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EDITORIAL

Incompetência indisfarçável

O

s jornais de ontem traziam a notícia que o governo havia
abandonado a ideia de recriar a CPMF, já os de hoje trazem
a notícia que de o mesmo pretende elevar a carga tributária
para fazer frente ao déficit orçamentário.
A manobra revela o grau de competência do governo que ante ao aumento
dos gastos busca aumentar a receita, arrochando ainda mais a sociedade, o
setor produtivo que se desdobra em malabarismos para fazer frente à crise em
que vivemos.
Aumentando a carga tributária, teremos um aumento de custo dos bens e
serviços, com impacto inflacionário fazendo com que a economia fique ainda
mais lenta, cresça o desemprego ante as dificuldades das atividades produtivas.
A solução proposta faz parte do jeito brilhante de governar “lulo petista”: se
não dá para ganhar mais se rouba mais e assim pretende assaltar o contribuinte
mais uma vez.

“A solução proposta faz parte do jeito
brilhante de governar “lulo petista”:
se não dá para ganhar mais se rouba
mais e assim pretende assaltar o
contribuinte mais uma vez.”
Não se cogita em reduzir o tamanho do Estado, os gastos absurdos com
ministérios inúteis, os 22 mil cargos comissionados, também chamados de
cargos de confiança. Vale lembrar que o presidente dos Estados Unidos da
América tem 500 cargos de livre provimento, confiança; enquanto o Brasil tem
22 mil. Haja gente de confiança neste Brasil varonil!
Estes cargos servem para o governo petista abrigar os trabalhadores que
nunca trabalharam e para a articulação politica do governo nomear, ou
melhor, comprar o apoio de parlamentares da base alienada. A desfaçatez é tão
grande que os jornais revelam a missão do vice-presidente de negociar apoios
no congresso via a liberação de emendas parlamentares e a concessão de cargos,
de forma escancarada como critério normal de governo. Assim as emendas não
são liberadas pela necessidade ou pela geração de efeitos positivos a sociedade.
São liberadas unicamente pelo critério político, assim como as nomeações que
não tem critério técnico ou de competência, é só para que o nomeado tenha
acesso ao “butim” de dele se locuplete.
A revista Veja trouxe em artigo de Roberto Pompeu de Toledo a revelação
que dois navios sonda foram encomendados pela Petrobras em 2006, sem
licitação, sem aprovação da diretoria e do Conselho, à época presidido pela
senhora Dilma Rousseff, ao custo de 500 milhões de dólares, o primeiro para

realizar perfurações em Angola, e 600 milhões, o segundo para a mesma
tarefa no golfo do México. Nenhum dos dois achou uma gota de óleo e foram
encostados. Porém, o mais curioso é que quem intermediou a compra foi o
diretor Cerveró e o tal Fernando Baiano e ninguém soube de nada nem o
presidente Gabrielli, nem a presidente do Conselho, senhora Dilma. Uma
administração em que um bilhão de dólares é gasto e ninguém sabe de nada!! É
a famosa administração Conceição; “ninguém sabe ninguém viu”.
Consumado o maior assalto da história, ainda faltando o BNDES, e outras
estatais arruinadas, não cogita em nenhum momento a inabalável gestora
da nação a realizar um drástico corte de gastos improdutivos, reduzindo os
milhares de “chupins” comissionados, os ministérios inócuos que sequer alguém
sabe o nome do ministro, privatizar, fechar algumas das dezenas de estatais,
meros cabides de emprego para fomentar a corrupção.
Todos sabemos que a competência e a inteligência tem limites, posso ter
competência para pilotar um Cesna ou Paulistinha, isso não me gabarita para
pilotar um Airbus A330, porém a incompetência e boçalidade não conhece
limites, porque não tem como avaliar as condições. O país está sendo pilotado
por alguém que sabe andar de bicicleta, mas se aventura em um pilotar
um A330, em plena rota descendente, sem ter ideia de como estabiliza-lo e
conclamando a tripulação a prosseguir no serviço de bordo, para poder culpar
a comissária pelo desastre inevitável.

- MARCO AURÉLIO SPROVIERI RODRIGUES
PRESIDENTE DO SINCOELÉTRICO

Esta publicação é destinada a proprietários e demais profissionais das empresas varejistas e atacadistas de material elétrico
e aparelhos eletrodomésticos do Estado de São Paulo. Os artigos assinados não refletem necessariamente a opinião do SincoElétrico.
Diretoria: Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues, Manoel Coyado Reverte, Ubirajara José Pasquoto, Carlos Ferreira Rodrigues, Silvio Moreira Barboza
e Joaquim Carlos Martins; Conselho Fiscal: Valdo Moreira de Moraes, Virgilio Cansino Gil, Wildman Rojas de Carvalho, Felipe Gannam Bernaba
Abduch, Sergio Monteiro Caemo e Sylvio Rodrigues Covas Junior; Delegados Representantes junto a Fecomercio-SP: Marco Aurélio Sprovieri
Rodrigues e Abduch Bernaba Jorge; Gerente Executiva: Roseli Anchieta Silveira; Editora e jornalista reponsável: Adriana Bruno(MTB 26 109)
adriana.reportagem@gmail.com Projeto Gráfico: Alfaiataria Digital.
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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

Junho
Dia 08
Dia 15
Dia 16
Dia 23
Dia 25
Dia 29
Dia 30

Plenária Associação Comercial de São Paulo
Coordenadoria da Capital
Acordo Setorial ABINEE
Reunião Diretoria SincoElétrico
Reunião Diretoria CNC
Conselho de Representantes
Conselho Regional Senac

Foto: Carolina Braga

Mais uma vez, 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. Dentre
eles, destacamos as reuniões de diretoria no SincoElétrico e também a participação do presidente do sindicado tanto nas
plenárias da Associação Comercial de São Paulo como em reunião no Ministério do Meio Ambiente (MMA), no Distrito
Federal. Confira a agenda de representações do presidente durante os meses de junho, julho e agosto.

Julho
Dia 07

Reunião no Ministério do Meio Ambiente DF

Dia 15

Reunião Diretoria SincoElétrico

Dia 20 Plenária Associação Comercial de São Paulo
Dia 22

Reunião Green Mind

Dia 23

Reunião Diretoria CNC

Dia 28 Conselho Regional Senac

Agosto
Dia 03

Plenária Associação Comercial de São Paulo

Dia 05

Reunião Logística Reversa

Dia 05

Conselho Assuntos Tributários

Dia 11

Negociação Coletiva

Dia 19

Assembleia Geral Extraordinária – SincoElétrico

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.

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.

CONFIRA O MINI CURRÍCULO DO PRESIDENTE DA ENTIDADE:
» PRESIDENTE
SincoElétrico
       

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

» DIRETOR
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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Foto: Divulgação

MERCADO
ELETRODOMÉSTICOS

MAIOR CAPACIDADE

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A marca Brastemp inaugura sua presença no segmento de lavadoras de alta capacidade
com um produto que traz ciclos especiais que cuidam de diferentes tipos de tecido e edredons.
A nova Brastemp 15kg, primeiro produto lançado após o reposicionamento da marca, vai
além da limpeza tradicional e entrega mais proteção às roupas por meio de funcionalidades
inéditas como o enxágue antialérgico que remove até 4 vezes mais sabão do que o enxágue
normal. A lavadora, que é produzida em uma nova linha criada especialmente para ela na
planta da Whirlpool, em Rio Claro.
www.brastemp.com.br

ELETROPORTÁTEIS

ILUMINAÇÃO

CELULARES

A Arno acaba de lançar a nova linha
ventiladores Silence Force, com quatro
produtos que oferecem potência e baixo ruído.
O desenho da grade é inspirado em turbina de
avião e conta com exclusiva Power Zone, (uma
área concentrada de máximo vento). O desenho
aliado ao novo motor, 55% mais forte e às seis
pás garantem a superioridade dos produtos. O
Silence Force apresenta velocidades que vão do
vento moderado à turbo silencio.

A Lorenzetti amplia sua gama de produtos
no segmento de iluminação e apresenta 12
modelos de lâmpadas LED, que acabam de
chegar ao mercado. Destaque para o modelo
A60 (da foto) disponível em 7W, ideal
para substituir lâmpadas incandescentes
e eletrônicas. Pode ser usado em diversos
ambientes comerciais e residenciais, ideal
para aplicação em luminárias decorativas
e spots. Uso em hotéis, lojas, restaurantes,
entre outros estabelecimentos.

A Motorola apresenta ao mercado duas
novas edições da família Moto X: Moto X Play,
que conta com bateria com duração de até 36
horas e tratamento repelente à água, além de
ser ideal para quem curte jogos, streaming e
múltiplas tarefas. Já o Moto X Style é ideal
para quem busca maior desempenho, design
e opções de acabamentos únicos. O Moto X
Style ainda conta com câmera de 21 MP e
câmera frontal grande-angular de 5 MP e
com flash.

www.arno.com.br

www.lorenzetti.com.br

www.motorola.com.br

POTÊNCIA E BAIXO
RUÍDO

PORTFÓLIO AMPLIADO NOVAS EDIÇÕES

Oito dicas de um especialista para vender mais na crise
Por João Carlos Zicard, sócio-fundador da Zicard – The Trade Marketing Agency
O mercado é altamente competitivo, por isso as empresas têm que oferecer exatamente o que os clientes valorizam. Confira oito dicas para
conseguir sucesso de vendas, mesmo neste período conturbado da economia nacional:
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Conheça seu consumidor e coloque à sua disposição produtos e serviços que ele considere relevantes e essenciais.
Identifique seu consumidor no ato da compra e o premie por escolher sua loja. O Movimento por um Futebol Melhor já faz isso há dois anos!
Conhecendo a “cesta” de compra média do consumidor, alie-se às indústrias e conceda descontos ou pontos em busca de fidelidade.
Crie meios de se comunicar com seus consumidores, site, aplicativos, redes sociais etc., e ouça o que eles têm a dizer.
Oferta precisa ser verdadeira, não existe mais consumidor desatento.
Se seu concorrente é maior do que você seja melhor do que ele!
Nada vence uma boa experiência de compra e um bom atendimento! A concorrência pode fazer promoção que não levará seu cliente!
É muito mais barato e muito mais seguro para seu negócio manter o cliente de hoje do que investir na conquista de um eventual novo cliente
amanhã!

INFOSINCO - EDIÇÃO 33 - SETEMBRO/OUTUBRO - 2015

VAREJO

UM NOVO CÓDIGO
PARA UM NOVO COMÉRCIO

O Projeto de Lei nº 1.572, de 2011, visa modernizar a legislação comercial
brasileira, atualizando as normas que regulam as relações interempresariais
vida das empresas e dos empresários,
que terão à disposição uma legislação

de suas disposições revogadas quando

abrangente, clara e congruente, com

o Código Civil brasileiro foi aprovado,

normas

em 2002, pela Lei nº 10.406/2002.

facilitando

O

de

boa
a

qualidade

sua

técnica,

aplicação.

“Isso

Projeto de Lei nº 1.572, de 2011, do

gera

deputado

tranquilidade no mundo dos negócios,

Vicente

Cândido

(PT-SP),

estabilidade

jurídica

e

maior

visa modernizar a legislação comercial

envolvendo,

brasileira, o que envolve

uma melhor

segurança nos investimentos. Apenas

disciplina sobre empresa, sociedades

para dar dois exemplos, a constituição

empresárias, seus direitos e obrigações,

e o funcionamento de uma sociedade

contratos comerciais, títulos de crédito e

limitada será regida basicamente pelo

outras matérias, inclusive agronegócio e

seu contrato social, sem as interferências

direito comercial marítimo. “Em resumo,

burocráticas que hoje existem no Código

em

consequência,

afirmação é de Marcelo Melo Barreto de
Araujo, para ele, pretende-se, portanto,
nova sistematização de normas de
natureza comercial, o que não acontece
desde os tempos do Império. “Essa
demanda, que não é só do comércio,
mas de toda a sociedade, motivou a
criação de um grupo de trabalho, no
Foto: Carolina Braga

O Código Comercial em vigência no
Brasil data de 1850 e teve grande parte

Civil”, diz.
Uma inovação importante é que o

“O novo Código
Comercial irá permitir
que o empresário
individual institua um
patrimônio em separado,
distinto do geral”

empresário individual poderá instituir
um patrimônio em separado, distinto
do seu patrimônio geral, ficando aquele
como garantia de suas obrigações sociais.
Assim sendo, poderá esse empresário

teremos, a partir de agora, princípios
definidores

do

Direito

Foto: Carolina Braga

atuar no comércio sem se sujeitar a

Comercial,

princípios que informarão a respeito da
atuação das sociedades empresárias,
em ambiente de plena economia de
mercado,

regras

que

tornam

mais

seguros os contratos celebrados entre
os

empresários,

maior

garantia

de

sua execução e, sobretudo, coerência,
estabilidade e harmonia das normas

uma responsabilidade ilimitada, que

que regem o comércio e o empresariado

atingiria todo o seu patrimônio em caso

brasileiro em geral, dentro da melhor

de dívidas ou insolvência.

técnica jurídica possível”, diz Marcelo
Melo

Barreto

de

Araujo,

consultor

Jurídico da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC) e coordenador do Grupo de
Trabalho (GT) da Confederação que
avalia

o

projeto

do

novo

Código

Comercial.
Ainda
Código

segundo

Comercial

Araújo,
vai

o

novo

simplificar

a

Debate aberto
O que se percebe nos meios
empresariais e nos meios jurídicos é
a queixa generalizada de que, com a
desconstrução do Código Comercial de
1850, revogado em sua maior parte,
prevalece uma legislação esparsa sobre
diferentes temas, de difícil aplicabilidade
e sem a necessária coesão legislativa. A

“O novo Código Comercial vai
simplificar a vida das empresas e dos
empresários” – Marcelo Melo Barreto
de Araujo, consultor Jurídico da CNC
âmbito da CNC, que reúne a Consultoria
Jurídica e a Assessoria Legislativa da
Confederação, o qual passou a discutir
todos os projetos temáticos apresentados
pelos
sub-relatores
da
Comissão
Especial da Câmara dos Deputados que
trata da matéria, objetivando constituir
um pensamento, um posicionamento da
CNC sobre essa questão”, diz. A entidade
acompanha o projeto desde o início de
sua tramitação e promove iniciativas
para discussões sobre o assunto, em prol
do aprimoramento do texto legislativo. A
medida mais recente adotada pela CNC
foi constituir um grupo de trabalho (GT)
que apoia e acompanha os trabalhos da
Comissão Especial de parlamentares,
presidida pelo deputado federal (SDSE) e vice-presidente da CNC, Laércio
Oliveira. A CNC também preparou uma
cartilha com as principais mudanças
do Código Comercial. Todo o material
produzido está disponível no site da
entidade www.cnc.org.br.
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ENTREVISTA

Gigante da iluminação

DE UM SALÃO DE BELEZA A UMA DAS MAIORES EMPRESAS DO SEGMENTO DE ILUMINAÇÃO
DE SÃO PAULO, A LUSTRES YAMAMURA ESTÁ HÁ QUATRO DÉCADAS NO MERCADO

Foto: Divulgação

SincoElétrico: A Lustres Yamamura
investe em programas de responsabilidade
sócio ambiental?

Antônio Carlos Vidal: Há dois anos
investimos no descarte responsável de
lâmpadas fluorescentes em todas as nossas
unidades. As lâmpadas são recolhidas
nas lojas e enviadas para nosso Centro
de Distribuição. Contratamos a empresa
Bulbless que periodicamente retira esse
material no centro de distribuição e
providencia sua devida destinação. Essa
empresa é certificada e após as coletas
nos enviam relatórios confirmando as
quantidades de lâmpadas recolhidas.
SincoElétrico: De que forma o mercado
de iluminação evolui no Brasil?
Antônio Carlos Vidal: Sempre em
expansão e acompanhando as novidades
tecnológicas. Podemos citar como exemplo
a diversificação nos produtos no início dos
anos 2000, adaptando-se à necessidade de
utilização de lâmpadas eletrônicas, dada a
crise energética da época. Atualmente, os
produtos estão sendo desenvolvidos para
a utilização das lâmpadas LED. Hoje, os
produtos devem atender não somente à
necessidade de iluminar, mas também a
de decorar ambientes. Assim os itens de
iluminação estão sempre acompanhando
tendências de design.
SincoElétrico Como o consumidor de
produtos para iluminação se comporta? O
que ele valoriza no momento da compra?
Antonio Carlos Vidal: O consumidor
busca produtos que atendam suas
necessidades de iluminação e decoração,
com qualidade, tecnologia e durabilidade
numa condição financeira que possa se
encaixar em seu orçamento. É muito
comum clientes estarem acompanhados de

arquitetos, designers e decoradores em suas
compras.
SincoElétrico: Qual a importância
do e-commerce para a Yamamura e quais
as especificidades do envio dos produtos
comercializados?
Antônio Carlos Vidal: Estamos
no
e-commerce
oferecendo
nossos
produtos há quatro anos. Atualmente
estamos desenvolvendo nova plataforma
que permitirá um salto em qualidade,
diversidade e praticidade, oferecendo aos
clientes maior segurança e conforto nas
compras on-line.
Muitos produtos são
sensíveis às condições de armazenamento,
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Era início da década de 60 quando
o senhor Tokio Yamamura e sua esposa,
senhora Chie Yamamura, decidiram
abrir seu primeiro comércio na rua da
Consolação: um salão de beleza. Já nessa
época o endereço era conhecido como “a rua
da iluminação em São Paulo” e, por isso, o
casal decidiu mudar o ramo de comércio e
em 1972 inaugurou a Lustres Yamamura.
A empresa, que contava com apenas 20m2,
oferecia lustres, abajures, plafons, lâmpadas
e produtos de iluminação em geral. Com
o sucesso do negócio, no início da década
de 80, o casal Yamamura abriu uma loja
maior, no mesmo endereço, onde hoje onde
fica localizada a matriz e principal loja da
empresa. A Lustres Yamamura é, segundo
Antônio Carlos Vidal, gerente financeiro
da empresa, líder no mercado nacional
de iluminação e apresentou até 2012 um
crescimento médio de 14% ao ano. “Em 2013
e 2014 nosso crescimento ficou próximo
de 6% ao ano. Atualmente, como todas as
empresas de varejo, dadas as dificuldades
de mercado, estamos com crescimento
negativo. Porém, sempre dispostos a
crescer, estamos em estudo para abertura
de mais uma loja até o fim de 2015”, comenta
Vidal. O grupo conta com três lojas: rua
da Consolação (matriz), Campinas e São
Bernardo do Campo, e um Centro de
Distribuição de cinco mil metros quadrados,
além de uma equipe de aproximadamente
370 colaboradores diretos e 200 indiretos.
Confira entrevista concedida por Antônio
Carlos Vidal ao Informativo SincoElétrico.

“Sempre dispostos a crescer,
estamos em estudo para
abertura de mais uma loja até
o fim de 2015”
Antonio Carlos Vidal
em virtude de muita utilização de cristais
e vidros, sendo necessária a customização
de embalagens com proteções especiais
para o seu devido transporte. Para o site,
os produtos passam por um processo de
seleção levando em conta sua visibilidade,
preço e apelo comercial.
SincoElétrico: Quais características
uma empresa precisa ter para alcançar o
sucesso no segmento de iluminação?
Antônio Carlos Vidal: Inovação
constante, agregar serviços, acompanhar
tendências de mercado, atualização dos
designers, procurar sempre a melhor relação
custo x benefício para o cliente, facilidade de
acesso e atendimento personalizado com
equipes especializadas em iluminação.
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GESTÃO

HORA DE MUDAR

O Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) nada mais
é do que um equipamento responsável por emitir, autenticar e
transmitir o Cupom Fiscal Eletrônico e veio para substituir o
Emissor de Cupom Fiscal (ECF). A principal diferença entre os
dois equipamentos é o custo, pois o SAT tem um custo reduzido,
não requer lacração inicial e intervenção técnica. “A motivação
do projeto é abranger mais estabelecimentos com o cronograma
de obrigatoriedade do SAT, e também possibilita que a Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz SP) envie avisos ao
contribuinte para obter um controle de fiscalização maior”,
explica Patricia Oliveira, consultora de Negócios da Contmatic
Phoenix que atua na frente do desenvolvimento de softwares
para controle de gestão e vendas. Para ela, a mudança irá
impactar de forma positiva para o contribuinte que irá reduzir
o custo com equipamentos e também com a quantidade de papel
impressa, além de facilitar a expansão dos pontos de venda. “O
impacto principal para o contribuinte é a troca do equipamento
ECF pelo SAT, mas o modo operacional da venda não será
alterado desde que o software utilizado para as vendas esteja
adequado a este novo documento”, comenta. Já o consumidor
continuará recebendo um documento com validade fiscal e com
disponibilidade para consulta no site da Nota Fiscal Paulista em
menor tempo se comparado ao Cupom Fiscal atualmente emitido
pelo varejo.
De acordo com o cronograma de obrigatoriedade
disponibilizado pela Sefaz SP, os atuais emissores de cupom fiscal
(ECF’s) com mais de cinco anos deverão ser cessados no Posto
Fiscal Eletrônico (PFE). “O hardware SAT poderá ser adquirido
conforme lista de equipamentos homologados para a emissão, e o
Software Frente de Caixa deverá estar adequado, do contrário não
será possível se enquadrar, por isso antes mesmo de se adequar
as alterações é importante verificar se o sistema utilizado pela
empresa está apto para esta mudança”, diz Patrícia Oliveira.
As empresas obrigadas a emissão do CF-e- SAT que não se
adequarem sofrerão as penalidades descritas no RICMS/00 Artigo 527.

5 BENEFÍCIOS QUE O SAT TRAZ PARA O VAREJO

1
2
3
4
5

Redução de custos com equipamentos

Utiliza impressora comum

Foto: Divulgação

Todo varejista deve trocar o equipamento ECF pelo SAT.
Novo equipamento deve reduzir custos com hardwares e papéis
“É importante
verificar se
o sistema utilizado
pela empresa
está apto para
a mudança”

CRONOGRAMA
1/7/2015 - Novos estabelecimentos
ECFs com mais de cinco anos desde a primeira lacração
para os setores: postos de combustíveis, farmácias, drogarias
e lojas de artigos de vestuário.
Contribuintes que utilizam Sistema Eletrônico de
Processamento de Dados (SEPD) em substituição ao ECF.

1/8/2015
ECFs com mais de cinco anos desde a primeira lacração
de minimercados, mercearias, armazéns, lojas de materiais
de construção, restaurantes, bares e lanchonetes.
1/09/2015
ECFs com mais de cinco anos desde a primeira lacração
para supermercados, padarias e confeitarias, açougues, lojas
de departamentos, de autopeças, ferragens, ferramentas,
eletroeletrônicos, móveis, calçados, papelarias, farmácias de
manipulação, perfumarias e óticas.

1/10/2015
Demais setores do varejo cujos ECFs tenham mais de cinco
anos desde a primeira lacração.

1/1/2016
Em substituição à nota fiscal de venda a consumidor
(modelo 2) para os contribuintes que faturaram R$ 100 mil
ou mais em 2015;
Postos de combustível, em substituição à nota fiscal de
venda a consumidor (modelo 2).

1/1/2017
Preço de venda estimado é inferior ao ECF
Não requer lacração inicial e/ou intervenção
técnica

Em substituição à nota fiscal de venda a consumidor
(modelo 2) para os contribuintes que faturaram R$ 80 mil ou
mais em 2016;
Prazo final para os postos de combustível cessarem todos
os ECFs.

1/1/2018
Possibilita o compartilhar do equipamento SAT
entre caixas para a expansão do ponto de venda

Fonte: Patricia Oliveira, consultora de Negócios da Contmatic Phoenix

Em substituição à nota fiscal de venda a consumidor
(modelo 2) para os contribuintes que faturaram R$ 60 mil ou
mais em 2017.
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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JURÍDICO

Substituição Tributária - nova pesquisa das
MVA’s para o setor de material elétrico
Foto: Divulgação

Certamente todos os contribuintes do ICMS, em especial, que operam com materiais elétricos
conhecem o Regime da Substituição Tributária do ICMS e os seus impactos operacionais e
comerciais. Desde a sua implementação para o setor de material elétrico, no ano de 2008, pelo
Estado de São Paulo, a principal preocupação do SincoElétrico era, e ainda é, a definição das
margens de valor agregado (MVA’s) ou Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST).
As MVA’s são publicadas periodicamente pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
(SEFAZ/SP) e durante os três primeiros anos da implementação a vigência das MVA’s era de um
ano e a partir do quarto ano, regra geral, a vigência das MVA’s passou para dois anos. Hoje as
atuais MVA’s do setor de material elétrico estão previstas na Portaria CAT 40/2014 (DOE 2503-2014) e vigorarão até o dia 31/12/2015.
O Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo prevê que somente as entidades
representativas dos setores podem contratar a pesquisa de MVA’s, neste sentido, o SincoElétrico,
em conjunto com outras entidades do comércio e da indústria, criou o Grupo do Setor de Material
Elétrico, hoje composto pela a ABREME, ABINEE, ABILUX, ABIMAQ e SINDICEL. Dentre as
funções e contribuições do Grupo do Setor de Material Elétrico, destaco o constante apoio junto
à SEFAZ/SP para o aprimoramento da legislação da Substituição Tributária e a realização das
pesquisas de MVA’s.
Em atenção ao cronograma para a realização da nova pesquisa de MVA’s, previsto na
Portaria CAT 40/2014, o Grupo do Setor de Material Elétrico, coordenado por mim, inicialmente
tentou a prorrogação das atuais MVA’s, mas a SEFAZ/SP não acatou o pleito, portanto devendo
realizar uma nova pesquisa das MVA’s.
Resumidamente os trabalhos para realização de uma pesquisa de MVA’s estão divididos em
três fases, são elas:

Foto: Divulgação

Por Halim José Abud Neto
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1ª Fase

2ª Fase

3ª Fase

Definição da cesta de
produtos que será objeto
da pesquisa

Contratação e execução
da pesquisa

Entrega e a validação da
pesquisa para publicação

Nesta fase cabe ressaltar a
importância da participação da equipe
técnica do Grupo do Setor de Material
Elétrico que, conjuntamente, com a
equipe técnica da Diretoria Executiva
da Administração Tributária (DEAT)
analisarão e definirão os produtos
mais
representativos
do
setor.
Lembrando que a SEFAZ/SP definiu,
através da Decisão Normativa CAT
12/2009, que estão sujeitas ao regime
da substituição tributária as operações
com
produtos
expressamente
previstas no Regulamento do ICMS,
sendo que a aplicação desse regime
jurídico restringe-se aos produtos
que se enquadrem, cumulativamente,
na descrição e na classificação
na Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias - Sistema Harmonizado
- NBM/SH constantes no referido
regulamento.

Esta fase inicia logo após a
definição da cesta de produtos,
as
pesquisas
de
preços,
obrigatoriamente,
devem
ser
executadas
por
institutos
de
pesquisas
econômicas,
regra
geral, as pesquisas de MVA’s são
contratadas com a FIPE – Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas
ou com a FGV – Fundação Getúlio
Vargas. A participação do Grupo
do Setor de Material Elétrico,
além de realizar a contratação
e custear a pesquisa, também, é
colaborar, quando necessário, junto
ao instituto de pesquisa durante a
coleta de dados, com a indicação dos
principais canais de comercialização
dos
produtos
pesquisas,
desta
forma, possibilitando a ponderação
das MVA’s conforme os respectivos
canais de comercialização.

Finalizado os estudos do instituto
de
pesquisa
contratado
para
executar a pesquisa de MVA’s, o
relatório final com os resultados são
impressos e entregue, formalmente,
para a SEFAZ/SP que encaminhará
para a equipe técnica da DEAT
validar analiticamente os resultados
para posterior publicação. Nesta
fase final o Grupo do Setor de
Material Elétrico pode apresentar
pleitos
específicos
que
serão
analisados, também, pela equipe
técnica da DEAT.
Por fim e atualizando, a pesquisa
das MVA’s do setor de material
elétrico está na etapa final para
a definição da cesta de produtos,
entendemos que esta fase é a mais
complexa e que demanda mais
tempo, mas é fundamental para as
demais fases e o êxito da pesquisa.
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MEIO AMBIENTE

DESTINO CERTO

Celulares, baterias e acessórios sem uso podem ser depositados em urnas específicas
em lojas das operadoras da telefonia móvel

Papel do
varejista
Para Cristiane Cortez, o papel
do varejista, em todos os acordos
setoriais de logística reversa já
implantados, em implantação ou
ainda em elaboração, é:

1

2
3

Foto: Divulgação

No Brasil, a legislação no que se refere à logística reversa de eletroeletrônicos, celulares
e baterias ainda é recente e data de 2010, quando a política nacional de resíduos sólidos foi
promulgada e regulamentada.
Em relação aos produtos eletroeletrônicos pós consumo, em junho de 2012, a
FecomercioSP, em colaboração com a Secretaria do Meio Ambiente (SMA), promoveu a
assinatura de um Termo de Compromisso entre as empresas de telefonia móvel (Oi, Vivo,
Tim, Claro e Nextel) para a criação de um sistema de logística reversa de telefones celulares,
baterias e acessórios. “Foi decidido que em todos as lojas próprias e revendas autorizadas
de telefones móveis (com exceção dos quiosques de shopping centers) haveria recipientes
para o recebimento de celulares usados e seus acessórios, qualquer que fosse a marca. De
acordo com a Cetesb foram instalados 1344 PEVs (pontos de entrega voluntária), e no ano
de 2014 cerca de 23,5 toneladas foram recolhidos”, comenta Cristiane Cortez, assessora do
Conselho de Sustentabilidade da FecomercioSP. A Claro, por exemplo, conta com o Claro
Recicla, programa que tem como objetivo contribuir para a conscientização da população
sobre a importância de dar uma destinação ambientalmente correta para os celulares,
baterias recarregáveis, chips e acessórios fora de uso. O Brasil descarta, por ano, cerca de
100 mil toneladas de computadores, 17 mil toneladas de aparelhos de TV e 2,2 mil toneladas
de celular. Do início do programa até agora, já foram coletados e encaminhados para a
reciclagem cerca de 110 mil toneladas de material. A Vivo também investiu em programa
de logística reversa e criou, o programa Reciclar com mais de 3,4 mil pontos de coleta. De
acordo com a assessoria de imprensa da empresa, o fornecedor para a coleta e transporte
desses materiais conta com um centro de armazenamento localizado no estado de São
Paulo, onde os materiais coletados passam por triagem, uma vez que os aparelhos celulares
são compostos por diversos componentes – como ouro, prata e cobre –, que podem ser
reutilizados como matéria-prima para diversos fins. Após essa etapa, o material é enviado
para a reciclagem, na Bélgica. Segundo Cristiane Cortez, o Estado de São Paulo introduziu
o termo responsabilidade pós consumo na legislação ambiental brasileira por meio do
Decreto Estadual 54.645/2009, que regulamenta a Política Estadual de Resíduos Sólidos,
o invés de usar o termo logística reversa. “Foi editada a Resolução SMA n° 45/2015, que
revoga as anteriores e define novas diretrizes para implementação e operacionalização
da logística reversa no Estado de São Paulo – incluindo sua consideração na emissão e
renovação das licenças de operação, segundo regras a serem oportunamente divulgadas
pela CETESB. Desta forma, a partir de 2015, os Termos de Compromisso serão atualizados
e os sistemas serão renomeados para sistemas de logística reversa”, explica.

4
“O varejista exerce importante papel em todos os acordos setoriais
de logística reversa” – Cristiane Cortez

Exercer o compartilhamento
de sua responsabilidade
por meio da cessão não
onerosa de espaço para
a implantação de PEVs,
mediante
a
celebração
de
contratos
com
os
fabricantes/importadores
e/ou suas associações;

Disponibilizar informações
relacionadas à implantação
do sistema de logística
reversa;

Participar, por meio de suas
associações, de ações que
sensibilizem e estimulem
a cadeia de abastecimento
a implantar e realizar o
sistema de logística reversa,
tanto no campo teórico
como no técnico;

Divulgar
junto
aos
consumidores de instruções
sobre
como
participar
da logística reversa dos
eletroeletrônicos e informações
sobre os procedimentos a
serem seguidos para adequada
devolução dos produtos pós
consumo.
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PRODUTOS E SERVIÇOS

TIME DE PARCEIROS

De assessoria jurídica à saúde, lazer e tecnologia, o SincoElétrico vem fechando parcerias com
empresas especializadas para contribuir com a melhoria na gestão das empresas
Para evoluir e ser competitiva, uma empresa precisa se cercar de informações de mercado, uma equipe capacitada e alinhada

com as metas propostas, aporte tecnológico e bons parceiros comerciais e em áreas de gestão para enfrentar a concorrência,
conquistar a preferência do cliente e se fortalecer frente aos desafios do dia a dia. Pensando em todo esse cenário, o SincoElétrico
busca parceiros que ofereçam serviços em áreas como automação comercial e tecnologia, assistência jurídica e previdenciária,
assistências médica e odontológica, formação educacional, lazer, financiamento bancário, frota automotiva, idiomas e até clube
de compras. Para contratar serviços com benefícios exclusivos aos associados e filiados ao SincoElétrico basta entrar em contato
conosco por telefone: (11) 3333 8377 ou por e-mail: servicos@sincoeletrico.com.br
Para conhecer a lista completa de nossos parceiros acesse o site: www.sincoeletrico.com.br

O SINCOELÉTRICO MODERNIZOU E INVESTIU EM SUA SALA DE TREINAMENTO
Um espaço dedicado à realização de cursos, workshops,
seminários, treinamentos e palestras e que pode ser
locado por sua empresa.

NÃO DEIXE DE FAZER

SEU EVENTO POR FALTA DE ESPAÇO

DATA SHOW
OPÇÕES DE LOCAÇÃO PARA 4 OU 8 HORAS
DISPONIBILIDADE PARA 40 LUGARES
WI-FI
AR CONDICIONADO

Fale com o SincoElétrico, nossa sala de treinamentos
está à sua disposição por valores competitivos.

SALA DE ESPERA
BANHEIROS INDIVIDUALIZADOS
DISPONÍVEL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

ENTRE EM CONTATO COM A GENTE: (11) 3333 8377

VALORES VARIAM ENTRE R$ 200,00 E R$ 450,00, DEPENDENDO DO PACOTE CONTRATADO

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

10

