
EMPRESÁRIO,
QUER UM GRANDE
NEGÓCIO PRO
SEU BOLSO?

TÁ NA MÃO!
Faça já o Cartão do Empresário



CARTÃO DO EMPRESÁRIO.
APROVEITE VANTAGENS 
EXCLUSIVAS.

O Cartão do Empresário foi criado para 
dar acesso aos serviços, atividades e 
produtos do Sistema Fecomércio a todos 
os empresários do comércio de bens, 
serviços e turismo. Independente do 
tamanho da sua empresa, mesmo sendo 
um Microempreendedor Individual (MEI), 
você e seus dependentes podem ganhar 
benefícios e vantagens exclusivas.



Desconto na aquisição
de Certificação Digital;

Desconto nas Instituições
de Ensino Superior conveniadas;

Condições diferenciadas
para compra de carro zero km;

Condições especiais para contratação
de Telefonia Móvel;

Condições especiais para contratação
de Planos de Saúde;

Desconto nas compras
de equipamentos fiscais;

Cartão corporativo com benefícios;

Soluções financeiras.

Cursos profissionalizantes vigentes*;

Consultorias empresariais;

Cursos In Company.

*Os descontos não se aplicam aos cursos técnicos, EAD, 
pós-graduação, especializações técnicas, cursos especiais
e promocionais.

CONFIRA
OS BENEFÍCIOS:

FECOMÉRCIO

SENAC
Descontos de até 20% em:



Clínicas com cuidados terapêuticos, 
fisioterapia, nutrição, estética,
odontologia, entre outros;

Restaurantes com refeições de qualidade;

Descontos em espetáculos musicais;

Viagens e excursões para diversos destinos 
nacionais com tarifas especiais;

Mais de 15 atividades esportivas
e desportivas;

Escolas de ensino regular, educação 
infantil, fundamental e idiomas;

Descontos em hospedagem no Sesc 
Iparana Hotel Ecológico;

Acesso a 12 bibliotecas no Ceará,
com mais de 116 mil títulos;

Descontos em cursos, seminários
e oficinas.

SESC
Acesso e condições
diferenciadas em serviços:



SOBRE O SISTEMA 
FECOMÉRCIO:

Criado e mantido pelos
empresários do comércio
de bens, serviços e turismo,
o Sistema Fecomércio
atua em todo o Ceará.
Ao longo dos seus
70 anos, tem
desenvolvido soluções
diferenciadas capazes
de contribuir com o
crescimento e a
sustentabilidade
das empresas e
o fortalecimento
do comércio.

CONHEÇA AS INSTITUIÇÕES 
DO SISTEMA FECOMÉRCIO:

FECOMÉRCIO

A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo - Fecomércio 
representa e defende o setor nas esferas 
legislativas, além de oferecer um leque
de produtos em parceria com empresas 
de serviços, trazendo benefícios
e economia para os empresários
do comércio.
Saiba mais: www.fecomercio-ce.com.br

SESC

O Serviço Social do Comércio - Sesc 
desenvolve uma programação intensa 
nas áreas de educação, saúde, cultura, 
lazer e promoção social, com o objetivo 
de promover o bem-estar e a qualidade 
de vida dos trabalhadores do comércio, 
empresários e população em geral.
Saiba mais: www.sesc-ce.com.br

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - Senac é a maior escola de 
educação profissional do Brasil. Educa 
para o trabalho no comércio de bens, 
serviços e turismo através de cursos de 
qualificação, aperfeiçoamento, técnicos, 
idiomas e EAD (livres, técnicos, graduação, 
pós-graduação e especializações). 
Saiba mais: www.ce.senac.br

IPDC

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento
do Ceará – IPDC fornece informações e 
dados estatísticos confiáveis que auxiliam 
nas ações de planejamento das empresas 
do comércio. O Instituto realiza pesquisas 
de viés econômico, como tendências 
de mercado e de consumo, e também 
desenvolve pesquisas temáticas e sob 
encomenda.
Saiba mais: www.fecomercio-ce.com.br/ipdc



PERGUNTAS FREQUENTES
 
QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA ADERIR AO 
CARTÃO DO EMPRESÁRIO?

O empresário tem duas formas 
de adquirir o seu cartão:

On-line: Pelo site: 
www.fecomercio-ce.com.br/cartao-do-empresario

Presencial: Apresentar CNPJ, documento 
de identidade, CPF, comprovante
de endereço, auto-declaração fornecida
no local e comprovante de pagamento
da contribuição.

QUEM SÃO OS DEPENDENTES
QUE PODEM TER ACESSO AOS
SERVIÇOS E ATIVIDADES DO SESC?

O cônjuge;

O(a) companheiro(a) não sendo
o beneficiário titular civilmente casado:
será considerado como seu dependente     
a pessoa com quem vive em união 
estável independente do sexo, desde
que comprovada essa união;

O(a) viúvo(a) de união civil ou união   
consensual;

Os filhos e os enteados de união civil
ou de união consensual, menores
de 21 anos ou estudantes até 24 anos, 
desde que solteiros e economicamente  
dependentes do beneficiário titular;

Os órfãos do beneficiário titular
menores de 21 anos ou estudantes
até 24 anos, desde que solteiros
e economicamente dependentes;

Os menores sob guarda;

Os filhos e enteados do beneficiário
titular, deficientes de qualquer condição;

Os pais, ou padrastos e madrastas, 
do beneficiário titular;

Os avós e avôs;

Os netos menores de 21 anos
ou estudantes até 24 anos.

O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
(MEI) PODE FAZER O CARTÃO?

Sim. Para aproveitar todos os benefícios 
do Cartão do Empresário, basta o 
Microempreendedor Individual (MEI) 
ter um CNPJ.



QUEM SÃO OS DEPENDENTES
QUE PODEM TER DESCONTOS
DE ATÉ 20% NOS CURSOS
E CONSULTORIAS DO  SENAC*? 

Cônjuge ou companheiro (a);

Filhos ou enteados menores de 21 anos, 
solteiros e sem atividade remunerada;

Filhos ou enteados maiores de 21 anos
e menores de 25 anos, solteiros, sem   
atividade remunerada e que estejam  
regularmente matriculados em curso
de graduação em estabelecimento de  
ensino superior oficial ou reconhecido;

Menores que, por determinação judicial,  
estejam sob tutela do beneficiário titular,  
ou que estejam sob guarda concedida  
em processo judicial de adoção
em favor deste e se encontrem
sob a sua dependência e sustento.

*Desconto de 20% para pagamento à vista
  e 15% para pagamento a prazo. Os descontos
  não se aplicam aos cursos técnicos, EAD, 
  pós-graduação, especializações técnicas, 
  cursos especiais e promocionais.

O CARTÃO É GRATUITO?

Para ter acesso a todos os benefícios,
o empresário deverá realizar o pagamento 
da taxa anual de adesão com o valor
de R$ 215,00 e para seus dependentes
a taxa anual de R$ 12,10, por dependente.

QUAL A VALIDADE DO CARTÃO?

12 meses a contar da data de habilitação, 
após validação dos documentos pela 
Fecomércio.

QUAIS OS TELEFONES
PARA CONTATO?

Sede Fecomércio: (85) 3270.4254 

Call Center: 0800.275.5250
                    (85) 3462.6350



ONDE POSSO FAZER MEU CARTÃO?

O empresário, além de todos os benefícios, 
poderá fazer seu cartão sem burocracia 
através do site:
www.fecomercio-ce.com.br

Caso queira realizar sua habilitação em um local físico, 
seguem abaixo os endereços:

SEDE FECOMÉRCIO 
Rua Pereira Filgueiras, 1070 – Aldeota
Tel.: (85) 3270.4254

UNIDADES COM ATENDIMENTO 
UNIFICADO SESC E SENAC

FORTALEZA
Av. Tristão Gonçalves, 1245 – Centro
Rua Clarindo de Queiroz, 1740 – Centro
Rua 24 de Maio, 692 - Centro
Rua Tibúrcio Cavalcante, 1750 - Aldeota 

JUAZEIRO DO NORTE
Rua da Matriz, 227 – Centro
Rua São Luís, s/n - São Miguel
Rua Vicente Patu, 782 - Franciscano

CRATO
Rua André Cartaxo, 443 - São Miguel
Praça da Sé, 596 – Centro

IGUATU
Rua 13 de Maio, 1130 - Centro
Rua 13 de Maio, 1134 - Centro

SOBRAL
Boulevard João Barbosa, 902 - Centro
Rua Dr. João do Monte, 980 - Centro



www.fecomercio-ce.com.br/cartao-do-empresario


