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esmo com o desempenho econômico Me a confiança dos brasileiros ter 
aumentado no país,  a instabilidade 
econômica ainda preocupa os empresários 
que precisam honrar gastos essenciais como 
o pagamento de seus fornecedores, salários e 
encargos sociais. O resultado é a perda real 
do poder aquisitivo e sérios problemas para a 
cadeia produtiva nacional.
Com base nessa realidade, o Sincomercio 
Marília orienta os trabalhadores do comércio 
varejista a não aderir a paralisação prevista 
para o dia 28 de abril. Greve Geral visa 
manifestar de forma contrária as reformas da 
Previdência e trabalhista.
A situação se torna ainda mais preocupante 
com o significativo número de feriados 
nacionais e pontes. Recente pesquisa 
realizada pelo Sincomercio Marília com a 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP), apontou que o varejo na região de Marília deve perder R$ 93,7 milhões em 2017, por conta dessas datas.
Mesmo considerando essa, uma manifestação em prol dos direitos dos trabalhadores, o presidente do Sincomercio Marília, Pedro Pavão vê 
como irracional paralisar o País “Vejo como irresponsável que o representante dos comerciários os instigue a faltar em seus empregos em um 
momento tão delicado. Isso irá afetar drasticamente a economia de nossa cidade e poderá refletir de forma negativa em seus empregos, já que, 
sem renda, as empresas podem ter que reduzir seu quadro empregatício”, alerta.
Pavão orienta que comerciários encontrem outras formas de se manifestar contra a votação desses projetos “Acredito que de uma forma 
organizada e pacífica, a população pode obter resultados muito mais satisfatórios do que parando o país como sugerido pelos movimentos 
sindicais. Esse momento exige cautela e não podemos arriscar prejudicar ainda mais a crise econômica e social que estamos enfrentando”, 
finaliza.
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m janeiro, o comércio varejista na região de EMarília atingiu o faturamento real de R$ 1,1 
bilhão, crescimento de 13,4% na comparação com o 
mesmo mês de 2016 – o melhor desempenho do 
Estado de São Paulo. No acumulado dos últimos 12 
meses, houve alta de 6,4% nas vendas. 
Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Comércio 
Varejista no Estado de São Paulo (PCCV), realizada 
mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), com base em informações da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-
SP).
Das nove atividades pesquisadas, sete apresentaram 
crescimento em relação a janeiro de 2016 com 
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destaque para os setores de concessionárias de veículos (40,7%), outras atividades (13,3%) e supermercados (10,7%), que juntos, 
contribuíram com 10,5 pontos porcentuais (p.p.) para o resultado geral.
Em contrapartida, os segmentos de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos (-3,4%) e materiais de construção (-3,3%) foram os 
únicos a apresentar recuos no faturamento em janeiro, e em conjunto, impactaram negativamente com 0,4 p.p. para o desempenho geral do 
varejo.
Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília pondera que o momento econômico ainda exige cautela “Atribuímos esse crescimento às 
vendas para o período de festas natalinas onde o consumo tende a ser mais alto. Devido a atual situação econômica e política que estamos 
enfrentando, é cedo para comemorarmos já que o momento exige do varejo equilíbrio e serenidade”, ressalta.

Desempenho estadual
Após um 2016 difícil, no qual o comércio varejista do Estado de São Paulo basicamente não avançou, os dados do setor em janeiro mostram 
aumento expressivo das vendas no Estado e apontam claramente para o início de um ciclo de crescimento em 2017. No primeiro mês do ano, o 
varejo paulista registrou faturamento real de R$ 48,4 bilhões, alta de 4,2% na comparação com janeiro de 2016, cerca de R$ 2 bilhões acima do 
valor apurado no ano passado. Foi o quarto melhor resultado para o mês de janeiro desde o início da série histórica, em 2008. No acumulado 
dos últimos 12 meses, o setor apresentou alta de 0,8%.
Entre as 16 regiões analisadas pela Federação, apenas Osasco (-10,3%), Bauru (-4%) e Guarulhos (-1,6%) registraram queda no faturamento 
em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2016. Os melhores desempenhos foram observados nas regiões de Marília (13,4%), 
Araraquara (12,8%) e Ribeirão Preto (11,4%).
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oje  o  mercado de Htrabalho está mais com-
petitivo do que nunca e se 
destacar não é uma tarefa fácil 
e exige qualificação. Para 
isso, é muito importante a 
busca do conhecimento e, a 
escolha mais inteligente é 
optar por cursos de espe-
cialização no setor que se 
deseja atuar.
Com esse foco, o Sincomercio 
Marília em parceria com o 
Serviço Nacional de Apren-
d izagem Comerc ia l  de  
Marília (SENAC), inicia o 
curso profissionalizante de 
'Operador de Supermercados'.
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Durante o curso, que é gratuito, os alunos irão desenvolver competências para executar 
operações nos diversos setores do supermercado, realizando atividades de exposição e 
reposição de mercadorias; organização de estoques; empacotamento e caixa, 
utilizando técnicas específicas que promovam a satisfação para clientes, bem como o 
aumento de vendas.
Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília destaca a parceria significativa na 
realização desse curso “A urgente necessidade de preparar os profissionais para se 
destacar no mercado de trabalho, vem de encontro a esse diferencial oferecido em 
parceria com uma entidade tão conceituada quanto o SENAC. Dessa forma, 
poderemos contribuir de forma muito positiva, oferecendo profissionais capacitados 
para esse setor, responsável pela contratação de mais de 500 mil pessoas anualmente 
em todo o estado”, ressalta.

Serviço
Curso 'Operador de Supermercados'
Período: 10 de abril a 23 de junho
Carga Horária: 220 horas
Local: SENAC Marília - Rua Paraíba, 125
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s recursos oriundos das contas inativas do Fundo Ode Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
liberados pelo governo no início deste ano, poderão 
acrescentar até 1,4% ao faturamento do comércio 
varejista da região de Marília, em 2017. É o que 
aponta a projeção inédita realizada pelo Sincomercio 
Marília com a Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). 
Ao avaliar a participação de cada estado no total de 
rendimentos e remunerações pagas no Brasil, 
verifica-se que o Estado de São Paulo é responsável 
por 32,7% do total. Com a premissa de que a 
distribuição dos recursos das contas inativas do FGTS 
siga esse padrão, dos R$ 45 bilhões disponibilizados 
para saque estima-se que R$ 14,7 bilhões serão 
injetados na economia paulista. 
As entidades projetam que cerca de 1,2% ou R$ 175,5 
milhões esteja concentrado nos municípios que 
integram a região de Marília. Considerando que o 
comércio varejista da região faturou R$ 12,5 bilhões 
em 2016, esse montante poderia alavancar em até 
1,4% as vendas do setor este ano. Esse é o menor 
efeito potencial dos recursos do FGTS sobre o varejo, 
entre as dezesseis regiões analisadas. 
Ainda que nem todo o dinheiro seja destinado para o 
consumo, o varejo pode se beneficiar no médio e 
longo prazo já que se o consumidor optar por quitar 
dívidas ou aplicar, tais recursos entrarão no mercado 
financeiro elevando a capacidade bancária de 
conceder empréstimos. Além disso, os consumidores 
endividados ou inadimplentes poderão reequilibrar 
seu orçamento doméstico, limpar o nome e se tornar 
novamente elegíveis a novos crediários, em condições 
mais vantajosas.
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s receitas Estadual e Federal Aestão cada vez mais infor-
m a t i z a d a s ,  e  d e t é m  d e  

tecnologia de alta qualidade para fazer o 
cruzamento das informações dos 
contribuintes.
Os contribuintes por estes motivos 
vivem com a insegurança de saber que a 
qualquer momento poderão ser 
notificados, caso existam divergências 
entre suas informações declaradas.
Na era atual, os empresários sempre 
visam pagar menos impostos, e as 
maneiras usadas no passado para 
sonegação, por meio de emissão de notas 
fiscais, não funcionam mais hoje em dia.
A primeira coisa que o empresário tem 
de fazer é esquecer essas ideias de 
maquiar as notas. Esqueça a evasão 
fiscal, o Fisco está cada ver mais 
preparado para lidar com isso, e como é 
ele quem dita às regras, a empresa 
sempre levará a pior.
A solução é focar no gerenciamento 
tributário para redução de impostos, que 
é uma maneira legal de se fazer isso.
Uma forma muito importante de 
gerenciamento fiscal ou tributário, 
utilizado hoje, é a conferência das 
informações enviadas ao Fisco. Esse 
gerenciamento  garante  que  as  
informações enviadas sejam confiáveis 
e impedem que a empresa venha a ser 
autuada no cruzamento de informações 
entre declarações, o que muitas vezes 
ocorre por meros erros mesmo.
Primeiramente verifique se no envio do 
SPED fiscal e contribuição da sua 

 sistema que vai tornar mais seguro e fácil o Opagamento de boletos bancários começa a operar 
no próximo 10 de julho. 
Entre os benefícios da Nova Plataforma de Cobrança 
estão a redução de fraudes; possibilidade de quitar 
contas vencidas em qualquer banco e a garantia de 
recebimento. Com isso, sempre que um consumidor 
for pagar uma conta, o sistema vai checar se os dados 
do boleto apresentado conferem com aqueles 
apresentados pelo banco. Assim, será possível, por 
exemplo, identificar e bloquear o pagamento de 
boletos fraudulentos, que movimentaram R$ 400 
milhões só em 2016.
O novo sistema também vai evitar que o mesmo boleto 
seja pago duas vezes e vai calcular os encargos dos 
boletos atrasados, permitindo que os consumidores 
quitem os débitos em qualquer plataforma de 
pagamento, inclusive na internet. Além disso, a nova 
plataforma irá permitir a identificação do CPF do 
pagador, facilitando o rastreamento de pagamentos e 
redução das fraudes, fonte de preocupação 
permanente para todo o sistema bancário.
Em função do grande número de boletos em 
circulação no Brasil – por ano, cerca de 3,5 bilhões de 
documentos emitidos – a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), explica que a validação por meio 
da Nova Plataforma de Cobrança será realizada em 
etapas. 
Dessa forma, a partir de julho, os boletos de valor 
acima de R$ 50 mil passarão a ser validados nessa 
Plataforma e, ao longo dos meses seguintes, o valor 
dos boletos vai diminuindo até o término da 
implantação, cujo prazo segue inalterado: dezembro 
de 2017, conforme cronograma abaixo:

 Boletos acima de R$ 50.000 - 10/07/ 2017
Boletos entre R$ 49.999,99 e 2.000,00 - 11/09/ 2017
 Boletos entre R$ 1.999,99 e 500,00 - 09/10/2017
 Boletos entre R$ 499,99 e 200,00 - 13/11/2017
 Boletos abaixo de R$ 200,00 - 11/12/2017

Mais informações a respeito da Nova Plataforma de 
Cobrança estão disponíveis no endereço: 
https://portal.febraban.org.br/

empresa constam todas as notas fiscais 
emitidas e recebidas pela mesma.
N ã o  d e i x e  n o t a s  d e  f o r a ,  e  
principalmente, cuidado quando 
informar uma nota no EFD ICMS/IPI e 
não informar no EFD Contribuições, 
pode ser que a nota que está sendo 
deixada de fora não deveria, e isso 
poderá gerar problemas futuros.
Cuide de todos os modelos de notas, 
NFe, NFCe, CFe, CTe entre outras. As 
empresas às vezes só se preocupam mais 
com um modelo de nota do que outro, e 
isso também poderá ser um problema, 
pois a receita saberá a nota que está 
faltando e a sua empresa seja ela do 
modelo que for,  terá que dar  
esclarecimento por isso.
Conf i ra  os  va lores  das  no tas  
escrituradas, não informe valores 
diferentes em uma mesma nota nas 
declarações. O valor da receita é um só, 
mesmo que a base de cálculo por 
imposto seja diferente.
Mas em torno de toda essa conferência 
existe um grande problema, que é o 
tempo despendido para realizar todo 
esse procedimento. Realmente não há 
tempo hábil tanto nas empresas como 
nas contabilidades para executar esses 
procedimentos.
Então nestes casos a melhor solução é 
procurar um sistema de auditoria de 
arquivos, esses sistemas fazem o 
cruzamento rapidamente e lhe informam 
o que está errado em cada arquivo, e 
quais dados estão inconsistentes, de 
forma rápida e segura.

 faturamento real do comércio eletrônico na Oregião de Marília atingiu R$ 257,5 milhões em 
2016, queda de 23,3% em relação ao ano anterior, o 
pior desempenho entre as dezesseis regiões 
analisadas. Os dados são da pesquisa da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP), realizada por meio do 
seu Conselho de Comércio Eletrônico, em parceria 
com a Ebit.
Em 2016 foram registrados 620 mil pedidos no 
comércio eletrônico da região, queda de 16,6% na 
comparação com 2015 (744 mil), com tíquete médio 
de R$ 415,17 ante R$ 451,59 observados em 2015. Já 
a participação do e-commerce no faturamento do 
varejo geral foi de 2,1% em 2016.
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Ainda de acordo com a pesquisa, no quarto trimestre de 2016 o comércio eletrônico faturou R$ 73,0 milhões na região de Marília, retração de 
30,3% em relação ao mesmo período de 2015, o pior desempenho do Estado de São Paulo.
O tíquete médio (faturamento por pedido) também caiu, 21,8% ao passar de R$ 497,11 no quarto trimestre de 2015 para R$ 388,75 no mesmo 
período de 2016. Já a participação do e-commerce no faturamento do varejo geral caiu 1,1 p.p. (a maior taxa entre as regiões pesquisadas) ao 
passar de 3,2% para 2,1%.
Para Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília “Esse desempenho para o faturamento do comércio eletrônico pode ser explicado, pelo 
fato de muitas das atividades que mais estão sofrendo com a crise como vestuário; calçados; eletrodomésticos e eletrônicos, serem as com 
maior participação no varejo eletrônico”, ressalta.

Região de Marília
Álvaro De Carvalho, Alvinlândia, Arco-Íris, Assis, Bastos, Bernardino De Campos, Borá, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Canitar, 
Chavantes, Cruzália, Echaporã, Espírito Santo Do Turvo, Fartura, Fernão, Florínea, Gália, Garça, Herculândia, Iacri, Ibirarema, Ipaussu, Júlio 
Mesquita, Lupércio, Lutécia, Manduri, Maracaí, Marília, Ocauçu, Óleo, Oriente, Oscar Bressane, Ourinhos, Palmital, Paraguaçu Paulista, 
Pedrinhas Paulista, Piraju, Platina, Pompéia, Quatá, Queiroz, Quintana, Ribeirão Do Sul, Salto Grande, Santa Cruz Do Rio Pardo, São Pedro 
Do Turvo, Sarutaia, Taguaí, Tarumã, Tejupa, Timburi, Tupã, Vera Cruz.

á parou para pensar que estamos no Século XXI Jmas, muitas vezes, agimos como se ainda 
estivéssemos no Século passado? Os resquícios da 
Revolução Industrial ainda influenciam em nossa 
forma de agir e trabalhar. É extremamente importante 
que possamos ser entendidos como profissionais com 
infinitas competências para aprender a lidar com 
diversos problemas que podem surgir por aí, e não 
mais como simples ferramentas de um processo; 
processos esses que, apesar de terem similaridade 
com os do passado, se fazem presentes na nossa nova 
realidade.
Para tanto, são necessários conhecimentos técnicos e 
p r á t i c o s  q u e  c e r t a m e n t e  v ã o  a j u d a r  n o 
desenvolvimento e aplicação resoluções para os 
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desafios do dia-a-dia, tanto pessoal quanto profissionalmente. Parece desafiador ler tudo isso, não é? Mas essa é a nossa vida. Muitos falam 
sobre a “receita do sucesso”; a verdade é que não há receita pronta, mas há quem possa fazer o “bolo” com maestria, aplicando ferramentas 
simples e eficazes nas diversas situações que o mercado nos cobra diariamente.
Para isso listamos as competências essenciais para que os empreendedores possam transformar dificuldades em oportunidades de 
crescimento:

1 – Organização: Um grande profissional precisa estar sempre organizado para não deixar que sua vida vire um caos. A organização diz 
respeito não só da ciência de ter uma agenda e um local de trabalho bem arrumados, mas também engloba a organização mental, muito 
importante para qualquer pessoa que deseja uma vida saudável em amplos aspectos.

2 - Senso crítico: É de grande valia ter discernimento na vida corrida que nos persegue. Saber diferenciar o inovador do mirabolante e ter o 
senso crítico para saber quando parar ou mudar alguma atitude ou projeto é extremamente valioso.

3 – Comunicabilidade: Saber se expressar de forma clara e objetiva nunca é demais. A comunicabilidade é capaz de abrir um leque incrível de 
oportunidades, trocas de experiências e novas ideias, esclarecimentos e consolidar um bom networking.

4 – Interação: Conhecer e interagir com as pessoas a sua volta, seja na vida profissional ou pessoal, é muito saudável. A interação muitas vezes 
diz respeito ao interesse e a vontade de sempre enriquecer relacionamentos.

5 – Cidadania: Esse ponto quer dizer respeito; respeitar ao próximo e a si mesmo. Trabalhando em parceria com a empatia, a humildade e a 
solidariedade, o cidadão se torna uma pessoa capaz de expandir e passar adiante seus valores e pensamentos.

6 – Aplicabilidade: É de extrema importância saber onde e quando aplicar determinadas ideias, conhecimentos e experiências. Não adianta 
ter a receita do bolo sem saber fazê-lo; a aplicabilidade trará discernimento em fazer tudo que precisa ser feito no momento e em condições 
corretas.

7 – Flexibilidade: Ser flexível é estar disposto a transformar situações ruins em novas oportunidades. Ter tempo para se divertir e saber separar 
a atenção necessária às diferentes situações da vida cotidiana, sem precisar levar nada ao “extremo”.

8 – Inovação: No mundo em que vivemos, não podemos estar no patamar do “mais do mesmo”. Ser capaz de inovar, em qualquer aspecto, 
significa estar aberto ao mundo que vivemos hoje, compreendendo-o e estudando-o sempre, sem perder as oportunidades apresentadas à nossa 
frente a todo momento.
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través da contabilidade, a empresa sabe o valor de seus ativos, passivos, receitas, Acustos e despesas, a rentabilidade e lucratividade do negócio, produtividade da 
mão de obra e através disso, pode realizar um bom planejamento tributário.
Com as informações corretas, coletadas por essas áreas, através de notas fiscais, 
extratos bancários e relatórios financeiros, é possível gerar relatórios ou 
demonstrativos que possibilitem a tomada de decisão por parte dos gestores, que 
analisa onde há mais gastos, podendo diminuir alguma despesa ou fazer novos 
investimentos. Aqui também, é importante o papel da contabilidade, pois a maior parte 
de seus relatórios são técnicos, o que dificulta o entendimento dos gestores, nesse caso 
a contabilidade tem papel fundamental, o de auxiliar a alta direção no entendimento e 
no rumo do processo decisório.
A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. 
Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, 
registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de comunicados, que 
contribuem sobremaneira para a tomada de decisões e o empresário, seja ele pequeno, 
médio ou grande, tem que procurar na contabilidade uma fonte de informações úteis 
para uma melhor gestão de sua empresa.
No mês em que se comemora o dia do contabilista, o Sincomercio Marília parabeniza 
esses profissionais tão imprescindíveis para a saúde financeira das empresas.
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m janeiro, o comércio varejista na região de EMarília eliminou 277 postos de trabalho, 
resultado de 1.588 admissões contra 1.865 
desligamentos. No acumulado em 12 meses, foram 
extintos 1.439 empregos com carteira assinada, o que 
representa um recuo de 3% do estoque total na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior. O 
varejo da região encerrou o mês com 47.082 
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 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 (0,1%) 
apresentou crescimento no estoque total de 
empregados em janeiro na comparação com o mesmo 
mês de 2016. Já as maiores retrações foram 
observadas nas atividades de lojas de móveis e 
decoração (-7,4%), concessionárias de veículos (-
7,2%) e materiais de construção (-4,8%).
Segundo Pedro Pavão, presidente do Sincomercio 
Marília, o cenário do emprego no varejo continua se 
agravando “Esse desempenho é reflexo direto da 
retração no consumo das famílias e o aumento dos 
custos operacionais para os empresários. O brasileiro 
vem buscando quitar suas dívidas e com isso deixa de 
investir, o que representa um retrocesso em nossa 
economia”, destaca.
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