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Palavra
do Presidente
Impossível iniciar este relatório, sem levar

financeira,

em conta o contexto social, econômico e

incertezas e uma crise sanitária sem

sanitário do Sul Matogrossense.

precedentes, impondo uma adaptação à

Nos

alterações

nova

mais, o setor produtivo que permeia o

alterações nos ambientes de negócios e

Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com

na vida cotidiana de cada um.

ações

com

O setor terciário foi um dos mais

nossas

prejudicados. A cada data comemorativa

pesquisas, nos planos de melhoria da

do comércio, a intenção de consumo das

gestão, do acompanhamento parlamentar,

famílias diminuía, uma consequência da

enfim, do planejamento estratégico da

crise que gerou desemprego e redução

Instituição. Mas o mundo foi surpreendido

de renda, sem falar em comercio fechado

e assolado pela pandemia do CoronaVírus,

e o receio do consumidor. Trabalhamos

trazendo

muito para apoiar quem representamos,

necessidades
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de

levantas

instabilidade

Palavra do Presidente

acordo
em

econômica

e

com

legislação,

preparávamos para alavancar, cada vez

planejadas

realidade,

na

restrições

e
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articulando com os poderes executivos e legislativos medidas para beneficiar e
subsidiar auxílio aos empresários, para que tivessem fôlego n a crise estabelecida.
Apoiamos as medidas sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes e
defendemos a abertura do comércio com o cumprimento de
tais medidas.
Com a crise, o mundo digital foi antecipado e foi
necessário

nos

inserimos

neste

contexto,

preparando os sindicatos com capacitação,
consultoria e plano de ação para o marketing
digital. Vimos que juntos somos mais fortes e
que podíamos fazer mais e assim, o fizemos.
Presidente do Sistema
Comércio - MS

Colocamos todos os setores da Fecomércio
para

apoiar

e

munir

informação,

e

direcionamento, aos nossos representados.
Mesmo diante de um ano bem conturbado, a
Fecomércio

trabalhou

incessantemente

para

Edison Ferreira de Araújo

atender ao Comércio de Bens, Serviço e Turismo, com
ações que foram indispensáveis para que o empresário pudesse
sobreviver e garantir o emprego de seus colaboradores. Ao longo deste relatório
expressamos algumas, das muitas atividades desenvolvidas.
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Antonio Marcos Dalavale
2º Tesoureiro

Edison Ferreira de Araújo
Presidente da Fecomércio MS

José Alcides dos Santos
1° Vice-Presidente

Valter Mário Silva Castro

Otávio de Araújo Philbois

Daniel da Silva Amado
Felício

Denire Carvalho

3° Vice-Presidente
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2° Vice-Presidente
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Vice-Presidente
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Suplentes
Valdir Jair da Silva
Marcio Barbosa de Carvalho
Ricardo Massaharu Kuninari
Leni Fernandes
Amadeu Claúdio Ziliotto
Leila Denise Kemp
Benjamin Chaia

Conselho
Fiscal

Edson Luiz Nunes
Rosalina Feitosa dos Santos Silva
Célia de Souza da Silva
Hermas Renan Rodrigues
Telma Cristina Fernandes Henriques
Celso Casagranda

Suplentes

Claudio George Mendonça

Oswaldo Fernandes

Luiz Tadeu Gaedicke

Jonas Chaves Júnior

Carlos Queiroz de Almeida

Adílson Amorim Puertes

Delegação
Confederativa
Edison Ferreira de Araújo
José Alcides dos Santos
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Suplentes
Daniel da Silva Amado Felício
Valter Mario Silva Castro
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Para que
existimos?
Fundada em 29 de agosto de 1979, como representante das entidades sindicais das atividades
de comércio de bens, serviços e Turismo, com abrangência em todo Mato Grosso do Sul.
Integrando a Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a Fecomércio-MS
tem em sua base 21 sindicatos empresariais, sendo 13 filiados,
presentes em Campo Grande e no interior apoiando
diretamente o empresário e o representando em seus
interesses corroborando para sua competitividade.
A Fecomércio-MS em conjunto com o Serviço Social
do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem

Comercial

(Senac)

formam

o

Sistema Fecomércio MS, Sesc e Senac. Por meio do
Sesc são promovidas as ações de bem-estar ao
comerciário com ações nas áreas de Saúde, Lazer,
Esporte, Assistência e Turismo Social, e com o Senac
são

oferecidas

atividades

de

educação

e

Presidente Edison Araújo em
visita a reforma da Escola
Senac Horto

qualificação

profissional em diversas áreas do conhecimento.
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O IPF-MS atua como órgão que realiza estudos, pesquisas e levantamentos relacionados ao
comércio de bens, gerando informações que apoiam os
empresários na tomada de decisão.
A Fecoméricio-MS ainda preside, desde 2011, o
Instituto MS Competitivo que tem por objetivo a
melhoria da gestão pública e privada.

Superintendente da Federação do
Comércio MS, Valmira Carvalho na
campanha Ecos “A(u)mor em ação”
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Onde
estamos
UNIDADES FECOMÉRCIO

Certificado de Origem
Campo Grande
Ponta Porã
Corumbá

Certificado Digital
Campo Grande
Ponta Porã
Corumbá
Dourados

Corumbá
Campo Grande

Dourados

Ponta Porã

Sede Fecomércio – Campo Grande/MS
Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí,
CEP 79008-300
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UNIDADES SENAC

Campo Grande

Senac Eduardo Elias Zahran
Senac Campo Grande Horto
Senac Turismo e Gastronomia
Restaurante Senac Terradaságuas

Interior

Senac Dourados
Senac Ponta Porã
Senac Naviraí
Senac Aquidauana
Senac Corumbá
Senac Três Lagoas
Unidades Móveis Gestão
e Tecnologias

Sede Fecomércio - Ponta Porã/MS
R. 7 de Setembro, 828 - Vila Militar,
79900-000

UNIDADES SESC

Campo Grande
Sesc Restaurante Horto
Sesc Escola Horto
Sesc Camillo Boni
Sesc Saúde
Sesc Lageado
Sesc Cultura
Sesc Morada dos Baís
Sesc Restaurante Afonso Pena

Interior

Sede Fecomércio - Corumbá /MS
R. América, 442 - Centro,
79302-070
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Sesc Dourados
Sesc Três Lagoas
Sesc Corumbá
Sesc Aquidauana
Sesc Bonito
Sesc Ponta Porã
Unidade Móvel BiblioSesc
Unidade Móvel OdontoSesc
Unidade Móvel Saúde Mulher
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Sindicatos
filiados
Sindicato do Comércio
Varejista de Aquidauana

Sindicato Do Comércio
Varejista de Campo Grande

Sindicato do Comércio
Varejista de Corumbá

Sindicato dos Despachantes
e Documentalistas no Estado
de Mato Grosso Do Sul

Sindicato dos Representantes
Comerciais Autônomos e
Empresas de Representações
Comerciais de Mato Grosso do Sul
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Sindicato do Comércio
Varejista de Gêneros
Alimentícios de Campo Grande

Sindicato das Empresas de
Compra, Venda, Locação e
Administração de Imóveis e
dos Edifícios em Condomínios
Residenciais e Comerciais de
Mato Grosso do Sul

Sindicato do Comércio
Varejista de Três Lagoas

Sindicato do Comércio
Atacadista e Varejista
de Dourados
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Sindicato do Comércio
Varejista de Nova Andradina

Sindicato das Empresas de
Asseio e Conservação
de Mato Grosso do Sul

Sindicato do Comércio
Varejista de Naviraí

Sindicato dos Centros de
Formação de Condutores
de Mato Grosso do Sul
– Auto Escolas
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Visão
sistemica
CNC
DN SESC

DN SENAC

FEDERAÇÕES

DR SESC

DR SENAC

SINDICATOS

UNIDADES

UNIDADES

COOPERAÇÃO

QUALIDADE
DE VIDA
ACIONISTAS

REPRESENTATIVIDADE
EMPRESAS

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
CLIENTES

SOCIEDADE
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Identidade
Corporativa
DEFESA DE INTERESSE
Defender os interesses do setor do comércio de bens, serviços e turismo de Mato
Grosso do Sul é o principal objetivo da Fecomércio e de seus sindicatos, isso se faz
por meio de ações estruturadas e sistêmicas no âmbito da atuação sindical e
representação parlamentar e legislativa, proporcionando ferramentas que os levem
a alcançar o cumprimento de sua missão.

MISSÃO
Promover condições favoráveis para que as empresas do comércio de bens, serviços
e turismo gerem resultados positivos e desenvolvimento da sociedade.

VALORES
Ser reconhecida até 2020 como parceira do desenvolvimento com sustentabilidade
do segmento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por meio da excelência dos
serviços prestados e defesa dos interesses do setor.
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Mapa de planejamento
estratégico 2017-2020
Financeira
Garantir estrutura econômica sólida, a fim
de assegurar a sustentabilidade interna e benefícios para o setor

Valores para a Empresa e Sociedade
Defesa de interesses
do setor com ética
e transparência

Informações essenciais
para a tomada
de decisões

Desenvolvimento
Sustentável

Processos Internos
Gerir e comercializar
portfólio de produtos
e serviços que visem
a sustentabilidade

Promover ações
de responsabilidade
socioambiental

Gerar receitas
de contribuição

Sistematizar a
comunicação integrada

Ampliar a influência
na defesa de interesses
nas esferas parlamentar,
sindical e representação

Aprendizagem e Crescimento

Engajar e desenvolver
pessoas para a
realização de objetivos
da instituição
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Desenvolver lideranças
empresariais e sindicais

Promover infraestrutura
física e tecnológica
adequada para as
necessidades da organização
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Gestão
de pessoas
A administração da Fecomércio-MS é composta por seu presidente, que também preside
os Conselhos Regionais Sesc, Senac e IPF, e pela superintendência tendo a ela ligada o
IPF e as gerências setoriais.

Presidência

Superintendência

IPF

Gerência
Relações
Institucionais

Gerência
Produtos e
Serviços
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Gerência
Administrativa
Financeira

Gerência
Relações
Sindicais

Gerência
Gestão
Estratégica

Gerência
Comunicação
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Desenvolvimento
de pessoas
A Fecomércio-MS valoriza seus colaboradores por serem grande diferencial competitivo e
que, por meio da força de trabalho, alcançará seus objetivos estratégicos e realizará a sua
missão.

Comparativo - Avaliação de Desempenho
100
91.06%

94.94%

95.42%

Desempenho

75

50

25

0

Competências - 2018
Competências - 2019
Competências - 2020
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Resultado do ciclo de avaliação de desenpenho 2020

20

Auto avaliação

20

Avaliação superior

27,89

Homem/Hora/Treinamento
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Programa ECOS
O Programa ECOS de Sustentabilidade foi lançado pelo Sistema Fecomércio em
novembro de 2017 integrando ações de desenvolvimento, sustentabilidade, comunicação
e gestão na sede da Fecomércio e IPF-MS e nas Direções Regionais do Sesc e Senac.
Em

2020,

foram

realizadas

ações

de

divulgação de campanhas internas por meio do
endomarketing, e os colaboradores tiveram a
oportunidade de participar das campanhas.
Veja como foi o programa ECOS 2020:
21 de setembro - Em comemoração ao dia da
árvore a Fecomércio-MS entregou mudas de
árvores frutíferas para seus colaboradores para
que

eles

plantassem

e

futuramente

a

comunidade aproveite os frutos desta ação –
Uma

ação

do

sustentabilidade

programa

(Fecomércio-MS,

ECOS
SESC

de

Campanha Dia Mundial da Alimentação

e

SENAC)
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25 de setembro – A Fecomércio se uniu a
uma ação da @infinitocomunica que junto
com o projeto MS Tampinhas formado por
um grupo de médicos veterinários e amigos
de

pets,

tampinhas

todos
de

voluntários,
embalagens

arrecadam
plásticas

e

revendem para empresas de reciclagem, o
valor obtido com a venda é destinado à
Campanha Dia da Árvore

castração de cachorros e gatos encontrados
nas ruas.

Campanha 5s
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16 de outubro - Dia Mundial da Alimentação. A data foi criada para alertar o
mundo sobre o direito à alimentação saudável, acessível e de qualidade, e também
sobre o desperdício de alimentos em todo o mundo. Pensando nisso, o Programa
ECOS mobilizou os colaboradores da Fecomércio-MS a realizarem um lanche coletivo
saudável, todos celebraram com muitas frutas, sucos naturais, queijo fresco, bolos
com aproveitamento de cascas e frutas.

Campanha A(u)mor em ação

Campanha dia do consumo consciente
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Relações
Institucionais
Assessoria de Gestão das Representações
O

trabalho

da

representação

institucional, assume o objetivo de
orientar, coordenar e defender os
interesses
Sistema

dos

empresários

Comércio.

do

Estivemos

presentes em mais de 50 instâncias
de representação (conselhos, fóruns,
câmaras, entre outros), de segmentos

9,68%
Economia

9,68%
Turismo

6,45%

11,29%

Saúde

Educação/Cultura

6,45%

8,06%

Infraestrutura

Responsabilidade
Social

4,84%
Meio Ambiente

11,29%
Relações do Trabalho

4,84%
Micro e
Pequena empresa

diversos, que impactam diretamente

27,42%

Normatização

no dia a dia dos empresários.
Para garantir a eficácia dessa representação, a entidade, conta com diversos
especialistas, que atuam em organizações em todo o Estado e fora dele, tendo como
missão principal “assegurar às empresas do setor terciário as melhores condições
para gerar resultados positivos e desenvolver a sociedade”.
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DESTAQUES- Ações voltadas para os empresários durante a pandemia
do Covid 19 no ano de 2020:

Solicitação para liberação de transporte coletivo para trabalhadores de serviços terceirizados durante o
fechamento do comércio:
http://www.fecomercio-ms.com.br/representantes-da-fecomercio-pedem-liberacao-de-onibus-para-terceirizados-do-comercio/

Videoconferência para a construção do planejamento estratégico das emergenciais do setor de turismo com
participação da Senadora Soraya Thronicke e demais entidades.
http://www.fecomercio-ms.com.br/conselhos-de-consumidores-solicitam-a-aneel-que-proiba-corte-de-energia-por-90-dias-por-conta-do-coronavirus/

Live “Retomada do turismo”
http://www.fecomercio-ms.com.br/edison-araujo-e-um-dos-participantes
-de-live-sobre-retomada-do-turismo/

Presidente Edison Araújo na
live Retomada do Turismo

Atuação no CONCEN, solicitando à Aneel a proibição do corte de energia por 90 dias, devido a pandemia do
Covid 19.
http://www.fecomercio-ms.com.br/conselhos-de-consumidores-solicitam-a-aneel-que-proiba-corte-de-energia-por-90-dias-por-conta-do-coronavirus/
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Linha especial de recursos do FCO para municípios da região do Pantanal; (Dezembro de 2020)
http://www.fecomercio-ms.com.br/socorro-do-fco-ao-pantanal-traz-alento-para-importante-regiao-do-turismo-de-ms-afirma-fecomercio/

Webinar, Impactos da Pandemia no Estado e as Perspectivas para 2021.
http://www.fecomercio-ms.com.br/impactos-da-pandemia-para-o-estado-e-tema-de-webinar-desta-quinta-feira/

Fecomércio e o Senac criaram o Programa
Superação, um programa para preparar sua
empresa para os desafios do momento.
http://www.fecomercio-ms.com.br/edison-araujo-e-um-dos-particip
antes-de-live-sobre-retomada-do-turismo/

Live do Programa Superação

Ações quanto ao incêndio no pantanal:
http://www.fecomercio-ms.com.br/fecomercio-ms-participa-de-audiencia-da-comissao-montad
a-pelo-senado-para-criacao-do-estatuto-do-pantanal/

http://www.fecomercio-ms.com.br/sistema-fecomercio-doa-barco-para-ajudar-no-combate-as-c
hamas-no-pantanal/

Sistema Fecomércio doa barco para ajudar no
combate às chamas no Pantanal.
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Assessoria Parlamentar e Legislativa
A Assessoria Parlamentar e Legislativa da Fecomércio-MS, desenvolveu um trabalho
estratégico junto ao Legislativo (municipal, estadual e federal), de forma a acompanhar e
defender os interesses dos nossos representados, mantendo um diálogo transparente,
planejado e assertivo junto aos parlamentares, de modo a reafirmar a imagem
institucional da Fecomércio e garantir que o interesse do Sistema Comércio ocupe espaço
de destaque nas definições de políticas públicas.
Atuou de forma integrada à Rede Nacional de Assessorias Legislativas (Renalegis),
coordenada pela Confederação Nacional do Comércio, e composta por mais 34
Federações do comércio, contribuindo assim para a melhoria do ambiente de negócios.

Reuniões de Assessoria Legislativa – CNC
34ª

Reunião

Ordinária

(Renalegis)-17/12/2020.

da
Foram

Rede

Nacional

realizados

das

Assessorias

triagem,

Legislativas

acompanhamento

e

posicionamento das proposições legislativas de interesse dos segmentos empresariais do
comércio de bens, serviços e turismo, apresentadas na Câmara Municipal de Campo
Grande, Assembleia Legislativa do MS e no Congresso Nacional.
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Grupo Renalegis (Reunião Ordinária da Rede
Nacional das Assessorias Legislativas

Câmara Municipal de Campo Grande
Relatório da Quarta Sessão (2020) da 10ª Legislatura (2017-2020).

Vereadores de Campo Grande: Ademir Santana, André Salineiro, Ayrton Araujo,
Betinho, Carlão, Cazuza, Chico veterinário, Chiquinho Telles, Delegado Wellington, Darleng Campos, Dr. Antonio Cruz, Dr. Livio, Dr.Loester,Eduardo Romero, Enfermeira Cida
Amaral, Fritz, Gilmar da Cruz, João César Matogrosso,Júnior Longo, Dr. Cury, Odilon de
Oliveira, Papy, Pastomar Jeremias, Dr. Wilson Sami, Prof. João Rocha, Valdir Gomes,
Vinícius Siqueira e Willian Maksoud.
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247
Projetos de Lei

27

Projetos de Lei
Complementar

167

Projetos de Decretos
Legislativos

8

Projetos de
Resolução

50

Preposições do
Execultivo

TOTAL DE PROJETOS APRESENTADOS:
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479
26

x

31.449

31
Vetos

Indicações

52

27

Requerimentos

Audiêndias
Públicas

6.345

Ofícios recebidos

TOTAL DE PROPOSIÇÕES:
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Atuação de destaque:
PL 9814 de 2020- Vereador Papy

PL 9630 de 2020- Vereador

Ementa:

André Salineiro

Dispõe sobre a obrigatoriedade de

Ementa:

substituir os cardápios por código

Municipal de direitos da liberdade

QR nos bares, lanchonetes, hotéis,

econômica, estabelece garantias de

restaurantes e afins para leitura

livre

eletrônica por dispositivos móveis, e

providências;

dá outras providências.

Posicionamento: Contrário

Posicionamento: Contrário

Situação definitiva: ARQUIVADO

Institui

mercado

a

e

declaração

dá

outras

Situação definitiva: ARQUIVADO

Nota

técnica

do

Senac

referente a PL 9814 de 2020
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Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Balanço da ação legislativa acompanhada e triada pela assessoria Fecomércio-MS em 2020
Relatório da Primeira Segunda Sessão Legislativa (2020) da 11ª Legislatura
(2019-2023).

Vereadores de Campo Grande: Antônio Vaz, Barbosinha, Cabo Almi, Capitão
Contar, Coronel David, Eduardo Rocha, Evander Vendramini, Felipe Orro, Gerson Claro,
Herculano Borges, Jamilson Name, João Henrique, Lidio Lopes, Londres Machado, Lucas
de Lima, Mara Caseiro, Marçal Filho, Márcio Fernandes, Neno Razuk, Paulo Corrêa,
Pedro Kemp, Professor Rinaldo, Renato Câmara e Zé Teixeira.

558
Projetos de Lei
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26
Projetos de Lei
Complementar

29

82

10
Emenda

Projetos de Decretos

Constitucional

Legislativos

142

Projetos de
Resolução

TOTAL DE PROJETOS APRESENTADOS:
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818
30

33

x

Vetos

808
Requerimentos

15.135
Ofícios

TOTAL DE PROPOSIÇÕES:
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5.608
Indicações

726
Emendas

1.719
Moções

24.029
31

Atuação de destaque:
PL 8 de 2020 – Deputado Barbosinha

PL 66 de 2020- Deputado Felipe Orro

Ementa:

Dispõe

sobre

a

Ementa:

colocação

e

proporcional das mensalidades da rede

disponibilização de equipamento com

privada de ensino durante o plano de

álcool gel nos estabelecimentos públicos

contigência do novo Coronavírus da

e privados do Estado de Mato Grosso

secretária de estado de saúde.

do Sul e dá outras providências.

Posicionamento: Contrário

Posicionamento: Favorável

Situação definitiva: ARQUVIDA

obrigatoriedade

de

Dispões

sobre

a

redução

Situação definitiva: Lei 5.575 de 13 de
Outubro de 2020.

Nota

técnica

do

Senac

referente a PL 9814 de 2020
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PL 69 de 2020- Deputado Lucas de Lima
Ementa: Dispõe sobre o uso e fornecimento de máscaras em estabelecimento públicos,
industrias, comerciais, bancários, rodoviários, nas modalidades públicas e privadas,
como medida de enfrentamento e disseminação do novo Coronavírus, causador da
Covid-19, na forma que indica e dá outras providências.
Posicionamento: Contrário
Situação definitiva: ARQUIVADA

Congresso Nacional

Atuação de destaque:
MPV 932
Ementa: A MPV 932, que em sua versão

Senado Federal

originária reduzia em 50%, por três meses, as

56ª Legislatura (2019-2023)

contribuições

Nelsinho Trad, Simone Tebet e

Sistema S.

Soraya Thronicke.

Posicionamento: Contrário

destinadas

ao

denominado

Situação definitiva: transformada em norma
jurídica, com veto parcial.
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MP 936
Ementa: Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
Câmara dos Deputados

sobre

56ª Legislatura (2019 a 2023)

para enfrentamento do estado de calamidade

Beto

Cavassa,

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº

Dagoberto Nogueira, Dr. Luiz

6, de 20 de março de 2020, e da emergência

Ovando, Fábio Trad, Loester

de saúde pública de importância internacional

Trutis, Rose Modesto e Vander

decorrente do coronavírus de que trata a Lei nº

Loubet.

13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Pereira,

Bia

medidas

trabalhistas

complementares

Posicionamento: Favorável
Situação definitiva: transformada em norma,Lei
14.020 de 2020.

Assesoria Palamentar e Legislativa

MPV 907 de 2019
Ementa: Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre direitos
autorais, e a Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, e a Lei nº 12.249, de 11 de junho
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de 2010 para dispor sobre alíquotas do imposto sobre a renda incidentes sobre operações,
autoriza o Poder Executivo federal a instituir a Embratur - Agência Brasileira de Promoção
Internacional do Turismo e extingue a Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo.
Posicionamento: Favorável, com ressalvas
Situação definitiva: Transformado em Norma jurídica, Lei 14.002 de 2020, com a
supressão do artigo que retirava os recursos do Sistema S.

Bancada

federal

de

MS

garante os recursos do Sesc e
Senac
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PL 6159 de 2019- Poder executivo

PL

Objetivo

Fernando Collor

da

proposição:

O

PL

1194

de

2020-

Senador

6159/2019, de autoria do Poder

Ementa: Dispõe sobre o combate ao

Executivo,

na

desperdício de alimentos e a doação

legislação referente à quota de vagas

de excedentes de refeições prontas

de

para

introduz

empregos

alterações

para

pessoas

com

o

consumo

e

dá

outras

deficiência (Lei nº 8.213, de 1991),

providências.

bem como propõe modificações nas

Posicionamento: Favorável

legislações

Situação definitiva: transformada em

(Decretos-

do
Lei

SESC
números

e

SENAC
9.853

e

8.621, ambos de 1946).
Posicionamento:

Favorável

norma jurídica, Lei nº 14.016 de
23/06/2020

com

ressalvas
Situação definitiva: em tramitação
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Relações
Sindicais
Tivemos diariamente alterações na vigência de leis, decretos, portaria e resoluções, além
de medidas provisórias que alteraram de forma profunda, mesmo que de forma provisória.
O sistema jurídico trabalhista, introduziu medidas coletivas de equações para redução de
jornada de trabalho e de salários, com fechamento e restrições em todos os ramos de
atividades, mesmo nos serviços excencias tivemos redução nas horas de expediente.
Diante do comportamento exigido das pessoas e principalmente quanto à produção de
riquezas no país, quando imaginávamos um período diferente durante alguns meses estas
medidas foram necessárias até o fim ao exercício. Quando tivemos que dispensar
orientações e acompanhar, analisar e informar os sindicatos filiados e as empresas
representadas e os responsáveis na administração do sistema de pessoal, sobre as
alterações advindas do período, sem perder o foco na constante ampliação da influência
na defesa de interesses na esfera sindical, apoiando e informando aos sindicatos da
categoria nas alterações estatutárias para adaptação aos tempos atuais, bem como nas
convenções coletivas de trabalho e na participação de cursos para atualização e
aperfeiçoamento
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Resultados Obtidos:

38 26 30
Negociações

Convenções

e mesas redondas

Coletivas de Trabalho

Análises

dos pedidos formulados
em solicitações

DESTAQUES 2020:

Legislação Federal - Análise e orientação

01
16
02
04
02
03

Resolução conjunto congresso
Medidas provisórias
Leis
Decretos
Portarias
Resoluções
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Legislação Estadual - Análise e orientação

02
07
01
04

Leis
Decretos
Portarias
Resoluções

Legislação Municipal - Análise e orientação
Referente ao CoronaVírus

04
41
03

Leis
Decretos
Resoluções

Relatório de gestão 2020

Relações Sindicais

39

Outras ações:

Acompanhamento ajuizado por
associações

Setença
03
Sentença

Ações Tributos

01

Dissídio ajuizado

01

Parecer período home office

36

Pareceres diversos

58

Audiências

07

Atendimenros a empresários
e sindicatos
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SEGS – Sistema
de Excelência em
Gestão Sindical
Encontros Virtuais com sindicatos
Com o avanço da pandemia e pensando no bem-estar dos seus colaboradores a
Fecomércio-MS adotou o sistema Home Office. Para manter na aproximação da
Federação com seus sindicatos diante desse cenário, foram realizados três encontros
virtuais.
O Primeiro encontro foi para levantamento da situação atual do sindicato, onde foram
realizadas reuniões individuais via google meet.
Através desses encontros identificamos a importância de criarmos o SEGS Virtual,
surgindo então o segundo encontro entre os sindicatos, os gestores responsáveis pelos
eixos sindical, parlamentar, representação e comunicação foram convocados para uma
conversa onde foram tratadas dúvida referente as ações integradas para proteção das
pessoas e saúde dos negócios (pandemia coronavírus).
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O terceiro encontro surgiu após pesquisa de satisfação do segundo encontro, na qual
os sindicatos apontaram como oportunidade de desdobramento a “Comunicação em
Tempo de Transformação digital nos negócios”. A gerente de comunicação e marketing
falou sobre o tema, enfocando as oportunidades que as ferramentas de comunicação
oferecem para os sindicatos, de aumentar a presença perante os empresários. Já o
CEO da Olhala.com, Sanchae Camatti, abordou a importância da comunicação em
tempo de transformação digital nos negócios. Ao todo, 20 pessoas participaram do
encontro virtual, que também contou com a participação do consultor da CNC, Mateus
Dornelas.

Reunião SEGS Virtual com
inúmeras participações

Segunda reunião online SEGS
Virtual - 14 de maio

Relatório de gestão 2020

SEGS

42

Curso Transformação Digital
O cenário de pandemia do novo coronavírus, a COVID-19, trouxe preocupações e
mudanças evidentes em diversas áreas e atividades humanas, uma delas foi a transformação
digital, conforme constatamos nos encontros virtuais do SEGS.
Podemos dizer que a pandemia acelerou a
transformação

digital.

Fecomércio-MS

ofereceu

Pensando
aos

nisso

Presidentes

a
e

executivos dos sindicatos filiados um curso
completo sobre a Rota da Transformação digital
nos sindicatos, um treinamento sobre estratégia
de marketing digital. Ao todo, 14 instituições
participaram do curso que foi ministrado em seis
Sanchae Camatti facilitador do curso
“Rota transformacional digital nos

dias, em módulos de três horas cada.

sindicatos”

Entre os objetivos, o ensinamento do marketing digital para ter condições de criar
estratégias com foco nas metas da empresa e nas necessidades dos clientes, além de se
comunicar de forma rápida e eficaz, gerando resultados para negócio. O facilitador,
especialista no assunto foi Sanchae Camatti.
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Planos de ação e consultorias
Com objetivo de proporcionar a aplicação direta dos conhecimentos obtidos no curso de
transformação digital, a Fecomércio disponibilizou aos sindicatos participantes e que ao
final do curso apresentaram um plano de ação para transformação digital do Sindicato,
algumas horas de consultoria.
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07 Sindicatos entregaram o Plano de Ação com tema, implementação de marketing digital,
todos que aprestaram o plano foram contemplados com 5 horas de consultoria com Sanchae
Camatti.
Sindicato das empresas de asseio e conservação do MS – SEAC
Sindicato do comércio varejista de gêneros alimentícios – SINDISUPER
Sindicato dos representantes comerciais de MS – SIRECOM
Sindicato do Comércio Varejista de Nova Andradina - Sindivarejo Nova Andradina
Sindicato do Comércio Varejista de Dourados - Sindivarejo Dourados
Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas - Sindivarejo Três Lagoas
Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande - Sindivarejo Campo Grande

Realizadas 30 Consultorias/2020
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Ações nacionais para os Sindicatos:

Live

sobre

PIX

e

suas

funcionalidades

Reunião sobre a legislação
LGPD (Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais)

Evento

CNC

Transforma

dedicado aos sindicatos
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Startups:

Ação CONECTA do CNC
Transforma

Evento

Startups

do

CNC

Transforma
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Benchmarking
Entre os meses de outubro a dezembro de 2020 a Fecomércio-MS Realizou 07 encontros de
benchmarking.
Entidades:

Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Rio Grande do
Sul;

Serviço Social do Comércio
de Mato Grosso do Sul
(SESC);

Processos abordados:
Avaliação de fornecedores;
Benchmarking de processos, resultados e reverso;
Gestão de partes interessadas;
Gestão Estratégica;
Gestão por processos;
Inteligência de mercado e produtos;
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Webinar SEGS 2021
No dia 03 de dezembro de 2020 os Multiplicadores do SEGS, Reginaldo Henrique e Gisley
Vilela, participaram do Webnar Ciclo SEGS 2021.
Abertura: Drª Patrícia Duque (Divisão Sindical)
Ações apresentadas:
Atuação Gerencial

Eixo Relações Sindicais

O Plano Estratégico CNC 2021-2024

Comissão de Negociação Coletiva do

Nova Plataforma de Educação Corporativa

Comércio

Ações do Programa Ecos

Câmera de Resolução de Conflitos
Trabalhistas (CRCTrab)

Integração Nacional da Tecnologia da
Informação (CNC-Federações- Sindicatos)

Eixo Representação

Eixo Atuação Legislativa
Apresentação

do

objetivo

estratégico,

Perfil

do

representante

do

Sistema

compromisso e principal produto a ser

CNC-Sesc-Senac

desenvolvido, sendo ele a Agenda Política

Melhores práticas de gestão dos espaços

Positiva do Sistema Comércio.

participativos
Programa

de

Desenvolvimento

da

Representatividade (PDR)
Treinamento/ Representante 4.0
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Eixo Comunicação Institucional

Eixo Produtos e Serviços

Novo Portal CNC

Ações CNC Transforma 2021

Sistema Comércio Digital

CNC Conecta (continuidade): parceria

Central

de

Relacionamento

do

Sistema

com Startups, Sistema de gestão das

Comércio

receitas, Campanhas de oferta aos

Campanhas Nacionais

representados.

Feira de inovação e Tecnologia do Comércio

CNC

Pesquisas anuais

embaixadores

Multiplica:

Capacitações

das

Federações

dos
e

Sindicatos
Projeto de Digitalização de Serviços
Sindicais (e-sindicato)

Rumo a excelência – MEG 500
A Fecomércio MS decidiu em 2009 trilhar o caminho da Excelência da Gestão, por acreditar
que assim, atenderia melhor as necessidade e expetativas de suas partes interessas. Para
isso, implementou o Sistema de Excelência da Gestão – SEGS e ainda o modelo de
excelência da gestão, da Fundação Nacional da Qualidade, no qual vem participando no
nível 250 pontos, compromisso com a excelência. Em 2020 iniciou sua trajetória para
migração para outro patamar da gestão, o nível 500 pontos - rumo a excelência excelência.

Relatório de gestão 2020

SEGS

50

Em setembro contratou uma consultoria para capacitação, diagnóstico e plano de melhoria
da gestão, o que resultou em:

11
Pessoas

capacitas no MEG 500

16
horas

de entrevistas virtuais.

pontos – edição 2018.

11
Pessoas

entrevistadas entre
superintendente,

150
Comentários
gerados,

sendo

52

de

pontos fortes e 98 de
oportunidade de melhoria.

gerentes e analistas.
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As oportunidades de melhoria foram agrupadas em 14 temas, e por fim priorizamos em 6
planos de ação, sendo eles:

1

2

Gestão de partes interessadas;

Gestão por processos;

3

4

Gestão Estratégica;

5

Benchmarking de processos,
resultados e reverso;

6

Inteligência de mercado

Avaliação de monitoramento

e produtos;

de fornecedores;
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Produtos
e Serviços
Certificado Digital
A certificação digital é uma ferramenta

permite que aplicações no comércio eletrônico,

assinatura de contratos, operações bancárias, iniciativas de governo eletrônico, entre outras,
sejam realizadas. O certificado digital funciona como uma identidade virtual que permite a
identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação feita em meios
eletrônicos, como a web.
4000
3500
3,339

3000

3,480

Em 2020, a oferta deste produto
registrou queda de 36,52% em

2500
2000

2,209

1500

comparação

com

2019,

em

decorrência da pandemia.

1000
500
0

CERTIFICADO DIGITAL

2018
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Local de atendimento:

FECOMÉRCIO - CAMPO GRANDE

FECOMÉRCIO - CORUMBÁ

Rua: Almirante Barroso, nº 52 - Bairro Amambaí

Rua: América, nº 438 - Centro

Fone: (67) 3311-4440 e 3311-4441

Fone:(67) 3231-7184

e-mail: audreacortes@fecomercio-ms.com.br

e-mail: maurosilva@fecomercio-ms.com.br

FECOMÉRCIO - DOURADOS

FECOMÉRCIO - PONTA PORÃ

Rua: Mato Grosso, nº 1.841 - Centro

Rua: 7 de Setembro, nº 828 - Vila Militar

Fone:(67) 3421-0728

Fone: (67) 3431-2958

e-mail: brunagiroto@fecomercio-ms.com.br

e-mail: nelsonmiguel@fecomercio-ms.com.br

Certificado de Origem
Certificado de Origem é um documento 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, as mercadorias
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se beneficiem do tratamento tarifário preferencial em países importadores que possuem
acordos bilaterais de comércio com o Brasil.
9,000
8,000
7,000

7,769

6,000

6,519

5,000
4,000

4,692

3,000

Em 2020, a FECOMÉRCIO-MS
fez

a

emissão

Corumbá

1,000
0

Registrando
CERTIFICADO DE ORIGEM

2018

2019

2020

7.769

certificados, em três unidades de
atendimento,

2,000

de

Campo
e
um

Grande,

Ponta

Porã.

aumento

de

19,17% em relação a 2019.

Local de atendimento:

FECOMÉRCIO - CAMPO GRANDE

FECOMÉRCIO - CORUMBÁ

Rua: Almirante Barroso, nº 52 - Bairro Amambaí

Rua: América, nº 438 - Centro

Fone: (67) 3311-4440 e 3311-4441

Fone:(67) 3231-7184

e-mail: audreacortes@fecomercio-ms.com.br

e-mail: maurosilva@fecomercio-ms.com.br
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FECOMÉRCIO - PONTA PORÃ
Rua: 7 de Setembro, nº 828 - Vila Militar
Fone: (67) 3431-2958
e-mail: nelsonmiguel@fecomercio-ms.com.br

Atestado de Inexistência
O Atestado de Inexistência é o documento que tem a finalidade de declarar a não existência
de produto similar comercializado no Estado, podendo ser destinado às empresas detentoras
e beneficiárias de Tratamentos Tributários Diferenciados.

Em 2020, foram emitidos 02 atestados de inexistência pela
Fecomércio-MS

Atestado de Exclusividade
O Atestado de Exclusividade ou Declaração de Exclusividade é o documento jurídico apto a
atestar a exclusividade de representação de produtos a serem adquiridos por importação ou
nacionais. O Atestado de Exclusividade permite aos solicitantes pleitear a dispensa de

Relatório de gestão 2020

Produtos e Serviços

56

licitação perante órgãos públicos sob a justificativa de competição inviável para
determinados produtos. O documento é baseado em informações autênticas que são
examinadas minuciosamente pela equipe da Fecomércio-MS, com base na documentação
apresentada pelo solicitante. A base legal sobre a Declaração de Exclusividade é o art. 25
da Lei nº 8.666, de 21-6-93, preceituando que a Declaração poderá ser feita por intermédio
de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio, do local em que se realizará a
licitação.

Em 2020, foram emitidos 07 atestados de exclusividade pela
Fecomércio-MS.
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Comunicação
e Marketing
O ano de 2020 foi, no mínimo, confuso, e o setor de comunicação, além de se reinventar foi
protagonista na transmissão de noticias nem sempre agradavéis.
Mesmo tendo parado por um tempo, a Fecomércio - MS esteve alheio ao que ocorria no
mundo e procurou de todas as formas munir de informações os empresários. O ano também
foi o estopim para iniciar com maior profundidade a relação entre Federação e midias
online, que foi amplamente aceito pelas partes interresadas.

Facebook

Instagram

3,6 MIL
Curtidas
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Seguidores
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Destaques nas redes:
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Comunicação e Marketing

Curtidas

85

Curtidas

41

Comentários

01

Comentários

03

Compartilhamentos

17

Compartilhamentos

02

Avaliações no Google
AVALIAÇÕES

5
4
3
2
1
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Midia Espontânea
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

META ANUAL

ACUMULADO

% ACUMULADO

12 meses

R$ 509.743,92

R$ 445.155,50

87%

Site
Em todo ano de 2020:

42 MIL
Usuários

57 MIL
Sessões

Destaque no site:

Visualizações

1.053
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IPF - Instituto de Pesquisa
e Desenvolvimento
Fecomércio MS
Em 2020, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio-MS, conseguiu contribuir
ainda mais com a geração de dados e informações para o estado de Mato Grosso do Sul.
Suas ações foram mais intensificadas, diante dos impactos da pandemia do coronavírus
sobre os negócios e vida das pessoas. Ficou evidente a necessidade de entendimento do
comportamento dos consumidores, para que os empresários pudessem se readequar e se
reinventar, de modo a amenizar as potenciais quedas de faturamento.
Diante disso, além das pesquisas sazonais, aquelas realizadas, perante datas comemorativas
como o Natal, também foram ser desenvolvidas pesquisas voltadas ao impacto da pandemia
do coronavírus sobre o comércio de Mato Grosso do Sul. As pesquisas de segmento também
continuaram e o enfoque foi direcionado à bioeconomia. Além disso, houve o
desenvolvimento da pesquisa de impactos cumulativos do Reviva Campo Grande, em
parceria com a Prefeitura de Campo Grande e Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) Pode-se dizer então que mais do que fornecer dados e informações, o Instituto também
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ajudou na busca por estratégias e soluções, bem como para as tomadas de decisões nas esferas
pública e privada. Tratou-se de um ano, em que o IPF auferiu seu melhor desempenho, desde a
sua criação, em 2010.

Midia Espontânea

1761181.29

1870706.89

1814856.89

613735.18

1025652.26

552

913

938

785

549

1277

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Soma de quantidade
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valor R$

1174575.61

Soma de
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Inserções

8%

Televisivas

14%

74%
Virtuais

1.277

4%

Rádios

Quantidade
de inserções

Jornais impressos
Conteúdos
+ de 300 análises e pareceres
48 relatórios de pesquisas sazonais
5 pesquisas de impactos da pandemia do coronavírus
1 pesquisa do Reviva Campo Grande
Principais parcerias: Sindicatos; SEBRAE; Prefeitura de Campo Grande; BID; Fundtur; CDL.
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MS Competitivo - Instituto
Mato Grosso do Sul
Competitivo
O MS Competitivo tem um longo histórico de apoio aos órgãos
públicos no desenvolvimento e disseminação de boas práticas de
gestão e vê no Modelo de Excelência da Gestão das Transferências
Voluntárias da União – MEG TR a melhor chance dos últimos anos, para organizações públicas
estruturarem uma boa gestão, diante da obrigatoriedade dos órgãos públicos que operam
transferências voluntárias da União a adotarem o MEG TR como modelo de gestão, conforme
Instrução Normativa Nº. 5, de 04 de junho de 2019 da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.
Em Mato Grosso do Sul, fazemos parte do Comitê de Implementação do MEG TR, do qual
fazem parte ainda a ASSOMASUL, Governo de MS, Escola GOV MS, UEMS e Rede de
Controle da Gestão Pública de Mato Grosso do Sul.
2020 foi um ano para consolidar a iniciativa de implementação do MEG TR em MS e
contribuímos intensamente na realização do Seminário para Lideranças Públicas, do curso de
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formação dos comitês de autoavaliação em órgãos do estado e municípios, na captação e
capacitação dos voluntários que realizarão a validação dos diagnósticos da gestão dos
órgãos públicos, e também com os técnicos do ministério da economia na elaboração de um
código de conduta ética, para balizar os trabalhos dos validadores.

Capacitação dos
Multiplicadores do MEG Tr

+100 +40
Lideranças

públicas mobilizadas
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Conteúdo de qualidade
O ano de 2020 exigiu muita agilidade e flexibilidade dos gestores, sejam públicos ou
privados, e para levar a eles conhecimento sobre os principais temas para enfrentar a crise
sanitária e econômica causada pelo Coronavírus, também nos adaptamos e realizamos
eventos por meio das nossas plataformas digitais.
“Como o MEG pode auxiliar as organizações em tempos de crise” foi o tema do Webinário,
apresentado por nosso diretor de desenvolvimento, Reginaldo Henrique, realizado no canal
do MS Competitivo para abordar o alinhamento do MEG com as necessidades de
adaptabilidade, flexibilidade e a agilidade que os gestores precisam empregar em suas
organizações. Ele falou também de como o sistema de gestão pode ser um diferencial para
as reestruturações e simplificações requeridas em momentos de crise.
Promovemos de forma gratuita a Série Gestão na Saúde - "Gestão e Pandemia: usando os
conceitos de gestão para superar a crise". O evento foi realizado no canal do MS
Competitivo no YouTube nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2020 e iniciou com o tema “Os
desafios do Sistema de Saúde - como que a estrutura de uma boa gestão pode ajudar”. No
segundo episódio, no dia 08 de julho, foi abordada “A abrangência da gestão nas
organizações de saúde” e no dia 09 de julho o assunto foi “O que a Pandemia está nos
ensinando e como incorporar as lições aprendidas na gestão”.
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319

Visualizações

100
Acessos

Simultanêos

A série mostrou como a gestão pode amenizar os efeitos da pandemia para as organizações
de saúde, apresentou os conceitos e exemplos práticos de processos gerenciais que são
fundamentais para o bom desempenho dos sistemas de saúde e levou mais subsídios para
gestores e profissionais de saúde trabalharem a gestão durante e pós pandemia do
Coronavírus. A palestrante foi Ivana Mara, especialista em Administração de Serviço em
Saúde/Administração Hospitalar pela Universidade de São Paulo – USP e consultora da
Fundação Nacional da Qualidade – FNQ.

Rede de Controle da Gestão Púbica MS
O MS Competitivo é membro da Rede de Controle da Gestão Pública, que tem por objetivo
desenvolver ações integradas para combate a corrupção e melhoria da gestão. Dentro deste
escopo colaboramos com a realização do webinar do “Programa Nacional de Prevenção à
Corrupção – Mecanismos de Combate à Fraude e à Corrupção”. O evento fez parte do
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lançamento em Mato Grosso do Sul da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro – ENCCLA 2020, que consiste na realização de um diagnóstico
analítico da estrutura de prevenção à corrupção dos órgãos federais, estaduais e municipais.
Também no trabalho desenvolvido na Rede de Controle, nas eleições para os cargos de
vereadores e prefeitos em 2020, participamos da campanha do projeto “Candidato
Empreendedor”, cujo objetivo foi buscar a adesão dos candidatos às seguintes pautas para a
melhoria do ambiente de negócios: Implementação da lei da liberdade econômica;
Transparência e combate à corrupção; Simplificação e desburocratização e modelo de
excelência da gestão.

+1100
Visualizações

300
Acessos

Simultanêos
aos eventos

19

Adessões

por candidatos

eleitos para
prefeito/vereador
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Certificação UFMS
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS,
iniciou ainda em 2019 a implementação do Modelo de
Excelência da Gestão MEG da Fundação Nacional da
Qualidade – FNQ, por meio da Jornada da Excelência,
um programa prático de melhoria da gestão para
implementação do MEG em níveis. No início de 2020
a UFMS alcançou a sonhada certificação da Jornada
da Excelência no nível III – Rumo à Excelência, após
passar

por

um

rigoroso

processo

de

auditoria,

realizado por um auditor independente, que comprovou
os significativos avanços na gestão que a instituição de
ensino obteve com a implementação dos planos de
melhoria da gestão.
O Reitor Marcelo Turine recebeu do presidente do MS
Competitivo, Sr. Edison Araújo, a placa de homenagem
e o certificado em cerimônia realizada na sede da

Reitor Marcelo Turine recebe
homenagem do Presidente
Edison Araújo

Fecomércio/MS e transmitida, ao vivo, pelo canal do
MS Competitivo no YouTube.
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Eleição Diretoria 2020-2023
No dia 11 de setembro foi realizada a Reunião da Assembleia Geral Extraordinária de
eleição do MS Competitivo, por meio da plataforma do Google Meet. Os associados
elegeram o presidente e demais componentes do Conselho Superior para triênio 2020-2023.
O Sr. Edison Ferreira de Araújo, foi reconduzido por mais três anos na presidência do MS
Competitivo e a novidade nessa diretoria foi a indicação do Sr. Rogério Bezerra, presidente
do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, para a Diretoria de Relações
Institucionais do Instituto.

Autodiagnóstico da maturidade da Gestão
Lançamos em 2020 o “Autodiagnóstico da Maturidade da Gestão em níveis”, baseado no
MEG 21, onde gratuitamente qualquer organização de qualquer segmento e porte, pode
fazer a autoavaliação da sua gestão com uma ferramenta de avaliação e conteúdos em vídeo
e texto disponibilizados pelo MS Competitivo.

Pesquisa aplicada escola de administração e negócio UFMS
Fruto de uma parceria que já dura três anos entre o MS Competitivo e a Escola de
Administração e Negócios da UFMS – ESAN UFMS, alunos do curso de Tecnólogo em
Processos Gerenciais – TPG aplicaram a metodologia para a avaliação da gestão utilizando
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o Instrumento de Avaliação de 125 pontos do MEG em empresas familiares e pequenas
empresas dos bairros de Campo Grande. O projeto de iniciativa da ESAN/MS possibilita aos
alunos a prática gerencial na aplicação do modelo e consequentemente um diagnóstico para
a melhoria da gestão de pequenos negócios, sendo o resultado final deste trabalho
considerado como o projeto de pesquisa aplicada para a conclusão do referido curso.
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Administrativo
e Financeiro
Resultados financeiros
332 dias Reserva Financeira
(Caixa e equivalência de Caixa)/( Despesas médias – Despesas de Capital).
Representação em dias do quanto é suficiente para cobrir as despesas.

Índice de endividamento
Mostram o relacionamento entre a posição do capital próprio (patrimônio
líquido) em relação ao capital de terceiros (empréstimos);
Principais quocientes: Participação de Capital de Terceiros sobre os recursos
totais Grau de endividamento Composição do endividamento:
R$0,04 Grau de Endividamento Total
(Passivo circulante + Passivo não circulante)/Ativo Total.
O valor representa o quanto a empresa tomou de recursos de terceiros para
cada R$100,00 de capital próprio.
Ex. Para cada R$ 1,00 de ativo total, está sendo utilizado R$ 0,04 de capital
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Índices de Liquidez
Englobam o relacionamento entre contas do Balanço Patrimonial;
Mostram a capacidade da empresa de honrar seus compromissos,
principalmente os de curto prazo;
Principais quocientes: liquidez corrente, seca, imediata e geral:
R$9,90 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.
Ex . Para cada R$1,00 devido, a Fecomércio/MS dispõe de R$9,90 para
liquidação das obrigações de curto a longo prazo.
R$9,60 Liquidez Corrente
Ativo circulante/Passivo circulante.
Reflete a capacidade de pagamento da entidade em curto prazo.
Ex. Para cada R$1,00 devido, a Fecomércio/MS dispõe de R$9,60 para
liquidação das obrigações de curto prazo.

Relatório de gestão 2020

Administrativo e Financeiro

73

Índices Patrimoniais e de Estrutura
Indicam a participação própria e de terceiros na estrutura patrimonial da
empresa.
98 % Grau de Imobilização do Patrimônio Líquido
Imobilizado/Patrimônio Líquido.
Demonstra o percentual do patrimônio líquido que foi aplicado no ativo
permanente.
Ex. Para cada R$1,00 de capital próprio, 98% foi investido em ativo
permanente.

Campanha das Contribuições sindicais e Assistencial
A Fecomércio MS representa legalmente as atividades e categorias econômicas do comércio
de bens, serviços e turismo de Mato Grosso do Sul e promove a arrecadação das
contribuições Sindical e Assistencial facultativas para os empresários do setor do comércio de
bens, serviços e turismo de Mato Grosso do Sul.
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Campanha contribuição
sindical 2020

A Contribuição Sindical está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, art. 578 e 587,
com vencimento anual fixado até o dia 31 de janeiro, e de pagamento facultativo. O valor é
calculado sobre o Capital Social da empresa.
A Campanha de Arrecadação 2020 ocorreu em dezembro do ano anterior (2019) com foco
em divulgação das ações realizadas pela Federação em apoio aos empresários.
Os recursos das contribuições são aplicados em ações que apoiam a defesa dos interesses
dos empresários como consulta legislativa, descontos em produtos e serviços, subsídios em
cursos e ações de parceiros e das entidades do Sistema Fecomércio, além do
acompanhamento legislativo, palarmentar e apoio jurídico.
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Contribuição Assistencial
Está embasada no inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal e letra “e” do Artigo 513 da
CLT, e autorizada pelo Conselho de Representantes, sendo o cálculo de acordo com o número
de funcionários do estabelecimento, declarado no Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados.
Em 2020, a campanha “Fortaleça quem fortalece a sua empresa” foi realizada pela CNC em
parceria com as Fecomércios e Sindicatos, sensibilizando os empresários por meio de
depoimentos de empresários, no que o sindicato agrega e desenvolve a sua empresa.

Campanha CNC para
contribuição sindical
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