






5. Relações Sindicais
O departamento de Relações Sindicais buscou ampliar a influência na defesa de interesses na 
esfera sindical, apoiando e informando aos sindicatos da categoria na confecção de estatuto 
e regulamento eleitoral, bem como nas convenções coletivas de trabalho e na participação de 
cursos para atualização e aperfeiçoamento dos serviços a serem oferecidos aos seus 
associados.

Gerente de Relações Sindicais, o advogado Fernando Camilo, recebe homenagem da Câmara
dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL), na ocasião dos 41 anos da entidade.
Campo Grande-MS, 25 de outubro de 2018
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Palestras, cursos e seminários: 04 Palestras referente as alterações 
da legislação trabalhista

710 Atendimentos a empresários e Sindicatos 

Dissídios Coletivos: Acompanhamento das defesas, audiências e 
análise da Sentença normativa de
7 Dissídios Coletivos 

26 convenções coletivas realizadas 

Mesas Redondas: Foram realizadas 26 mesas redondas.

Processos eleitorais: Foram promovidos processos eleitorais de 16 

sindicatos da base com mandatos entre março de 2018 e março 

de 2022.

Eleição: Foram realizadas 18 Eleições (sindicatos, Fecomércio e 

IPF).

5.1 Resultados Obtidos
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6. SEGS - Novo Modelo
Em 2018, o Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS) passou por uma reformulação de 
metodologia. Da atuação nos três modelos (Construindo a excelência, Compromisso com a 
excelência e Rumo à excelência), chegou-se a um modelo único denominado Sistema de 
Avaliação Sindical (SAS).

Neste, são avaliados os processo críticos relativos a cada eixo de atuação por meio de questões 
e opções de resposta que identificam o nível de maturidade da entidade, culminando em um 
diagnóstico completo da gestão.

Nisto, o novo SEGS descreve um caminho de melhoria desde um processo inicial até um processo 
maduro e disciplinado. 

Modelo de maturidade do SEGS

Processos são desorganizados

Não executa o processo

Inicial

Inexistente

Processos são documentados e comunicados

Processos seguem um caminho padrão

Definido

Repetível

Processos são aprimorados

Processos são monitorados e medidos

Otimizado

Monitorado
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Eixos de Atuação Sindical
Foram retratadas as realidades sindicais em um diagnóstico do grau de maturidade da entidade 
nos eixos de atuação sindical, avaliando os processos críticos relativos a cada eixo por meio de 
questões e opções de resposta que identificam o nível de maturidade da entidade, gerando um 
diagnóstico completo da sua gestão.
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6.1 Encontros do SEGS

No dia 03 de maio, o novo SEGS foi apresentado a 17 dirigentes, entre executivos e 
presidentes, da base sindical da Fecomércio-MS. Com a presença do acessor de Divisão 
Sindical da CNC, Alexandre Marcelo Santos, os gestores da Federação apoiaram  as ações 
evidenciando suas ações com base nos seis eixos de atuação sindical que são contempladas 
no SEGS - comunicação institucional, relações sindicais, produtos e serviços, representação, 
atuação legislativa e atuação gerencial.
O evento foi realizado na sede da Fecomércio-MS, com carga horária de 8 horas de 
treinamento.

Abertura

Abertura Ciclo 2018 do novo SEGS, com a presença do analista técnico da CNC, Alexandre Marcelo Santos.
Campo Grande-MS, 03 de maio de 2018



6.2 Ciclo de Avaliação 2018

Jan
Treinamento de
Avaliadores EAD

Ciclo de avaliações
Segs (SAS)

Planejamento e 
execução de ações

Fev Mar Abr Mai

7/5

7/5 13/7

13/7

22/6

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Após passar pelas etapas de treinamento inicial e implementação de práticas, as entidades 
realizaram entre maio e julho, a fase de avaliação que é dividido em três partes: 
Autoavaliação, Avaliação e Consenso.

Para apoiar  o trabalho das entidades sindicais, foram desenvolvidos novos sistemas pela 
Gerência de Tecnologia da Informação da CNC um deles foi Sistema de avaliação Sindical 
(SAS) , a ferramenta possibilitou às entidades a avaliação de seus principais processos dentro 
de cada um dos seis eixos de atuação. Através do sistema os Multiplicadores da Federação 
gerenciaram os processos de avaliação dos sindicatos e interagiram facilmente com os 
avaliadores.

Na autoavaliação, as entidades realizam a sua própria avaliação, na avaliação o 
multiplicador avaliou a autoavaliação na qual a entidade respondeu, após essa fase os 
multiplicadores realizam os consensos presenciais.Todo esse processo resultou no nível de 
maturidade da gestão gerando o diagnóstico para auxílio na implementação do plano de 
melhorias. 
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6.3 Entidades participantes
do ciclo 2018

• Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de MS
•  Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande
• Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana
• Sindicato do Comércio Varejista de Corumbá
• Sindicato dos Despachantes de MS
• Sindicato dos Representantes Comerciais de MS
• Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção de 
Campo Grande
• Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas
• Sindicato do Comércio Varejista de Dourados
• Sindicato do Comércio Varejista de Ponta Porã
•  Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo 
Grande
• Sindicado do Comércio Varejista de Naviraí
• Sindicato do Comércio Varejista de Nova Andradina
• Sindicato do Comércio Varejista de Aparecida do Taboado
• Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de MS
• Sindicato dos Proprietários de Salões de Cabeleireiros de MS
• Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de MS

Durante o ano de 2018, foram realizados consensos presenciais em dezesseis sindicais 
empresariais da base de representados da Fecomércio-MS na capital e no interior do estado.
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Encontro com o Sindsuper

Encontro com o Sindivarejo
Campo Grande

Encontro com o Sindivarejo
Aparecida do Taboado

Encontro com o Sindivarejo
Ponta Porã

Encontro com o Sindivarejo
Aquidauana

Encontro com o SEAC Encontro com o SINDIPROCAB-MS

Encontro com o Sindvarejo
corumbá



6.4 Presença no 34º CNSE – Bonito MS
A Fecomércio-MS e o Sindivarejo Campo Grande promoveram o 34° Congresso 
Nacional de Sindicatos Empresariais (CNSE) um dos mais importantes e tradicionais  
encontros que reúne empresários e dirigentes sindicais de todo o país. Nos três dias do 
evento, estiveram presentes mais de 800 pessoas que foi planejado como uma 
oportunidade para se discutir a sustentabilidade dos sindicatos empresariais. 

Os presidentes e executivos dos sindicatos participaram das palestras, talk show e 
integraram as discussões das comissões temáticas que totalizaram a carga horária de 
13 horas. Dentre os estavam apresentados estão “Negociação coletiva em novos 
tempos”, “Aspectos constitucionais da reforma trabalhista”, que teve como palestrante o 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Douglas Alencar, e a palestra Motivacional 
com José Luiz Tejon.

Parte da delegação dos sindicatos empresariais de Mato Grosso do Sul no 34° CNSC. Bonito MS, 23 de maio de 2018
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Capacitação do SEGS com o analista da CNC, Marcelo Vital.
Campo Grande-MS,13 de dezembro de 2018

Marcando o encerramento do Segs, ciclo 2018, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro foram 
realizadas capacitações para os sindicatos empresariais de Mato Grosso do Sul em parceria com 
a CNC.

Nos dias 12 e 13, os executivos participaram da capacitação sobre a plataforma dos sites 
sindicais com o analista da CNC, Marcelo Vital, responsável pelas ferramentas de comunicação 
dos sindicatos de todo o país.   A plataforma gratuita foi desenvolvida pela CNC para que os 
sindicatos pudessem interligar informações entre a Confederação, as Federações e Sindicatos. 

6.5 Ações de encerramento
do ciclo SEGS 2018
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Evento de encerramento do Segs - ciclo 2018 com a presença de executivos e
presidentes dos sindicatos filiados à Fecomércio-MS. Campo Grande-MS,
14 de dezembro de 2018

“A Renalegis está sob a coordenação da assessoria legislativa da 
CNC e é, hoje, uma referência de trabalho ético e competente, com 
atuação junto ao congresso Nacional pautada em interlocução 
constante com parlamentares, assessorias, comissões e 
consultorias, visando o intercâmbio de informações para a defesa 

de interesses do segmento terciário”.

Já no dia 14, foram entregues os certificados de participação e finalização do Ciclo 2018 do Segs 
em Mato Grosso do Sul, com a presença dos presidente dos sindicatos empresariais da base de 
representantes da Fecomércio-MS.

Seguindo a programação, no dia 13, os executivos e presidentes dos sindicatos participaram da 
palestra sobre a atuação da Rede Nacional de Assessoria Legislativa do Sistema CNC 
(RENALEGIS), com a presença dos consultores da CNC, Rener Leite e Felipe Miranda.

Presidente do Sistema Fecomércio
Edison Araujo
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7. PQG/MS - Prêmio Qualidade da Gestão

A Fecomércio-MS foi reconhecida com o troféu ouro, na categoria 250 pontos, no Prêmio 
Qualidade em Gestão (PQG/MS) promovido pelo MS Competitivo, que utiliza o modelo de 
excelência da Fundação Nacional da Qualidade. A participação no prêmio visa o 
aprimoramento do processos e modelo de gestão da federação.

250 Pontos/Ouro

A Superintendente da Fecomércio-MS, Valmira Carvalho, acompanhada dos colaboradores da Federação, recebe
o Troféu ouro do PQG/MS. Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2018
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8. Produtos e Serviços
8.1 CERTIFICAÇÃO DIGITAL

O Certificado Digital é a assinatura eletrônica, com validade jurídica, que garante proteção às 
transações e serviços via internet. 

Benefícios:
• Segurança das informações;
• Agilidade no processo;
• Sustentabilidade;
• Redução de custos;

Pontos de atendimento:
• Sede da Fecomércio-MS – Campo Grande
• Sindicado Varejista de Corumbá - Unidade Sesc/Senac
• Sindicato Varejista de Ponta Porã - Unidade Sesc/Senac
• Sindicato Varejista e Atacadista de Dourados

743 1785 3339

2016 2017 2018
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8.2 CERTIFICAÇÃO ORIGEM
Certificado de Origem é um documento que identifica a origem de determinado bem para 
efeitos de concessão de tratamento tarifário, exigido pelo Mercosul e pela Associação 
Latino-Americana de Integração – Aladi – para comprovação, perante as autoridades 
aduaneiras, no país em que é feita a importação, de que a mercadoria nele descrita cumpre 
com os requisitos de origem vigentes no comércio intrarregional. Desta forma, a mercadoria 
goza de reduções tarifárias previstas nos respectivos acordos.

Pontos de atendimento:
• Fecomércio – Campo Grande
• Sindicato do comércio varejista de Corumbá - Unidade Sesc/Senac
• Sindicato do comércio varejista de Ponta Porã - Unidade Sesc/Senac

A Fecomércio iniciou as atividades de certificação de origem no ano de 2016. 

No ano de 2018 emitiu 4.692

21
4540

4692

2016 2017 2018
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8.2.1 CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL

Para atender uma demanda dos empresários da região de fronteira, em junho de 
2018, a Fecomércio-MS, em parceria com o SENAC e o SEBRAE, realizou a capacitação 
sobre DU-E, Declaração Única de Exportação, nova plataforma de Receita Federal, 
com um número de 90 participantes entre eles profissionais atuantes em transporte 
internacional, comercial exportadoras e despachantes aduaneiros.

Curso  "Procedimentos para Capacitação do DU-E" ministrado pelo especialista Públio Modesto dos Santos Júnior,
graduado em Comércio Exterior e com mestrado em Comércio Internacional. Corumbá-MS, 23 de junho de 2018



Presidente do Sistema Fecomércio
Edison Araujo

8.3 SENAC Varejo
A Fecomércio-MS apoia, financeiramente,  as empresas que participam do programa Senac 
Varejo, com subsídio de 25% por meio dos sindicatos da base. Em 2017/2018,  foram atendidas 
as empresas nos municípios de Campo Grande, Dourados, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã e Três 
Lagoas. 

O programa Senac Varejo proporciona a gestores e 
colaboradores do mercado varejista a oportunidade de 
aperfeiçoar práticas diárias por meio da implementação de 

ferramentas de gestão aplicáveis aos negócios.

Execução programa SENAC
Varejo - Módulo Treinamento

Atendimento de Venda 10 08

02

06

25

01

27

16 05

04

11

02

5

25

02

02

03

29

05

11

77

23

02

07

Módulo Gerencial

Administrativo e Financeiro

Marketing Estratégico

Workshop Gestão de quebras
e perdas

Total de turmas executadas

2014/2015
Turmas Executadas

2016
Turmas Executadas

2017/2018
Turmas Executadas

Acumulado

Workshop ferramentas estraté-
gicas para gestão de pessoas
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8.3.1 Total de turmas executadas
no Senac Varejo

Número de Participantes

Empresas Atendidas

495

484 530

2014/2015

2017/
20182016

2014/
2015

2017/
2018

2016

153

224

213
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9. Comunicação e
Marketing

Conhecimento e informação para os empresários
A Revista Comércio&Cia é a única em Mato Grosso do Sul dedicada integralmente para o setor do 
comércio e economia. Além de reportagens informativas e com conteúdo apropriado para os 
empresários, traz artigos e entrevistas produzidas por profissionais que fazem a diferença para a 
competitividade do setor. Em 2018, foram realizadas seis veiculações da Revista, totalizando 30 mil 
exemplares distribuídos gratuitamente.

Os conteúdos de mídia espontânea produzidos e veiculados pelos meios de comunicação de Mato 

Grosso do Sul geraram 500 publicações, que corresponderiam ao valor de R$ 
615.369,63 se investidos em mídias pagas.

www

R$ 615.369,63
1  em 
Rádio

36 em
impressos

446 em
internet

17 em
televisão



9.1.1  Resultados Alcançados

9.1 34º Congresso Nacional
dos Sindicatos Empresariais (CNSE)

O 34º Congresso Nacional dos Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNSE) foi promovido pela Fecomércio-MS e pelo Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande 
(Sindivarejo CGR) e contou com o apoio do Sesc, Senac e CNC, e patrocínio do Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul e Sebrae.

874 Participantes - entre congressistas, expositores, fornecedores e colaboradores da 
Fecomércio-MS.

Participação de 140 sindicatos empresariais do país, 19 federações estaduais, e 30 
empresas privadas ligadas ao setor do comércio varejista do país.

O Sebrae instalou o estande “Leve o Brasil Central na mala”, e registrou 2400 visitas ao todo, 
durante os três dias do evento. 

Abertura solene do 34º CNSE realizada em Bonito-MS no dia 22 de maio de 2018



9.1.2 Preparar para receber bem
Antes  do evento, foram realizadas ações de treinamento e cursos que  prepararam empresários no 
município para receber os congressistas do 34º CNSE. No período de 03 a 20 de maio, foram 
promovidos cursos de Higiene e Manipulação de Alimentos, Qualidade no Atendimento de Garços e 
Restaurante. 

Estes cursos foram ofertados por meio de parceria entre Senac, Fecomércio-MS e Sebrae, e 
contribuíram para o incremento da atividade de empreendedorismo e fortaleceu a sustentabilidade 
empresarial das micro e pequenas empresas locais.

O Congresso incentivou a  competitividade dos pequenos negócios a partir da parceria realizada do 
“Selo do Comerciante – CNSE” em que cada empreendedor poderia fornecer de descontos a brindes 
aos participantes que se identificassem no local, e ainda pela própria demanda dos congressistas ao 
realizarem suas compras e aquisições no comércio local.

A parceria, no contexto de desenvolvimento local, representou uma inovação empreendedora 
gerando a possibilidade de novos negócios e novas parcerias a partir das potencialidades 
empresariais da cidade de Bonito.

30
Hoteis

5.000
pernoites

3.000
visitações

3
Milhões

na economia
local

a pontos
turísticos
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10. IPF MS
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio MS

O IPF-MS fornece informações essenciais para a vitalidade das empresas, ao embasar 
discussões do setor terciário, tomadas de decisão e planejamentos empresariais, a partir do 
desenvolvimento de pesquisas, estudos, estimativas de impactos e pareceres que possibilitam 
conhecer melhor o comércio, pela ótica empresarial e do consumidor. O principal destaque 
cabe às pesquisas de intenção de consumo, perante datas comemorativas, como dias das mãe, 
natal e fim de ano, que auxiliam na programação dos empresários para essas datas.

A economista do IPF, Daniela Teixeira Dias, divulgou informações da pesquisa de
Natal, Ano Novo e 13º salário de 2018, durante a chegada do “Papai Noel” no
Shopping Pátio Central. Campo Grande-MS,10 de novembro de 2018
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10.1 Principais ações do IPF-MS em 2018
Primeiro Seminário Economês - Desmistificando dúvidas e Pesquisas -  
22/10/2018
Com a presença do chefe da divisão econômica da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), economista Fábio Bentes, o IPF-MS e e a Fecomércio-MS 
receberam jornalistas de veículos de comunicação do Estado com o objetivo de 
contextualizá-los sobre a importância das informações econômicas para a sociedade e como 
os jornalistas podem contribuir neste contexto.

Economista Fábio Bentes durante o seminário Economês na sede da Fecomércio-MS.
Campo Grande-MS, 22 de novembro de 2018



10.2 Mídias espontâneas
As mídias - televisão, rádio, jornais impressos e online - são os principais meios de divulgação para 
que as informações e os trabalhos desenvolvidos pelo IPF-MS cheguem até os empresários.

Apesar da redução da quantidade de inserções em mídias espontâneas, observa-se que, desde 2015, 
houve uma melhora em termos de valores. Somente em 2018, houve um crescimento de 3,41%, na 
comparação com 2017; totalizando quase R$2 milhões gerados pelas mídias.

2
0

1
5

2016

758 785

913 9382
0

1
7

2018

R$ 1.761.181,29R$
 1

.1

74
.575,61

R
$

 8
60.077,56

R$ 1.821.1
60

,8
9

66 l Relatório de Gestão 2018



Resultados

     10.3 Pesquisas Sazonais
As pesquisas sazonais são importantes mecanismos para as tomadas de decisões dos empresários. 
Em 2018, foram realizadas 6 , que apoiaram as estratégias de mercado de muitos empresários.
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11. MS Competitivo
O MS Competitivo é uma instituição privada sem fins lucrativo, presidida desde 2011 pela
Fecomércio MS. Reconhece, anualmente, as organizações que mais se destacam na Gestão
pela Qualidade e certifica aquelas que comprovadamente, por um processo de auditoria, 
tiveram avanços no seu sistema de gestão, alinhado ao Modelo de Excelência da Gestão –
MEG. Isso ocorre através do Prêmio Qualidade da Gestão MS – PQG MS e da Jornada de
Excelência. Apoiamos também a prefeitura do município de São Gabriel do Oeste na
realização do Prêmio empreendedor.

Organização Categoria Reconhecimento

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
do Sul

Perin Assessoria Contábil

Centro de Intendência da Marinha em Ladário

Primeiros Passos para
a Excelência

Compromisso com
a Excelência

Compromisso com
a Excelência

Certificado

Bronze

Bronze

Fecomércio - MS

Senar MS

Compromisso com
a Excelência

Compromisso com
a Excelência

Ouro

Prata

EOS Consultores

Energisa Mato Grosso do Sul

Compromisso com
a Excelência

Rumo à Excelência

Bronze

Senac MS Rumo à Excelência Bronze

Bronze

As melhores organizações em gestão do PQG MS 2018
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Categoria MPE: Categoria MEI:

1º Lugar: Apolo Papelaria
2º Lugar: Loja Castelini
3º Lugar: Casabella Tecidos

1º Lugar: Apolo Papelaria
2º Lugar: Loja Castelini
3º Lugar: Casabella Tecidos

11.1 Jornada de Excelência
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS aderiu a Jornada de Excelência do MS 
Competitivo em 2018 e concluiu a primeira etapa – Diagnóstico Participativo no mês de 
novembro, com a participação de 30 servidores públicos da universidade.

Empresas Vencedoras

11.2 Prêmio Empreendedor São
Gabriel do Oeste

Eventos do conhecimento. Apoio ao Fórum de Gestão Pública, onde teve uma série de palestras sobre gestão pública.
Campo Grande, 06 de Dezembro de 2018



Eventos do Conhecimento 2018

11.3 Eventos do Conhecimento
Realizamos periodicamente para toda a comunidade da Qualidade no Mato Grosso do Sul, 
eventos que visam fomentar o desenvolvimento de empresas e pessoas por meio de palestras, 
dinâmicas e programas, como os Encontros com a Gestão, Workshop de Boas Práticas e 
Seminários. Em 2018 aproximadamente 1200 pessoas participaram dos nossos eventos.

• Capacitação das Candidatas do Prêmio Qualidade da Gestão MS
• Palestra Encontro com a Gestão "Desenvolvimento da Cultura    
Organizacional e dos Planos de Melhoria da Gestão"
• Palestra para Alunos da Escola de Administração e Negócios da UFMS
• Fórum de Gestão Pública - CRA MS
• Palestra Gestão de Riscos na Marinha em Ladário
• Palestra Encontro com a Gestão "Programa 5S"
• Capacitação dos avaliadores do Prêmio Qualidade da Gestão MS
• Palestra Encontro com a Gestão "Gestão da Mudança e Orientação por 
Processos"
• Palestra Encontro com a Gestão "Transformação de Negócios"
• Workshop de Boas Práticas de Gestão - 4ª edição
• Capacitação Modelo de Execelência da Gestão 21ª edição e Instrumento 
de Avaliação
• 1° Seminário Estadual de Compliance e Combate à Corrupção OAB/MS
• Seminário Empresas de Valor
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12. Resultados Financeiros
de 2018

44 Dias Reserva Financeira
(Caixa e equivalência de Caixa)/( Despesas médias – Despesas de Capital).
Representação em dias do quanto é suficiente para cobrir as despesas. A Fecomércio-MS possui 
uma reserva financeira de 44 dias.

R$ 2,94 Liquidez Geral
(Ativo circulante + Ativo R.L.Prazo)/(Passivo circulante+ Passivo não circulante).
Reflete a capacidade de pagamento da entidade de curto a longo prazo. Para cada R$1,00 
devido, a Fecomércio MS dispõe de R$ 2,94 para liquidação das obrigações de curto a longo 
prazo.

R$ 2,54 Liquidez Corrente
Ativo circulante/Passivo circulante.
Reflete a capacidade de pagamento da entidade em curto prazo. Para cada R$1,00 devido, a 
Fecomércio/MS dispõe de R$ 2,54 para liquidação das obrigações de curto prazo.

4,78% Rentabilidade Do Ativo 
(Lucro Liquido Anual/ Ativo Total) x 100
Reflete a eficiência da aplicação de ativos e quanto lucro eles estão gerando. 

71 l Resultados Financeiros em 2018



Relatório de Gestão 2018
Coordenação
Cristiane Benevides P. K. Ferreira
Valmira Gomes Carvalho
Gisley Pio Vilela

Fotos e Imagens de apoio
Freepik
Gerência de Comunicação

Projeto Gráfico e diagramação
Thomas Andrew Guimarães da Rosa

Impressão
Gráfica Editora Idealiza





www.fecomercio-ms.com.br


