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pALAVRA dO
pReSidenTe 

Fim de ano é o momento em que todos nós, de algu-
ma forma, olhamos para trás e analisamos o que passou. 
Este foi um ano difícil para o País em diversos aspectos, 
especialmente com a crise que atingiu diversos setores da 
economia. Mas nós acreditamos que, em tempos difíceis, 
temos que redobrar os esforços para superar as barreiras. 
E foi isso o que o  Sindicato do Comércio Varejista da 
Baixada Santista fez em 2015. Novamente, apostamos 
na melhoria da qualidade de atendimento dos estabe-
lecimentos da região com os treinamentos do ‘Talentos’ 
e ‘Capacita  Comércio’, pois sabemos que a satisfação do 
cliente é fundamental. 
Também promovemos, com iniciativa da TV Tribuna, a 3ª 
Semana do Desconto. Essa foi mais uma edição de suces-
so, em que 3.084 empresas apostaram no projeto e garan-
tiram sua participação. Muito obrigado pela parceria!

Desejamos a nossos associados, parceiros e amigos um 
Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
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O Dia das Crianças começou 
mais cedo no Gonzaga, em Santos, 
na forma de palhaços, estátuas 
vivas, brinquedos infláveis, pipo-
ca, algodão doce e muita música. 
Na tarde do dia 10 de outubro, 
famílias inteiras tomaram conta 
da Avenida Ana Costa, no trecho 
entre a Praça da Independência 
e a Orla da Praia, para aproveitar 
as atrações da primeira edição do 
Gonzalegria. O evento foi promo-

vido pela Prefeitura em conjunto 
com a CDL-Santos Praia, o Sindicato 
do Comércio Varejista da Baixada 
Santista e o Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares da 
Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Uma das mais tradicionais e 
movimentadas avenidas da cidade 
foi transformada em um grande par-
que diversões, que atraiu cerca de 8 
mil pessoas. Os carros deram lugar às 
crianças e as buzinas foram trocadas 

pelas gargalhadas do público.
O Gonzalegria contou com brin-

quedos infláveis, oferecidos pelo 
SCVBS, além de oficinas de maquia-
gem infantil e escultura de balões. A 
criançada também pode acompanhar 
apresentações de dança e de orques-
tras da região e se deliciar com muita 
pipoca e algodão doce de graça.

Mas houve espaço também para 
quem quisesse ficar sentando, pin-
tando desenhos dos pontos turísticos 

GOnzALeGRiA TRAz bRinCAdeiRAS 
e diVeRSãO pARA 8 MiL peSSOAS 
eveNto reuNiu criaNçaS e famíliaS em um Dia De feSta 
Na aveNiDa aNa coSta, em SaNtoS
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da cidade ou curtindo um livro, no 
espaço do projeto Leia Santos – Um 
Incentivo à Leitura.

A batida dos ritmistas do Quiloa 
Maracatu, a suavidade dos acordes 
da Orquestra na Rua e a graça da 
voz de Kika Willcox, acompanhada 
pela Orquestra de Sopros da Banda 
Marcial de Cubatão, foram a trilha 
sonora da grande festa, agradando 
aos mais variados gostos musicais.

“Acho que poderiam fechar a Ana 
Costa pelo menos uma vez por mês”, 
sugere o vendedor Thiago Souza, ao 
lado da filha Juliana, de 4 anos, que 
já havia brincado no pula-pula, pisci-
na de bolinha e no touro mecânico.

Já a auxiliar de escritório Olga 
Rivera exalta o fato de todas as atra-
ções serem de graça. “Muita gente 
não tem condições de levar o filho 

para passear, ir ao cinema ou a um 
parque. Aqui, todos podem aproveitar 
democraticamente”, afirma a mãe da 
pequena Isadora, de 9 anos. “No ano 
que vem, quero voltar!”, diz a menina.

Em meio a tanto agito, uma 
outra criança, também de 9 anos, 
não via hora de ir para casa. O 

motivo? Os três livros que havia 
pegado no espaço do projeto Leia 
Santos – Um Incentivo à Leitura. “Vou 
começar a ler hoje mesmo”, comenta, 
abraçada às suas mais novas inspi-
rações.

“Queremos estimular cada vez 
mais o uso do espaço público para 

atividades de cultura e lazer, como 
o Gonzalegria. Esse evento é posi-
tivo para o turismo da Cidade e 
também para o comércio”, expli-
ca o prefeito de Santos, Paulo 
Alexandre Barbosa. “Essa é uma 
ação conjunta da Prefeitura com a 
iniciativa privada”, completa.

Para o vice-presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista da Baixada 
Santista, Omar Abdul Assaf, o apoio 
do poder público é fundamental para 
fortalecer projetos como esse. “Eventos 
desse porte atraem mais pessoas para 
as ruas e, consequentemente, para o 
comércio local”, afirma Assaf.
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Queremos estimular 
cada vez mais o uso 
do espaço público 
para atividades de 
cultura e lazer, como
o Gonzalegria”

Paulo Alexandre Barbosa, 
prefeito de Santos

eveNto coNtou com

e orqueStraS Da reGião

apreSeNtação De BaNDaS
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SindiCATO ApReSenTA 
iNiciativa iNéDita Na reGião

ASSOCiAdOS TêM SOLUçõeS 
fiNaNceiraS DifereNciaDaS

aSSociaDoS terão BeNefícioS e ServiçoS excluSivoS ofereciDoS pela ecopaG

Serviço faz parte De acorDo firmaDo com o SicreDi

O Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista 
apresenta a seus associados uma iniciativa inédita na região, 
oferecida pela Ecopag, empresa nacional do segmento de tran-
sações eletrônicas. A partir do próximo ano, os associados pode-
rão usufruir de diversos benefícios da empresa, como máquina 
de débito e crédito com serviços exclusivos e cartão fidelidade 
(programa de vantagens para clientes). O lançamento dos ser-
viços e demais detalhes serão divulgados durante o aniversário 
de 85 anos do Sindicato, em janeiro próximo.

“Esse sistema vai trazer diversas vantagens aos associados, 
como a fidelização do consumidor. Isso é algo inédito na região. 
Além disso, o empresário terá acesso a soluções modernas, 
fáceis de usar e de custo reduzido”, afirma o presidente do 
Sindicato, Alberto Weberman.

Os associados terão isenção da taxa de adesão, dis-
pensa do aluguel da máquina por 60 dias, taxas com-
petitivas no débito e no crédito parcelado, entre outras 
vantagens.  Além das transações bancárias, o estabeleci-
mento terá a possibilidade de vender produtos e receber 
comissões por meio do ponto de venda (POS) Ecopag.

Será possível, por exemplo, efetuar consulta ao SCPC 
diretamente na máquina, vender recarga para celular pré-
-pago e comercializar seguros e assistências de diversos 
tipos, como residencial,  acidentes pessoais, automóveis, 
moto e caminhão, entre outros. 

 “Nosso equipamento dá a possiblidade aos associados do 
Sindicato de reduzir custos e trazer novas receitas, com ganhos 
sobre a venda de produtos e serviços eletrônicos”, afirma o 

diretor-executivo da Ecopag, Geraldo Teixeira.
Com a máquina fornecida pela empresa, é possível também 

obter informações estratégicas sobre os hábitos de consumo 
dos clientes. “Podemos formar um banco de dados com o pro-
grama de fidelidade. Ao longo do tempo, isso dará ao pequeno 
e médio varejista vantagens competitivas as quais somente 
grandes estabelecimentos têm acesso”, explica Teixeira.

Segundo a Ecopag, a expectativa é emitir cerca de 300 mil 
cartões fidelidade até 2018 e credenciar pelo menos 4 mil esta-
belecimentos da Baixada Santista ao programa.

O Sindicato também firmou parceria com o Sicredi em 
outubro. Entre os benefícios estão soluções financeiras 
diferenciadas para os associados do SCVBS, trazendo mais 
opções de crédito aos comerciantes da região. 

O acordo prevê também a realização de palestras e even-
tos com o apoio do Sicredi, pagamento de percentual diferen-

ciado para aplicações realizadas por associados do Sindicato 
e a participação nas sobras e decisões da cooperativa. 

“Essa parceria oferece uma alternativa para os comer-
ciantes da Baixada Santista que estejam buscando taxas 
mais atrativas e soluções de investimento para seu negó-
cio”, afirma o presidente do SCVBS, Alberto Weberman.

ecopaG eSpera emitir até 300 mil 

cartõeS fiDeliDaDe até 2018
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Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada 
Santista e o jornal Diário 
do Litoral firmaram, em 
outubro, uma parceria 

inédita. A partir de agora, os 14 mil 
associados do Sindicato receberão 
(junto com o boleto de anuidade) um 
cupom com seis meses de assinatura 
digital gratuita do Diário do Litoral. 
Além disso, todos os associados terão 
direito a 10% de desconto na assina-
tura da versão impressa.

“Eu vejo a parceria da melhor forma 
possível. É um presente que trazemos 
para o associado junto com o Diário do 
Litoral. Um jornal da região que tem 
tudo a ver com o sindicato, pois enten-
de as nove cidades da Baixada Santista. 
Traz informação e tudo que precisamos 
para o comércio”, destaca  o gerente 
Administrativo e Financeiro do SCVBS, 

Marco Antonio Guimarães.
O diretor de Projetos Especiais 

do Diário do Litoral, Marcelo Barros, 
também celebrou o novo acordo 
com o sindicato. Segundo ele, o jor-
nal tem a meta de atingir 100 mil 
leitores na versão digital.

“Já temos essa parceria de divulga-

ção do trabalho do sindicato e o Diário 
do Litoral está buscando um número 
maior de leitores. Com essa parceria, são 
14 mil associados que receberão a ver-
são digital, por e-mail, além de ter aces-
so completo ao portal do jornal com 
as edições anteriores. Estamos muito 
felizes com essa parceria”, afirma Barros.

ASSOCiAdOS GAnhAM ASSinATURA 
DiGital Do Diário Do litoral

o

parceria eNtre o SiNDicato e o jorNal tamBém 

prevê DeScoNto Na aSSiNatura Da verSão impreSSa
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100 mil leitoreS Na eDição DiGital

jorNal preteNDe cheGar a 
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onsiderado o maior even-
to de moda da região, o 
Praiamar Fashion Day trou-
xe a Santos as últimas ten-

dências de estilo, beleza e bem 
estar. Em sua 6ª edição, o evento 
contou com desfiles, encontro de 
blogueiros e workshop de maquia-
gem com o consultor de estilo san-
tista Fernando Torquatto (confira 
entrevista na página seguinte).

A programação começou 
com o encontro dos blogueiros 
Adriana Alfaro (Fashion Frisson), 
Fabi Santina (Crie Moda) e Luh 
Sicchierolli (Estilo Bifásico). Os con-
vidados conversaram com os parti-
cipantes sobre a vida na internet 

e moda. Formada por centenas de 
jovens seguidores, a plateia partici-
pou com perguntas aos blogueiros. 
Ao final do bate-papo, os convi-
dados atenderam a cada um dos 
participantes para tirar fotos e dar 
autógrafos.

“Eu adorei poder conversar e 
tirar fotos com eles. É legal conhe-
cer como funciona o dia a dia 
de alguém que trabalha com as 
redes sociais”, diz a estudante Érica 
Bernardes, que acompanha os blo-
gueiros pelas redes sociais Twitter, 
Instagram e Snapchat.

No workshop com o maquiador 
Fernando Torquatto, os participan-
tes puderam conhecer as principais 

dicas e truques para uma maquia-
gem perfeita. Enquanto o profissional 
maquiava a modelo Camila Rinaldi 
em um palco instalado no shopping, 
a plateia podia acompanhar os deta-
lhes por meio de um telão.

“Amei as dicas que ele (Torquatto) 
deu. Não é sempre que consegui-
mos ter uma aula de maquiagem 
com um profissional como ele, ainda 
mais de graça”, afirma a consultora 
de vendas Rosa Assunção, que par-
ticipou do workshop. 

O evento contou ainda com o 
desfile de inauguração da coleção 
Primavera-Verão 2016 de diversas 
lojas do Shopping, com participa-
ção dos modelos da agência By Clô.

eVenTO Reúne TendênCiAS 
De moDa e Beleza

c
praiamar faShioN Day coNtou com WorkShop, 
DeSfileS e eNcoNtro De BloGueiroS
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áara ser bonita, uma 
mulher tem que ter 
energia própria. Essa é 
a opinião do maquiador, 

fotógrafo, apresentador e consul-
tor de estilo Fernando Torquatto, 
que foi a atração principal do 
Praiamar Fashion Day, com o work-
shop sobre maquiagem. Para se ter 
uma ideia da importância do tema, 
o mercado de cosméticos faturou 
R$ 42,6 bilhões no último ano – 
um crescimento de quase 12%. 

Há 27 anos, Torquatto dei-
xou o bairro da Encruzilhada, 
em Santos, para se mudar para 
o Rio de Janeiro, onde estudou 
Comunicação e se especializou em 
maquiagem e fotografia. Hoje, aos 
39 anos, o santista é o que se pode 
chamar de profissional completo e 
que alia toda a sua experiência no 
do dia a dia com as estrelas. 

Confira abaixo a entrevista 
exclusiva que o profissional gen-
tilmente concedeu para a repor-
tagem de O Mascate durante sua 
visita a Santos. 

O que você considera essencial 
para uma boa maquiagem? E o que 
não pode faltar entre os produtos 
de uma mulher?

Eu acho que poucos, mas bons 
produtos. Digamos que um néces-
saire básico precisa ter filtro solar, 
que já faz parte desse ritual de 
maquiagem; um primer, produto 
que vai ajudar a preparar a pele; 
uma base, BB  cream ou CC cream, 
que dão a cobertura uniforme para 

o rosto; um blush, que deixa a pele 
com aspecto saudável; um duo de 
sombras bege e marrom, além de 
um lápis da mesma cor, para o con-
torno dos olhos; uma máscara de 
cílios preta; e um batom ou gloss 
no tom da boca, o que a mulher 
preferir. Com esse kit básico, não 
tem como dar errado.

No workshop, você comentou que 
o número de tutoriais de maquiagem 
na internet é cada vez maior. Porém, 
eles devem ser vistos apenas como 
uma inspiração. Por quê? 

Eu acho que o ponto positivo 
é que isso mostra o interesse das 
mulheres e do mercado como um 
todo na maquiagem. É um negócio 
que está crescendo, e isso é muito 
bom. Há várias marcas internacio-
nais chegando ao Brasil, lançando 
novos produtos, e todos ganham 
com isso. Mas, na questão didática, 
em relação a ensinar as mulhe-
res, não se deve levar tão a sério 
(os tutoriais). Você pode até acom-
panhar para se inspirar, mas não 

levar como verdade absoluta. Com 
essa inspiração, cada um vai acabar 
desenvolvendo a sua técnica, o seu 
estilo. Maquiagem é simplificar, e 
não complicar.

Qual a importância da mulher 
aprender a maquiar a si mesma?

Uma mulher que tem o poder 
de se automaquiar, certamente, 
se conhece demais. Uma mulher 
com um pincel, se maquiando em 
frente ao espelho, é a coisa mais 
sexy do mundo. Não tem salto alto, 
Louboutin, nada que se compare a 
isso, a esse glamour.

Esse é foi seu primeiro evento 
profissional em Santos, lugar onde 
você nasceu. Como é retornar à 
Cidade?

Sempre que posso venho pra 
cá, para visitar a família, em datas 
especiais. Sou muito ligado aos 
valores da família. E Santos é uma 
cartão-postal, uma cidade menor 
do que o Rio de Janeiro, onde vivo 
hoje, mas muito charmosa.

eNtreviSta com 
FeRnAndO TORqUATTO

p

o fotóGrafo e maquiaDor SaNtiSta fala SoBre

coNceito De Beleza e a importâNcia Da maquiaGem

o SaNtiSta torquatto é referêNcia

quaNDo o aSSuNto é maquiaGem
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Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada 
Santista (SCVBS) rea-
lizará, em novembro, 

um novo treinamento do projeto 
Capacita Comércio. Com o tema 
“Vendas de final de ano”, o work-
shop trará aos participantes dicas 
de como atender bem o cliente, 
com foco nas compras de Natal. 

O treinamento é voltado aos 
funcionários do comércio varejista 
e abordará os seguintes tópicos: 
inovação no comércio, criatividade, 
atendimento seguindo a realidade, 

comportamento do consumidor e 
dicas para esquentar as vendas. 

Para participar, basta doar um 
brinquedo novo ou usado (em 
bom estado), que será destina-
do à Associação Projeto TAMTAM, 
referência no acolhimento e trata-
mento de pessoas com múltiplas 
deficiências em Santos. As inscri-
ções podem ser feitas por meio do 
telefone (13) 2101-2881 ou pelo 
e-mail comercial@scvbs.com.br. 
Podem se inscrever empresários 
ou profissionais da área de vendas 
no comércio.

O PROJETO
O Capacita Comércio tem como 

objetivo principal ajudar o comer-
ciante a treinar seus funcionários. O 
projeto ocorre nas nove cidades da 
Baixada Santista, com treinamen-
tos voltados ao aprimoramento do 
comércio varejista. “Um dos obje-
tivos do Sindicato é capacitar os 
comerciantes e, por consequência, 
seus funcionários, fazendo com que o 
atendimento no comércio na região 
tenha mais qualidade e respeito aos 
consumidores”, afirma o presidente 
do Sindicato, Alberto Weberman.

“CApACiTA” TeM TReinAMenTO COM 
FOCO nAS VendAS de FinAL de AnO
voltaDo aoS fuNcioNárioS Do comércio, 

WorkShop acoNtece em NovemBro

o
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nATAL:  
a Sua loja eStá 
preparaDa?

o maScate liSta aS priNcipaiS DicaS

para aS veNDaS De fim De aNo

Fim de ano quase sempre é sinônimo de trabalho 
dobrado para quem trabalha com vendas. Afinal, o 
Natal é a principal data do comércio no Brasil. Por isso, 
O Mascate lista abaixo algumas ações que podem ser 
utilizadas para atrair mais clientes neste fim de ano:

Atendimento
O brasileiro tem o hábito de deixar tudo para a última 
hora. Porém, a atenção dispensada aos mais atrasados 
deve ser sempre a mesma. Mantenha os critérios de 
qualidade no atendimento até o final. Avalie também 
estender o horário de atendimento da loja nas semanas 
que antecedem o Natal.

Decoração
Cuidar do visual da loja é regra que vale para todo 
o ano, mas não custa reforçar. A vitrine é o cartão de 
visitas do comércio. Se não encantar o consumidor, ele 
provavelmente não entrará e o empresário perderá a 
oportunidade de venda, sobretudo na chamada compra 
por impulso. Aproveite o espírito do Natal e utilize men-
sagens criativas na vitrine.

Equipe
Estabelecer metas é importante porque define o que se 
espera da equipe de colaboradores. Reconhecer e inves-
tir nos profissionais que se destacam é fundamental. Dê 
prêmios para metas individuais e também em grupo, 
para estimular que todos trabalhem em conjunto.

Inadimplência
Evite aceitar cheques de terceiros e de outras praças. 
Nas vendas com cartão de crédito sem uso de senha, 
peça a apresentação de um documento pessoal do con-
sumidor com foto para conferir os dados.

Trabalho temporário
Antes de utilizar os serviços de uma empresa de 
trabalho temporário, verifique se a mesma está ins-
crita junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. A 
duração do contrato de trabalho temporário firmado 
com a empresa terceirizada tem duração máxima de 
três meses, podendo ser renovado por igual período.

Feedback
No dia a dia, os vendedores ouvem sugestões 
e reclamações que se perdem. Estimule os 
colaboradores a prestar mais atenção em tudo 
o que os clientes falam e crie um processo de 
registro (como um simples caderno atrás do 
balcão, por exemplo). Outro recurso para atrair 
os clientes pode ser o investimento em malas-
-diretas com cupons de descontos especiais. 
Para isso, é essencial sempre manter o cadastro 
de consumidores atualizado.



Dr. Fernando Mendes Gouveia
Advogado do Sindicato/Associação

OAB/SP 47.877
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JURÍdiCO  
receita feDeral iNicia 
cruzameNto De DaDoS

A partir de dezembro, começa a fun-
cionar uma nova obrigação acessória da 
Receita Federal, denominada e-Financeira 
(Instrução Normativa nº 1.571/2015). Com 
isso, todos os movimentos financeiros dos 
brasileiros passarão a ser enviados de forma 
automática pelos bancos e demais institui-
ções à Receita Federal. 

A Receita terá informações detalhadas 
de cada contribuinte, seja pessoa jurídica 
ou física, para confrontar os valores com os 
declarados pelo cidadão ou pelas empresas, 
no chamado cruzamento fiscal. 

Entre os responsáveis por prestar as 
informações destacam-se os bancos, segu-
radoras, corretoras de valores, distribuido-

res de títulos e valores mobiliários, admi-
nistradores de consórcios e as entidades de 
previdência complementar.

Essa é uma nova fase no cerco aos contri-
buintes, onde os brasileiros devem ficar aten-
tos à declaração de renda e movimentação de 
recursos de forma precisa, sob pena de rece-
ber intimação para prestar esclarecimentos à 
Receita Federal em caso de discrepâncias.

A movimentação bancária, por exemplo, 
precisa estar justificada por rendimentos 
compatíveis ou devidamente esclarecida por 
documentos idôneos (como empréstimos 
bancários). Na divergência de dados, prevale-
cerá a presunção de sonegação fiscal, com a 
consequente atribuição da responsabilidade 
e penalidades.

HORÁRIO DE TRABALHO EM DEZEMBRO
Em dezembro, o horário de trabalho no 

comércio será das 8h às 22h (dias úteis). Nos 
dias 24 e 31 de dezembro, será das 8h às 18h.
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s benefícios e servi-
ços oferecidos pelo 
Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada 
Santista aos associados 

são um grande diferencial no mer-
cado. Os empresários têm disponí-
veis, por exemplo, assessoria con-
tábil e jurídica gratuita, consultoria 
administrativa e de gestão empre-
sarial, descontos em instituições de 
ensino superior e de idiomas e 
em consultas médicas em parcei-
ros credenciados, além de muitos 
outros benefícios.

O Sindicato conta também 
com projetos exclusivos na região, 
como o Talentos do Comércio e o 
Capacita Comércio, voltados a aper-
feiçoamento e recrutamento de 
funcionários do varejo, e a Semana 
do Desconto, que reúne milhares 
de empresas e prestadores de ser-
viço para um período de promoções 
durante o mês de setembro.

Na visão da associada Maria 
Gonzalez, da USA Escola de Idiomas, 
os projetos de capacitação são 
importantes tanto para comercian-
tes como para prestadores de ser-
viço. “Ter alguém capacitado para 
ajudar no treinamento dos colabo-

radores é de um valor inestimável, 
ainda mais atualmente, com um 
mercado bastante difícil e compe-
titivo”, afirma.

Para Gonzalez, o treinamento da 
equipe de funcionários é a chave para 

driblar maus momentos da economia, 
como o Brasil atravessa neste ano. 
“Uma empresa que tenha um bom 
produto e colaboradores bem capa-
citados, para dar um excelente aten-
dimento aos  clientes, não  precisa 
temer nenhum tipo de crise”, ressalta.

O serviço de assessoria jurídica 
também é destacado pela sócia da 
Brasil Calçados, Berenice Peres. “Já 
precisei de auxílio na parte jurídica 
e fui bem atendida pelo Sindicato, 
com informações e orientações de 
como agir”, conta.

Para agendamento de serviços 
e outras informações, o empresário 
pode entrar em contato pelo telefo-
ne (13) 2101-2881.

empreSárioS aprovam  
SeRViçOS e pROJeTOS dO SindiCATO 

o
BeNefícioS ofereciDoS aoS aSSociaDoS

São DifereNcial No mercaDo

Já precisei de auxílio na 
parte jurídica e fui bem 
atendida pelo Sindicato, 
com orientações de 
como agir”

Berenice Peres, 
sócia da Brasil Calçados

curSoS De capacitação eStimulam

Bom ateNDimeNto ao clieNte
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um em caDa trêS comércioS 
TeRá VAGAS TeMpORáRiAS

peSquiSa Do SiNDicato revela tamBém quaNto oS 

coNSumiDoreS preteNDem GaStar NaS compraS De Natal

Um em cada três comércios da região deve con-
tratar trabalhadores temporários para o fim de ano, 
de acordo com pesquisa realizada pelo Sindicato 
do Comércio Varejista da Baixada Santista. Aplicado 
nas nove cidades da região, o levantamento mostra 
que 34% dos empresários entrevistados pretendem 
contratar ao menos um funcionário extra para a 
temporada 2015/2016. 

Entre os lojistas que aumentarão a equipe, 
27% disseram que devem contratar um funcioná-
rio extra. Para outros 25%, o reforço será de dois 
colaboradores. Já para 23% dos comerciantes, a 
expectativa é admitir cinco ou mais temporários, 
enquanto 13% pretendem ter mais quatro pessoas 
na equipe. Por fim, 12% têm intenção de gerar 
mais três postos de trabalho. 

Para 65% dos lojistas, as vendas durante a tem-
porada 2015/2016 serão melhores que no mesmo 
período passado. Já para 29%, o desempenho deverá 
se manter, enquanto 6% dos comerciantes acreditam 
na diminuição do faturamento. 

PAGAMENTO À VISTA
O levantamento do Sindicato também ouviu os 

consumidores da região para saber a expectativa de 
consumo para o Natal. Para fugir do endividamento, 
a maioria dos entrevistados (53%) pretende pagar as 
compras à vista. Destes, 27% irão optar pelo dinheiro 
e outros 26% pelo cartão de débito.

Compras com cartão de crédito serão 35% do 
total, enquanto cartão da loja parcelado será a 
escolha de 2% dos consumidores. Outra parcela dos 
entrevistados irá optar por mesclar as opções de 
pagamento, utilizando dinheiro e cartão de crédito 
na mesma compra (10%).

O ticket médio das aquisições de Natal será 
entre R$ 201,00 e R$ 300,00, de acordo com 34% 
dos entrevistados. Presentes com valores entre R$ 
101,00 e R$ 200,00 serão a escolha de 30% dos 
consumidores, enquanto 20% devem gastar até R$ 
100,00. Outros 11% devem escolher itens na faixa 
entre R$ 301,00 e R$ 400,00 e, para 5%, a estimativa 
é gastar de R$ 401,00 a R$ 500,00.

COnTRibUiçãO pATROnAL 
aSSiSteNcial coNveNcioNal

O Sindicato do Comércio Varejista da Baixada 
Santista alerta para o pagamento da Contribuição 
Patronal Assistencial Convencional. Ela é obrigatória a 
todas as empresas do comércio varejista pertencentes 
à categoria econômica representada pela entidade. O 
não-pagamento dessa contribuição pode acarretar em 
implicações legais para a empresa.

A contribuição é destinada ao custeio de servi-
ços prestados pelas entidades sindicais à categoria, 
como a celebração de acordos ou convenções cole-
tivas de trabalho e a participação em processos de 

dissídio coletivo. Além disso, permite a oferta de 
novos produtos, serviços e parcerias pelo Sindicato.

A cobrança é prevista em lei, nos termos que dispõe 
o artigo 8º - inciso IV da Constituição Federal, e tem o 
devido respaldo jurídico na alínea “e” do artigo 513 da CLT. 
O pagamento agrega todas as empresas integrantes da 
categoria, associadas ou não ao Sindicato, e independente 
do porte ou número de colaboradores.

Outras informações sobre Contribuição podem ser 
obtidas pelos telefones (13) 2101-2822/2833/2834 ou 
pelo e-mail contribuicao@scvbs.com.br.

paGameNto poDe Ser feito em cota úNica ou em DuaS parcelaS



flickr

Curso Manipulação
de Alimentos

Dias:  16-17/11 e 07 - 08 /12/2015  Horário: 18h00/22h30 
Investimento: • Associado R$ 30,00  •  Não Associado R$ 100,00 
Carga Horária: 9 horas
Professor: Erivelto Mello da Silva
Objetivo: Capacitar os participantes nas boas práticas de manipula-
ção, ou seja, nos requisitos de organização e higiene, necessário para 
garantir a qualidade e segurança dos alimentos.

Local: Sindicato Comércio Varejista Baixada Santista 
            Av. Ana Costa, 25 - Vila Mathias - Santos/SP 
Vagas limitadas. 
Inscrições ( 13 ) 2101-2855 com Ariane

Novembro
2 • Dia de Finados
3 • Dia do Cabeleireiro
12 • Dia do Supermercado
15 • Proclamação da República
20 • Dia da Consciência Negra
20 • Dia do Téc. em Contabilidade
22 • Dia do Músico

Dezembro
1 •  Dia Mundial da Luta contra a AIDS
4 • Dia da Propaganda
13 • Dia do Ótico
25 • Natal
31 • Réveillon

Confira algumas datas comemorativas bimestre:

Divulgação

Programação de cinema sujeita a alterações. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Já ouviu nosso Minuto do Comerciante? 
Lá, você fica ligado em dicas e outras notícias 
sobre o Sindicato e sobre o Comércio Vare-
jista. Sintonize a Rádio Tri FM (105,5 Mhz) 
durante toda a semana, sempre às 9h.
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Dicas de Livro

Dicas de Filme
007 contra Spectre: O longa tem Daniel 
Craig no papel de James Bond pela quarta 
vez. Agora, o agente secreto se infiltra em uma 
reunião sigilosa e descobre a existência da or-
ganização conhecida como Spectre. Enquanto 
o chefão M batalha contra forças políticas para 
manter o serviço secreto vivo, Bond desmas-
cara as fraudes para revelar a terrível verdade 
por trás de Spectre. 

Estreia prevista para 5 de novembro.

Jogos Vorazes: A Esperança - O Final: 
No último filme da franquia Jogos Vorazes, Kat-
niss Everdeen (Jennifer Lawrence) continua sua 
luta contra a Capital, que ficou inconformada 
com o fato dela ter sobrevivido duas vezes aos 
jogos vorazes. Agora, a heroína percebe que os 
riscos não são apenas por sobrevivência – são 
pelo futuro. Katniss vai lutar em nome de sua 
causa e também por seus amigos e familiares.

Estreia prevista para 18 de novembro.

Estratégias Digitais para o Varejo: O comér-
cio varejista continua a aumentar o volume de ne-
gócios no País. Para se destacar da concorrência, 
empresários têm apostado no relacionamento 
online com o consumidor como fator gerador de 
negócios. Nesse E-Book, a Talk2 Estratégias Digi-
tais mostra como uma empresa do varejo pode 
se beneficiar da web para criar presença online. 
O livro pode ser baixado por meio do endereço: 

http://goo.gl/Xj6ITz.

Autor: Talk2 Estratégias Digitais

Preço sugerido: Grátis 

Mude, Você, o Mundo:  O que você faria 
se pudesse mudar o mundo e ainda lucrar 
com isso? Em “Mude, Você, o Mundo: ma-
nual do empreendedorismo social”, o pro-
fessor universitário Gabriel Cardoso mostra 
como se capacitar e se preparar para se 
tornar um empreendedor social. É indicado 
a agentes de mudança, líderes e empreen-
dedores, segundo o autor. 

Autores: Gabriel Cardoso
Preço sugerido: R$ 24,90. 

QuAdro 
de Avisos

O Sindicato possui uma página no Flickr, um aplica-
tivo online de gerenciamento e compartilhamento 
mundial de fotos e vídeos. Lá, você encontra todas 
as fotos dos eventos do Sindicato. 
Acesse: http://www.flickr.com/photos/scvbs
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Semana do Desconto 
chegou à terceira edi-
ção de forma consagra-
da. Neste ano, mais de 3 

mil estabelecimentos aderiram 
ao projeto, que foi realizado 
entre os dias 5 e 12 de setem-
bro. Milhares de consumidores 
foram às compras nas 3.084 
lojas participantes nas nove 
cidades da Baixada Santista e 
garantiram produtos com até 
70% de desconto. 

Além de diversos segmentos 
do comércio varejista, a Semana 
do Desconto também abran-
geu prestadores de serviço. O 
projeto é uma realização do 
Sindicato do Comércio Varejista 
da Baixada Santista e uma rea-
lização da TV Tribuna. 

Para o presidente do 
Sindicato, Alberto Weberman, a 
Semana do Desconto cumpriu 
mais uma vez o objetivo prin-
cipal. “Essa campanha foi cria-

da para movimentar o comér-
cio em setembro, um mês com 
baixo apelo comercial. Nesta 

terceira edição, os consumidores 
já esperavam pelos descontos 
da Semana antes mesmo dela 
começar. Portanto, podemos 
dizer que agora temos uma data 
especial para o varejo no mês 
de setembro”, comemora.

Os empresários que apos-
taram na Semana do Desconto 

para alavancar as vendas no 
mês de setembro avaliam como 
positiva a realização do projeto. 
“Foi um grande sucesso. Não só 
para a minha empresa, mas para 
todo o comércio da Baixada. 
Isso valoriza não só o Sindicato, 
mas todo o varejo da região. Os 
clientes já vão à loja procurando 
qual o produto que está incluso 
na Semana do Desconto”, afirma 
o proprietário da MM Santos 
Informática, Manuel Mendes. 

“A Semana do Desconto já 
faz parte do nosso calendário. 
Iniciamos o ano planejando 
essa atividade, ainda mais em 
um momento de crise como 
esse. Com certeza, o projeto 
ajuda a aumentar nosso fatu-
ramento”, diz o proprietário da 
rede Doutor do Sonto Colchões, 
Diego Morais.

Confira as fotos de algu-
mas das lojas participantes da 
Semana do Desconto:

a

Diego Morais, proprietário 
da rede Doutor do Sono

A Semana do Desconto 
já faz parte do nosso 
calendário. Com 
certeza, o projeto 
ajuda a aumentar o 
faturamento”

SeMAnA dO deSCOnTO 
MOViMenTA 3 MiL COMéRCiOS 
terceira eDição Do projeto levou milhareS

De coNSumiDoreS para aS ruaS Da BaixaDa SaNtiSta
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Doutor do Sono - Santos

Le Postiche - Itanhaém

Petit Comitê - Bertioga

Daluz Moda - Peruíbe

Village Colchões -Santos

AVIS - Santos

Loja Antídoto - Guarujá

Villa Orange - Cubatão

Esteticão - São Vicente

Loja VIP - Itanhaém

BCO - São Vicente

Loja Arco-Íris - São Vicente

Santos City Tattoo - Santos

Feliz da Vida - Santos

Shopping Pq. Balneário - Santos

Kidahora Store - Praia Grande

Loja Chiquita Bacana - Santos

MM Santos - São Vicente

Idarrô - Guarujá

Ótica Six - Peruíbe
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BaixaDa GaNha opção De 
eSCRiTóRiO COMpARTiLhAdO

SaNtoS officeS DiSpõe De eSpaço com SalaS

privativaS e eStaçõeS De coWorkiNG

Os empresários da região ganharam mais uma alternativa 
de locação de espaço corporativo em Santos. Junto ao conceito 
de escritório virtual, a Santos Offices inaugurou uma nova uni-
dade, no Centro da Cidade, em um espaço com salas privativas e 
de reunião e estações de coworking (escritório compartilhado).  

Segundo a empresa, a locação de um escritório com-
partilhado tem custos mensais até 70% menores quando 
comparada a um aluguel convencional, onde há os encargos 
com mobiliário, contas de luz, telefone, água e internet, assim 
como limpeza e manutenção e contratação de secretária.

Além disso, o coworking é um modelo de negócio em 
expansão no Brasil e no mundo, onde pessoas que trabalham 
não necessariamente para uma única empresa ou na mesma 
área de atuação podem compartilhar ideias e experiências.

O local tem infraestrutura preparada para atender empre-
sas de pequeno porte, além de profissionais liberais, freelan-
cers e startups (companhias em fase de desenvolvimento). O 
espaço dispõe de rede privativa de internet, ambiente clima-
tizado, sistema de videoconferência, impressoras a laser, TVs 
de led e sistema integrado de telefonia (com possibilidade de 
manter o número atual da empresa).

Outro diferencial do empreendimento é a chamada sala 
espelho. Ela pode ser utilizada para realização de pesquisas 
de mercado com potenciais consumidores, análise comporta-
mental e dinâmicas em grupo, por exemplo, sem que os par-
ticipantes saibam que estão sendo avaliados em tempo real.

A Santos Offices tem duas unidades na Cidade, na Rua 
Cidade de Toledo, 13, no Centro, e na Avenida Senador Feijó, 
686 (conj. 621 a 626), na Vila Mathias. A empresa tem ainda 
uma filial em São Paulo, na República.

coWorkiNG é moDelo De NeGócio 

em expaNSão No paíS
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A modelo Camila Rinaldi, maquiada por Torquatto 
no Fashion Day

José Tenório, síndico do Super Centro, recebe placa de 
homenagem do vereador Douglas Gonçalves

Fernando Martins da Fonseca, Vice-presidente do SCVBS, 
Petherson Scheffmacher, gerente do Sicredi, e Marco 
Antonio Guimarães, gerente Administrativo do SCVBS, na 
inauguração do Sicredi em Santos

Os blogueiros Adriana Alfaro, Luh Sicchierolli e 
Fabi Santina, no Praiamar Shopping

Cantor Moacyr Franco se apresentou na comemoração 
do Super Centro Boqueirão

Imagens 1 e 6: Gustavo de Sá  •  Imagens 2, 3, 4 e 5: Divulgação  

Edmur Mesquita, subsecretário estadual de Assuntos 
Metropolitanos, e José Villarinho, proprietário da Floricultura 
Gardênia, no jantar de 50 anos do Super Centro Boqueirão

em
FOCO

oS DeStaqueS

DoS eveNtoS SociaiS

Na BaixaDa SaNtiSta5.
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