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DIVISIONISMO

os últimos 13 anos, assistimos a uma ação política que apesar de
ser executada com primor não é nova, consta nos registros nesses sete mil anos
de história escrita. De Hamurabi a Goebbels não pode haver espaço para os que
os opositores se insurjam.
No caso do Brasil, vale dizer que o governo capitaneado pelo PT teve desde
seu primeiro dia atenção de toda a mídia que só se ocupou com fatos e feitos
do governo, bons ou nem tanto. As oposições, fustigadas com a tal da herança
maldita só fez se defender e ir a reboque, se explicando sem tempo de agir
proativamente, sem chances de exercer seu papel. As patacoadas dos aliados no
legislativo e as “tiradas” rastaqueras dos marqueteiros faziam o resto reforçando
o “nós contra eles” monopolizando todas as atenções, enquanto o verdadeiro
programa de governo sub-repticiamente se estabelecia.
Ocupação de todos os cargos de alguma importância até onde foi possível,
cooptação de alta política a qualquer custo e delegação zero, com a centralização
de todas as ações envolvendo valores.
Implantou-se um novo modelo de capitalismo nacional (do qual o governo
FHC também se ocupou) apenas com forte intervenção do estado através do
grupo palaciano como atravessadores. O governo sem peias definia a comissão, o
pedágio em função das suas conveniências, já que os valores de oferta e procura
eram prefixados. Por traz do véu ideológico de salvadores dos pobres e oprimidos
se organizava de forma nem tanto sofisticada um sindicato de ladrões, com a
devida vênia ao diretor Elia Kazan e ao Marlon Brando, nosso Roberto Jefferson.
As operações da PF, todas com nomes exóticos, se multiplicaram nesse
período com estardalhaço para consumo interno sem grandes apurações, restou
a Ação 470 – o mensalão – que fugiu ao controle e o marketing sabiamente usou
como exemplo de “força moral” do novo governo. Acho estranho o Pizzolato
sumir na Papuda em obsequioso silêncio de um monge trapezista.
Desde 2005 quando a caixa de Pandora começou a ser aberta as técnicas
milenares da contra informação, da fabricação de um inimigo fictício fustigado
dia e noite e toda a sorte diversionista tinha e tem por objetivo último de preservar
os artífices e beneficiários últimos da ação criminosa, beneficiários não apenas
das vultosas quantias em dinheiro, mas principalmente da detenção do poder
sem limites que opera a cornucópia que corrompe a todos aqueles de estômago
grande e alma pequena, que pensa serem os pequenos prazeres mundanos uma
grande obra para o mundo num arremedo do rei de França Luis XIV, Luis, O
Grande, o Rei Sol.
Naqueles tempos sem internet a queda do “império” demorou 70 anos, hoje
bastam 70 minutos.
Encerro esse breve comentário ainda com os Luises: Luis XVI, juntamente
com sua esposa Maria Antonieta foram guilhotinados, justiçados dentro dos
ordenamentos legais da época, as instituições funcionavam, como pensamos

hoje, a frase do seu avô, o mais longevo rei francês “L`ètat c´est moi”, O estado
sou eu, continuara num espírito nonsense de muitos dos novos luíses, ricos de
bolsa e pobres de alma, aqui e alhures. Em que pese a distância de 200 anos, as
instituições funcionam, que se cumpra a lei.
Descoberta as fraudes e os roubos, que a justiça se ocupe daqui para frente e
as demais expressões - Executivo Legislativo e sociedade civil organizada passem
a tocar os projetos que existem em abundância para a caminhada evolutiva da
grande empresa Brasil, dessa vez com menos maniqueísmo.
A retórica dos parlamentares, do Àgora grego à Brasília passando pelo
Fórum romano nada mais é do que retórica para encantamento das plateias que
esperam mais que palavras.
Mãos à obra, somos mais competentes que essa escória. Só nas empresas
de lucro presumido a queda nesses últimos meses foi de 15% na arrecadação
de impostos federais, se a empresa é devidamente legalizada não se trata de
sonegação, apenas de incapacidade de pagar. De outro lado o T-Rex da receita
caça esses minguados contribuintes. O Lula pediu providências à Receita sobre
a devassa no Instituto Lula e na LILS. É hora de estabelecer uma nova ordem,
de forma ordeira, sem revanchismo, mas, de fato, mais republicana, o “sabe com
quem você esta falando” precisa acabar.
Foto: Divulgação
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REPRESENTAÇÃO

EM PAUTA
Presidente do SincoElétrico mantém seu compromisso de
participar de eventos, projetos e discussões pertinentes
às categorias representadas
Com uma agenda repleta de compromissos junto à entidades e associações que trabalham em prol do desenvolvimento do
comércio varejista, o presidente do SincoElétrico Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues esteve presente em diversas reuniões e encontros
tratando de temas pertinentes ao setor.
Confira a agenda do presidente nos meses de fevereiro ao início de abril.

dia 4
dia 4
dia 16
dia 22
dia 22
dia 22
dia 24
dia 26
dia 29

Reunião Prefeitura de São Paulo
Logística Reversa Fecomercio
Coordenadoria Sindical - Fecomercio
Plenária Fecomercio
Conselho Regional SENAC
Conselho Administração - Fecomercio
Reunião de Diretoria
Posse Tribunal de Impostos e Taxas
Reunião Grupo Inter Confederativo Empregado | GIEMP

Foto: Carolina Braga

Fevereiro

Março
dia 7
dia 8
dia 8
dia 16
dia 21
dia 23
dia 23
dia 28
dia 29
dia 29

Plenária ASCP
Logística Reversa Abinee
Reunião Diretoria CNC - RJ
Reunião CONAMA - DF
Conselho Assuntos Tributários
Assembleia Geral Ordinária - SincoeElétrico
Conselho Assuntos Tributários
Assembleia Geral Ordinária - Cecomercio
Conselho Regional SENAC
Conselho Administração - Fecomercio

Abril
dia 5

Coordenadoria Capital

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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ESPECIAL 78 ANOS

Um senhor sindicato

O SincoElétrico está completando 78 anos. Fundada em maio de 1938, a
entidade é incansável na busca por defender os interesses legítimos do setor

N

o mês em que faz aniversário, o SincoElétrico reforça que nessas quase oito
décadas de trabalho esteve a frente de muitas batalhas que resultaram em conquistas
para o setor como por exemplo, o movimento pelo Simples Paulista, em 1998. Na lista
de conquistas, o presidente do sindicato, Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues, destaca
que uma das maiores é a própria sobrevivência ao longo do tempo. “Isso por si só
dá a dimensão de quanto a entidade tem sido útil a seus filiados. Nestes anos, foram
inúmeros desafios (em um país com tanta complexidade nas atividades econômicas)
que é impossível quantificar. Tivemos mudanças de padrões econômicos, tributários,
trabalhistas, monetários e técnicos. Além disso, segundo Sprovieri, nesses 78 anos
saímos do IVC para o ICM e ICMS e deste para a Substituição Tributária, sendo que
todos os dias ocorrem alterações às quais é preciso estar atento. “Vimos ainda cerca
de meia dúzia de padrões monetários, implantação da CLT, além de suas constantes
alterações”, comenta. Ele ainda lembra que somente a questão do Padrão Brasileiro
de Pinos e Tomadas levou o sindicato a uma discussão de quase 10 anos. “Participamos
ativamente dessa questão, assim como as ambientais como a Logística Reversa, tema
sobre o qual já há mais de cinco anos participamos de todos os fóruns de discussão
nas três esferas de governo”, relata Sprovieri. Para ele, cabe ao sindicato muito
trabalho em defesa dos legítimos interesses do setor. “Esse tem sido nosso lema”, diz.
E para o futuro o SincoElétrico pode esperar ainda mais trabalho e mais
lutas, uma vez que o Brasil é um país muito complexo com uma elevada carga
tributária e burocrática e uma legislação trabalhista que é hostil ao empregador
e prejudicial ao emprego. “Assim nossa luta é para suprimir a hostilidade contra
os que produzem, geram impostos e empregos. Um melhor ambiente empresarial
é indispensável para que possamos evoluir como nação em todos os campos”, diz.
Ser presidente do SincoElétrico é, para Sprovieri,
uma árdua tarefa de
elevada responsabilidade, uma vez que a entidade decide por toda uma categoria,
mas ao mesmo tempo extremamente gratificante. “Como sempre procuro estar
alinhado com o pensamento do setor, atuando na entidade como empresário que
sou, me sinto muito a vontade porque sinto o reconhecimento de meus pares”, diz.
O presidente, eleito em 1993, ainda faz questão de ressaltar que ninguém
consegue fazer nada sozinho. Assim, a Diretoria tem papel importantíssimo na
condução da entidade. A experiência de cada um, a opinião a maneira pela qual
cada um enxerga as questões. “Tenho uma Diretoria composta por excelentes
empresários, pessoas íntegras e honradas que participam da entidade com
dedicação. Conto também com uma excelente equipe de profissionais competentes
e dedicados, peça fundamental para que a entidade mantenha seu rumo”, finaliza.

Galeria de Logos SincoElétrico
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comunicação

com

os

associados

e filiados é algo fundamental para o
SincoElétrico e para isso, ao longo dos anos,
a entidade vem investindo em publicações
impressas, rede social e também em ações
de marketing sindical. Os frutos estão
sendo colhidos e de janeiro de 2016 até o
fechamento dessa edição do Informativo
SincoElétrico

já

foram

produzidos:

14 500
4

exemplares do Informativo
SincoElétrico

boletins “Mix de Notícias”, divulgado
por parceiro do sindicato

93

kits “Seja Bem Vindo”, enviados aos
nossos associados e filiados à entidade

7

boletins Semanais com o resumo das
notícias postadas no site da entidade

7 500

exemplares do Caderno da
Convenção Coletiva de Trabalho
dos Comerciários
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ENTREVISTA

Gestão Familiar

Com 40 anos de experiência, a Eletro Guilger alia o amplo portfólio à qualidade no
atendimento para garantir a preferência do cliente ituano

"O ambiente
familiar, quando bem
trabalhado, favorece a
relação profissional"
de Itu, no interior paulista, já contabiliza
quatro décadas de mercado e se mantém
competitiva e forte graças à gestão familiar
e aos investimentos tanto na diversificação
do portfólio como na busca por excelência em
atendimento ao cliente. Confira a entrevista
exclusiva que foi concedida por Roberto
Guilger ao Informativo SincoElétrico:
SincoElétrico: Da fundação da Eletro
Guilger para hoje como a empresa evoluiu?

nos mantemos fortes e unidos, capazes de
superar através da colaboração de todos.
SincoElétrico: Falando em crise, como
a empresa vem enfrentando esse momento
de forte turbulência econômica?
Roberto Guilger: Nesse momento
não podemos falar em crescimento, mas
sim em se manter com o pé no chão. A
nossa empresa se estabilizou, no entanto
aguardamos uma melhora na economia
para novos investimentos a longo prazo.
Além disso, trabalhamos a redução
de despesas, negociação de
prazos
e
preços com fornecedores, buscamos
parceria com empresas que tenham
um rápido fornecimento de materiais,
evitando a necessidade de manter
grande estoque, além de diversificar os
produtos oferecidos. Atualmente temos
um portfólio que contempla sete mil
itens entre materiais elétricos, para alta
e baixa tensão e iluminação decorativa.
SincoElétrico: Qual a missão da Eletro
Guilger? Qual mensagem vocês gostariam

Foto: Divulgação

conhecimento e a experiência
adquiridos atrás do balcão de uma empresa
de materiais elétricos, como funcionário, ao
longo de 16 anos contribuiu e muito para
o sucesso da gestão de Roberto Duarte
Guilger, como empresário, à frente da Eletro
Guilger. A empresa, situada na cidade

“Atualmente temos um portfólio que
contempla sete mil itens”
de deixar para o mercado e para os clientes?
Roberto Guilger: Nossa missão está
em satisfazer o cliente, conquistá-lo como
amigo e transformar a ocasião de uma
simples venda, em oportunidade de parceria.
Por isso investimos muito na qualidade do
atendimento. Procuramos manter uma
relação agradável entre a equipe, e desta
forma vestir sorriso no rosto, educação e boa
vontade. Esse é o nosso diferencial, quem
entre em nossa loja, pode comprovar isso.
www.eletroguilger.com.br
Foto: Divulgação

O

Roberto
Guilger:
No
início
éramos três sócios. Algum tempo depois
compramos a parte dos sócios e a
empresa passou a ser gerida apenas pela
família. Tínhamos cinco funcionários
e uma linha tradicional de materiais
elétricos. Hoje, continuamos uma empresa
familiar, porém com 10 funcionários,
entre família e amigos, e contamos com
uma linha muito mais diversificada,
alinhada com os avanços da tecnologia,
incluindo também itens de automação.
SincoElétrico: Trabalhar em família
ajuda na gestão da empresa?
Roberto
Guilger:
O
ambiente
familiar, quando bem trabalhado, favorece
muito a relação profissional, pois se
torna agradável e cheio de gratidão. Essa
sinergia envolve os clientes, fornecedores
e parceiros. Mesmo em épocas difíceis,
como a crise que hoje o país atravessa,

“Nossa missão está em satisfazer o cliente, conquistá-lo como amigo
e transformar a ocasião de uma simples venda, em oportunidade de
parceria.” Roberto Guilger
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GESTÃO

TEMPOS DE MUDANÇA

Crise econômica faz o consumidor mudar seu comportamento e exige do varejista
versatilidade na condução dos negócios

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A

turbulência política e econômica desencadeou uma onda de pessimismo no mercado. O
consumidor mudou seu comportamento e quer melhores condições para realizar suas compras e busca
excelência no atendimento no setor de serviços. Diante desse cenário é preciso reinventar-se, buscar
formas de atrair e reter o cliente. É preciso abrir o leque e buscar
oportunidades. Aliás, consultores especializados em varejo afirmam
que na crise nascem oportunidades e é atrás delas que se deve
correr. Segundo Olegário Araújo, especialista em consumo e varejo e
diretor da consultoria Inteligência de Varejo, em tempos de retração
e insegurança do consumidor resta às empresas atuarem em duas
frentes: atrair e reter clientes e rever seus processos para avaliar,
de forma inteligente, onde pode melhorar para reduzir custos e
incrementar a rentabilidade. “Para que isto ocorra, as empresas
precisam inovar. Se reinventar neste cenário é, como costuma-se
dizer, abandonar a chamada "síndrome de Gabriela" que diz eu
“Empresas precisam abandonar a nasci assim, eu cresci, assim, eu sou sempre assim... O desafio é
colocar-se no lugar do cliente, revisitar todos os pontos de contato
“síndrome de Gabriela”, Olegário
que ele tem com a empresa antes, durante e depois da compra. Com
Araújo, especialista em consumo
certeza, há atividades que não devem mais serem executadas e
e varejo e diretor da consultoria
outras iniciativas devem ser implementadas”, diz.
Inteligência de Varejo

5 dicas para gerenciar a empresa
em tempos de crise

NOVO CAMINHO
A crise pode se tornar um gerador de oportunidades quando as
empresas voltam sua atenção para o comportamento do consumidor e
suas mudanças. Oferecer o que o cliente está procurando é um diferencial
perante a concorrência. “Além de preços melhores, os clientes tendem
também a buscar mais facilidades, porções menores, garantias adicionais,
novos formatos de pagamento e até mesmo produtos substitutos, mas
que desempenhem as mesmas funções dos anteriores”, comenta Adriano
Augusto Campos, consultor do Sebrae-SP. Para Campos, o consumidor
tenta se assegurar de que a compra realmente vale a pena já que está muito
mais seletivo. “Essa pode ser uma boa oportunidade para as empresas se
ajustarem à nova realidade”, comenta. O consultor ainda cita exemplos
como o Uber e Netflix que vêm atender às novas necessidades do consumidor
atual. “Serviços como Uber e Netflix nos ajudam a entender como esse
novo comportamento traz boas oportunidades uma vez que ambos são
alternativas a negócios já existentes, baseiam-se em uma estratégia de
preços e qualidade de serviços bastante competitivos e ainda permitem que
o consumidor os acesse a qualquer instante através de diversos dispositivos
eletrônicos”, comenta Campos que ainda cita que empresas de material
elétrico podem firmar parcerias com outras que não sejam concorrentes
diretas, por exemplo: uma loja de iluminação pode ser parceira de uma que
produz cortinas sob medida ou de decoração de ambientes.
Outra orientação importante é rever o mix sob a ótica do cliente,
além de ter opções de marcas e preços, não deixar faltar produtos e ter
informação disponível para estes clientes. Além disso, para Araújo, não se
deve cortar custos como o pessoal qualificado da loja. “Em lojas de material
elétrico, por exemplo, o atendimento faz toda a diferença. Portanto, reter
os melhores funcionários de chão de loja é importante para aumentar o
tíquete médio. Aliás, aproveite o momento para orientar a equipe para
oferecer uma solução para o cliente, treine-os neste sentido e além de deixar
o cliente satisfeito, a empresa poderá aumentar o tíquete médio”, conclui.

“Varejo deve se ajustar
a nova realidade”,
Adriano Augusto Campos,
consultor do Sebrae-SP

1

Mantenha o equilíbrio. Faça um
diagnóstico da situação da empresa
e do mercado. Se ajuste ao momento.

2

De olho no caixa e nada de
excessos. Uma rotina de
acompanhamento e controles
e pode diagnosticar falhas

3

Atenção às oportunidades e aposte
no futuro. Informações sobre o
comportamento de consumo podem
fornecer pistas para se reinventar e
aproveitar oportunidades.

4

Traga seus colaboradores como
parte do problema e incentive a
construção da solução coletiva

5

Comunicação interna com
a equipe. Prepare a equipe.
Mantenha-a capacitada e motivada
para enfrentar a concorrência,
atrair e conquistar novos clientes.

Fonte: Adriano Augusto Campos, consultor do Sebrae-SP
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JURÍDICO

A E-FINANCEIRA E A EVOLUÇÃO
TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Lei Complementar (“LC”) nº 105/01, que dispõe sobre
o sigilo das operações de instituições financeiras, preconizou
que as autoridades administrativas poderiam, independente de
autorização judicial, examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos
e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso.
Vale esclarecer que com base na LC nº 105/01, entrou em
vigor a Instrução Normativa (“IN”) da Receita Federal do Brasil
(“RFB”) nº 811/08, que instituiu a Declaração de Informações
sobre Movimentação Financeira (“DIMOF”) e, consequentemente,
a obrigatoriedade para os bancos, cooperativas de crédito e
associações de poupança/empréstimo, bem como para as instituições

"A importância dada a RFB para
a e-Financeira (...) refere-se ao fato
de que todas essas informações
deverão ser prestadas de forma
individualizada"
autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio, de prestar
informações a RFB sobre as operações efetuadas pelos usuários de
seus serviços.
Assim, dentro de um processo de evolução tecnológica da
Administração Fazendária e após a implantação do SPED, entrou
em vigor em julho de 2015 a IN RFB nº 1.571/15, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações
financeiras de interesse da RFB, através de apresentação da
e-Financeira.
Tal obrigação acessória foi idealizada pelas autoridades
administrativas, em virtude do acordo com a Administração
Tributária dos EUA (“IRS”) e para atender ao acordo de troca de
informações financeiras firmado no âmbito do Foreing Account Tax
Compliance Act (“FATCA”), que teve a sua aplicação iniciada em
julho/2014.
No entanto, a primeira troca de informações sob a égide
da reciprocidade entre a RFB-IRS teria ocorrido apenas em
setembro/2015, sendo certo que, a partir de 2018 essa obrigação
viabilizará a troca de informações com mais de cem países, através
do estabelecido no âmbito do Common Reporting Standard (“CST”),
patrocinado pelos países do G20.
Diante desse cenário, a e-Financeira recebeu destaque no Plano
Anual de Fiscalização da RFB para o ano-calendário de 2016, pois
os dados deverão ser prestados por pessoas jurídicas autorizadas
a estruturar/comercializar planos de benefícios de previdência
complementar, bem como instituir e administrar os FAPIS, ou
que tenham como atividade principal/acessória a captação,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios/
terceiros, incluídas as operações de consórcio, em moeda nacional/

estrangeira, ou a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Além destas pessoas jurídicas, a e-Financeira também
deverá ser entregue pelas sociedades seguradoras autorizadas a
estruturar/comercializar planos de seguros de pessoas e entidades
supervisionadas pelo BACEN, SUSEP e PREVIC.
A importância dada a RFB para a e-Financeira que deverá
ser entregue pelos contribuintes pela primeira vez em maio de
2016, refere-se ao fato de que todas essas informações deverão
ser prestadas de forma individualizada pelas pessoas jurídicas
descritas acima, para cada usuário dos serviços por elas prestados,
separados por cada produto e abarcando as operações realizadas
por procuradores.
Tais normas e obrigações acessórias violam frontalmente o
sigilo bancário do contribuinte bem como o disposto na Constituição
Federal, podendo ser quebrado apenas através de autorização
judicial, normalmente fundamentada através de uma investigação.
No entanto, esse não foi o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, que em 23.02.16 encerrou o julgamento de 5 processos
de forma favorável ao Fisco e ao acesso aos dados bancários sem
ordem judicial, por entender que a LC nº 105/01 realiza a igualdade
em relação aos cidadãos e o dever de sigilo da esfera bancária
poderia ser transferido para a esfera fiscal, o que deve dificultar
os questionamentos dos contribuintes relacionados a e-Financeira.
Diante do exposto, entendo que a evolução nos controles da
RFB justificam a aplicação de rigorosos controles contábeis/fiscais,
tendo em vista o aumento de exposição de suas informações através
dessa nova obrigação acessória.
Foto: Divulgação

A

Por Allan George de Abreu Fallet*

*Allan George de Abreu Fallet é advogado tributário
na Cabanello Schuh Advogados Associados
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VAREJO

Por práticas mais legais
Para estimular a adoção de boas práticas e a comercialização de produtos LED de
qualidade, a Abilumi lança uma cartilha informativa dirigida ao varejo
durabilidade, além de não possuírem
garantia de fábrica.
Por desconhecimento do consumidor e
pelo preço baixo, esses produtos atrapalham
a venda das marcas conhecidas e de qualidade
comprovada, pois, segundo Georges Blum,
iluminam pouco e não duram quase nada, ou
seja, como sempre, o barato sai caro. “Dentro
em breve teremos no mercado somente
produtos certificados, mas por enquanto
precisamos combater os maus produtos e os
maus comerciantes”, comenta.
A Abilumi vem tomando medidas que
visam informar o lojista, por meio de uma
cartilha, sobre as consequências de práticas
ilegais, que podem até ter implicações penais,
como a compra de produtos piratas e outras
ações, que prejudicam toda a sociedade. A
cartilha começou a ser distribuída no mês
de abril e conta com apoio institucional do
SincoElétrico. “A cartilha é um alerta aos
comerciantes, e será distribuída aos donos
de loja e balconistas/vendedores para que
evitem este tipo de comércio, pois estão
sujeitos a penas criminais do mesmo nível
do importador de produtos piratas. Com o
apoio das principais Associações e aquelas
ligadas ao comércio, como o SincoElétrico,
vamos conseguir que estes produtos fiquem
na marginalidade”, comenta Blum.

COMO IDENTIFICAR
PRODUTOS DUVIDOSOS
Foto: Divulgação

Da compra de produtos de qualidade
duvidosa à falhas na gestão dos negócios, o
varejista precisa estar atento a práticas que
podem colocar em risco não apenas o seu
negócio mas também a credibilidade de todo
um segmento, nesse caso, estamos falando
da comercialização de lâmpadas LED. É de
conhecimento geral que o mercado de LED
está em crescimento no Brasil e isso tem
atraído fabricantes interessados em nosso
mercado. O problema é a entrada de produtos
de baixa qualidade. “Estimamos que cerca de
mais de 40% das lâmpadas LED do mercado
são marcas estranhas, que não atendem
aos requisitos mínimos de desempenho e
informação ao consumidor e, pior, não
possuem garantia”, comenta Georges
Blum, presidente-executivo da Associação
Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores
de Produtos de Iluminação (Abilumi). Blum,
ainda acrescenta que os produtos entram
no Brasil por várias vias, por contrabando
ou importados com preço sub-faturado e
vendidos ao comércio sem nota fiscal ou com
meia nota. “Algumas destas empresas abrem
e fecham em pouco tempo e o consumidor
não tem para quem reclamar”, alerta. Além
disso, como não seguem nenhum padrão de
qualidade ou segurança, podem ocasionar
choques elétricos, baixa iluminação e pouca

As características do produto
estão escritas em inglês
na embalagem
Muitas vezes as características
não são informadas
Não há CNPJ do importador
Não há número de telefone de
SAC ou da empresa
Não há qualquer
termo de garantia
Fonte: Abilumi

COBRANÇA

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Extensiva a toda categoria profissional ou econômica representada, a Contribuição
Assistencial Patronal é aplicada em serviços pertinentes ao sindicato
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A Contribuição Assistencial Patronal tem caráter compulsório
e está prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Na
ausência desses, em sentença normativa em processo de dissídio
coletivo.
A alínea "e", do artigo 513 da CLT, embasa esta contribuição, ao
estabelecer como prerrogativa dos sindicatos impor contribuições
a todos aqueles que participam das categorias econômicas,
profissionais ou das profissões liberais representadas. Além disso,
a Contribuição Assistencial é aplicada em serviços de interesse do
Sindicato, sobretudo a celebração de acordos, convenções coletivas
de trabalho ou participação em processo de dissídio coletivo, no
patrimônio da Entidade ou outro destino, desde que aprovado em
Assembleia. O vencimento original da cobrança foi em 16/11/2015.

Observe a data de
vencimento da
recobrança:

Contribuição Assistencial
Patronal 2016
Microempresas (ME)

R$ 315,00

ABRIL

MAIO JUNHO

Empresas de pequeno porte (EPP)

R$ 420,00

Empresas com até 2 filiais ou lojas

16

16

16

R$ 945,00

Empresas com 3 a 5 filiais ou lojas

R$ 1 365,00

Empresas com 6 a 10 filiais ou lojas

A guia para o pagamento da
contribuição pode ser emitida
no site do SincoElétrico:
www.sincoeletrico.com.br

R$ 1 890,00

Empresas com 11 a 30 filiais ou lojas

R$ 3.885,00

Empresas com mais de 30 filiais ou lojas

R$ 6.300,00
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REPRESENTAÇÃO SINDICAL

UNINDO FORÇAS

SincoElétrico e Sincomercio Itu firmam parceria para ampliar
e valorizar a assistência aos representados

Foto: Divulgação

A Estância Turística de Itu está situada a 101
quilômetros da capital paulista e conta com um comércio
de rua bastante diversificado e ativo, com a presença de
grandes lojas de rede como a Cybelar, por exemplo. Além
disso, a atividade predominantemente é a industrial,
com forte presença da área metalúrgica e de bebida. O
turismo também se destaca, tanto que Itu é conhecida pela

“O setor estará melhor
representado contando
com a experiência das
duas entidades”
“A parceria com o
SincoElétrico foi motivo
de muita satisfação
para o Sincomercio”
Carlos Alberto
Foto: Divulgação

“Com o trabalho
das entidades as
demandas locais serão
mais prontamente
atendidas”,
Marco Aurélio

grandiosidade de objetos espalhados pela cidade, sendo
que um dos mais famosos é um orelhão gigante. Todas
essas atividades reunidas movimentam a economia
não apenas da cidade como também do entorno.
Itu também congrega inúmeras empresas que
fazem parte das categorias econômicas específicas
representadas, no âmbito estadual, pelo SincoElétrico
e com o objetivo de estar mais próximo delas, a
entidade firmou parceria de representação sindical
com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Itu
e Região, Sincomércio Itu. Segundo Marco Aurélio
Sprovieri Rodrigues, presidente do SincoElétrico,
as empresas da categorias econômica especifica
sempre foram representadas pelo SincoElétrico e
com a parceria, os filiados serão beneficiados com o
atendimento de duas entidades sindicais, com a mesma
contribuição. “Assim nas questões locais o Sincomercio
prestará toda a assistência às empresas e nas
questões de âmbito estadual e nacional o SincoElétrico
continuará a prestar a assistência”, esclarece
Sprovieri. Ele ainda reforça que o setor estará mais
amparado uma vez que contará com duas entidades
patronais a serviço da categoria econômica e poderá
ter demandas locais mais prontamente atendidas.
Atualmente o Sincomércio Itu conta com cerca de 11
mil filiados nas 16 cidades que representa, sendo que desse
total 2800 estão situadas em Itu. Aliás, a base da entidade
teve início em Itu. Depois foram incluídas as cidades de
Cabreúva, Salto, Porto Feliz, Boituva e no ano de 2010 as
demais: Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Cerquilho,
Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Pirapora, Salto de Pirapora,
Santana de Parnaíba, Tapiraí e Votorantim. “A parceria
com o SincoElétrico foi motivo de muita satisfação para
o Sincomercio. Irá ampliar e valorizar a assistência aos
representados, que poderão também usufruir de todos
os benefícios colocados a disposição dos representados

pelo Sincomercio em toda a região. Em suma, o setor
estará melhor representado, contando com a experiência
das duas entidades”, diz Carlos Alberto D’ambrosio,
presidente do Sincomercio Itu. Ele ainda ressalta que a
principal função do Sincomércio, assim como os demais
sindicatos patronais, é representar a categoria durante
as negociações coletivas, além de defender os interesses
dos comerciantes varejistas de sua região nas convenções
trabalhistas e na prestação de serviços como assessoria
jurídica, cursos e treinamentos, além de oferecer diversos
benefícios a seus associados por meio de parcerias.

Foto: Divulgação

Saiba mais sobre Itu
Atualmente conta
com 160 mil
habitantes
A fama de Terra dos Exageros atrai
turistas de todo o país e é creditada
ao humorista ituano Francisco
Flaviano de Almeida, o Simplício

O orelhão gigante localizado na
praça Matriz, Itu é um dos objetos
gigantes mais famosos da cidade

A cidade está entre as
200 melhores do país em
desenvolvimento humano

A renda per capita do
Ituano cresceu 69,58%
nas últimas duas décadas
Fontes: Sincomercio Itu e Prefeitura da Estância Turística de Itu

9

INFOSINCO - EDIÇÃO 35 - ABRIL/ MAIO - 2016

PRODUTOS E SERVIÇOS

GRIFE CORPORATIVA

Costura & Sinthonia passa a integrar o rol de parceiros do SincoElétrico. Empresa
é especializada em vestuário empresarial
Formada por profissionais do segmento de moda, a Costura & Sinthonia é uma empresa
especializada em grifes corporativas. O desenvolvimento das peças é elaborado em tecidos planos
e malhas, utilizando os melhores recursos técnicos para personalizações. “Nossa empresa nasceu
em 2010 com uma expertise de 20 anos de seus principais colaboradores com a proposta clara de
desenvolver uniformes que sejam bonitos e confortáveis como as nossas roupas que escolhemos

Para saber mais acesse o site

para usar em nosso dia-a-dia”, comenta Luciano Café, gerente comercial da Costura e Sinthonia.

www.costuraesinthonia.com.br

Ele ainda acrescenta que a empresa elabora e confecciona um conceito casual de camisaria para
executivos e colaboradores. “Levamos em consideração para cada projeto as condições de uso, beleza, conforto e comunicação direcionada”,
comenta.
Aos associados e filiados ao SincoElétrico a empresa oferece uma modalidade denominada Compra Cooperada, ou seja, em pedidos de
compras de camisas sociais acima de 300 peças o valor é diferenciado, com redução de custo sem perda de qualidade.

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO
DOS COMERCIÁRIOS
Sindicato inicia envio do caderno para sua base de associados
Contemplando sete convenções coletivas dos comerciários, o caderno elaborado pelo SincoElétrico
é uma das ferramentas de comunicação desenvolvidas pelo sindicato especialmente para sua base
de associados e tem por objetivo reunir e facilitar o acesso aos dados sobre as CCTs de forma clara,
contribuindo para a melhoria no fluxo de informações sobre esse tão importante tema. O envio do
caderno teve início no mês de abril, via Correios.
Para esclarecer dúvidas ou comunicar o não recebimento da publicação entre em contato com o
SincoElétrico através do telefone (11) 3333 8377 ou por e-mail: servicos@sincoeletrico.com.br.

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

Vestuário

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
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