Setores do comércio e serviços da região fazem promoções para
clientes que apresentam comprovante de vacinação contra a Covid-19

A informação correta e imediata é uma ferramenta muito
importante para o sucesso da sua empresa. Em uma época
onde os acontecimentos externos obrigam as organizações a
enfrentarem situações de mudanças, o conhecimento é o
farol orientador das oportunidades existentes e sinalizador
das ameaças. A informação certa reduz muito as incertezas
durante o processo de tomada de decisão. E é por isso que
nós trabalhamos para você, empresário, se manter sempre
bem informado. Consulte nossos meios de comunicação. Lá
você fica sabendo como anda o mercado econômico, tira as
dúvidas jurídicas, confere as estatísticas e tendências dos
negócios locais, regionais e nacionais.
Com o Sincovat você não erra!

• índice •

Já começamos as negociações da nova Convenção Coletiva de
Trabalho 2021/2022. O INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor) fechou em 10,42%, considerando o período de
setembro do ano passado a agosto deste ano, data base da
nossa categoria.
Novamente estamos buscando o bom senso e equilibro nas
discussões com o Sindicato dos Empregos no comércio, que
reivindica aumento acima desse índice e mais uma lista extensa
de exigências, como faz todos os anos.

DE OLHO NO PORTFÓLIO

Saiba selecionar os produtos que vão para as gôndolas
Presidente: Dan Guinsburg
Secretário: Alfredo Felipe de Souza Dias
Tesoureiro: Maurílio Pereira Puccinelli Zanqueta

Entre os pedidos do Sincomerciário então auxílio café ( R$
7,00 por dia, para cada funcionário), convênio odontológico,
PLR (Participação dos Lucros e Resultados), auxílio educação
(Valor de 50% do salário do funcionário a ser pago no mês de
janeiro, destinado ao ensino do filho estudante), convênio
médico ( para o funcionário e seus dependentes sem custo ao
mesmo), seguro de vida, auxílio refeição (R$ 24,00 por dia,
por funcionário), reembolso creche (R$ 300,00 mensal para a
mãe que tem filho com até 6 meses), cesta básica (R$ 200,00
mensal por funcionário), cesta natalina (fornecimento de
produtos natalinos a ser entregue até o dia 23 dezembro), vale
compra assiduidade (vale compra assiduidade no percentual de
3% sobre o salário por ele recebido).
Nem precisa dizer que, se todos esse itens forem atendidos a
saúde financeira da sua empresa será gravemente afetada e
muitos dispensarão seus funcionários, causando desempregos e
fechamento de lojas.
Como eu disse, o equilíbrio é a chave para o crescimentos de
todos. O comércio precisa de funcionários e eles precisam
desses postos de trabalho.
Vamos continuar sendo coerentes com o atual cenário
econômico da nossa região e a atual situação das empresas,
visto que estamos ainda saindo da maior crise sanitária já
vivida por nós. A pandemia ainda não terminou, mas estamos
caminhando para isso. E o
comércio forte vai ajudar na
recuperação da nossa economia.
Conte com o Sincovat - estamos
representando você, empresário
varejista, nessas negociações.
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Suplentes: Isabel Cristina Vieira Rezende e
Marco Afonso Faria Rezende
Conselho Fiscal: Mario Marchtein, André
Luiz da Silva Vaillant e Paulo Ribeiro Perrota
Júnior

11SEJA ENCONTRADO NO GOOGLE
Consumidor online é diferente da loja física

Suplentes: Orestes Eslon de Oliveira Campos,
Luiz, Antonio Alves Matos e Luiz Gustavo Rangel
Correa
Delegados: Dan Guinsburg e Alfredo Felipe de
Souza Dias
Suplente: Maurílio Pereira Puccinelli Zanqueta,
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ENTREGA COM LUCRATIVIDADE
É preciso garantir uma escolha certeira
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www.portalsincovat.com.br
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• VALE A PENA ACESSAR •

Bananinhas para o mundo

Fábrica de Paraibuna produz mais de 60
mil doces por dia
Há mais de 45 anos, uma empresa de doces
da cidade de Paraibuna-SP vem adoçando a
vida dos brasileiros. A bananinha produzida
na cidade virou referência no mercado
nacional e também exporta para toda a
América e Europa. São mais de 60 mil
unidades feitas por dia.

Santa confecção

Empresa de São Luiz do
Paraitinga já vestiu o Santo Papa
Há 30 anos, uma empresa familiar
localizada no distrito de Catuçaba
em São Luiz do Paraitinga, fabrica
roupas para padres. O processo de
produção é artesanal e uma das
peças já foi usada pelo Santo Papa
João Paulo II, durante uma
celebração.

87 mil pessoas já
assistiram essa matéria.
Acessa lá e fique com
água na boca.
Acesse o código QR
e assista essa
reportagem em
nosso canal do
YouTube.
Sabores da Serra

Restaurante de Santo Antônio do
Pinhal serve linguiça de truta
A truta é um peixe típico das águas
geladas da Serra da Mantiqueira e
possibilita diversos pratos. Em Santo
Antônio do Pinhal, uma chef de cozinha
inovou no cardápio e produziu a linguiça
de truta.

Vale a pena conferir
como é feita essa
delícia!

MAIS DE 4,7 MILHÕES DE VIEWS
•7•

A seleção de produtos que vão para as gôndolas depende de uma
série de fatores que, em muitos casos, passam despercebidos,
impactando negativamente os resultados financeiros de uma
empresa. Confira alguns pontos importantes para a elaboração
desta estratégia e o exemplo de quem, por meio de uma boa
gestão de sortimentos, cresceu na contramão da crise

P

ara o professor Adriano Maluf
Amui, a primeira questão a ser
considerada para fazer com que um
negócio se torne eficiente é a correta
definição do público: “Se você tem um
público bem definido, você consegue
levar a ele a melhor resposta, e parte
dessa resposta está justamente na escolha
dos sortimentos adequados”, explica
Amui, que é professor de Marketing
Estratégico nos MBAs executivos da
Fundação Dom Cabral; e de Trade
Marketing e Key Account Management
na Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM).

demográficos para a escolha do seu
público (faixa etária, valor da renda,
etc.). Entendemos que esse seja o início
de uma classificação, mas não a única. O
grande critério para quem trabalha no
varejo é a definição do público com
base na orientação comportamental.”
Amui cita o mapa de empatia como uma
maneira eficiente para que o empreendedor trace o perfil (ou a persona) do
seu cliente. O método pede a resposta a
seis perguntas: O que pensa o cliente? O
que escuta? O que ele faz? O que vê?
Quais são os seus anseios e as suas
expectativas? Quais são as suas dores? A
partir daí, é possível fracionar esses
grupos em personas, que nada mais são
do que suas representações. Com base
nesse estudo, chega-se ao que chamamos

Ele chama a atenção, ainda, para os
critérios no momento de segmentar o
público. “Em muitos casos, o empresário
brasileiro utiliza delimitadores
•9•

de jobs to be done. A expressão em inglês
mostra a seguinte intenção: clientes não
adquirem produtos específicos, mas, sim,
produtos para realizarem serviços
específicos. Outro ponto de observação é
o dinâmico movimento da indústria, já
que ela também dita tendências e tem o
seu próprio portfólio.

O grande critério para quem
trabalha no varejo é a
definição do público com
base na orientação
comportamental.
Adriano Maluf Amui
professor da Fundação
Dom Cabral e da Escola
Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM)

De acordo com Geraldo Magela Camargo
de Mello, CEO da Daus, empresa que
atua no mercado UHT (ultra high
temperature) na produção de sorvetes soft
e bebidas lácteas, a estratégia para
lançamento de produtos é sempre colocar
o cliente no centro do negócio, entender
qual é a sua principal dor e como criar
uma solução que o ajude. “A partir dessa
estratégia, em junho deste ano
anunciamos a ampliação das nossas
operações e incluímos no portfólio alguns
produtos, como leite, soro e suplementos
– todos em pó – e leite condensado”,
conta Mello.

comercializados cerca de 40 mil itens na
rede, entre utilidades domésticas,
organizações, brinquedos, alimentos,
flores, tapetes e até vinhos. Tio Gil
afirma que a decisão pela ampliação de
seus sortimentos, baseada na experiência
e no comportamento da clientela da
região, foi fundamental para a expansão
de suas operações. “Ao entrar na loja, o
consumidor sempre acaba saindo com
algo a mais do que foi, de fato, comprar.
Isso porque o cliente está em busca de
soluções para a casa toda, desde talheres
e peças avulsas até um abajur, por
exemplo”, afirma. Presente no município
há 17 anos, a rede conta com quatro
unidades, incluindo uma megaloja,
inaugurada em novembro de 2020.

A rede de lojas Tio Gil, de São Caetano
do Sul, na região do ABC paulista,
começou com foco em artigos para
cozinha, mas, com o passar do tempo,
Gilberto de Souza Faria (o “Tio Gil”) –
fundador e presidente da rede –
decidiu oferecer “tudo o que uma casa
poderia ter em termos de utensílios e
decoração”, expandindo fortemente sua
atuação na região. Atualmente, são
•10•

aceleração digital provocada pela
pandemia da covid-19 fez com que
muitos negócios migrassem para o
e-commerce. Assim, vários empreendedores e consumidores experimentaram a experiência pela primeira vez. O
consumidor que realiza compras pela
internet é diferente do cliente do
estabelecimento físico. Por isso, o
empreendedor deve se valer de técnicas
específicas para atrair e melhorar a
experiência de compra desse cliente.

Escolher fotos bonitas, que demonstrem com
fidelidade a identidade visual da sua empresa e as
funcionalidades dos produtos, também é
fundamental para atrair mais clientes. Escolha
lugares iluminados e limpos, onde o produto se
destaque, registre seus diversos ângulos – e, se o
site ou o marketplace permitir, faça um vídeo
curto demonstrando o seu funcionamento. As
imagens também são objeto de busca no Google, e
muitas pessoas podem chegar na sua página por
meio das fotos.
Ninguém gosta de acessar um portal de
compras lento, que demore para
carregar os produtos e as fotos, não é?!
O Google também não! A plataforma
identifica sites lentos e diminui as
chances de eles aparecerem nas
primeiras páginas de resultados. Para
isso, teste todas as funcionalidades do
seu site ou da página
parceira que você expõe os produtos e
ateste que funcione perfeitamente em
diferentes plataformas (computador,
smartphone e tablet).

A primeira dica é identificar as
palavras-chave mais importantes para
o seu tipo de negócio ou produto, a
fim de usá-las em textos, descrições e
posts nas redes sociais. Destacar
atributos positivos como cor,
funções, durabilidade e marca pode
ser o caminho para o sucesso.
Se ainda estiver inseguro sobre as
palavras-chave, o Google AdWords
pode ajudar a descobrir bons termos
para utilizar, inclusive observando
aqueles que não são explorados pelos
concorrentes.

Na internet, a importância de um produto, marca
ou conteúdo é medida pela quantidade de vezes
que ele foi citado pelas pessoas em outras
páginas. Por isso que é comum ver youtubers
pedindo para você “compartilhar
o vídeo com os seus amigos”. Cada vez que o
Google identifica que um assunto está sendo
muito comentado, automaticamente o colocará no
topo de suas pesquisas. Peça para os seus clientes
compartilharem os seus conteúdos ou os seus
produtos com os amigos.
• 11 •

O próprio Google pode ajudar a dar
mais visibilidade de forma gratuita.
A ferramenta Google Meu Negócio
permite que empreendedores criem
e promovam o perfil do seu
negócio e do seu site na busca do
Google e no Google Maps (opção
interessante se você tem um
endereço físico para atendimento).

• ESPAÇO JURÍDICO •

Para dúvidas trabalhistas em
relação à Convenção Coletiva de
Trabalho, você deverá entrar no
site portalsincovat.com.br, acessar
a janela Serviços Jurídicos e
preencher os dados solicitados. Sua
dúvida será respondida por e-mail.

Responsáveis por mecanismos como a
suspensão temporária do contrato de
trabalho, as reduções de jornada e salário e a
antecipação de férias, entre outros, as
Medidas Provisórias (MPs) 1.045/21 e
1.046/21 perderam a validade em
25/08/2021. Com isso, as empresas e os
empregados que utilizaram as soluções
alternativas contidas nos textos devem
retomar as condições tradicionais de
emprego previstas na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Com o fim do período
de validade do texto, os trabalhadores que
tiveram o contrato temporariamente
interrompido devem retornar às atividades.
Aqueles cujas jornadas de trabalho e
salários foram reduzidos, retomam o
expediente regular, acompanhado do
rendimento integral. Em resumo, as
empresas devem restabelecer todos os
contratos que foram reduzidos com as regras
da medida provisória. Vale lembrar que,
como contrapartida ao benefício, há a
garantia provisória de emprego, condição
que determina que o funcionário não pode
ser demitido sem justa causa pelo período
equivalente ao da suspensão do contrato ou
da redução de jornada. Deste modo, caso,
por exemplo, o contrato tenha sido
interrompido por 60 dias, ao retornar as
atividades, o empregado deve ser mantido
no emprego por, no mínimo, mais 60 dias. A
empresa que descumprir a garantia
provisória fica sujeita à multa de até 100%
do salário do trabalhador. Se o empregado
pedir demissão por conta própria, a
penalidade é descartada.
• 12 •

Capa

Comércio e Serviços aproveitam para incentivar a
vacinação contra a Covid-19, realizam promoções e
atraem mais clientes para seus estabelecimentos

S

ua Vacina Vale Muito - Esse foi o
tema de uma campanha lançada
pela rede de shoppings Ancar
Ivanhoe como forma de incentivar a
vacinação da população. No CenterVale
Shopping, em São José dos Campos, os
imunizados que comprovaram o
recebimento das duas doses da vacina ou
da imunização de dose única receberam
um desconto exclusivo de 90% no par de
ingressos para o cinema. A ação, que
durou até o dia 05 de setembro,
contemplou 50 clientes por dia.

Ainda na cidade, quem apresenta a
carteirinha da vacina no momento da
inscrição na escola de idiomas PróLínguas, ganha 100% da primeira
mensalidade. " A ideia é estimular a
vacinação. Então, se a pessoa está
procurando um curso de inglês e não se
vacinou ainda, corre pra se vacinar
porque daí vai ter a vantagem de ter esse
desconto aqui com a gente"., comenta
Lidirce Teixeira, Coordenadora
pedagógica da unidade de Taubaté.
Para quem gosta de um chope bem
gelado e está com a vacinação contra o
coronavírus em dia a Cervejaria Fritz
oferece a primeira rodada totalmente
grátis para os clientes. A promoção é
válida de domingo a quinta-feira. "É um
incentivo para o pessoal se vacinar com a
primeira e a segunda dose e voltar ao
mercado. Acreditamos que assim vai dar
uma melhora. Nessa pandemia passamos
dificuldades, mas agora vai aquecer de

Em Taubaté, até o final de setembro, o
Museu Mazzaropi, oferece entrada
gratuita para todos que apresentarem na
entrada o comprovante de vacinação com
as duas doses contra a Covid-19.
Segundo a direção do museu, para quem
tomou a primeira dose e está aguardando
a data para a conclusão do esquema
vacinal, será oferecido o desconto de
meia-entrada.
• 15 •

novo, diz o gerente da casa, Alex Silva.
E não é somente o setor de serviços que
estão realizando promoções para os
vacinados. O comércio também aproveita
a ocasião para oferecer descontos para
seus clientes e aumentar as vendas.
Especializada em roupas femininas e para
festas, a loja Cometa Boutiques, foi uma
das que mais sofreu durante a pandemia.
Hoje, o estabelecimento oferece 5% para
quem apresenta o comprovante de
vacinação.

Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região

criatividade que sobrepõe a relação
comercial em seu impacto positivo",
explica Jaime.

"Nossas roupas são mais voltadas para as
festas e eventos. O setor foi o primeiro a
fechar e último a retornar. Os clientes
sumiram e somente agora estão
retornado. Então, a gente quer incentivar
realmente as pessoas se vacinarem para
tudo voltar ao normal. O desconto
também ajuda a alavancar um pouco as
vendas", explica a proprietária Silvana
Ferreira.

As restrições e limitações de públicos da
quarentena foram, encerradas no dia 17
de agosto pelo governo do Estado de São
Paulo. Agora, os setores do comércio e
serviços buscam recuperar as vendas
perdidas durante a pandemia. As
promoções são bem-vindas para
incentivar a vacinação, atrair mais
clientes e buscar a normalidade o maia
rápido possível. No entanto, o presidente
do Sincovat e vice-presidente da
Federação do Comércio do Estado de
São Paulo, FecomercioSP, Dan
Guinsburg, alerta que a pandemia ainda
não terminou e que, mesmo sem as
regras, os cuidados devem ser mantidos.

Para o economista do Sincovat, Jaime
Vasconcellos, essas ações fazem bem a
todo ambiente socioeconômico local,
regional e até mesmo nacional. " Sempre
usa-se a expressão "ganha-ganha" quando
estamos falando de uma situação, onde
dois lados negociando se beneficiam de
seu resultado. No caso dos descontos no
comércio e serviços aos clientes que
comprovem sua vacinação contra a
Covid-19 temos a situação "ganha-ganhaganha". Isto porque não apenas o
empresário efetua venda e gira seu
estoque (há muito parado, por vezes) e o
cliente podendo pagar mais barato num
cenário de avanço forte da inflação, mas
ganha também a sociedade, pois nesta
negociação individual, estamos
provocando o benefício público/geral da
vacinação. Temos o exemplo de

"Os empresários estão bastante animados
com a volta ao normal. Mas esse normal
ainda é entre aspas. Precisamos tomar
cuidado, usar máscara, álcool em gel ,
cuidar aí da loja, porque a pandemia
ainda não acabou. Estamos realmente
animados com esta volta, o consumidor
quer ir às compras, o lojista precisa
vender para recuperar os prejuízos e eu
acho que esse final de ano tem tudo pra ir
bem. Mas a contaminação não pode
acelerar de novo".
• 16 •

U
Sondagem feita pela
FecomercioSP
mostra que a
população pretende
mudar padrões de
consumo após a
crise e a ampla
vacinação. A
tendência é gastar
menos, continuar a
fazer operações
online e
comprar no próprio
bairro. Por isso,
empresários devem
estar atentos para
adaptar os negócios
e se planejar em
curto e médio
prazos

Leia mais detalhes
sobre os resultados
da sondagem aqui

• 18•

ma pesquisa realizada pela
FecomercioSP aplicada a 400
consumidores, 90% na região
metropolitana de São Paulo e 10% no
interior, em dois momentos – outubro do
ano passado e em maio deste ano –
mostrou um cenário desafiador para
grandes centros e ruas comerciais.

Dos entrevistados,
apenas 25% afirmaram
não ter interesse em
mudar os hábitos de
consumo

Isso porque mais de 90% dos
respondentes de 2021 atestam que o
padrão de consumo mudou. No ano
passado, no começo da pandemia, pouco
mais de 70% percebiam mudanças de
comportamento nas compras.

E-COMMERCE
Incorporado à vida da população de
forma geral (inclusive as pessoas de
idade mais avançada), o comércio
eletrônico cresceu ao longo dos meses de
pandemia. Sobre as práticas adotadas ou
que ficaram mais frequentes por causa da
pandemia (e que tiveram maior elevação
entre um momento e outro da sondagem),
estão: pedir comida por serviço de
delivery; educação a distância; compras
de itens essenciais; e compras de
eletrodomésticos ou eletroeletrônicos
online.

Dentre as categorias da pesquisa, “Gastar
menos” foi a opção recordista, seguida
por “compras online” e “compra no
bairro”, com taxas importantes. Apenas
25% dos entrevistados disseram não ter
interesse em alterar os hábitos de
consumo.

TURISMO
Apesar de o turismo ter sido um dos
setores mais afetados pela pandemia, os
dados da sondagem mostraram
possibilidade de retomada assim que a
vacinação avançar. Entre os
respondentes, 70% afirmaram que
pretendem viajar em breve. As empresas,
no geral, estão preparadas para a
retomada. Algumas demitiram
funcionários, por exemplo, e, hoje, não
dariam conta de uma demanda maior. No
entanto, elas terão tempo para se
reorganizarem e contratar novamente, a
fim de adaptar o quadro de funcionários.

SUSTENTABILIDADE
As responsabilidades ambiental, social e
corporativa das marcas também é cada
vez mais importante para o consumidor. A
pesquisa mostrou que 75% das pessoas já
buscavam ou passaram a buscar
informações sobre a procedência dos
produtos e sobre conduta responsável da
marca/empresa.

• 19 •

• ESPAÇO ECONÔMICO •

Declarações recentes do Presidente do Banco
Central do Brasil (BCB), Roberto Campos
Neto, mostram que as modalidades Saque e
Troco (em dinheiro) do Pix podem ser
disponibilizadas ainda neste segundo semestre
de 2021 aos estabelecimentos de comércio e
serviços. No Pix Saque o lojista poderá
oferecer aos seus clientes a retirada de
dinheiro em espécie e no Pix Troco, ao haver
uma compra, o cliente poderá pagar via Pix
um valor maior do que o preço da mercadoria
e sair com a diferença em espécie. Tais
modalidades haviam sido prometidas após o
lançamento deste meio de pagamento e estarão
no rol de funcionalidades que o varejo poderá
dispor aos seus consumidores.
Tais produtos podem trazer benefícios ao
comerciante, mas também responsabilidades e
planejamento. Ainda não estão definidos os
parâmetros, mas em fala recente do Presidente
do BCB, foi ventilada hipótese de o
estabelecimento possuir algum recebimento
por oferecer as opções do Pix Saque e/ou
Troco. De toda forma, ao atrair mais pessoas
para dentro da loja, a tendência em si já é
aumentar o potencial de novas vendas, dado
que é razoável a analogia de que quanto mais o
consumidor visita seu estabelecimento, maior
a chance de novas vendas, por vezes nem
planejada pelo cliente. Outro ponto relevante
está na segurança, pois com menos dinheiro
em espécie nos caixas da empresa, menor pode
ser o risco de assaltos ou furtos.
Neste último ponto acima registrado mora
também a necessidade de planejamento para o
empresário que decidir incluir (será optativo) o
serviço do Pix Saque e/ou Troco na sua loja.
• 21 •

Quer saber como está o mercado
econômico regional e quais influencias
na sua empresa? Entre no site
portalsincovat.com.br, acesse a janela
Serviços e depois Assessoria
Econômica. Sua dúvida será respondida
por e-mail.

Na hora de avaliar todos os
fatores para oferecer um bom
serviço de entrega, o cálculo
do frete tem um peso super
importante. Saiba como
garantir uma escolha certeira.

De acordo com Eder Medeiros, CEO da Melhor Envio, plataforma de cotação e geração de
fretes, para criar uma estratégia eficiente de frete, o empresário precisa fazer uma análise
detalhada do seu negócio. É preciso levar em conta fatores como tipo de produto, perfil e
necessidade do cliente e distancias de envio. A seguir, confira as dicas do CEO.

• Se o objetivo for vender os
produtos para outras cidades ou
outros Estados, será preciso usar os
serviços dos Correios ou de
transportadoras privadas. Já quem
vende apenas para regiões geográficas
próximas, pode
investir em entrega própria ou
parcerias com motoristas que prestem
o serviço.
• Ao contratar empresas parceiras,
verifique se a transportadora oferece
as modalidades de entrega econômica
(menor custo e prazo mais longo) e
entrega expressa (menor prazo, mas
preço mais alto). Dessa forma, será
possível oferecer boas alternativas
para aqueles consumidores que
prefiram economizar e aqueles que
queiram receber o produto em menos
tempo.

• A estratégia do frete grátis
sempre exige uma análise
cuidadosa, uma vez que
implica mais custo para o
lojista. Entretanto, pode ser
uma alternativa interessante
em períodos específicos,
como Black Friday, Semana
do Frete Grátis ou outras
datas que o empreendedor
queira focar na atração de
clientes. O objetivo é que o
maior número de vendas
compense a redução da
margem de lucro.

• Entre valores pequenos e médios, o
mais comum e que os consumidores
arquem com o valor integral dos fretes,
uma vez que assumir esse custo
pode ser inviável financeiramente.

• Para saber se é possível arcar com
os custos da entrega, observe a
margem de lucro do negócio (A) e o
valor gasto com frete durante um
mesmo período(B), sendo que a conta
(A - B) deve apresentar um resultado
não só positivo, como também
economicamente viável para manter o
negócio.

• Uma alternativa e incluir o custo no
frete, total ou parcial, na hora de
precificar os itens, que podem ficar entre
10% e 20% mais caros para os
consumidores, em média. Contudo, é
importante considerar se esse
aumento não vai afastar os clientes.
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Saiba mais sobre os benefícios do
Sincovat. Nós temos ferramentas que
podem ajudar seu negócio a enxugar
despesas e lucrar mais. Verifique se sua
empresa está regularizada pelo telefone
3632-6570 ramal 2 ou pelo e-mail
financeiro@sincovat.org.br

A definição de representatividade que consta no
dicionário da língua portuguesa revela a
expressão dos interesses de um grupo (seja um
partido, uma classe, um movimento, uma
entidade, uma nação) na figura do
representante, de forma que aquele que fala em
nome do coletivo o faz comprometido com as
demandas e necessidades de todos.
É isso que o Sincovat faz - nós representamos o
seu interesse, empresário varejista! Nossa
equipe trabalha para a sua empresa ter
tranquilidade e pensar somente no seu
crescimento.
Você já imaginou se tivesse que negociar todos
os anos com o sindicato dos empregados, os
direitos e deveres de seus funcionários? Os
salários, benefícios, horários de funcionamento,
folgas, férias, licenças, entre outros assuntos?
Certamente teria que contratar advogados,
gerando assim um custo para seu caixa. Mas
não é somente isso. Sozinho você não teria a
mesma força de negociação e, com toda
certeza, o equilíbrio que a nossa equipe de
profissionais busca e propõe seria
comprometida e afetaria a saúde financeira da
sua empresa. Na página 4 dessa revista, no
editorial do nosso presidente, tem a lista de
reivindicações dos comerciários.
O principal papel do Sincovat é representar
você nessas negociações. A nossa data base é
agora, mês de setembro, e não vamos abrir mão
do bom senso, de uma análise criteriosa do
cenário econômico, da pandemia que ainda
vivemos e é claro, da importância da
manutenção dos empregos.
Conte com a gente. Já temos mais de 50 anos
de experiência. Juntos somos fortes!
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