BENEFÍCIOS
EXCLUSIVOS
PARA FORTALECER
SEU NEGÓCIO
RELAÇÕES SINDICAIS,
DO TRABALHO E BENEFÍCIOS
À SUA EMPRESA EM
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E CAMBORIÚ

Empresário, lojista, MEI ou prestador de serviços.

O SINDILOJAS TEM AS SOLUÇÕES
QUE VOCÊ PRECISA.

Trabalhamos no conceito SINDICATO EMPRESA

REPRESENTATIVIDADE
REPRESENTATIVIDADE
Negociação Coletiva do Trabalho
Representação na celebração de convenções coletivas de trabalho que estabeleçam relações de
trabalho mais justas entre comerciantes e comerciários. Nesta ação, inclui-se as negociações de
feriados para abertura, piso para a categoria, sem aumentos abusivos e além da capacidade econômica
do mercado.

Câmaras Empresariais
As Câmaras Empresariais são órgãos que operam dentro do
Sindilojas, com espaço de debate, de proposição e construção
colaborativa de cada segmento. A SINDIMULHER desenvolve suas
atividades em consonância com a diretoria, através de um grupo
de coordenadoras, suas ações e premissas são o fomento ao associativismo da mulher empresária,
através da Câmara SINDIMULHER.

Representações
São os mecanismos de diálogo constante e construtivo do Sindilojas com o poder público ou a
iniciativa privada. Por ser uma entidade de classe que defende os direitos e interesses coletivos do setor
terciário em Balneário Camboriú e Camboriú, o Sindilojas indica seus representantes nos mais diversos
órgãos e fóruns de discussão para criar, deliberar e executar políticas e projetos referentes ao comércio
de bens, serviços e turismo.

Acompanhamento Parlamentar
Através da Fecomércio SC, o Sindilojas mantém ampla atuação parlamentar em todos os níveis nas
esferas Municipal, Estadual e Federal. Este serviço nos traz a tranquilidade, acompanhamento e ação em
projetos de lei que afetam o comércio nestas esferas, assim protegemos e atuamos na preservação das
legitimidades das atividades afins e de projetos de lei que onerem o comércio em geral.

JURÍDICO
JURÍDICO
Consultoria Jurídica Preventiva Gratuita
Solução e assertividade nas decisões

Apresentação de pareceres aos questionamentos apresentados, de forma que as decisões possam ser
tomadas com segurança, evitando ou diminuindo demandas judiciais desnecessárias.

Consultoria Jurídica Especializada
Soluções jurídicas nas seguintes áreas: DIREITO CIVIL • EMPRESARIAL
PREVIDENCIÁRIO • TRIBUTÁRIO • PROPRIEDADE INTELECTUAL

•

TRABALHISTA

•

Registro de Marcas
O Sindilojas também presta serviços na esfera administrativa aos lojistas associados, visando proteger a
propriedade intelectual de seus associados.

Recuperação de Tributos Pagos Indevidamente
O Sindilojas, por sua equipe jurídica, está constantemente buscando soluções tributárias,
desenvolvendo e acompanhando as principais teses, conforme o regime de tributação de seus
associados.

SERVIÇOS
SERVIÇOS
Convênio Bancário
O Sindilojas mantém parceria com instituições bancárias, em
especial com a SICREDI para auxiliar na saúde financeira e no
crescimento de sua empresa. Taxas especiais para fluxo de caixa,
capital de giro e investimentos.

Certificação Digital
O Sindilojas, mantém parceria com empresa especializada na emissão de certificados digitais, oferece
condições especiais para os associados, além de um atendimento diferenciado. Os clientes são
recebidos em dia e horário agendados para a apresentação de documentos, sem fila. Descontos
especiais nos pacotes de mensalidade aos associados.

Seguro Empresarial
Agora os nossos associados podem contar com descontos exclusivos para
utilizar os serviços, além da tranquilidade e segurança de contratar uma
empresa com experiência comprovada!
Seguros de: Automóvel • Residencial • Acidentes Pessoais • Seguro de vida •
Seguro de Disponibilidade Civil • Condomínio

E-mail Marketing
Associados do Sindilojas podem enviar email marketing através do banco de cadastros, divulgando
seus produtos, promoções e serviços, gerando negócios para sua empresa.

Publicidade e Propaganda
Associados ao Sindilojas tem descontos especiais em mídias impressas, outdoor rádios e emissoras de
televisão, através de convênio firmado para auxiliar a divulgação de sua marca.
Associados dispõem de PACOTES PROMOCIONAIS com desconto em anúncios no rotativo.

Consultoria/Mentoria (In Company)
Visa melhorar a percepção sobre os desafios de mercado com uma visão fora da caixa. Criar desafios
de curto, médio e longo prazos. Encorajar a criatividade e a inovação como cultura dentro da
empresa. Comparar e incorporar as melhores práticas de outros setores para o seu negócio. Trabalhar
a geração de receitas adicionais com novos nichos ou novas formas de atingir o consumidor. Criar
valor para a marca tornando-a referência no setor através de estratégias inovadoras. Remodelar a
forma de vender produtos e serviços focados na mente do novo consumidor.

Gestão e Conciliação de Cartões
Convênios com parceiros no monitoramento de taxas de bandeiras e aluguel de POS, possibilitando
controle nas suas transações com cartões e sua multiplicidade de bandeiras disponíveis no mercado.
Reduz operações manuais liberando o financeiro para outras atividades e analises. Controla
cancelamentos e o empresário tem uma visão completa financeira de seus créditos com as mais
variadas bandeiras de cartões.

Redes Sociais
O empresário precisa estreitar os laços de relacionamento com seus clientes, através de bons
conteúdos que crie engajamento do consumidor e gere negócios. O Sindilojas conta com parceiros,
que através de consultorias e prestação de serviço diferenciadas aos associados, visa gerar melhorias
na área com o foco na promoção de negócios e sedimentação da marca.

Marketing Digital
O marketing digital serve, principalmente, para divulgar seu negócio e aumentar suas vendas.
O Sindilojas mantém convênio com empresas especializadas nas áreas de soluções digitais,
oferecendo as melhores ferramentas e serviços para alavancar vendas, criar a identidade digital
adequada garantindo o sucesso do seu negócio das ações no ambiente online.

Descontos Promocionais
O Sindilojas mantém uma rede de descontos ativa em produtos e serviços voltados as empresas,
colaboradores e familiares das associadas, entre as modalidades estão: academias, escolas,
prestadores de serviço, creches, restaurantes, lazer, entre outros.

Guia de Descontos e Ofertas
Através de uma plataforma digital, o Sindilojas oferece aos associados a possibilidade de gerar ainda
mais visibilidade para produtos, serviços e ofertas em geral.
O sistema funciona como um canal de negócios no formato de portal responsivo (que pode ser
visualizado tanto em computadores como em dispositivos móveis), atuando como facilitador e
concentra uma extensa base de dados direcionado para o o seu cliente.

Planos de Odontologia
Na administração de recursos humanos, a saúde é aspecto primordial, pois ela interfere diretamente
na produtividade da empresa.
Pessoas saudáveis e bem dispostas dedicam-se mais ao trabalho, ausentam-se menos de suas
atividades e passam a sentir mais valorizados dentro da empresa, respondendo com maior
desempenho. Por isso, o Sindilojas Odonto busca oferecer o que há de melhor e mais moderno em
planos de assistência odontológica, garantindo a melhor relação custo-benefício.

Cartão
O empresário do setor de comércio e serviços poderá contar com as vantagens em produtos e
serviços oferecidos pelo Sesc, como odontologia, academia, turismo, restaurantes e todos os demais
serviços. Para usufruir destes benefícios é necessário que a empresa seja associada ao Sindilojas e
esteja em dia com suas obrigações financeiras. O convênio também é válido para os dependentes,
esposa(o), filhos e pais dos empresários.
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL - Oferece aos associados efetivos uma consultoria para
desenvolvimento das práticas de gestão e implementação de mudanças organizacionais
com o intuito de identificar os pontos críticos que podem afetar os resultados da
empresa e salientar onde devem ser intensificados os esforços de melhorias.
CURSOS E WORKSHOPS - Acesso aos cursos de EAD, graduação e pós-graduação
oferecidos pelo SENAC com desconto de até 20%. Benefício estendido aos familiares.
Invista na sua carreira.
CLIENTE OCULTO - Com foco na melhoria da experiência do consumidor, o avaliador
vai até o estabelecimento como um consumidor qualquer, consome, paga a conta e vai
embora. Logo depois preenche um relatório muito detalhado sobre o serviço oferecido
e os produtos escolhidos.

Palestras In Company na Área Nutricional
O Sindilojas mantém credenciado ao MVCARD uma profissional nutricionista credenciada ao
PAT-Programa de Alimentação do Trabalhador que em parceria, desenvolve aos associados alguns
serviços, como:
CURSO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Oferece capacitação aos manipuladores de alimentos com foco na Resolução RDC 216/2004 da
ANVISA. Os participantes recebem certificado conforme exigência da Vigilância Sanitária.
ROTULAGEM NUTRICIONAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
O rótulo nutricional é uma descrição de todas as propriedades e nutrientes contidos no alimento.
Segundo a RDC n° 259/2002 da ANVISA a rotulagem geral dos alimentos no Brasil é obrigatória.
Todos os alimentos e bebidas produzidos, comercializados e embalados na ausência do cliente
devem conter o rótulo nutricional e é de extrema importância para quem deseja comercializar seu
produto alimentício e deseja estar de acordo com a legislação vigente.

Pesquisas Customizadas
Fecomércio SC conta com um corpo técnico multidisciplinar que realiza pesquisas customizadas
para empresas, pessoas físicas e entidades, com levantamento de dados sob demanda, quantitativos
e qualitativos, que possibilitam identificar perfil e comportamento de consumo, avaliar a satisfação do
cliente e medir os impactos econômicos do produtos/serviços em determinado público ou setor.
Os questionários são personalizados e produzidos de acordo com as necessidades específicas do
cliente, com metodologia científica reconhecida e amostragens representativas. Os dados de
mercado podem gerar insights mais assertivos e direcionar os empresários para a tomada de decisões
pautadas em informações.
Consulte preços diferenciados aos associados do Sindilojas.

Satisfação em Benefícios à Você!
Serviço com marca própria do Sindilojas, o MVCard atua com
os cartões de benefícios na área de alimentação, refeição e
convênio, trazendo praticidade e economia aos empresários
e satisfação aos colaboradores.

Algumas vantagens para auxiliar sua empresa:
Redução do turnover, absenteísmo, faltas, fatores
motivacionais e desenvolvimento pessoal.
O MVCard também auxilia na redução de custos
administrativos, evita antecipações e imprevistos, reduz
burocracias, entre outras vantagens!

Cartão MVCard Edimed Plus
O Cartão Saúde MVCard em parceria com a EDIMED PLUS
é uma rede de descontos em serviços de saúde oferecido
às pessoas físicas em geral e às empresas jurídicas
parceiras e associadas do Sindilojas e tem por objetivo
oferecer aos seus usuários serviços médicos,
laboratoriais, procedimentos médicos, restringindo os
atendimentos em situação de urgência, exceto
hospitalares, tendo como base valores com descontos
disponibilizados
pelo
convênio
em
diversas
especialidades.
Esta modalidade de serviço não caracteriza plano de
saúde com cobertura global e sim como Cartão
Desconto.

Medicina Ocupacional
Parceria que garante bonificação e descontos especiais para o
associado Sindilojas.
A Edimed é uma clinica completa e moderna, que tem profundo
conhecimento das normas regulamentadores e legislações do
Ministério do Trabalho, garantindo qualidade de vida para o
trabalhador, segurança para as empresas.
• Programas e laudos de medicina e segurança do trabalho
PCMSO • PPRA • LTCAT • PCMAT
• Exames ocupacionais
• Treinamentos
• Centro médico

O Sindilojas em parceria com o Cartório de Protesto
proporcionam mais uma facilidade: o Protesto
Digital.
Uma ferramenta ágil, segura e eficiente para
recuperação de créditos. Descubra as vantagens de
se conveniar.

OS EMPRESÁRIOS PRECISAM
DE REPRESENTAÇÃO
E O SINDILOJAS OS REPRESENTA.
ÓTIMOS MOTIVOS PARA SE TORNAR
NOSSO ASSOCIADO

FAÇA PARTE!

Rua 902, 530 - Centro
Balneário Camboriú / SC

47 3261-3310
Conheça todos os benefícios e serviços, acesse:
www.SINDILOJASBC.com.br

