades de suporte, como limpeza,
segurança e conservação, nos termos da Súmula
331, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: A
fornecedora de mão de obra terceirizada e a
empresa contratante têm responsabilidade
solidária nas obrigações trabalhistas. Assim,
ambas podem responder judicialmente por
direitos trabalhistas não honrados.
FISCALIZAÇÃO: A contratante tem
obrigação de fiscalizar se a contratada está em dia
com salário, férias, vale-transporte, FGTS e outros
direitos trabalhistas.
SINDICALIZAÇÃO: Quando a terceirização
for entre empresas que pertençam à mesma
categoria econômica, os empregados da
contratada serão representados pelo mesmo
sindicato que representa os empregados da
contratante. Por meio de emenda, foi retirada do
texto a necessidade de observar os respectivos
acordos e convenções coletivas de trabalho.
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DIREITOS: Os trabalhadores terceirizados
têm direito às mesmas condições oferecidas
aos empregados da contratante: alimentação
em refeitórios, serviços de transporte,
atendimento médico ou ambulatorial,
cursos e treinamento, quando necessários.
SUBCONTRATAÇÃO: A empresa que fornece
mão de obra terceirizada pode subcontratar
trabalhadores de outra empresa em casos de
serviços técnicos altamente especializados e
se houver previsão contratual.
DEFICIENTES: As empresas terão que
contabilizar todos os empregados diretos
e terceirizados para calcular a cota de
funcionários com deficiência a serem
contratados, que hoje varia de 2% a 5%.
PREVIDÊNCIA: As fornecedoras de mão de
obra pagarão alíquota de 11% sobre a receita
bruta para a Previdência Social.
MULTA: Se as normas da lei forem
violadas, a empresa infratora estará sujeita
a multa igual ao valor mínimo estipulado
atualmente para inscrição na dívida ativa
da União (R$ 1 mil) por trabalhador
prejudicado.

“O projeto irá tirar da precarização trabalhadores
que nela atuam” – Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues

VEDAÇÃO: A contratante não pode usar os
trabalhadores terceirizados para tarefas distintas
das que estão previstas em contrato.
DOMÉSTICOS: A lei não vale para
trabalhadores domésticos. Emenda aprovada no
Plenário da Câmara também vedou a aplicação
para guardas portuários.
TRIBUTOS ANTECIPADOS: A empresa
que contrata os terceirizados deve recolher
antecipadamente parte dos tributos devidos pela
contratada (TST).
Fonte: Agência Senado
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MERCADO

SONY LANÇA TVS COM
PLATAFORMA ANDROID

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A Sony Brasil traz, em primeira mão para o país, a sua nova linha de televisores
que conta com a plataforma AndroidTV, possibilitando o uso de recursos do sistema
operacional do Google no equipamento. Essa inovação leva o conteúdo de um
smartphone para a tela da TV que, de forma totalmente conectada e inteligente,
torna o centro do entretenimento de uma casa muito mais interativo. As primeiras
Android TVs da Sony estarão disponíveis a partir deste mês. www.sony.com.br

KITCHENAID LANÇA
NOVO LIQUIDIFICADOR
Com cinco configurações de pulsar e triturar
gelo, motor exclusivo de uma peça, jarra em
formato de diamante livre de BPA, lâminas
de aço inoxidável e controles eletrônicos,
o novo liquidificador da KitchenAid conta
com o exclusivo sistema de diamante,
o Diamond Blending System que fornece o
mais moderno desempenho de mistura para:
agitar, picar, misturar, preparar purê e
liquefazer. Além disso, o Sensor Eletrônico
Intelli-Speed identifica, controla e ajusta a
potência ideal para o preparo de todos os
tipos de receita.O produto é vendido apenas
no modelo 220V.
www.kitchenaid.com.br

ELETROLAR SHOW:
INOVAÇÕES NA LINHA
MARROM E EM TI

TRAMONTINA ELETRIK LG G4 TRAZ
LANÇA LUMINÁRIA À CÂMERA DE 16MP
Sucessor do LG G3, o G4 tem como
PROVA DE EXPLOSÃO diferencial
suas ferramentas de câmera e
A empresa está disponibilizando no
mercado luminárias para ambientes onde
há presença de atmosferas explosivas. A
luminária LED é fabricada em liga de alumínio
copper-free e tem acabamento em pintura
eletrostática a pó com proteção à prova
de explosão. Em formato redondo e design
moderno, compõe-se de cinco conjuntos de
LED alimentados independentemente, com
130W de potência (aproximadamente 20.000
lumens).

entre as inovações estão a lente com abertura
F1.8, com um sensor que capta 80% mais
luz ao atingir o objeto a ser fotografado,
em comparação ao LG G3, o módulo de
configurações manuais, a câmera traseira
de 16MP e uma frontal de 8MP. Além disso,
o novo smartphone traz um design e uma
interface voltadas para a sensibilidade
humana (UX 4.0) e um formato levemente
curvado, que traz maior conforto ao usuário.
O LG G4 terá versões single e dual chip.

www.tramontina.com.br

www.lge.com/br

Representantes da indústria de TVs, DVDs
Players, Filmadoras, Som, Câmeras e DVD
Automotivo apresentam aos varejistas
suas mais recentes novidades no período
de 20 a 23 de julho, em São Paulo, durante
a Eletrolar Show. São produtos que
estarão nas lojas do varejo no segundo
semestre deste ano e que se caracterizam
por conexões sem fio, acesso à internet,
dispositivos cada vez mais compactos e
design slim. O encontro, que é realizado
há 10 anos, apresenta antecipadamente ao
varejo as principais novidades da indústria
de eletrônicos, TI, eletrodomésticos das
linhas branca e marrom, portáteis,
celulares, móveis e utilidades domésticas.
Eletrolar Show 2015
20 a 23 de julho de 2015 - 10h às 22h
Transamérica Expo Center – São Paulo
www.eletrolarshow.com.br
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VAREJO

MUITO ALÉM DA

SACOLINHA
A sacola plástica usada para o transporte de compras voltou a ser notícia
em São Paulo e mais uma vez, o varejo tem que se adequar à legislação

Foto: Divulgação

Ela é motivo de muita, mas muita
discussão. A sacola plástica já foi banida,
voltou e agora é alvo de nova ação
da prefeitura de São Paulo que busca
formas de regular seu uso, composição e
descarte no lixo urbano. A Lei no 15 374
não é nova, ela foi sancionada em 2011
e na época proibia a distribuição das
sacolas plásticas em estabelecimentos
comerciais e ficou suspensa até 2014,
em função de inúmeras ações movidas
na justiça paulista e agora, em 2015,
sofreu modificações e entrou em vigor.

“O ideal seria que a lei produzisse efeitos 180
dias após a assinatura” –
Álvaro Furtado, presidente do Sincovaga

A atual gestão da prefeitura adotou
um modelo de sacolas bioplásticas
compostas por, no mínimo 51% de
matéria-prima proveniente de fontes
renováveis. Além disso, o novo padrão
de embalagem é cerca de 40% maior do
que sua antecessora. A outra mudança
é que o varejo deve oferecer duas cores
de sacolinha: verde e cinza, sendo a
primeira para o descarte de lixo seco
e reciclável e a segunda para resíduos
orgânicos ou não recicláveis. A razão
para isso está no fato de que a prefeitura
quer estimular a coleta seletiva.

Porém, nem todos os bairros da capital
dispõem desse serviço. Segundo Júlia
Moreno Lara, assessora de gabinete
na Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana (Amlurb), o serviço de coleta
seletiva atende 86 dos 96 distritos da
cidade. “A coleta será universalizada no
município de São Paulo no decorrer de
2016. O munícipe que ainda não possui
o serviço de coleta seletiva na sua rua
poderá levar seus resíduos secos a um
Ecoponto, Ponto de Entrega Voluntária
ou Cooperativa”, comenta a assessora.
A questão é polêmica porque envolve
aspectos que vão do social, ambiental,
econômico e sanitário. Álvaro Furtado,
presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Gêneros Alimentícios do
Estado de São Paulo (Sincovaga), diz que
em virtude de representar uma prática
ecologicamente correta, colaborando
para o meio ambiente sustentável, assim
como de educação ambiental, já que a
população será estimulada a separar
os resíduos, o Sincovaga é favorável
à adoção da sacola plástica “verde”.
“Entretanto, a prefeitura deveria ter
sido mais cautelosa, dando mais tempo
para que as empresas se adequassem
tanto as supermercadistas quanto as
fornecedoras das sacolas, que não
tinham matéria-prima suficiente, assim
como os consumidores, que ainda têm
dúvidas a respeito. O ideal seria uma
campanha de conscientização meses
antes do início da implantação da
medida, da fiscalização e das pesadas
multas”, diz. Para Furtado, o prazo
para adequação dos estabelecimentos
à nova regra foi exíguo. “O ideal seria
que a lei produzisse efeitos 180 dias
após a assinatura, período em que
poderia ocorrer a fiscalização de caráter
orientador”, comenta.
O valor da multa a ser aplicada, de
acordo com o Decreto, pode variar de

R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2
milhões (dois milhões de reais), segundo
o grau de dano ao meio ambiente.

Novas velhas regras
A falta de uma política pública
relacionada
ao
lixo
urbano,
de
campanhas de conscientização e coleta
seletiva adequada são questões que
esbarram nas tentativas de reduzir o
descarte de lixo no meio ambiente. Para
Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues,
presidente do SincoElétrico, o que
existe é um amontoado de leis e normas
que visam obrigar a sociedade a fazer
algo que sequer sabe o porquê e como
proceder. “Onde estão as usinas de
compostagem, os incineradores de
lixo e outras alternativas? O lixo pode
ser rentável, por que não explorar
essa fonte que é monopólio do Estado?
Ao realizar uma campanha de como
separar e acondicionar o lixo - e isso não
redundar em mais um ônus a sociedade
e sim um bônus -, com coletas seletivas
em períodos pré determinados e com
transparência para que a sociedade
vislumbre seus efeitos, e ainda propiciar
que negócios se formem a partir dos
resíduos produzidos pela sociedade”,
reforça.
A nova sacola também chega
pesando mais no bolso do empresário.
Segundo Cristiane Cortez, assessora
do Conselho de Sustentabilidade da
FecomercioSP, a nova sacola é mais
cara, porque para a maioria dos
estabelecimentos comerciais é maior
do que a sacola usada anteriormente.
“Haja vista, por exemplo, o tamanho que
os supermercados, farmácias, livrarias,
e outros usavam; tem maior gramatura
e a matéria-prima também é mais cara.
Além disso, também segue a natural lei
da oferta e procura”, comenta.
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ENTREVISTA

Na direção certa
A Andra Materiais Elétricos investe continuamente no atendimento especializado, na logística de
distribuição e aposta em seu pioneirismo no setor para seguir sua trajetória de sucesso
Criatividade e pioneirismo são marcas
registradas de uma empresa que já nasceu

e educacional CEEB, Centro Educacional
Eurípedes Barsanulfo. Confira:

ousada, em 1976. A Andra Materiais
Elétricos abriu suas portas com o objetivo de
oferecer ao mercado a melhor estrutura de
comercialização e distribuição de materiais
elétricos do Brasil. Fato que, ano após ano,
se confirma e consolida. Hoje, a Andra conta
com nove unidades distribuídas entre São
Paulo, Santos, Curitiba e Santa Catarina,
além de um centro de distribuição localizado
em Guarulhos. Como diferencial, a empresa
oferece consultoria técnica em todas as
unidades.
O portfólio da Andra conta com mais
de 40 mil itens e dentre as categorias
trabalhadas se destacam: materiais elétricos,
iluminação, fios e cabos, infraestrutura e
automação. “Trabalhamos com os melhores
fabricantes do país, o que nos permite
manter em catálogo mais de 40 mil itens”,
comenta Carlos Rodrigues, diretor geral
da Andra Materiais Elétricos. Rodrigues
ainda acrescenta que o DNA da empresa
vem de toda a linha de cabos de baixa e alta
tensão, cabos de alumínio, cabos chatos
(ponte rolante), cabos de controle, cabos
afumex e materiais elétricos, especialmente
iluminação,

um

segmento

de

grande

importância para o varejo.
Em

entrevista

ao

Informativo

SincoElétrico, Carlos Rodrigues fala também

Foto: Divulgação

sobre o apoio da empresa ao projeto social

SincoElétrico: Qual a receita de sucesso
da Andra?
Carlos Rodrigues: Estamos sempre
atentos às necessidades do mercado, fizemos
da criatividade e do pioneirismo ferramentas
que nos colocaram numa posição de
referência, trazendo-nos o reconhecimento
por parte de clientes, fornecedores e da
própria concorrência. Além disso, oferecemos
atendimento especializado em todas as nossas
nove unidades, com consultoria técnica que
agiliza e qualifica o nosso atendimento.
SincoElétrico: Quais resultados
empresa busca em 2015?

a

Carlos Rodrigues: Nossa filial mais
nova fica em Santos e vai muito bem,
batendo recordes diários de vendas, por
isso nos sentimos a vontade em dizer que
apesar a turbulência econômica temos boas
perspectivas para nosso mercado. Em 2014
registramos crescimento da ordem de 6%,
em relação a 2013. Em 2015 esperamos
ao menos repetir os 6% do ano passado. É
verdade que a venda corporativa sofreu
uma queda, aquela venda para indústria,
construção civil e também para estatais. A
venda direta ao consumidor está se mantendo
estável. Pela nossa experiência acreditamos
que esse volume de vendas perdido irá se

"Estamos sempre atentos às
necessidades do mercado,
fizemos da criatividade e do
pioneirismo ferramentas que
nos colocaram numa posição
de referência, trazendo-nos o
reconhecimento por parte de
clientes, fornecedores e da
própria concorrência."

recuperar a partir do segundo semestre.
SincoElétrico: O que é o projeto CEEB.
Qual sua importância para a Andra?
Carlos Rodrigues: Para a Andra
certamente este é um dos elementos
que reafirma o seu compromisso junto
à sociedade. Temos orgulho de apoiar
e participar do projeto CEEB, Centro
Educacional Eurípedes Barsanulfo. Este
é um projeto social e educacional sem fins
lucrativos, políticos ou religiosos, que oferece
educação integral gratuita, voltada ao
desenvolvimento humano, para crianças em
situação de extrema pobreza e risco social na
cidade de Santa Inês, Maranhão. Fundado
em 2009, o projeto nasceu do ímpeto de criar
uma escola transformadora num contexto
totalmente desfavorecido, trabalhando num
dos corações da desigualdade social no
Brasil.
SincoElétrico: A empresa pretende
investir em comércio eletrônico?
Como vê esse canal de vendas?
Carlos Rodrigues: Sim, com certeza existe
um projeto de investimento em e-commerce.
A Andra  preza pelo relacionamento com seus
clientes e muitas das nossas vendas requerem
consultoria técnica. Também sabemos que
hoje os consumidores usam cada vez mais
os smartphones e tablets para consultar
informações de produtos, comparar preços
e, por fim, comprar. Estamos atentos a esse
movimento de mercado.
SincoElétrico: O mercado pode esperar
novidades da Andra? Há projetos de
crescimento da empresa?
Carlos Rodrigues: Sim, teremos novidades.
Entre o segundo semestre deste ano e o
primeiro de 2016 devemos inaugurar mais
duas lojas em São Paulo. Uma delas já está,
inclusive, em processo de reforma.

Carlos Rodrigues, diretor geral da Andra
Materiais Elétricos

Andra Materiais Elétricos
www.andra.com.br
www.facebook.com/eletricaAndra
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GESTÃO

MAIS PERTO
DO CLIENTE

Febre no Brasil, o aplicativo WhatsApp assume funções corporativas,
estreitando relacionamento e melhorando a comunicação com o cliente
O WhatsApp acaba de atingir a marca

onde compramos, resolverem enviar “zaps”

vejo necessidade de adotar o WhatsApp”, diz.

de 800 milhões de usuários ativos. Quem dá

aos clientes indiscriminadamente. Vão apenas

a notícia é o próprio Jan Koum, presidente

incomodar até serem bloqueadas. Portanto,

executivo da empresa que divulgou os números

é imprescindível pedir permissão e focar nos

Implantação do serviço
demanda controle

em sua página no Facebook. Em janeiro deste

clientes que são mais frequentes, com quem a

Não basta abrir o canal é preciso planejar

ano eram 700 milhões de usuários ativos,

marca se relaciona de verdade”, indica Ana

como ele funcionará e quem serão os responsáveis

ou seja, 14% de crescimento em apenas cinco

Vecchi.

por ele. Velocidade e agilidade nas informações

Segundo Sílvio Tanabe, consultor em

meses. Koum ainda destacou que diariamente
bilhões de mensagens. Das conversas informais
para a comunicação corporativa foi questão de
tempo. A ferramenta vem sendo utilizada por

marketing

digital,

existem

plataformas

Foto: Divulgação

a plataforma é o caminho pelo qual passam 30

são características que se espera de um
atendimento online, além disso, é preciso tomar
muito cuidado com o quê e como se escreve para
o cliente. “Erros de comunicação e até mesmo o
fato de um colaborador escrever o que não deve

empresas que querem, através dela, estreitar e

a um cliente pode resultar em imagem negativa

agilizar sua comunicação com clientes, seja por

da empresa, por isso é importante definir critérios
Foto: Divulgação

meio de um serviço de atendimento ao cliente,
pela criação de grupos de clientes e até mesmo
para comunicação com seu cliente interno, ou
seja, a equipe.
Segundo Ana Vecchi, consultora de varejo
e diretora da Vecchi Ancona Inteligência
Estratégica, a plataforma pode ser usada

8

pelas empresas para manter a equipe mais

“Antes de implantar a plataforma na empresa é
preciso criar um código de conduta”, Sílvio Tanabe

“É preciso entender o
perfil do cliente para
saber o momento
mais adequado
para encaminhar as
mensagens”

especializadas em atendimento ao cliente via

integrada em tempo real, além de ser possível

sobretudo, ser ágil no atendimento. “É preciso

comunicar ações, novidades e até situações ou

ter um código de conduta e sempre contar com

e responsabilidades, quem poderá fazer uso

imprevistos para que os líderes possam definir

a aprovação da pessoa contatada. Também é

da ferramenta, além do controle do mailing de

procedimentos. Já no caso da comunicação

preciso entender o perfil para saber o momento

clientes que serão contatados”, orienta Ana Vecchi.

com clientes o WhatsApp tem sido utilizado

mais adequado para encaminhar as mensagens

A consultora ainda reforça que a comunicação,

para comunicar promoções, liquidações, fazer

para evitar ser invasivo, inconveniente e chato”,

no caso das empresas, deve se restringir a

convites, entre outros.

reforça. Segundo o consultor, para as empresas,

assuntos comerciais, que digam respeito apenas

Entretanto a consultora alerta que é

o WhatsApp é mais um canal de atendimento

à marca e aos pontos de venda. “Nunca enviar

importante enviar uma primeira mensagem

que envolve custos, treinamento e, sobretudo, o

nada pessoal, piadas, comentários, vídeos,

perguntando se os clientes aceitam ou

compromisso de satisfação. “Então a empresa

entre outros. Outro cuidado importante é com a

autorizam o recebimento dessas mensagens.

deve estudar se há demanda para esse tipo de

linguagem e a abordagem adotadas. Elas devem

“Se a empresa não fizer isso, a comunicação

atendimento, ou os canais tradicionais utilizados

ser pré-definidas para que não se torne algo muito

torna-se invasiva. Imagine se todas as lojas

estão sendo satisfatórios. Se for este o caso, não

pessoal ou o oposto, distante.

Whats App. “Uma recomendação importante
também é em relação ao treinamento dos
atendentes. Por isso uma dica é aproveitar
a experiência dos atendentes de chat online
pois há muitas semelhanças entre os canais”,
diz. Para ele antes de implantar o serviço, a
empresa precisa definir um código de conduta
que respeite a privacidade das pessoas e,

“Cliente deve ser consultado antes de começar a
receber mensagens da empresa”, Ana Vecchi
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JURÍDICO

CERTIFICADO DIGITAL

N

o intuito de garantir a segurança das informações prestadas ao governo pelos
contribuintes, desde meados de 1999 discutia-se a ideia de criar um sistema de

infraestrutura de chaves públicas, decorrendo daí a publicação do Decreto 3.505 em junho

Foto: Divulgação

Por Malaquias Oliveira Filho

de 2000, que instituiu a “Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal” e a criação do Comitê Gestor da Segurança da Informação e
outros órgãos de inteligência, com viés científico-tecnológico e de segurança.

"A certificação digital reduz burocracias, custos,
tempo e aumenta a segurança da informação"
Entretanto, a Medida Provisória 2200-2 de agosto de 2001, instituiu a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), com o objetivo de garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica dos documentos em formato eletrônico e atribuiu a função
de autoridade gestora das políticas de realização de transações eletrônicas seguras com
certificados digitais, ao Comitê Gestor ICP-Brasil, vinculando-o à Casa Civil da presidência

Malaquias Oliveira Filho é coordenador de tributos
do Cabanellos Schuh Advogados Associados

da República, compondo-o com setores interessados representativos da sociedade civil e
demais representantes dos órgãos designados pela presidência da República, dada à sua importância e relevância nacional.
Inúmeros foram os atos legais publicados desde então, com o fim de disciplinar as políticas de segurança, emissão,
renovação e revogação de certificados digitais, padronizando layouts e procedimentos tecnológicos.
Certamente a certificação digital evoluiu para outras aplicações, como ocorre na identificação de pessoas em projetos
de segurança pública de alguns estados; na identificação de pessoas no novo modelo de passaporte; e nos tribunais, onde é
possível aos advogados acessar eletronicamente processos digitais.

NF-E

Sua finalidade restringe-se ao ambiente de emissão de notas fiscais eletrônicas, e é
direcionado normalmente ao setor de faturamento das empresas.

E-CNPJ

OS TIPOS DE CERTIFICADOS ATUALMENTE À
DISPOSIÇÃO SÃO:

Permite o acesso eletrônico ao ambiente da pessoa jurídica titular, bem como ao de
outras pessoas físicas e jurídicas, desde que autorizada por procuração eletrônica. Por
seu acesso amplo ao acervo eletrônico da empresa e dos outorgantes de procuração
eletrônica, recomenda-se mantê-lo em poder da alta administração, preservando-se
o sigilo.
É o tipo de certificado voltado às pessoas físicas, cuja finalidade de acesso é ampla
como o e-CNPJ, porém o e-CPF preserva a pessoa física que deseja maior sigilo
de seu ambiente eletrônico.

•

Permite ainda, como representante legal, acessar a base de dados da pessoa
jurídica vinculada ao titular, bem como o ambiente de outras pessoas físicas ou
jurídicas como procurador eletrônico, de modo que o titular do certificado digital
tem em suas mãos um importante recurso para monitorar o cumprimento das
obrigações tributárias de sua pessoa física, de sua empresa ou daqueles cujos
poderes lhes permitiram representar.

E-CPF

•

•

Os modelos A-1 e A-3, diferem entre si na forma de armazenamento e prazo de
renovação. Enquanto o A-1 é armazenado no computador, é renovado anualmente
e, perde-se pela eventual formatação da máquina, o A-3 é armazenado em midia
a parte, seja token ou cartão magnético, é renovado a cada três anos, existindo
obrigações contábeis e de comércio exterior, entre outras, que somente se
assinam com ele.

A utilização da certificação
digital proporciona:

1

Reduzir burocracias na transmissão
e acesso às informações transmitidas
aos entes governamentais;

2

Reduzir custos e tempo de
deslocamentos, pelos facilitadores
online de obtenção de cópias
das obrigações e processos
transmitidos;

3

Aumentar a segurança pela
criptografia de dados, em função
da prática pré-existente da
sociedade em geral, de assinar e
utilizar documentos eletrônicos;

4

Realizar cruzamento de informações
financeiras e tributárias;

5

Assinar eletronicamente documentos
perante o sistema financeiro e
bancário de pagamentos;

6

Facilitar a comunicação das
autoridades com os contribuintes
e demais interessados, pela via
“domicílio eletrônico”.
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PRODUTOS E SERVIÇOS

PARCERIAS
Clube de Compras
Compra Certa entra para o time e agora associados e filiados ao SincoElétrico
podem adquirir produtos de qualidade com preços especiais
Criado em 1988, como modelo de vendas porta a porta para disponibilizar produtos Brastemp e Consul àqueles que não tinham acesso
aos grandes centros urbanos e também às lojas especializadas, o Compra Certa evoluiu com o mercado, e hoje é um clube exclusivo de
Compras on-line com entrega de produtos para todas as regiões do Brasil. “O Compra Certa é um Clube de Compras da Whirlpool (dona
das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid) e oferece produtos de nossas marcas e de marcas parceiras, tais como Nespresso, Walita,
Semp Toshiba, Sony, entre outros”, explica Helton Cavalcanti, consultor de relacionamento da Ability Trade Marketing. O Compra Certa
oferece aos associados e filiados ao SincoElétrico produtos com descontos de até 30%, entrega em todo o Brasil, entre outros.

Tecnologia da Informação
Equipe de tecnologia da GDY Informática está pronta para atender às necessidades
de nossas empresas
Com foco em Tecnologia da Informação, Consultoria Fiscal e de Gestão de Negócios, desenvolvendo e implantando ERP´s (Software
de Gestão Integrado), a GDY Informática Empresarial também chega para integrar o rol de parceiros do SincoElétrico. A empresa
disponibiliza produtos (ERP) próprios e também é representante de produto (ERP) de reconhecimento Internacional (SAP Business One).
“Nosso diferencial é o conhecimento de regras de negócios dos vários segmentos e clientes conquistados ao longo de 24 anos de atuação”,
diz Ricardo Godoy da GDY Informática Empresarial. Godoy ainda diz que os associados e filiados ao SincoElétrico podem contar
com cooperação técnica da empresa relacionada à procedimentos fiscais relativos ao ICMS - especialmente ao regime de Substituição
Tributária (ST). “Além disso, oferecemos plantão de dúvidas e trabalhos voltados ao Ressarcimento de Impostos ICMS-ST (Portaria CAT
17/99), bem como Sistema de Gestão com foco em varejo; PDV - Emissor de Cupom Fiscal (PAF/SAT/NFCe)”, completa.

CONHEÇA NOSSOS PARCEIROS
O SincoElétrico busca, periodicamente, parcerias com companhias nas mais diversas áreas de interesse corporativo para atender as
necessidades de gestão das empresas representadas pela entidade. Em nossa relação de parcerias o empresário encontra serviços nas áreas:

Assessoria Jurídica

Recuperação de Crédito

Veículos

Laboratórios

Clube de compras

Sistema de Informações Comerciais

Educacional

Previdência Associativa

Sala de Treinamento

Assistência Odontológica

Lazer

Assistência Médica

Medicina e Segurança do Trabalho

Para saber mais sobre as empresas que são parceiras do SincoElétrico entre
em contato conosco: (11) 3333 8377 ou acesse o site: www.sincoeletrico.com.br

