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esmo com todas as tentativas Mfrustradas de encontrar uma solução 
que atendesse aos anseios das classes 
patronal e dos empregados de Marília, a 
ass ina tura  da  Convenção  Cole t iva 
2016/2017, com data-base em 1º de 
setembro pode ser levada à Dissídio.
A falta de acordo gira em torno do impasse 
sobre as jornadas especiais que, segundo 
proposta enviada pelo Sincomercio, traz a 
jornada parcial até o limite de 25 horas 
semanais, mediante adesão das empresas 
interessadas. Para aceitar a inclusão dessa 
cláusula, o representante dos comerciários 
exige que conste em Convenção, a 
declaração da Relação Anual de Infor-
mações Sociais (RAIS), relatório que traz 
todas as informações socioeconômicas das 
empresas.
Pedro Pavão, presidente do Sincomercio 
Marília, destaca o cenário desolador caso a 
Convenção de Marília vá mesmo à Dissídio 
“Ainda não fomos notificados judicialmente 
sobre essa questão, apenas recebemos o 
recado do representante dos comerciários. 
Caso isso se concretize, iremos prejudicar 
toda a classe produtiva, principalmente os 
empregados do varejo, já que acordos tratados judicialmente costumam demorar para serem resolvidos. Esse é o momento de unirmos forças, 
mas infelizmente com essa atitude irresponsável, não vemos outra alternativa senão essa”, diz.
Pavão também ressalta que a inclusão da cláusula sobre as jornadas especiais fez parte de Convenções celebradas em todas as cidades do 
Estado “Marília é a única cidade que permanece sem acordo, mas não posso me curvar e obrigar que as empresas forneçam sua RAIS, 
violando assim sua privacidade socioeconômica”. 

Negociações
Além da inclusão da cláusula para jornadas especiais, a proposta abrange o reajuste salarial na forma integral de 9,62% com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Convém lembrar que até essa situação ser resolvida, judicialmente ou não, a Convenção Coletiva do Trabalho para o comércio varejista da 
cidade de Marília, permanece prorrogada em todos os sentidos e sem nenhuma alteração no que diz respeito aos aumentos salariais, abertura 
do comércio aos feriados e Repis, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 44 que determina 'Os efeitos desta norma se estenderão até 
a celebração de nova Convenção Coletiva de Trabalho'.
O Sincomercio Marília recomenda as empresas varejistas de sua base territorial que não efetivem reajustes ou alterações em suas folhas de 
pagamento sem consultá-lo. Da mesma forma, até que seja firmada nova Convenção Coletiva, o desconto da Contribuição Assistencial dos 
empregados não deve ser feito, sob qualquer argumento, sem que tenha sito obtido o prévio consentimento por escrito do empregado 
comerciário, conforme preconiza o Art. 545 da CLT. 
Outras informações podem obtidas através do telefone (14) 3402-4444 ou pelo email sincovam@fecomercio.com.br
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m dezembro, o comércio varejista na região de EMarília eliminou 18 postos de trabalho, 
resultado de 1.527 admissões contra 1.545 
desligamentos. No acumulado de 2016, foram 
extintos 1.377 empregos com carteira assinada, o que 
representa um recuo de 2,8% do estoque total na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior, que 
encerrou o ano com 47.359 trabalhadores formais.
As informações são da Pesquisa de Emprego no 
Comércio Varejista do Estado de São Paulo (PESP), 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), 
elaborada com base nos dados do Ministério do 
Trabalho, por meio do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) e o impacto 
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do seu resultado no estoque estabelecido de trabalhadores no Estado de São Paulo, obtido com base na Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais).
Entre as nove atividades analisadas, apenas o segmento de autopeças e acessórios (0,2%) apresentou crescimento no estoque total de 
empregados em dezembro na comparação com mesmo mês de 2015. Já as maiores retrações foram observadas nas atividades de 
concessionárias de veículos (-7,2%), lojas de móveis e decoração (-6,8%) e lojas de vestuário, tecidos e calçados (-5,1%).
“Impactadas pela crise econômica, as empresas procuram estratégias para reduzir custos e se manterem no mercado e o resultado direto dessa 
ação é a redução no quadro de funcionários. A perspectiva é que esse quadro se agrave ainda mais nos próximos meses, prejudicando ainda 
mais a classe produtiva”, ressalta Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília.
Segundo a FecomercioSP, para 2017, o cenário deve ser ainda muito difícil, pois o varejo não será capaz de recuperar as perdas de 2016, muito 
menos dos dois últimos anos. A redução de empregos formais do primeiro semestre deverá ser compensada pela geração nos últimos seis 
meses. Porém, este movimento só será possível se houver continuidade de queda da inflação, estancamento da evolução do endividamento e 
da inadimplência, além da continuidade de quedas nas taxas de juros. Tais expectativas são condicionantes diretas do poder de compra das 
famílias, do seu consumo e, por conseguinte, das receitas de vendas do próprio comércio varejista.
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 comércio varejista na Oregião de Marília deve 
perder R$ 93,7 milhões em 
2017, por conta dos feriados 
nacionais e pontes, segundo 
estimativas da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP). Esse 
montante é 14% maior do que 
o dado projetado em 2016, 
principalmente, pelo fato de 
que este ano haverá uma ponte 
a mais que no ano anterior e 
um destes feriados cairá em 
dia de semana. O feriado de 1º 
de maio, em 2016, foi 
celebrado no domingo e agora 
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será na segunda-feira.
O setor de supermercados deve perder cerca de R$ 47 milhões, crescimento de 11,4% 
em relação a 2016. Em contrapartida, o segmento de lojas de vestuário, tecidos e 
calçados deixará de faturar aproximadamente R$ 4,2 milhões, queda de 12,1% na 
comparação com o ano passado – único setor com variação negativa.
Já segmento de outras atividades deverá perder R$ 34 milhões, alta de 23,5% em 
relação ao ano passado. Também devem registrar perdas as lojas de móveis e decoração 
(R$ 1,1 milhão e crescimento de 9,3% na comparação com 2016) e as farmácias e 
perfumarias (R$ 7,3 milhões e alta de 11%). Nesses cálculos, foram desconsiderados 
feriados estaduais e municipais que também prejudicam, em média, a atividade 
comercial. 
Para os estabelecimentos que desejam abrir as portas nos feriados na tentativa de 
suavizar essas perdas, o Sincomercio Marília e a FecomercioSP alertam para os custos 
adicionais (100% para trabalhos em feriados adicionados de cerca de 37% de encargos) 
para a empresa, o que pode inviabilizar essa opção. Para as entidades, em nome da 
modernização das relações trabalhistas, seria oportuno que essa questão fosse 
debatida, pois o excesso de proteção por meio dessa elevação de custos acaba 
prejudicando tanto as empresas, que acabam optando por não abrir no feriado como os 
empregados, que reduzem seus rendimentos ao deixarem de obter as comissões sobre 
as vendas.

Impacto estadual
O comércio varejista do Estado de São Paulo deve perder R$ 3,8 bilhões em 2017, por 
conta dos feriados nacionais e pontes. Esse montante é 8,2% maior do que o dado 
projetado em 2016.
O setor de supermercados é o que deve contabilizar a maior perda, cerca de R$ 1,8 
bilhão, cifra 8,9% maior em relação a 2016. Estima-se que o segmento de lojas de 
móveis e decoração perderá cerca de R$ 58 milhões, queda de 8,1% na comparação 
com 2016, sendo o único setor com variação negativa.
Já o segmento de farmácias e perfumarias deixará de faturar cerca de R$ 421,7 milhões, 
representando a maior variação em relação a 2016, com crescimento de 16,8%. 
Também devem registrar perdas os setores de lojas de vestuário, tecidos e calçados (R$ 
381,8 milhões e 0,4% de crescimento em relação a 2016) e outras atividades (R$ 1,1 
bilhão e 7,7% de alta).
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 implantação da nova plataforma de Acobrança dos boletos bancários, que estava 
prevista para valer a partir de março, foi 
prorrogada e terá início a partir de julho.
Conforme divulgado pela Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), as instituições optaram 
por postergar a primeira onda de validações de 
boletos a fim de garantir que o sistema já esteja 
integrado e sendo alimentado pelas plataformas 
de todos os bancos.
Pelo novo modelo, boletos bancários que tenham 
passado da data de vencimento poderão ser pagos 
em qualquer banco. A medida será implantada de 
forma escalonada e começará com os boletos de 
valor igual ou acima de R$ 50 mil, a partir do dia 
10 de julho. Em dezembro de 2017, a mudança 
será estendida para boletos de qualquer valor, 
seguindo o cronograma divulgado pela Febraban.
A ação será possível devido a um novo sistema de 
liquidação e compensação para os boletos 
bancários criado pela federação em parceria com 
a rede bancária. O novo mecanismo deve reduzir 
as inconsistências de dados, evitar pagamento em 
duplicidade e permitir a identificação do CPF do 
pagador, facilitando o rastreamento de 
pagamentos e coibindo fraudes.
Segundo a Febraban, anualmente no Brasil são 
pagos cerca de 3,5 bilhões de boletos bancários de 
venda de produtos ou serviços. Todas as 
informações que obrigatoriamente devem constar 
no boleto (CPF ou CNPJ do emissor, data de 
vencimento, valor, nome e número do CPF ou 
CNPJ do pagador) vão continuar. 
O código de barras também permanece.
Quando o consumidor, seja pessoa física ou 
empresa, fizer o pagamento de um boleto 
vencido, haverá uma consulta ao novo sistema 
para checar as informações. Se os dados do boleto 
que estiver sendo pago coincidirem com aqueles 
que constam no sistema, a operação é validada. Se 
houver divergência de informações, o pagamento 
não será autorizado e o consumidor poderá fazer o 
pagamento exclusivamente no banco que emitiu a 
cobrança, uma vez que essa instituição terá 
condições de fazer as checagens necessárias.
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pesar da economia exibir alguns Asinais de recuperação, os 
empresários ainda sentem os 

efeitos da crise econômica. Aliado ao 
cenário ruim para investimentos, a falta 
de planejamento pode levar ao 
fechamento de uma empresa. Um 
levantamento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) revelou 
que seis em cada dez empresas abertas 
no Brasil são fechadas antes de 
completarem cinco anos. Para driblar as 
dificuldades, muitos empreendedores 
buscam maneiras cada vez mais 
criativas e inovadoras para se manterem 
no mercado.

Pense grande  -  Ter grandes 
aspirações, poderá dar a dimensão dos 
desafios que precisarão ser enfrentados 
para fazer com que o negócio tenha 
prosperidade. Afinal, os desafios 
continuarão sendo grandes se você optar 
por pensar pequeno.
No entanto, os empreendedores devem 
evitar estabelecer objetivos impossíveis 
em um primeiro momento. É importante 
lembrar que as metas mais difíceis serão 
alcançadas a longo prazo.

Cliente é a razão de tudo - O 
empreendedor só abre uma empresa 
p o r q u e ,  e m  a l g u m  m o m e n t o ,  
vislumbrou um potencial mercado ou 
cliente a ser atendido. Para vencer este 
desafio, é preciso oferecer excelência 
em seu produto ou serviço. É importante 
entender que, em muitos momentos, a 
relação cliente-fornecedor vai além dos 

esde que a Secretaria da Fazenda anunciou que Das Sefaz estaduais deixariam de atualizar o 
sistema emissor da NFe (nota fiscal eletrônica), as 
empresas precisam buscar outras opções para emitir 
suas notas fiscais eletrônicas. A própria Secretaria 
recomenda o uso de alternativas para gerar notas, já 
que o programa não registra mais mudanças de regras 
na validação de NFe. Isso gerou uma corrida por parte 
dos empreendedores e muitos ainda ficam com 
dúvidas sobre o que buscar em um emissor. 
Pensando nisso, a Sage, fornece para pequenas, 
médias empresas, companhias de middle Market e 
contadores uma variedade de serviços e softwares 
para gestão empresarial que são fáceis de usar, seguros 
e eficientes, como forma de ajudar os empreendedores 
desde contabilidade, recursos humanos e folha de 
pagamento a planejamento dos recursos da empresa, 
gerenciamento de relacionamentos com clientes e 
pagamentos.
Graças a uma parceria com o Sincomercio Marília, a 
Sage, oferece aos associados benefícios especiais 
parra contratação desse serviço. Com um processo 
totalmente na plataforma online, evitando que seja 
instalado qualquer programa, o emissor Sage One, 
oferece uma série de recursos como o envio das NFe 
para o Google Drive e para o contador, bem como o 
armazenamento das Notas por um prazo de cinco 
anos, o que garante mais segurança para as empresas.
Os associados também recebem orientação e suporte 
contínuos por meio de uma rede global de 
especialistas que prestam assistência para a resolução 
de problemas nos negócios, dando a eles a confiança 
necessária para conquistar seus objetivos.
Fundada em 1981, a Sage entrou na Bolsa de Valores 
de Londres em 1989 e em 1999 na FTSE 100, índice 
das cem empresas listadas na Bolsa de Londres com o 
maior valor de mercado. A Sage tem milhões de 
clientes e cerca de 13 mil colaboradores em 23 países, 
incluindo Reino Unido e Irlanda, Europa Continental, 
América do Norte, África do Sul, Austrália, Ásia e 
Brasil. A Sage chegou ao Brasil em 2012 com a 
aquisição das empresas IOB, Folhamatic, EBS e 
Cenize, além de já atuar no país com a operação da 
SageXRT desde 2007.
Mais informações sobre a parceria e benefícios podem 
ser obtidas no endereço: www.sage.com.br

aspectos puramente comerciais e passa 
para uma ideia  de parceria  e  
identificação.

Dividir para conquistar - O tempo é 
o principal limitador do crescimento. 
Não há obstáculo impossível de ser 
transposto, exceto o tempo. Por isso, ter 
mais pessoas para compartilhar tarefas e 
multiplicar o tempo pode ser uma boa 
saída. Além de ir atrás de profissionais 
qualificados para ajudar no crescimento 
da companhia, a possibilidade de ter 
novos sócios não pode ser descartada.

Pense de forma perene – Isso não 
significa imaginar que o negócio vai 
existir por toda a eternidade. No entanto, 
ter uma visão de longo prazo é 
importante para que as decisões não 
sejam baseadas única e exclusivamente 
em resultados imediatos. Avaliar o 
impacto que as ações do presente terão 
sobre o futuro pode fazer diferença. 
Análises desse tipo podem, inclusive, 
indicar se vale a pena continuar o 
negócio ou não.

Planejamento - O planejamento não é 
garantia de sucesso, mas a falta dele é 
garantia de fracasso. Para adotar as dicas 
anteriores, é preciso se organizar. 
Planejamento para estabelecer metas, 
para encontrar novos colaboradores, 
para definir estratégias. No entanto, esse 
planejamento deve ser feito de forma 
criteriosa e possuir alguma utilidade, 
não ser feito apenas porque consta nos 
manuais de administração.
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á começou o prazo para a entrega da declaração da JRelação Anual de Informações Sociais (RAIS), 
referente a 2016. Até o dia 17 de março, todas as 
pessoas jurídicas com CNPJ ativo na Receita Federal 
no ano passado, com ou sem empregados, dos setores 
público ou privado, e todos os estabelecimentos com 
Cadastro de Empresa Individual (CEI) que possuem 
funcionários, devem entregar a declaração.
Seguem informações relevantes, para auxiliar as 
empresas nessa questão:

A Rais ainda serve para estabelecer parâ-
metros?
Esse é um dos bancos de dados mais utilizados em 
todo o País. O acesso constante às suas informações é 
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feito não só pelos órgãos do poder público federal, estadual e municipal, mas também por sindicatos, patronais e de trabalhadores, consultores 
de economia.
Essa utilização se deve à abrangência e à riqueza dessa fonte de informação, cujos dados do mercado de trabalho possuem cobertura nacional e 
elevado nível de desagregação espacial e setorial.

Obrigação do preenchimento 
É importante que o empresário perceba que o tempo gasto com a declaração da Rais reverte-se em retornos ao seu negócio. Na medida em que 
a Declaração viabiliza o recebimento do abono salarial aos seus empregados, o envio da Rais ao Ministério do Trabalho torna-se um estímulo 
ao quadro de pessoal da empresa, pela perspectiva de auferir esse benefício.

Qual o tempo médio que se perde para o preenchimento? 
O tempo de preenchimento irá depender do tamanho da empresa. Se a empresa não possuir nenhum empregado, a declaração pode ser feita 
diretamente pela internet, apenas informando os dados do empregador, o que não demora mais do que 10 minutos.
As empresas que possuem empregados devem baixar o programa denominado GDRAIS, por meio do qual lançará os dados do 
estabelecimento e de cada trabalhador. Empresas com muitos empregados podem recorrer à funcionalidade de importação dos dados da folha 
de pagamentos, desde que tenha adaptado o layout da folha ao layout do GDRAIS. 

Como deve proceder o empregador que queira apresentar a Rais este ano, mas não o fez em anos anteriores, ou ainda para quem 
abriu empresa em 2016?
Declarações de anos anteriores são todas feitas por meio de programa específico, o GDRAIS genérico, que está disponível no site da Rais 
(www.rais.gov.br).

Procedimentos 
  Para a pessoa jurídica que possui até 10 dez empregados, inclusive, não há obrigatoriedade do uso de certificado digital para envio da   
Declaração;
  Para estabelecimento que não possui empregado, a declaração é feita diretamente no formulário da internet, declaração conhecida 
como Rais negativa;
 Para a categoria do Microempreendedor Individual – MEI, que possui um empregado, a declaração é obrigatória e, para o MEI que 
não possui empregado, a declaração é optativa.

Qual a orientação para o microempresário que tem CNPJ, mas não possui empregados?
Deve utilizar o programa denominado Rais negativa, disponível no site da Rais, cujo preenchimento é online e envolve apenas os dados do 
empregador.

Para o empregador doméstico é necessário o preenchimento da Rais, ainda que ele tenha apenas um empregado?
O empregador doméstico não está obrigado a declarar a Rais, uma vez que essa obrigatoriedade abrange apenas pessoas jurídicas (CNPJ / 
CEI)

Quais os custos para o empregador, ao fazer a apresentação da Rais?
Toda a interface com o site da Rais é de natureza gratuita, desde o download do programa, passando pela declaração online, até o envio e 
recepção dos arquivos.

No caso de quem apresentou a Rais por engano, omitiu dados ou passou informações incorretas, tem como retificar a declaração? 
Para retificar a declaração do ano de 2016 utiliza-se o mesmo programa da declaração original, sinalizando, no ato da gravação, que se trata de 
declaração retificadora. A lógica é a mesma da declaração do Imposto de Renda.

Multas 
Caso a declaração não seja entregue, o empregador está sujeito a uma multa que varia de R$ 425,64 e R$ 42.641,00. Esses valores variam 
conforme o tempo de atraso e o número de funcionários. A multa por atraso é calculada como percentual do valor máximo, fixado em R$ 
42.641,00 conforme a faixa de número de empregados, indo de 0% a 4%, na faixa de até 25 empregados; até 20%, na faixa de mais de 500 
empregados. Além desse valor, aplica-se um adicional de R$ 106,40, para cada bimestre de atraso e outros R$ 26,60 para cada trabalhador que 
deixou de ser declarado dentro do prazo.
A multa cabe apresentação de defesa junto às unidades regionais do Ministério do Trabalho no prazo de 10 dias. Indeferida a defesa, a empresa 
tem a opção de recorrer em segunda instância, por meio de recurso a ser analisado pela Coordenação Geral de Multas e Recursos do Ministério 
do Trabalhão, em Brasília, a qual dará decisão definitiva na esfera administrativa.

Mais informações e o manual de Orientação estão disponíveis no endereço: http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf


