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Apresentação

 Esta Cartilha tem como objetivo apresentar os benefícios, serviços, produtos e 
vantagens oferecidos a todos os empresários e Sindicatos que compõem a base 
de representados da Federação do Comércio de Bens, serviços e Turismo do 
Distrito Federal – Fecomércio/DF.

A Cartilha possui em seu escopo uma apresentação do Sistema Sindical 
Brasileiro e a composição do Sistema Fecomércio no DF. O destaque nos 
capítulos inicias está relacionado aos tipos de cobranças sindicais e suas 
finalidades. O Objetivo aqui não é esgotar o conteúdo sobre esta pauta, 
mas expor os principais aspectos relacionados à relação do pagamento das 
contribuições com a utilização dos serviços, produtos e benefícios oferecidos a 
todos os integrantes das categorias representadas.

Após desta breve explanação, passamos a apresentar todos os serviços 
oferecidos pela Fecomércio DF aos Sindicatos e empresas representadas. 
Destacamos também os objetivos de atuação e atendimento das assessorias 
estratégicas da Federação, tais como: jurídico, legislativo, tributário e de 
comunicação e marketing, entre outras.

Quanto aos parceiros e convênios, destacamos a oferta de contratos com 
condições exclusivas para certificação digital, planos de saúde, serviços 
bancários e produtos especiais de fidelização de clientes e ação social.

Enfatizando os projetos estratégicos da atual gestão, apresentamos o Cartão 
Fecomércio DF, o Mapa do Comércio, além dos eventos de relacionamento e 
integração com as empresas e sindicatos representados. Em parceria com a CNC, 
colocamos à disposição de todos os sistemas estratégicos que têm como objetivo 
auxiliar da gestão de excelência sindical, bem como, monitorar a atuação do 
legislativo e executivo federal e distrital, em prol de pautas positivas para o 
comércio de bens, serviços e turismo.

Dando ênfase ao Sistema Fecomércio no DF, apresentamos a oferta de serviços 
e produtos que podem ser usufruídos tanto pelos empresários e dependentes, 
como também os Sindicatos filiados e associados.

Com o intuito de destacar a atuação e relevância do Sistema Fecomércio no 
DF, laçamos esta cartilha que deverá ser atualizada periodicamente, para 
ser utilizada como um guia norteador e orientador para o público alvo deste 
sistema, nossos Sindicatos e os empresários representados.
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O Sindicato é uma organização empresarial, devidamente registrada e 
reconhecida que, em virtude do preenchimento de certos requisitos, representa 
uma classe econômica, defendendo seus interesses perante os poderes Executivo, 
Judiciário e Legislativo, bem como junto a outras entidades públicas e/ou privadas. 
O Sindicato é, pois, uma organização de caráter permanente, reconhecida pelo 
Estado, como representativa de toda uma determinada categoria econômica.

No Brasil, ainda vigora o sistema da unicidade sindical, por força de norma 
constitucional, o que significa a existência de um único sindicato representativo da 
categoria econômica, vedando-se a existência de entidades sindicais concorrentes 
na respectiva base territorial. 

O Sindicato Patronal é o intermediador nas decisões e negociações 
trabalhistas com o sindicato laboral. É o responsável por negociar 
com o Laboral, as convenções coletivas e dissídios coletivos e 
demais acordos relativos às relações trabalhistas.

Além disto, também intermedia e facilita ações judiciais que visam benefícios fiscais 
e tributários para todas as empresas da categoria econômica que representa. É ele 
que faz propostas de projetos de leis ao legislativo, discute com toda a categoria 
quais são as dificuldades de qualificação e possibilidades para as mudanças 
econômicas.

ESTRUTURA SINDICAL
NO BRASIL
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Os sindicatos possuem duas estruturas: a interna e a externa. A estrutura interna, em 
consonância com o art. 8º da Constituição Federal, é definida pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). A entidade detém personalidade jurídica sindical, podendo 
exercer os poderes e atividades citadas na CLT, a partir da data do registro concedido 
pelo Estado, com fundamento em normas regulamentadoras (portarias, instruções 
etc.), publicadas no Diário Oficial da União e detentor da certidão sindical expedida 
pelo Governo.

A estrutura externa do sistema sindical brasileiro é composta pelos sindicatos, pela 
federação e pela confederação. É esta estrutura que fortalece a atuação sindical e 
estabelece os elos em prol da defesa dos setores representados.

O SISTEMA FECOMÉRCIO
NO DF

O Sistema Fecomércio no Distrito Federal é responsável por administrar no DF, 
além da própria federação, o Instituto Fecomércio (IF), o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) e o Serviço Social do Comércio (SESC). 

A Fecomércio DF, órgão sindical de primeiro grau superior não estatal, é composta 
atualmente por 28 Sindicatos, filiados e associados, representando diretamente 
todas as empresas do comércio de bens, dos serviços e do turismo em todo 
o território do Distrito Federal. No DF, somente essas atividades econômicas, 
constituídas pelo comércio de bens, serviços e turismo, representou em 2018, cerca 
de 94,90% do PIB local (R$325.444 Bi), dos quais as mais de 160 mil empresas 
são representadas pela Federação e sindicatos filiados. 

Dentre os seus objetivos principais, a Federação procura orientar, coordenar, 
proteger e representar perante as autoridades administrativas e judiciárias todas 
as atividades e categorias econômicas dos setores de Comércio, Serviços e Turismo. 
Busca assim, promover o crescimento dos setores representados e contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Como órgão técnico e consultivo do Estado, cabe a instituição celebrar convenções 
e contratos coletivos de trabalho, em âmbito regional. Além de colaborar no estudo 
e soluções dos problemas relacionados às atividades econômicas representadas.
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A Fecomércio DF está ao lado dos sindicatos, empresários, gestores, proprietários 
e escritórios contábeis para oferecer atendimento profissional e assessorias 
estratégicas em diversas áreas, sejam elas trabalhistas, tributária, administrativa e 
empresarial.

Para tanto, a equipe da Federação é constituída por especialistas e formadores de 
opinião, envolvidos em diversas frentes, seja por meio do Núcleo de Atendimento 
Sindical, assim como, por meio das Assessorias Estratégicas.

NÚCLEO DE 
ATENDIMENTO SINDICAL 

Na atual gestão (2019-2022), o principal objetivo é a inovação, a modernização 
e a busca pela autossustentabilidade dos 28 Sindicatos filiados e associados. A 
união do Sistema Fecomércio DF é o que poderá formar uma integração capaz de 
constituir uma representação sindical fortalecida, abrangendo todas as categorias 
econômicas dos setores do comércio de bens, serviços e turismo da Capital 
Federal. 

Para a obtenção dos resultados, foi criado o NÚCLEO DE ATENDIMENTO SINDICAL 
– NAS, contando com uma coordenação geral e equipe estratégica de suporte 
e atendimento sindical, atuando em diversas áreas de atendimento técnico, 
jurídico e administrativo, contando com o suporte das assessorias estratégicas da 
Federação.

São realizadas ações e projetos estratégicos visando movimentar o mercado local, 
desenvolver os negócios e dinamizar a economia em prol do desenvolvimento 
empresarial. Diversos projetos são disponibilizados com o objetivo de facilitar o dia 
a dia dos públicos focais: empresários, contadores e sindicatos filiados/associados, 
por meio de soluções inovadoras e sistemas eficientes.

Para os empresários e contadores, é possível encontrar no site, ferramentas para 
cálculo de contribuições, emissão de guias, contato para atendimento tributário, 
pesquisas de enquadramento sindical, entre várias outras opções de serviços, 
produtos e projetos para os negócios representados. Também é possível obter 
informações para os clientes e negócios, como boletins e indicadores econômicos, 
matérias exclusivas, pesquisas e comunicados de mercado, entre outros.
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Por meio do site, também é possível ter acesso ao agendamento das Conciliações 
Prévias e solicitar os Termos de Quitação Anual. Além disso, solicitar outros 
certificados e cadastros personalizados que podem beneficiar as empresas em dia 
com suas contribuições, como por exemplo o Termo de adesão ao REPIS (Regime 
Especial de Piso Salarial), Certificado de Exclusividade, entre outros.

Para os Sindicatos, o Núcleo de Atendimento Sindical oferece um conjunto de 
serviços, recursos e ferramentas para auxiliar na gestão das contribuições, parceiros 
estratégicos, assessorias diversas personalizadas, apoio logístico e operacional para 
os sindicatos, bem como, acompanhamento técnico, administrativo e jurídico das 
negociações coletivas de trabalho, conciliações prévias, entre outros.

Serviços de assessoria e acompanhamento técnico, informações 
comerciais, certificados e atestados também podem ser solicitados 
por meio do site da Federação, com condições vantajosas para os 
empresários filiados aos seus respectivos sindicatos. 

COBRANÇAS SINDICAIS: O QUE SÃO 
E PRA QUE SERVEM?

A fundamentação legal das cobranças sindicais (Sindical, Assistencial, Confederativa 
e Associativa) provêm da Constituição Federal, da CLT, do Estatuto do Sindicato 
e da Assembleia Geral da entidade sindical. Uma entidade sindical não pode 
simplesmente fixar contribuições, sem que tenha fundamento legal para tal.

Portanto, o que determinará a obrigatoriedade de qualquer tipo de cobrança em 
favor de um sindicato será ou a legislação vigente e/ou o que for deliberado por 
uma Assembleia Geral dos integrantes da categoria econômica representada, 
devidamente convocadas para este fim. Salvo as novas peculiaridades da 
Contribuição Sindical, as demais contribuições citadas, devem ser previstas 
no estatuto social da entidade sindical e/ou decorrentes da Constituição 
Federal e da CLT, são fixadas pelaAssembleia Geral da entidade e geralmente 
abrangem a categoria econômica ou profissional como um todo, observados os 
entendimentos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal 
Superior do Trabalho.
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A Fecomércio DF representa legalmente as atividades e categorias econômicas 
do comércio de bens, serviços e turismo do Distrito Federal.Seu papel é orientar 
e defender os interesses do setor terciário no território distrital, buscando a 
valorização social e econômica das empresas.

A filiação é o primeiro passo para que o Sindicato tenha direito de participar 
do Conselho de Representantes e da Diretoria da Fecomércio DF. Este Conselho 
é representado por delegados eleitos pelos Sindicatos Filiados e configura-se 
como o órgão máximo da administração da entidade, onde são deliberadas 
todas as ações e projetos. Para realizar esse trabalho, a entidade conta com 
recursos das Contribuições Sindicais.

Ficar em dia com as contribuições é o próximo passo para ter acesso a todos os 
serviços que a Fecomércio DF oferece para a sua empresa/sindicato. De acordo 
com cada sindicato, podem existir vários tipos de contribuições, em três níveis de 
representatividade: Sindical, Federativo e Confederativo. 

De acordo com o Estatuto da Fecomércio DF, são deveres dos Sindicatos Filiados, 
conforme prevê o artigo 5º, inciso III: 

“repassar à FECOMÉRCIO-DF o percentual mínimo de 15% (quinze por 
cento) da contribuição confederativa, ou outra que a vier substituir, 
se sujeitar ao percentual da contribuição sindical, conforme definido 
em lei, ou de outra que vier a lhe substituir, nos prazos estabelecidos, 
mesmo quando não automatizado na cobrança via rede bancária, e 
o percentual mínimo de 2% (dois por cento) do total que receber de 
contribuição associativa; assim como do percentual de 20% (vinte 
por cento) da contribuição assistencial, conforme art. 51 do presente 
Estatuto Social”.

Também, é previsto no Estatuto, o dever dos Sindicatos filiados recolher 
mensalmente as suas contribuições devidas à Fecomércio-DF, sob pena de 
acréscimos mensais de correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, sendo o direito de voto nas reuniões, em princípio, condicionado ao 
cumprimento dessa obrigação (Artigo 5º, inciso VIII – Estatuto Social). 

Por sua vez, cabe aos Sindicatos Associados, “pagar a contribuição associativa 
fixada pelo Conselho de Representantes – CR”, conforme Artigo 9º, inciso II.

O Sistema de Representação Sindical atua na defesa dos interesses de nossas 
empresas. A manutenção da Fecomércio DF e suas entidades vinculadas é 
feita com base na arrecadação das contribuições sindicais patronais anuais. 
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FINALIDADES DAS COBRANÇAS SINDICAIS

Contribuição Sindical: considerada a principal fonte de custeio das 
entidades sindicais – se tornou facultativa com a reforma trabalhista; 

Contribuição Confederativa: garante a defesa dos interesses da sua 
categoria econômica, seja em âmbito nacional e/ou distrital;

Contribuição Assistencial: tem por finalidade custear os serviços prestados 
pelo sindicato às empresas representadas;

Contribuição Associativa: mensalidade cobrada pelos sindicatos apenas 
de empresas associadas, que obtêm uma série de benefícios, como 
convênios e descontos em serviços.

É o recebimento dessas contribuições que permite ao Sistema continuar 
defendendo os interesses empresariais, na busca por melhores e mais justas 
condições para condução dos negócios representados.

CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL

Prevista no artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal, e artigos 578 a 610 da 
CLT, é considerada a principal fonte de custeio das entidades sindicais. 

A finalidade da contribuição sindical é financiar atividades como assistência 
técnica e jurídica, realização de estudos econômicos e financeiros, congressos 
e conferências, feiras e exposições, representação perante autoridades, órgãos 
públicos, conselhos e comissões, análises de propostas legislativas e de normas 
em geral, elaboração de cartilhas informativas, entre outras ações importantes 
para o desenvolvimento empresarial, previstas no artigo 592 da CLT, e no 
Estatuto Social.

Independentemente de serem associados ou não, as empresas que podem 
contribuir são aquelas do ramo do comércio de bens, serviços e turismo 
representadas no âmbito da Fecomércio DF e seus sindicatos filiados. A 
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contribuição é anual e beneficia todos os integrantes da categoria representada 
pelos sindicatos.

No caso de não existir um sindicato relacionado à categoria econômica 
desenvolvida pela empresa, a contribuição deverá ser recolhida à Federação 
correspondente (artigo 591 da CLT), na categoria de empresas inorganizadas 
em Sindicatos.

O valor da contribuição sindical empresarial é calculado na forma prevista no 
art. 580 da CLT, levando-se em conta o capital social da empresa registrado nas 
respectivas Juntas Comerciais ou órgãos equivalentes.

A FACULTATIVIDADE DA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Dentre as demais alterações da CLT, a facultatividade da Contribuição Sindical, 
independentemente, da empresa possuir empregados ou não, a partir da 
Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), teve sua constitucionalidade 
confirmada em JUN/18, pelo Supremo Tribunal Federal. 

Entretanto, cabe reforçar que um dos pilares da Reforma foi a instituição da 
prevalência do negociado sobre o legislado. Contudo, é importante ressaltar a 
grande evolução que as entidades sindicais patronais obtiveram nos últimos 
anos, desenvolvendo estratégias próprias de autossustentação e prestação de 
serviços, que vão além das negociações coletivas.

Por isso mesmo, vale destacar, a importância do empresário 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ponderar acerca 
da continuidade do recolhimento da Contribuição Sindical 
pois, apesar da facultatividade, a Federação e seus Sindicatos 
participam e realizam ações importantes que beneficiam 
diretamente a atuação empresarial, como por exemplo, a 
luta pela aprovação da Reforma Trabalhista, pela Liberdade 
Econômica,  por melhores condições para as Micro e Pequenas 
empresas do Setor, entre outras ações locais de grande 
relevância.
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A FACULTATIVIDADE DA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CONTRIBUIÇÃO
CONFEDERATIVA

Instituída por Assembleia Geral da entidade sindical, prevista no art. 8º, inciso IV, 
da Constituição Federal, é voltada para o custeio do Sistema Confederativo de 
Representação Sindical, o que corresponde às ações conjuntas e constantes entre a 
Confederação, Federação e respectivos Sindicatos. Tem como finalidade garantir a 
defesa dos interesses da categoria econômica representada.

Atualmente, deve ser cobrada somente para empresas filiadas/associadas ao 
Sindicato, conforme entendimento da Súmula vinculante 40 do Supremo Tribunal 
Federal – STF. 

Para contribuir, consulte seu sindicato ou a Federação e solicite sua Guia/Boleto.

A receita, no ato do recolhimento, deve ser partilhada automaticamente da seguinte 
forma: 15% para Fecomércio DF | 5% para a CNC | 80% para o Sindicato Patronal.

Atualmente, a Fecomércio no DF, tem criado Câmaras Empresariais 
segmentadas, para atuarem como defensoras das melhores condições 
empresariais, como é o caso da Câmara de Tributos e Finanças, criada para atuar 
diretamente com a Reforma Tributária para o País, entre tantas outras pautas de 
grande relevância.

Outro fato importante é que, o empresário que optar pelo não recolhimento 
da contribuição sindical, continuará obrigado a seguir as convenções coletivas, 
porém, não mais contará com alguns serviços essenciais disponibilizados para 
os sindicatos/empresários em dia com a contribuição. Ademais, sem recursos 
financeiros, alguns sindicatos patronais fatalmente estarão destinados à 
extinção e, por consequência, os empresários ficarão sem representatividade e 
terão que arcar com o ônus.

Todas as orientações sobre como e quando recolher, estão disponíveis no site 
da Federação e dos respectivos sindicatos representantes de cada categoria 
empresarial. (Art. 508 da CLT) Para contribuir, acesse o site: www.fecomerciodf.
com.br e solicite sua Guia/Boleto

A receita, no ato do recolhimento, é partilhada automaticamente pelo sistema 
bancário da seguinte forma: 20% para o Governo | 15% para Fecomércio DF | 
5% para a CNC | 60% para o Sindicato Patronal.
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CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL

CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA

Tem por finalidade custear os serviços prestados pelo sindicato representativo da 
categoria, principalmente os serviços relacionados à negociação das convenções 
coletivas de trabalho e/ou a participação em dissídios coletivos. Anteriormente, 
também foi chamada de taxa assistencial, taxa negocial e outras. Tem previsão legal 
no art. 513, alínea “e”, da CLT.

Sistematicamente, é inserida nas convenções e acordos coletivos de trabalho, uma 
vez que seu recolhimento deve ser aprovado por Assembleia Geral da entidade 
sindical. Uma vez instituída, é extensiva a toda a categoria representada. Para 
contribuir, consulte seu sindicato ou a Federação e solicite sua Guia/Boleto.

A receita, no ato do recolhimento, deve ser partilhada automaticamente da seguinte 
forma: 20% para Fecomércio DF | 10% para a CNC | 70% para o Sindicato Patronal.

É considerada uma contribuição voluntária, devida pelos associados da entidade 
sindical, deve ser prevista no Estatuto Social. Também considerada a mensalidade 
cobrada pelos sindicatos, apenas para as empresas que optaram por associar e obter 
os benefícios e vantagens de tal categoria junto ao sindicato, com destaque para os 
benefícios obtidos por meio de convênios, parcerias e até descontos especiais em 
ocasiões diferenciadas.

É obrigatória somente para aqueles que se manifestaram, voluntariamente, 
considerando as regras  internas de cada sindicato. Os valores e condições são 
estabelecidos por meio de Assembleia Geral e tem como requisitos para a cobrança, 
a filiação sindical e a previsão estatutária. A partir do momento que a empresa se 
filia ao sindicato, concorda automaticamente com as normas estatutárias e deve 
contribuir, se assim estiver estipulado.

Para contribuir, consulte seu sindicato e solicite sua Guia/Boleto.

A receita, no ato do recolhimento, deve ser partilhada da seguinte forma: 2% para 
Fecomércio DF | 98% para o Sindicato Patronal
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CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL

CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA

CONTRIBUIÇÕES E 
ENQUADRAMENTO SINDICAL

O enquadramento sindical do empregador é rígido e tem previsão legal, além disso, 
deve ser encarado como a base de relacionamento e respeito aos integrantes do 
Sistema Sindical. Decorre de Lei, art. 511, § 1º, da CLT e, por isso não se admite que a 
empresa opte pela vinculação a um ou outro sindicato. 

O objeto social da empresa (atividade por ela desempenhada) e a sua localização 
vincularão ao sindicato detentor da representação da atividade empresarial, 
considerado o território de atuação da entidade, ou seja, sua base territorial. Portanto, 
se as atividades econômicas desenvolvidas pela empresa estiverem enquadradas 
dentro das áreas de atuação e abrangência de um determinado sindicato, estas 
cobranças passarão a ser devidas tão somente a este.

O eventual erro no enquadramento da empresa, obviamente implica no incorreto 
recolhimento das cobranças sindicais e até na incorreta aplicação das normas 
convencionais. Tal erro leva a empresa a permanecer em débito com o sindicato que 
lhe representa, independentemente de pedido de devolução ao sindicato que se 
beneficiou indevidamente do pagamento.

Por sua vez, uma empresa só pode contribuir para uma determinada Federação 
ou Confederação quando inexistir um sindicato representativo de sua categoria 
econômica, conforme determinado pelo art. 579, combinado com o art. 591, ambos 
da CLT, e suas respectivas alterações.

A eventual alteração do objeto social da empresa poderá implicar em alteração 
do seu enquadramento sindical. Por isso, recomenda-se que o empresário fique 
atento a tal situação, para evitar possíveis incorreções relativas ao recolhimento das 
cobranças sindicais e, principalmente a aplicação das normas coletivas de trabalho.

Cabe a empresa verificar qual é o seu enquadramento sindical, isto 
é, qual é a entidade sindical que a representa. 
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CONVENÇÕES COLETIVAS
DE TRABALHO

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é o instrumento que formaliza as 
negociações trabalhistas entre os empregados (laboral) e os empregadores 
(patronal). Todas as empresas são abrangidas e regulamentadas por meio deste 
instrumento normativo. Representa um dos propósitos de existência dos Sindicatos, 
que têm como função principal, intermediar as relações trabalhistas dos setores 
representados.

É neste instrumento que são acordadas e instituídas todas relações 
trabalhistas, como os pisos e reajustes salariais, gratificações adicionais, auxílios, 
comissionamentos, jornadas de trabalho e outros. Bem como, temas relacionados 
aos contratos de trabalho, regulamentando todas as condições de admissão, 
demissão e suas modalidades. Nele são descritas e acordadas todas as relações 
de trabalho envolvendo condições, normas de pessoal e demais estabilidades e 
igualdades de oportunidades, como por exemplo as questões relacionadas à saúde 
e segurança no trabalho, relações sindicais, contribuições e regras gerais sobre a 
negociação.

A Fecomércio DF, visando dar suporte técnico e jurídico, coloca à disposição uma 
equipe experiente para assessorar os Sindicatos patronais, tendo em vista uma 
negociação justa e com condições equilibradas entre as partes. Para tanto, presta a 
seguinte assistência para os Sindicatos Filiados e Associados:

• Assistência técnica e jurídica em acordos coletivos de trabalho;

• Orientação jurídica e acompanhamento técnico durante os processos de
negociação coletiva;

• Assessoria na organização documental e administrativa;

• Cadastramento, acompanhamento e atualização de dados para efetivar a 
tramitação e homologação da CCT no site do Governo Federal.

SERVIÇOS SINDICAIS E 
EMPRESARIAIS
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CONVENÇÕES COLETIVAS
DE TRABALHO

CERTIFICADO DE ADESÃO
AO REPIS 

As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) têm uma garantia 
legal para praticar valores de pisos salariais diferenciados, por meio do Regime 
Especial de Piso Salarial – REPIS. O benefício é permitido pela Lei Complementar 
nº 123/06 e é obtido por meio da sua instituição por meio da Convenção Coletiva 
de Trabalho. Podem aderir as empresas que cumpram a jornada legal de trabalho 
e respeitem todas as condições previstas nas cláusulas da Convenção Coletiva que 
trata sobre o benefício.

O modelo diferenciado diminui o impacto na folha de pagamento das empresas, o 
que permite aumentar a capacidade de investimento e de geração de empregos, 
fatores de extrema importância em um período em que o desemprego no País se 
mantém elevado.
Para ter acesso ao benefício, basta que sua empresa siga os seguintes passos:

I. Se associar ao sindicato Patronal em que sua empresa esteja 
enquadrada;
II. Confirmar se o Certificado do REPIS foi instituído em Convenção Coletiva 
da Categoria (verifique o enquadramento sindical da empresa e consulte 
a Convenção Coletiva vigente);
III. Estar em dia com as contribuições patronais (assistencial/associativa) do 
último exercício; e 
IV. Fazer parte de um dos três portes de empresas classificados como 
de micro e pequeno negócio: microempreendedor individual (MEI), 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). 

Estando com todos os parâmetros em conformidade, o empresário poderá solicitar 
o CERTIFICADO DE ADESÃO AO REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL, por meio da 
plataforma digital criada pela Fecomércio DF, como ferramenta de suporte aos 
Sindicatos filiados e associados. Lá encontrará todas as orientações e condições 
específicas para obtenção do benefícios.
É importante reforçar que, caso as empresas apliquem o piso diferenciado sem 
adesão ao REPIS, e for comprovado durante fiscalização dos órgãos competentes 

Na prática, as empresas que aderirem ao REPIS, poderão praticar 
valores de pisos salariais diferenciados para novas contratações, ou 
seja, inferiores àqueles praticados pelas demais empresas que não 
são enquadradas na Lei do Simples. 
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(Federal e Distrital), o empresário terá que recolher todas as verbas remanescentes, 
bem como poderá ser multado.
Para mais informações sobre o serviço, os empresários e contadores podem 
entrar em contato com a Fecomércio DF pelo e-mail: repis@fecomerciodf.com.
br ou acessar o site www.fecomerciodf.com.br , para obter todo o detalhamento 
necessário.

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO
PRÉVIA INTERSINDICAL – CCPI 

Formada pelos Sindicatos Patronal e Profissional, desde que esteja acordada em 
Convenção Coletiva de Trabalho, já devidamente assinada, bem como previsto 
pelo Art. 625-A, da CLT, conforme redação dada pela Lei nº 9.958, de 12/01/2000 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a CONCILIAÇÃO é uma forma de 
autocomposição, em que os interessados (trabalhador e empregador), mediante 
livre negociação, põe fim ao conflito de interesses. 

 Conforme art. 625-D da referida Lei (CLT), qualquer demanda de natureza 
trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia para a tentativa de 
conciliação. A busca da conciliação, mostra-se um excelente instrumento de solução 
rápida e mais adequada dos conflitos, fora a grande economia processual advinda 
desta negociação prévia. Não prosperando,  será fornecida ao trabalhador e ao 
empregador uma ata da tentativa de conciliação frustrada, que deverá ser anexada 
à eventual reclamação trabalhista.

Cumpre-nos alertar e esclarecer às partes que, os PRINCÍPIOS NORTEADORES da 
Comissão de Conciliação Intersindical, no âmbito das negociações acompanhadas e 
assessoradas pela Fecomércio DF, são os seguintes:

I. a comissão de conciliação tem natureza privada, não integra a Justiça do 
Trabalho e nem se confunde com os Sindicatos;

A CCPI tem exclusiva atribuição de realizar a tentativa de 
conciliação dos conflitos trabalhistas que possam surgir entre 
trabalhadores e empresas, e são constituídas por meio de 
convenção coletiva de trabalho.
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COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO
PRÉVIA INTERSINDICAL – CCPI 

II. o trabalhador não tem obrigação em firmar o acordo;

III. o trabalhador não será coagido a firmar acordo, limitando-se a orientar 
as partes que o acordo somente deve ser formalizado quando entendam 
que o mesmo trará benefícios para ambas as partes;

IV. em caso de descumprimento do acordo o mesmo poderá ser levado a 
Justiça do Trabalho para execução do crédito em aberto;

V. deverá constar do termo de conciliação o valor específico para cada 
verba conciliada;

VI. a quitação passada pelo trabalhador somente se refere às parcelas 
constantes do termo de conciliação, independente de ressalvas;

VII. as verbas, objeto da conciliação, não poderão ser posteriormente 
reclamadas na Justiça do Trabalho;

VIII. não será objeto de conciliação, transação que disponha acerca do 
percentual devido a título de FGTS e multa de 40% sobre os depósitos 
devidos durante a vigência do contrato de trabalho.

Diante ao exposto, a Fecomércio DF oferece o seguinte suporte e assessoramento 
aos Sindicatos Patronais e empresários, desde que instituído em convenção 
coletiva e assinado o Regimento Interno de funcionamento da CCPI entre as partes, 
regularizando a forma de operacionalização da Comissão:

• Disponibilização de estrutura física independente para realização das 
Conciliações;

• Equipe técnica e jurídica, para realizar o atendimento e agendamento 
das conciliações, com o objetivo de conciliar conflitos individuais de 
trabalho, das categorias econômicas e profissionais representadas;

• Plataforma digital para registro e abertura de reclamações trabalhistas, 
com objetivo de realizar um atendimento célere, transparente e eficaz da 
Comissão de Conciliação Intersindical – CCPI.

Para mais informações, entre em contato com a Fecomércio DF por meio do site 
www.fecomerciodf.com.br , para obter todo o detalhamento necessário. 



18

TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL 
DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

O termo de quitação é uma declaração assinada pelo empregado e o empregador 
que comprova os compromissos entre ambos, durante um determinado período de 
prestação de serviço. 

Segundo o artigo 507-B, da Lei 13.467/2017, empregados e empregadores podem 
optar por, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação 
das obrigações trabalhistas a cada ano, perante os sindicatos representantes da 
categoria. 

Assim, o termo de quitação apontará as obrigações mensais do empregador e 
apresentará a quitação referente ao período de um ano, dada pelo funcionário, 
tendo eficácia liberatória das parcelas especificadas no documento. A partir do 
momento que o Termo de Quitação é assinado, ambas as partes estão de acordo 
sobre a questão quitada.

O Termo de Quitação Anual é um mecanismo legal, que foi introduzido nas últimas 
mudanças da Legislação Trabalhista. O objetivo é dar segurança aos empregados e 
empregadores e reduzir o índice de reclamações trabalhistas pois, se o empregado 
confirmou que o termo está correto, de início ele não poderia reclamar na Justiça do 
Trabalho, sobre nada do que está no termo de quitação.

Para utilização do serviço de QUITAÇÃO ANUAL DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, é 
necessário:

I. que a empresa e trabalhador sejam vinculados à base representada;

II. que a quitação esteja instituída por meio da Convenção Coletiva de 
Trabalho para as categorias representadas;

III. que a audiência seja realizada no âmbito da Comissão de Conciliação 
Prévia Intersindical – CCPI, em conformidade com os princípios norteadores 
da CCPI, quando será elaborado, presencialmente, o Termo de Quitação 

O Termo de Quitação Anual, criado a partir da Reforma Trabalhista, 
tem valor legal e protege a empresa de sofrer ações trabalhistas.
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TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL 
DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

Anual, com eficácia liberatória e geral, salvo parcelas nele escritas como 
não quitadas e validade de título executivo extrajudicial, conforme Art. 
625-E, parágrafo único da CLT, c/c decisão do TST/SDI.

Para realização da ação, é necessário que haja uma solicitação de abertura de 
demanda/agendamento, para, em audiência da Comissão de Conciliação, ser 
validado ou não o Termo de Quitação Anual. A Fecomércio DF, oferece o seguinte 
suporte e assessoramento aos Sindicatos Patronais e empresários, desde que 
instituído em convecção coletiva e assinado o Regimento Interno de funcionamento 
da CCPI entre as partes, regularizando a forma de operacionalização da Comissão:

• Disponibilização de estrutura física independente, no âmbito da CCPI, 
para realização das Conciliações;

• Equipe técnica e jurídica, para realizar o atendimento e agendamento 
das conciliações, 

• Acompanhamento e assessoramento jurídico com o objetivo de conciliar 
conflitos individuais de trabalho das categorias econômicas e profissionais 
representadas;

• Plataforma digital para registro da solicitação, com objetivo de realizar 
audiência para validação do Termo de Quitação Anual, por meio do 
atendimento célere no âmbito da Comissão de Conciliação Intersindical – 
CCPI, referente à categoria representada.

Para mais informações, entre em contato com a Fecomércio DF por meio do site 
www.fecomerciodf.com.br , para obter todo o detalhamento necessário.

CARTA DE
EXCLUSIVIDADE 

A Fecomércio DF, por força do disposto no inciso I, do artigo 25, da Lei 8.666/93, 
detém legitimidade para emitir o atestado de exclusividade de fornecimento de 
serviços e/ou mercadorias para os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.
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A atestado de exclusividade possui abrangência distrital ou 
nacional, definida de acordo com a documentação apresentada 
pela empresa no ato da solicitação. A declaração é gratuita para 
empresas representadas pela Fecomércio-DF e em dia com as 
contribuições sindicais. 

A Fecomércio DF, por força do disposto no inciso I, do artigo 25, da Lei 8.666/93, 
detém legitimidade para emitir declaração de exclusividade de fornecimento de 
serviços e/ou mercadorias para os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

O processo de solicitação é 100% digital, a entrega é feita por e-mail e no 
documento há um selo personalizado que comprova sua veracidade. Para a emissão 
do Atestado de Exclusividade a empresa deverá apresentar:

I. requerimento da empresa solicitante (modelo no site da Fecomércio DF)
II. documento que comprove o exercício da atividade econômica com 
exclusividade no Distrito Federal, ou se for o caso, em âmbito nacional, 
podendo ser declaração da indústria ou fabricante do produto, ou então o 
contrato de exclusividade, por exemplo;
III. atos constitutivos registrados na Junta Comercial, ainda que seja de 
outro Estado;
IV. certidão simplificada;
V. cartão CNPJ;
VI. comprovante de quitação das contribuições patronais (último exercício);
VII. declaração do sócio gerente ou procurador da empresa de que exerce 
com exclusividade a atividade econômica, sob penas da lei (modelo no 
site da Fecomércio DF)
VIII. cópia do RG e CPF do declarante;
IX. procuração, se for o caso de representante da empresa;
X. outros, que em cada caso, poderá ser constatada a necessidade de sua 
apresentação.

Para mais informações, entre em contato com a Fecomércio DF por meio do site 
www.fecomerciodf.com.br ou pelo e-mail: exclusividade@fecomerciodf.com.br , 
para obter todo o detalhamento necessário.
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ENQUADRAMENTO
SINDICAL

A Fecomércio DF auxilia as empresas do comércio de bens, serviços e turismo, por 
meio de uma análise sobre o enquadramento sindical, identificando o sindicato 
patronal que representa a sua categoria empresarial.

Basta preencher o formulário no site da Federação, contendo os dados da empresa 
e os contato dos responsáveis, declarando qual a atividade preponderante 
(principal) exercida pela empresa. Em seguida, é necessário anexar documentos 
comprobatórios e enviar para análise da equipe técnica da Federação.

O enquadramento sindical em regra, é determinado pela atividade fim exercida pela 
empresa, não podendo ser desprezado aquilo que é tratado nos arts. 511, 513, 570, 
571 e 572 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Após o preenchimento do formulário, os analistas da Fecomércio, enviarão o parecer 
sobre o enquadramento sindical por e-mail, em prazo determinado de até 10 dias 
úteis, após o recebimento de todas as informações necessárias/solicitadas.

O serviço de Enquadramento Sindical é essencial para o 
desenvolvimento das relações de trabalho, visto que, por meio 
dele, empregado e empregador identificam as entidades sindicais 
que os representam, as normas coletivas a que estão sujeitos, bem 
como o ente beneficiário das cobranças sindicais devidas. 

Para mais informações, entre em contato com a Fecomércio DF por meio do site 
www.fecomerciodf.com.br ou pelo e-mail: enquadramento@fecomerciodf.com.br , 
para obter todo o detalhamento necessário.
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GESTÃO DA
ARRECADAÇÃO

A Federação possui sistema próprio para executar as cobranças sindicais e coloca 
à disposição de todos os sindicatos filiados. Os Sindicatos terão total transparência 
e sigilo, por meio de logins personalizados e acesso exclusivo aos dados.

As guias de recolhimento das Contribuições Sindicais, enviadas 
pelos Sindicatos que compõem a Fecomércio DF, são devidamente 
homologadas nas instituições financeiras parceiras, tornando-as 
autênticas e legais para as cobranças.

Deve-se ter cuidado e se informar antes de efetuar os recolhimentos, para que 
a empresa recolha a contribuição para a entidade que de fato representa sua 
categoria. 

O correto enquadramento sindical é o primordial no relacionamento trabalhista 
e sindical.

Desta forma, colocamos à disposição dos Sindicatos, uma equipe de apoio e 
monitoramento do processo de recolhimento das cobranças sindicais, bem como os 
demais serviços relacionados abaixo:

• Disponibilização de equipe qualificada para apoiar e monitorar o processo de 
cobrança das contribuições sindicais 

• Disponibilização do sistema de gestão da arrecadação, com envio de boletos, 
mensagens de cobrança, partilhamento em conjunto com as regras bancárias e 
controle de resultados financeiros.

• Serviço completo de monitorado digital à disposição dos Sindicatos da base com 
total transparência e eficiência.

• Plataforma de Emissão on-line de boletos, em conformidade com o 
enquadramento sindical da base (em finalização).

Para mais informações, entre em contato com a Fecomércio DF por meio do site 
www.fecomerciodf.com.br ou pelo e-mail: arrecadacao@fecomerciodf.com.br , para 
obter todo o detalhamento necessário.
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REPRESENTAÇÃO 
INSTITUCIONAL

Com o objetivo de executar uma de suas funções primordiais, a Fecomércio DF 
mantem assento em diversos Conselhos, órgãos públicos, câmaras, comitês e 
grupos de trabalho, em âmbito nacional e local, a fim de representar as categorias 
representadas e contribuir para o desenvolvimento econômico da base.

O objetivo é buscar alternativas, caminhos e meios para melhorar o ambiente de 
negócios dos setores representados e garantir o voto do Sistema Fecomércio DF 
em diversas áreas que influenciam diretamente na atuação empresarial.

Diretores, membros dos sindicatos e delegados representantes são indicados 
frequentemente para compor essas instâncias e para a participação nos processos 
decisórios. O alinhamento com as necessidades estratégicas e com as demandas 
do Sistema Fecomércio DF é fundamental para a manutenção da representação e 
garante resultados reais e efetivos. 

No site da Federação, os representantes possuem uma plataforma 
digital para registro de sua atuação frente às representações para as 
quais foi designado. Desta forma, a Federação possui um banco de 
dados de todas as representações e os resultados alcançados para 
os setores econômicos representados.
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ATENDIMENTO TÉCNICO
E ADMINISTRATIVO

O Núcleo de Atendimento Sindical – NAS, oferece atendimento técnico a todos 
os sindicatos filiados e associados com o objetivo de dar suporte operacional 
e administrativo. O foco é subsidiar os Sindicatos fornecendo informações, 
orientações e monitoramento administrativo de todos os processos necessários 
para manutenção e atuação sindical.

A Federação coloca à disposição de todos os Sindicatos o suporte técnico e 
administrativo envolvendo as seguintes atividades:

• registro e revisões cadastrais junto aos órgãos federais e distritais competentes;
• estudo e orientação sobre possibilidades de atualização de base, de 
nomenclatura, de dados perenes, entre outros, junto aos órgãos competentes;
• organizar, atualizar e monitorar os documentos e exigências legais (arquivo 
central), prestando assistência e orientação sobre processos junto ao órgão 
responsável pelo Registro Sindical e afins;
• Assessoria e atendimento sobre enquadramento sindical;
• Monitoramento e orientação na revisão e atualização dos documentos legais 
dos Sindicatos (Estatutos, atas, publicações e afins);
• Mapear, monitorar e atualizar permanentemente a representatividade dos 
sindicatos no sistema Fecomércio e na CNC, 
• Assessoria nos processos de eleição na base sindical:
• Apoio na realização de assembleias ordinárias e extraordinárias;
• Acompanhamento técnico e jurídico para cumprimento das exigências 
estatutárias durante os processos eleitorais;
• Revisão documental e supervisão.

Para mais informações, entre em contato com a Fecomércio DF por meio do site 
www.fecomerciodf.com.br ou pelo e-mail: michele.cas@fecomerciodf.com.br.
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ASSESSORIA E 
ORIENTAÇÃO JURÍDICA

A assessoria jurídica é responsável pelo acompanhamento jurídico da Federação e 
pela orientação aos Sindicatos representados. Também apoia em causas comuns 
que tenham interesse dos grupos de empresas representadas pelo Sistema 
Fecomércio no DF. Em linhas gerais atende com:

• Orientação na área do direito trabalhista voltado para o comércio e 
serviços em geral;

• Orientação e acompanhamento dos sindicatos filiados na elaboração e 
negociação das convenções e acordos coletivos de trabalho;

• Defesa judicial em Dissídios Coletivos, no interesse da categoria 
econômica representada pela Fecomércio DF;

• Acompanhamento da legislação, doutrina e jurisprudências afins à 
atuação da Federação e seus Sindicatos.

Para entrar em contato envie um e-mail para: silvio.oliveira@fecomerciodf.com.br 

ASSESSORIAS ESTRATÉGICAS 

ASSESSORIA DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA

A Assessoria de Relações Institucionais atua junto aos poderes Executivo e 
Legislativo, nos níveis distrital e federal, mantendo o relacionamento e reciprocidade 
entre os poderes e a Federação.

Por meio da assessoria legislativa, monitora os projetos de lei que tramitam e 
exercem influência sobre as atividades do setor de comércio de bens, serviços 
e turismo, com foco em demandas estratégicas do Sindicatos representados. 
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ASSESSORIA ECONÔMICA
E FINANCEIRA

ASSESSORIA
TRIBUTÁRIA 

A Assessoria Econômica tem como atribuição o acompanhamento das decisões e 
medidas econômico-financeiras estabelecidas pelos poderes públicos. Analisa os 
efeitos dessas medidas sobre os setores componentes da Fecomércio-DF e gera 

A Assessoria Tributária tem como atribuição o acompanhamento das políticas 
tributária e fiscal, analisar os efeitos dessas políticas sobre as atividades do 
comércio de bens, serviços e turismo e gerar informações para dar suporte às ações 
institucionais necessárias. Também é atribuição desta Assessoria: 

• Estudar e propor políticas de incentivos fiscais, de consolidação, 
adequação e simplificação da legislação tributária;

• Propor e formular ações esclarecedoras aos empresários acerca dos 
procedimentos fiscais, mantendo-os atualizados quanto à legislação 
tributária;

• Representação, acompanhamento e articulação de pautas afins aos 
setores representados

• Assistir a Presidência da Fecomércio – DF, nos assuntos de natureza 
tributária e fiscal.

Para entrar em contato envie um e-mail para: eduardoalmeida@fecomerciodf.com.br 

Também faz parte das tarefas desta assessoria, a prestação de apoio técnico aos 
representantes da Fecomércio em Conselhos e Grupos de Trabalho, elaborando 
pareceres nos processos a ele distribuídos.

Para entrar em contato envie um e-mail para: athayde@fecomerciodf.com.br 
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ASSESSORIA ECONÔMICA
E FINANCEIRA

ASSESSORIA
TRIBUTÁRIA 

informações para dar suporte às ações institucionais necessárias. 

Em termos específicos, também é de competência da assessoria analisar os dados 
de conjuntura setorial pesquisados mensalmente junto aos segmentos do comércio 
de bens, serviços e turismo, bem como prover a Presidência com informações 
econômico-financeiras, de interesse geral ou particular, relacionadas com qualquer 
dos setores representados pela instituição.

Para entrar em contato envie um e-mail para: assessoriafinanceira@fecomerciodf.
com.br 

ASSESSORIA DE PROJETOS 
ESTRATÉGICOS

ASSESSORIA
COMERCIAL

A atuação desta assessoria está ligada diretamente à criação e implementação 
de projetos estratégicos da presidência do Sistema Fecomércio, seja com foco de 
integração institucional do Sistema, bem como a atração de parceiros externos 
estratégicos.

A representação institucional do Sistema, o monitoramento dos resultados e a 
execução dos projetos no âmbito das Câmaras Empresariais também faz parte 
das estratégias de atuação desta assessoria, em especial a Câmara de Turismo e 
Hospitalidade e a Câmara de Comércio e Serviços.

Para entrar em contato envie um e-mail para: jackeyline@fecomerciodf.com.br 

 Essa assessoria tem como objetivo principal a captação de parceiros estratégicos 
para a atuação da Fecomércio DF e sindicatos filiados em conjunto com o Núcleo 
de Atendimento Sindical. Também tem como propósito a comercialização e 
gerenciamento de projetos especiais.

Para entrar em contato envie um e-mail para: sandra@fecomerciodf.com.br 
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ASSESSORIA 
DE EVENTOS

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING

 O foco é desenvolver eventos estratégicos de relacionamento e operacionalizar 
eventos institucionais da Federação, com o objetivo de promover segmentos, 
dinamizar o mercado local e debater temas relevantes para os setores 
representados. Os principais projetos desenvolvidos nesta gestão são:

• Realização de Eventos de relacionamento com os Sindicatos e 
empresas da base (Encontros de negócios, Café com o presidente e 
afins);

• Encontros e Workshops: apresentação de parceiros e parcerias de 
interesse do Setor;

• Feiras, congressos, palestras e afins;

• Debates e projetos sociais e ambientais com segmentos afins.

Para entrar em contato envie um e-mail para: elis.barros@fecomerciodf.com.br 

 A assessoria promove ações de comunicação e marketing, visando a promoção 
da Federação e dos setores representados. O Foco é comunicar todos os projetos, 
ações, produtos e serviços oferecidos/promovidos pelo Sistema Fecomércio, a 
saber: Instituto Fecomércio, Sesc, Senac e a Federação (incluindo os sindicatos 
filiados e associados) no DF. 

Com o objetivo de dar visibilidade a todos os produtos e serviços, projetos e 
ações desenvolvidas pelo Sistema Fecomércio DF, são disponibilizados diversos 
veículos e peças promocionais periodicamente. Além de serem utilizadas para 
promover o Sistema, é possível utilizar os veículos a seguir para promover as 
ações e projetos também dos Sindicatos Filiados:
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ASSESSORIA 
DE EVENTOS

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING

• Boletim Fecomércio;

• Revista Fecomércio: com espaço/editorial exclusivo para Sindicatos 
(Sindicatos e Novidades da Base)

• Clipping Diário

• Grupo de comunicação digital (WhatsApp)

Além da promoção, os Sindicatos representados, podem utilizar a Assessoria 
para a Comunicação Sindical e o desenvolvimento de enxovais promocionais, 
como segue:

• Identidade visual e peças promocionais (criação do conjunto de 
peças promocionais);

• Desenvolvimento de ações de comunicação;

• Site institucional;

• Acompanhamento com Jornalista e Fotógrafo em reuniões e eventos 
estratégicos.

Para entrar em contato envie um e-mail para: atendimento@fecomerciodf.com.br 
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CERTIFICAÇÃO
DIGITAL

A Certificação Digital é uma modalidade de identificação criptografada, tecnologia 
que oferece sigilo, agilidade e validade jurídica em transações eletrônicas. Os 
certificados digitais funcionam como uma assinatura eletrônica para pessoas físicas 
e empresas, garante validade jurídica em transações virtuais. Além de melhorar a 
eficiência operacional, pode ajudar a reduzir custos e tempo nos processos. Regido 
por Lei Federal desde 2012, deve ser emitido por uma Autoridade Certificadora. 

Pode ser utilizado para emissão de notas fiscais eletrônicas, operações bancárias, 
reconhecimento de firma, assinatura de contratos, acompanhamento de situação 
fiscal e declaração de IR, entre outros. É operado por meio de cartão magnético, 
token ou aplicativo mobile.

A Fecomércio DF possui convênio com condições especiais com a certificadora 
CERTISIGN, autoridade certificadora líder de mercado, garantindo serviço de 
qualidade garantida e preços diferenciados para as empresas filiadas e associadas 
aos Sindicatos da base.

Para saber mais detalhes, acesse o site da Federação www.fecomerciodf.com.br ou 
entre em contato pelo e-mail: juliete@fecomerciodf.com.br

PRODUTOS – 
PARCEIROS E CONVÊNIOS
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CERTIFICAÇÃO
DIGITAL

PLANO 
DE SAÚDE

A Fecomércio DF em parceria com a QUALICORP E A SIX CORRETORA, proporcionando 
aos empresários e dependentes, vantagens exclusivas para cuidar da sua saúde.

A parceria com a QUALICORP visa proporcionar condições diferenciadas para os 
empresários e seus dependentes, com condições diferenciadas para adesão e 
carência aos melhores planos de saúde coletivos completos por adesão do país. 
Oferecendo planos variados com as empresas Sulamerica, Amil, One Health, Central 
Nacional Unimed e Bradesco.

Além dos planos de Saúde, como diferencial, os empresários e dependentes podem 
se beneficiar também com os PLANOS DENTAIS oferecidos pela empresa.

Os planos da QUALICORP são oferecidos para pessoas das áreas de atuação 
vinculadas à Fecomércio DF e suas categorias profissionais. 

Para saber mais e aproveitar todas as vantagens, ligue 0800 777 4004 ou se preferir, 
acesse o site da Federação para simular os preços e conferir todos os benefícios: 
www.fecomerciodf.com.br. 

A SIX CORRETORA possui estrutura física moderna e confortável para atender aos 
segurados, com consultoria jurídica gratuita e condições especiais de contratação 
nas principais seguradoras do país. Possui departamento exclusivo para tratar das 
indenizações junto às seguradoras, imprimindo agilidade e qualidade na regulação 
de todos os processos de sinistros. 

A parceria com a SIX CORRETORA visa disponibilizar além dos seguros diversos, 
os melhores planos de saúde coletivos ambulatoriais, com condições exclusivas e 
diferenciadas para empresários e dependentes da base de empresas representadas 
pela Fecomércio DF e seus sindicatos filiados e associados..

Para saber mais detalhes, acesse o site da Federação www.fecomerciodf.com.br ou 
entre em contato pelo e-mail: ketully@fecomerciodf.com.br
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BANCO 
DE BRASÍLIA

Quem quer crescer com Brasília abre uma conta corrente no BRB, que há muitos 
anos exerce o papel de banco de fomento do Distrito Federal. Por isso, trouxemos 
uma unidade permanente do BRB para dentro da Fecomércio DF, com equipe 
qualificada e exclusiva para o atendimento, seja de pessoas físicas como jurídicas.

Em nossa sede, buscamos oferecer uma consultoria financeira e auxiliar os 
empresários a estruturar operações vantajosas com o Banco de Brasília. Além 
do pacote de valor da Fecomércio DF, os Sindicatos Filiados e Associados, têm a 
oportunidade de personalizar pacotes exclusivos para ofertar às empresas de sua 
base.

Para tanto, oferecemos uma plataforma de atendimento tão completa quanto uma 
agência bancária, mas com a comodidade de estar dentro da Fecomércio DF, com 
horário diferenciado e atendimento personalizado.

O BRB reconhecendo a importância da atuação da Fecomércio no âmbito do Distrito 
Federal, promove esta parceria oferecendo uma série de vantagens e benefícios 
para os empresários que atuam nos setores de Comércio de Bens, Serviços e 
Turismos; buscando assim, contribuindo com o fortalecimento do desenvolvimento 
econômico e social do DF.

Faça uma visita em nossa sede do BRB ou entre em contato para conhecer o 
exclusivo pacote de valor elaborado para todos os empresários, dependentes e 
colaboradores, representados pela Fecomércio DF e seus 28 sindicatos filiados e 
associados.

Sede Plataforma Fecomércio DF
SCS Qd. 6, Bl A, Lt. 206 – Ed. Newton Rossi, 3º andar
Brasília – DF – Cep: 70.306-911
Telefone: 61 – 3038 7554 ou 3038 7566
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BANCO 
DE BRASÍLIA

TROCO 
PREMIADO

Esta parceria, de cunho social, é parceria com a ICATU Seguros, que alia assistência 
social às entidades filantrópicas com o empreendedorismo no DF. 

Trata-se da oferta de títulos de capitalização, no comércio local, os quais, após 
aderirem ao programa, realiza carga de créditos no APP ou sistema disponibilizado 
pela Seguradora. Quando o cliente realizar a compra, no ato do pagamento, 
escolhe se deseja aderir ao Programa, em caso positivo, receberá um número da 
sorte par¬¬a concorrer a um sorteio pela Loteria Federal. O valor do sorteio será 
proporcional, correspondendo a 5.025 vezes o valor doado.

Produto ideal para os clientes que desejam conjugar sorteios com uma ação social, 
através da doação do seu troco. Parte do troco será destinada como resgate a 
Instituição beneficiada.

Poderá adquirir o produto, qualquer cliente que decidir efetuar uma doação. Como 
exemplo, no Distrito Federal, a rede farmacêutica Drogasil já faz parte do programa.

Para saber mais detalhes, acesse o site da Federação www.fecomerciodf.com.br ou 
entre em contato pelo e-mail: kethully@fecomerciodf.com.br



34

CUPOMWEB

Parceria com sistema emissor de cupons moderno, simples e prático para oferecer 
descontos aos consumidores. Se torna uma ótima ferramenta para fidelizar clientes 
por meio da oferta de cupons promocionais. 

Ao cadastrar seu cliente, o site envia um cupom de desconto direto no celular, 
para ele utilizar na próxima compra. Acreditamos que este ciclo, cria um vínculo, 
gera valor e premia seus clientes. Além disso, o CupomWeb não deixa que o 
cliente esqueça de sua empresa, pois envia um lembrete do cupom dias antes do 
vencimento.

No Brasil, a CupomWeb é uma das pioneiras na iniciativa. Além do ciclo de emissão 
de cupons, eles auxiliam as empresas na criação de campanhas efetivas que podem 
induzir o aumento das vendas, a fidelização e a geração de valor para os clientes.

A Fecomércio DF possui condições especiais para as empresas representadas. 
Consulte nosso site ou entre em contato pelo e-mail: kethully@fecomerciodf.com.br
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CUPOMWEB

CARTÃO DO EMPRESÁRIO 
FECOMÉRCIO DF

No Distrito Federal, a Fecomércio inova trazendo um CLUBE DE BENEFÍCIOS 
E VANTAGENS para todos os empresários, colaboradores e seus respectivos 
dependentes. 

Materializado por meio do CARTÃO FECOMÉRCIO DF, você poderá ter acesso a 
todos os benefícios do Sistema Fecomércio (Sesc, Senac e Instituto Fecomércio) e 
de parceiros estratégicos da federação, selecionados especialmente para atender 
demandas empresariais e privadas dos usuários. 

Ou seja, o CARTÃO FECOMÉRCIO DF irá oferecer soluções para seu negócio, para 
sua vida pessoal e para toda sua equipe, pois acreditamos que todos devem estar 
satisfeitos com aquilo que faz, para que o sucesso empresarial seja garantido.

• Condições especiais em processos de recuperação de Crédito – Simples 
Nacional, com digitalização de documentos e planilhamento de valores 
a recuperar;

• Assessorias e orientações jurídicas personalizadas com condições 
especiais;

• Desconto especial na aquisição de Certificação Digital;

• Desconto nas Instituições de Ensino Superior no DF;

• Condições diferenciadas para compra de carro zero km via PJ;

• Condições especiais para contratação com Telefonia Móvel;

• Condições especiais para contratação com Planos de Saúde;

• Descontos especiais em cursos do Senac;

PROJETOS ESTRATÉGICOS 
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MAPA DO COMÉRCIO 
(BUSINESS INTELIGENCE – BI)

Em processo de implantação, o projeto denominado “MAPA DO COMÉRCIO”, trata-se 
de uma plataforma de inteligência de dados setoriais, com ênfase no comércio de 
bens, serviços e turismo. 

Tem como objetivo estratégico, disponibilizar informações e visões estratégicas aos 
gestores e tomadores de decisões de Entidades Setoriais, através da integração 
de dados qualificados, extraídos de fontes seguras, atualizadas e confiáveis, 
consolidados em indicadores estratégicos e disponibilizados em uma plataforma de 
inteligência de negócios (BI). 

Como fontes de dados, será implantado uma solução de consulta automatizada e 
integrada com os principais portais de dados e informações setoriais e empresariais, 
com destaque para os portais da Receita Federal, IBGE, Sintegra (DF), Ministério da 
Economia, Simples Nacional, RAIS e Caged, dentre outros relevantes para obtenção 
de informações relevantes para o setor.

O ciclo de inteligência dos dados envolve as seguintes etapas:

• Mapeamento de Informações Estratégicas Críticas para a Gestão;

• Conhecimento e Decisão;

• Acesso e condições diferenciadas nos serviços do Sesc (atendimento 
com cuidados terapêuticos, fisioterapia, nutrição, estética, odontologia, 
entre outros serviços);

• Pacote de valor bancário com condições exclusivas para o Cartão 
Fecomércio DF;

• Entre outros, em processo de captação permanente. 

Todos os empresários do Distrito Federal, poderão adquirir o Cartão FECOMERCIO DF e 
usufruir dos benefícios e vantagens oferecidos, com exclusividade.

Para saber mais, entre em contato pelo e-mail: cartao@fecomerciodf.com.br 
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MAPA DO COMÉRCIO 
(BUSINESS INTELIGENCE – BI)

• Dashboards Gerenciais - Plataforma de Inteligência Setorial;

• Segmentação dos Dados de Interesse;

• Identificação das Fontes de Dados e Desenvolvimento de Consultas 
Automatizadas;

• Integração dos Dados;

• Data Warehouse.

Como benefícios estratégicos para o Sistema Fecomércio pretendemos com esta 
plataforma:

• Ser referência em informações qualificadas do setor;

• Disseminar conhecimento estratégicos aos gestores e principais agentes 
do setor;

• Compor base de dados de alta qualidade e processos frequentes de 
atualização;

• Permitir análises históricas, monitoramento da evolução e de tendências 
do setor;

• Subsidiar estratégias, negócios e tomada de decisões;

• Suportar pautas e ações de defesa de interesse setoriais.

A plataforma estará disponível para acesso, ainda no primeiro trimestre/2020. Após 
o período de teste, será disponibilizado, por meio da WEB (podendo utilizar em 
multidispositivos), com perfis de acesso personalizados e dashboards interativos e 
dados exportáveis, que poderão contribuir com o planejamento e desenvolvimento 
de estratégias de relacionamento com o setor. 

Para saber mais, entre em contato pelo e-mail:mapa@fecomerciodf.com.br 
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EVENTOS E AÇÕES DE 
RELACIONAMENTO EMPRESARIAL

Na atual gestão, a presidência do Sistema Fecomércio DF, coloca à disposição dos 
Sindicatos a nova estratégia de integração e troca de experiências, por meio dos 
EVENTOS DE RELACIONAMENTO. O propósito é realizar, periodicamente, eventos 
de relacionamento para os sindicatos, com o objetivo de promover as parcerias 
institucionais, bem como promover debates com temas estratégicos, a fim de 
aproximar os empresários representados e favorecer a interação institucional dos 
setores representados.

Como estratégia de relacionamento e integração, é colocado à disposição dos 
Sindicatos Filiados, tanto a estrutura física e operacional, como o apoio na execução 
dos eventos. A agenda dos eventos deve ser previamente programada com a 
equipe da Federação e definida uma estratégia de relacionamento. 

Além dos eventos de relacionamento, a Federação passa a desenvolver EVENTOS 
ESTRATÉGICOS DE PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO com os sindicatos da base, com 
ênfase para os seguintes:

• Encontros Sindicais (edições realizadas trimestralmente);

• Palestras, Debates e workshops com temas relacionados ao setor do 
comércio de bens, serviços e turismo.

Como oportunidade para promover a qualificação e o relacionamento empresarial, 
por meio da participação em viagens de negócios e a troca de experiências, a 
Federação apoia os Sindicatos na realização de Missões Empresariais, em parceria 
com o Sebrae e demais parceiros com expertise na realização destas ações. Os 
objetivos das Missões Empresariais são variados e promovem, em especial, o 
seguinte:

• Obtenção de informações técnico-comerciais;

• Conhecimento sobre novos mercados, produtos, processos e tecnologias;

• Divulgação da empresa;

• Verificação do potencial de seus produtos e serviços;
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EVENTOS E AÇÕES DE 
RELACIONAMENTO EMPRESARIAL

• Conhecimento sobre a concorrência e suas práticas comerciais;

• Estabelecimento de contatos com potenciais clientes e fornecedores;

• Troca de experiências e conhecimentos com outros integrantes da 
missão.

Para saber mais, entre em contato pelo e-mail: kethully@fecomerciodf.com.br 

SEGS – SISTEMA DE GESTÃO DE 
EXCELÊNCIA SINDICAL 

O Sistema de Excelência em Gestão Sindical é um programa que incentiva o 
desenvolvimento da excelência na gestão das federações e sindicatos filiados ao 
Sicomércio, criado pela CNC, por meio de critérios baseados nos fundamentos 
do Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ). É disponibilizado gratuitamente aos 
Sindicatos filiados e possui um calendário de ações e treinamentos para os gestores 
sindicais.

Os principais objetivos são:

• Permitir às entidades identificar o grau de desenvolvimento 
(maturidade) das entidades sindicais nos aspectos: associativismo, 
representatividade, estrutura diretiva, gestão financeira e produtos e 
serviços oferecidos;

• Capacitar os líderes em práticas gerenciais de reconhecida excelência, 
que possibilitem incrementar a atuação dos Sindicatos e Federações do 
comércio de bens, serviços e turismo;

• Possibilitar o compartilhamento de práticas gerenciais de sucesso 
(benchmarking);

• Proporcionar o crescimento individual dos líderes e executivos sindicais 
e, consequentemente, das entidades e das empresas representadas.

Implantar o SEGS possibilita aos líderes e executivos sindicais uma 
ferramenta para auxílio na:
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• Elaboração e acompanhamento do planejamento estratégico de 
suas entidades, na implantação de planos de ação e na construção de 
indicadores de desempenho estratégicos e gerenciais dos processos-
chave;

• Realização de ampla avaliação gerencial do sindicato, analisando e 
aperfeiçoando as práticas de gestão da entidade;

• Disponibilização de produtos e serviços compatíveis com as necessidades 
das empresas representadas. 

Para saber mais, entre em contato pelo e-mail: segs@fecomerciodf.com.br
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RENALEGIS – REDE NACIONAL 
DE ASSESSORIAS LEGISLATIVAS

Criado pela CNC e disponibilizado para as Federações interagirem com os 
Sindicatos Filiados ao Sicomércio, o Sistema Renalegis é uma ferramenta digital 
da Assessoria Legislativa, que monitora a tramitação de proposições legislativas 
de interesse das categorias do setor, propiciando informações importantes para 
atuação no parlamento.

Para as empresas representadas, integrantes do Sistema Fecomércio DF, fica a 
garantia de que atuamos em todo o Legislativo Federal e Distrital para viabilizar a 
aprovação apenas de proposições que beneficiem as categorias representadas.

O processo de implantação da ferramenta no Distrito Federal já está concluído e 
todos os Sindicatos filiados podem ter acesso ao Sistema e cadastrar os temas e 
proposições que tenham interesse em acompanhar. Com isso, os Sindicatos poderão 
conhecer todas as propostas legislativas em andamento e atuar em conjunto com a 
REDE NACIONAL DE ASSESSORIAS LEGISLATIVAS – Renalegis, para assegurar que os 
interesses do setor estejam defendidos.

Para saber mais, entre em contato pelo e-mail: renalegisdf@fecomerciodf.com.br 
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INSTITUTO
FECOMÉRCIO 

O Sistema Fecomércio DF, por meio do INSTITUTO FECOMERCIO - IFDF, 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.

Além das pesquisas, o Instituto realiza capacitações para pessoas físicas 
e jurídicas, com ênfase nos campos gerencial, tecnológico e de recursos 
humanos. Também contempla serviços que promovem a integração entre 
empresas e escolas, como os programas:

• Aprendendo a Fazer (referente à Lei do Menor Aprendiz): tem como 
missão promover a inserção dos jovens estudantes no mercado de 
trabalho e estimular a transferência de conhecimento e informação 
entre os segmentos envolvidos, dentre outras ações afins;

• IF Estágio: trata-se de um programa de estágio para atender 
às empresas e facilitar o processo de seleção de estudantes, 
monitoramento, capacitação dos estagiários. Além disso, podem 
desenvolver processos personalizados para as empresas interessadas.

Para saber mais detalhes ou contratar os serviços mencionados, acesse o site do 
Instituto www.institutofecomerciodf.com.br ou entre em contato pelo telefone: 
61 – 3962 2023.

SISTEMA FECOMÉRCIO DF
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INSTITUTO
FECOMÉRCIO 

SESC

Com a missão de contribuir para o bem-estar e a melhoria da qualidade 
de vida dos empregados do setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 
o Serviço Social do Comércio – Sesc, promove atendimento nas áreas de 
educação, saúde, esporte, alimentação, cultura, ação social, turismo e lazer.

Criado em 1946, faz parte do Sistema Fecomércio/DF, e é considerada uma 
instituição privada, mantida por contribuição social de caráter compulsório, 
incidente sobre a folha de pagamento das empresas do setor, portanto, 
estritamente proveniente do setor privado. Hoje, está presente em diversas 
cidades, grandes e pequenas, de Norte a Sul do Brasil. São mais de cinco mil 
unidades prestando anualmente atendimentos com mais de dois milhões de 
beneficiários diretos, sempre atendendo os segmentos sociais mais vulneráveis 
da sociedade. 

Desde 1966 que o SESC-DF contempla ações de educação, saúde, cultura, 
ação social, desenvolvimento físico e esportivo, lazer, alimentação e turismo 
social, por meio de atividades, programas e projetos propositivos e inovadores. 
São milhões de pessoas atendidas anualmente, por mais de mil funcionários 
empenhados em propiciar serviços de qualidade.

Atualmente a Instituição conta com dez unidades operacionais espalhadas 
por todo o Distrito Federal, que estão sendo modernizadas e reestruturadas 
constantemente para melhor atender os mais de 221 mil comerciários, 
dependentes e usuários.

O SESC-DF está constantemente empenhado em oferecer a sua clientela uma 
diversificação de serviços, de forma criativa, sempre compromissado com o 
exercício da Responsabilidade Social.

AS PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO SÃO:

• Ação social: Grupo dos mais vividos e programa Mesa Brasil

• Alimentação: restaurantes

• Cultura: Bibliosesc, Cine Sesc/DF, Espaços Culturais e projetos (Palco 
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Giratório, Prêmio Sesc do teatro Candango, Prêmios Culturais, Sesc 
Festclown e Sesc Sinfonia)

• Educação: A Escola vai ao Cinema, Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), EduSesc, Escola Sesc de Ensino Médio e Sala de Ciências

• Esporte e Lazer: Academias e Parques Aquáticos

• Projetos Sociais: Programa esportivo Social e Cidadania (PESC) e Sesc 
Olímpico

• Saúde: Convênio Médico, Serviço Médico, Serviços Odontológicos e 
Passaporte para a Saúde

• Turismo: Pacotes Turísticos e Sesc Varandas

Para saber mais sobre as áreas de atuação e serviços prestados pelo Sesc no DF, 
acesse www.sescdf.com.br. 

SENAC

Em 2019, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) completou 
52 anos de atuação no Distrito Federal, tendo alcançado mais de um milhão 
de alunos matriculados. De caráter privado, a organização contribui para a 
superação dos problemas sociais e econômicos do país por meio da capacitação 
profissional de trabalhadores das áreas de comércio de bens, serviços, turismo 
e saúde. É mantido pelas empresas desses setores, que destinam uma 
contribuição compulsória para a instituição.

O SENAC-DF, faz parte do Sistema Fecomércio/DF, que inclui ainda a Federação 
do Comércio do Distrito Federal, o SESC/DF e o Instituto Fecomércio. O Senac 
iniciou suas atividades no DF em 1967, oferecendo à população cursos de 
formação inicial e continuada. Em 2005, em parceria com o Senac Nacional, 
a instituição passou a ter cursos de pós-graduação lato sensu ministrados na 
modalidade de educação a distância. Os cursos receberam credenciamento 
do Ministério da Educação com nota máxima. Em 2007, com a inauguração 
da Faculdade de Tecnologia Senac-DF, disponibilizou também cursos de 
graduação tecnológica e pós-graduação na modalidade presencial.
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SENAC

A instituição oferece mais de 300 cursos nos níveis básico, técnico e tecnológico, 
disponibilizados para a sociedade em forma de rodízio. A cada trimestre, novos 
cursos são incorporados. As áreas de atuação são: artes, comércio, comunicação, 
gestão, idiomas, imagem pessoal, informática, saúde e turismo e hospitalidade. 
Atualmente, com mais de 1,5 mil alunos, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF 
oferece os cursos de graduação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Gestão 
da Tecnologia da Informação; Gestão Comercial; Gestão em Recursos Humanos; 
Gestão Pública e Marketing.

Além de diversos cursos de pós-graduação, como: Big Data e Analytics; Banco 
de Dados e BI com Ênfase em Software Livre; Docência no Ensino Superior; 
Defesa Cibernética; Finanças Corporativas; Gestão Condominial; Gestão de 
Planos De Saúde; Gestão de Pessoas; Gestão de Projetos; Gestão Hospitalar; 
Gestão Logística da Cadeia de Suprimento (SCM); Governança em Tecnologia da 
Informação; Governança Corporativa e Compliance; Governança Corporativa e 
Auditoria; MBA em Gestão Empreendedora de Negócios; Marketing – do Varejo 
ao Digital; Previdência Complementar; Psicologia Organizacional; Treinamento, 
Desenvolvimento e Educação Corporativa; Tecnologia e Comunicação Digital.

O Senac atua em todo o Distrito Federal. Nas Regiões Administrativas onde 
não possui Centro de Educação Profissional oferece, via Ações Móveis, cursos 
nos chamados Espaços Senac – salas de aulas cedidas por meio de parcerias 
com igrejas, escolas e administrações regionais, entre outras instituições. O 
Senac-DF dispõe ainda de uma Editora, inaugurada em setembro de 2004. 
Responsável pela edição de mais de 80 obras, já conquistou prêmios nacionais 
e internacionais, e conta com uma livraria localizada no térreo do edifício-sede 
da instituição.

ATENDIMENTO EMPRESARIAL

A Gerência de Relações Comerciais atende às empresas de forma customizada, 
por meio de serviços prestados, parcerias e projetos, com participação direta e 
integrada com o setor produtivo. Qualquer empresa pode procurar o Senac e 
solicitar um curso, palestra ou treinamento para seus funcionários, adequando 
os horários e escolhendo o local.

Para saber mais sobre as áreas de atuação e serviços prestados pelo SENAC no 
DF, acesse www.df.senac.br 
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CÂMARAS 
EMPRESARIAIS

As Câmaras Empresariais são órgãos de caráter consultivo que operam 
como espaço de debate, de proposição e construção colaborativa de cada 
segmento. Compostas por empresários e entidades das categorias econômicas 
representadas pela Federação. 

É por meio das Câmaras que a Fecomércio DF dialoga com o mercado e 
os empresários de cada setor, alinhando os temas de interesse e pautas 
estratégicas, em reuniões periódicas ou extraordinárias. Estes órgãos também 
proporcionam troca de experiências e integração. São propícias para identificar 
necessidades, desejos e demandas.

As sugestões e propostas de ações são encaminhadas à Fecomércio DF, que, 
como representante legal do setor terciário, atua em defesa da categoria junto 
aos órgãos deliberativos competentes. As Câmaras criadas até o momento são:

• Câmara das Mulheres Empreendedoras: tem como principal 
objetivo a elaboração de políticas voltadas para as mulheres no 
âmbito empresarial, melhoria do ambiente de negócios para a 
mulher no DF, incentivo para a abertura de novos empreendimentos, 
integração e troca de experiências, além da qualificação para mulher 
empresária.

• Câmara de Tributação e Finanças Públicas: o intuito do grupo 
de trabalho é lutar pela simplificação tributária e redução de 
impostos. Além de examinar e propor projetos para facilitar a vida do 
empresariado, que atualmente gasta, em média, duas mil horas por 
ano na apuração e no pagamento de tributos

• Câmara de Turismo e Hospitalidade: é um agente de interlocução 
entre a iniciativa privada e o Poder Público. A iniciativa visa fomentar 
negócios no segmento turístico e auxiliar o governo brasiliense na 
elaboração de políticas públicas e de um plano de ações para o 
turismo em Brasília.

• Câmara de Inovação e Tecnologia da Informação: tem a 
finalidade de fortalecer o setor de tecnologia da informação de 
Brasília e torná-lo mais competitivo. Tem o intuito de tornar Brasília 
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CÂMARAS 
EMPRESARIAIS

uma referência ainda maior na área de tecnologia, superando as 
dificuldades atualmente encontradas, como na área de tributação, 
crédito, financiamento, comercialização e formação de recursos 
humanos.

• Câmara de Economia Criativa: Com o objetivo de impulsionar a 
economia criativa em Brasília e torná-la cada vez mais forte. Nosso 
intuito, ao lançar essa câmara é unir esses diferentes segmentos 
e fomentar o desenvolvimento de Brasília, por meio da economia 
criativa.

Para saber mais detalhes, acesse o site da Federação www.fecomerciodf.com.br 
ou entre em contato pelo e-mail: caetana.franarin@fecomerciodf.com.br .

ESPAÇO 
SINDICAL

A Fecomércio-DF coloca à disposição dos Sindicatos filiados uma área 
independente, chamada de “Espaço Sindical”, criada desde 22 de março de 
2005, oferece uma estrutura física e apoio operacional para facilitar a interação 
entre a sua base sindical. 

O principal objetivo é dar suporte estrutural, técnico e operacional para os 
Sindicatos Filiados, bem como, prestar um atendimento de qualidade às 
empresas representadas. 

No local possuímos, atualmente, 16 entidades Sindicais instaladas, além de um 
espaço reservado para a Comissão de Conciliação Prévia Intersindical e a equipe 
de atendimento geral. 

No Espaço Sindical, são prestados os seguintes serviços:

• Atendimento empresarial e orientações realizadas por cada 
Sindicato individualmente;

• Realização das reuniões sobre as Convenções Coletivas do Trabalho;
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• Recebimento de demandas/reclamações trabalhistas e realização de 
reuniões de conciliação prévia (empregado x empregador);

• Reuniões de filiados e de diretorias Sindicais;

• Promoção de ações de fortalecimento da estrutura sindical, tais 
como: palestras, reuniões e treinamentos;

• Demais ações junto ao empresariado sobre a importância da 
participação ativa nas entidades sindicais.

Como conceitos norteadores e premissas para a estruturação do 
Espaço Sindical, nesta nova gestão da Fecomércio DF, propomos os 
seguintes elementos:

• Interação e troca de experiências;

• Integração do Sistema: Fecomércio, Sindicatos, Sesc, Senac e IFDF;

• Modernização e inovação no relacionamento sindical;

• Alinhamento entre funcionalidade, estética, versatilidade/multiuso e 
compartilhamento;

• Estrutura de telefonia, dados e lógica, interativa.

O Espaço Sindical, precisa refletir uma nova mentalidade da gestão sindical, 
visando a profissionalização, incentivo à inovação e troca de experiências 
em prol do fortalecimento do Sistema. Inspirados por um futuro mais 
sustentável e criativo, pretendemos incentivar e valorizar a cultura participativa, 
empreendedora e de cocriação entre os sindicatos integrantes do Sistema. 

Nós somos (e representamos) um grupo de pessoas e empresas conectadas e 
precisamos construir uma economia baseada em criatividade e inovação. Para 
nós, o futuro das relações econômicas será fundamentado em colaboração e 
comunidade empresarial. 

Para saber mais detalhes, acesse o site da Federação: www.fecomerciodf.com.br .
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SINDICATOS 
FILIADOS

1. SCAAB/DF – Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebidas em Geral do 
Distrito Federal.
2. SECOVI/DF – Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal.  
3. SEPEBC/DF – Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços e Especializadas em 
Bombeiro Civil do Distrito Federal. 
4. SIESE/DF – Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança do 
Distrito Federal. 
5. SINCAAB/DF – Sindicato dos Salões, Institutos e Centros de Beleza, Estética e 
Profissionais Autônomos do Distrito Federal. 
6. SINCOFARMA/DF – Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do 
Distrito Federal.   
7. SINDAUTO/DF – Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Veículos 
Automotores do Distrito Federal.  
8. SINDERCOM/DF – Sindicato das Empresas de Representações, dos Agentes 
Comerciais Distribuidores, Representantes e Agentes Comerciais Autônomos do 
Distrito Federal.  
9. SINDESEI/DF – Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito 
Federal.  
10. SINDEVENTOS/DF – Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, 
Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Distrito Federal. 
11. SINDEVÍDEO/DF – Sindicato das Empresas Vídeolocadoras do Distrito Federal.  
12. SINDIATACADISTA/DF – Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal. 
13. SINDIAUTO/DF – Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios do 
Distrito Federal. 
14. SINDICONDOMÍNIO/DF – Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais 
do Distrito Federal. 
15. SINDIFEIRA/DF – Sindicato dos Feirantes do Distrito Federal.  
16. SINDIGÊNEROS/DF – Sindicato do Comércio Varejista de Carnes, Gêneros 
Alimentícios, Frutas, Verduras, Flores e Plantas de Brasília.  
17. SINDILAB/DF – Sindicato dos Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do 
Distrito Federal. 

SINDICATOS FILIADOS E 
ASSOCIADOS
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18. SINDILOC/DF – Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do 
Distrito Federal. 
19. SINDILOTERIAS/DF – Sindicato das Empresas de Loterias, Comissários e 
Consignatários do Distrito Federal. 
20. SINDIÓPTICA/DF – Sindicato do Comércio de Material Óptico e Fotográfico do 
Distrito Federal. 
21. SINDIPEL/DF – Sindicato do Comércio Varejista de Material de Escritório, Papelaria 
e Livraria do Distrito Federal.    
22. SINDIVAREJISTA/DF – Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal.  
23. SINDMAC/DF – Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção do 
Distrito Federal.  
24. SINDSUPER/DF – Sindicato dos Supermercados do Distrito Federal. 
25. SINDVAMB/DF – Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes do Distrito 
Federal. 
26. SINFOC/DF – Sindicato das Empresas de Produção de imagens, Fotografias, 
Filmagens e Profissionais Autônomos do Distrito Federal  

SINDICATOS 
ASSOCIADOS

27. SINDHOBAR/DF – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília 
– ASSOCIADO 
28. SINDICOMBUSTÍVEIS/DF – Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e 
Lubrificantes do Distrito Federal - ASSOCIADO 

Para saber mais detalhes, acesse o site da Federação: www.fecomerciodf.com.br .



51

SINDICATOS 
ASSOCIADOS



52

COORDENAÇÃO GERAL: THAÍS QUINTÃO
ASSISTENTE DE PROJETOS: KETHULLY MARTINS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: MICHELE MARQUES
ATENDIMENTO ESPAÇO SINDICAL: ISADORA ALVES 
ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO: MARCELINO RÔLLA

ASSESSOR DO GABINETE: MÁRCIO NASCIMENTO  
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL E LEGISLATIVO: ATHAYDE PASSOS DA HORA
TRIBUTOS E FINANÇAS: EDUARDO A. NETO
PROJETOS ESTRATÉGICOS: JACKEYLINE MAPURUNGA
JURÍDICO SINDICAL: SÍLVIO OLIVEIRA
CÂMARAS EMPRESARIAIS: CAETANA FRANARIN
EVENTOS: ELISÂNGELA BARROS
CAPTAÇÃO DE PARCEIROS: SANDRA GUSMÃO

COORDENADOR GERAL: PEDRO ARLANT
COORDENADOR DE JORNALISMO: DIEGO RECENA
ATENDIMENTO E DESIGNER: MÁRCIA MENDONÇA
ARTE E DIAGRAMAÇÃO: JORGE TOMAZ

FRANCISCO MAIA FARIAS

KARINE CÂMARA

GINA HELENA FONSECA

PRESIDENTE:

NÚCLEO DE ATENDIMENTO SINDICAL

ASSESSORIAS ESTRATÉGICAS

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

CHEFE DE GABINETE 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E 
TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – FECOMÉRCIO DF


