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Vivemos uma época em que as mudanças chegam com muita 
velocidade. Nessa conjuntura, a Fecomércio, juntamente com o
SEBRAE, disponibiliza ao mercado o Guia de Orientação Empresarial,
produto que se dispõe a contribuir com o processo de gestão das
mais de 150 mil empresas do comércio de bens, serviços e turismo
do estado do Ceará.

Atuar no mercado, competir, vender, lucrar não são tarefas fáceis de
executar. Por isso, é muito importante buscar o conhecimento e o
desenvolvimento constante: esse é um desafio que todo empresário
precisa enfrentar diariamente.

A gestão empresarial na atualidade requer a introdução de algo
novo ou a modificação de antigas fórmulas, para alcançar resultados
positivos e conseguir melhorar tanto a capacidade da empresa
quanto o convívio humano e as relações dentro dela.

Uma empresa bem desenvolvida e competitiva deve ter como
característica a inovação empresarial para ter a possibilidade de criar

Bem-vindos ao Guia de
Orientação Empresarial
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novos mercados, rápida expansão produtiva e, claro, o crescimento
econômico tão desejado.

Nessa diretriz é que a Fecomércio tem priorizado as suas ações e, para
isso, tem realizado, junto com os sindicatos filiados, um programa
que tem na inovação e no aperfeiçoamento da gestão sindical e
empresarial a sua principal matriz de atuação.

A publicação deste Guia integra um projeto mais amplo de
fortalecimento setorial que se propõe a consolidar a nossa atuação
visando um mesmo objetivo: contribuir com modelos de gestão
que tornem as empresas do comércio saudáveis e sustentáveis
promovendo o fortalecimento da economia com justiça social.

Maurício Cavalcante Filizola
Presidente do Sistema FECOMÉRCIO-CE
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O perfil dos consumidores tem mudado de forma significativa nos 
últimos anos e um dos setores de maior interação com este novo 
mercado consumidor e, portanto, o mais impactado, é o setor 
terciário da economia, representado pelas empresas de comércio 
e serviços. 

No Ceará são quase 320 mil empresas optantes do SIMPLES e juntas, 
respondem por cerca de 85% dos estabelecimentos. Acompanhar 
esta dinâmica exige que seus gestores respondam com rapidez e 
assertividade às transformações e exigência deste mercado. 

O SEBRAE - CE reconhece que a informação e a capacitação são 
fundamentais no suporte às decisões e que todos os instrumentos 
são relevantes e contribuem para uma gestão de excelência, além 
de propiciar ao empresário, sua constante atualização. 

Desta forma, o Guia de Orientação Empresarial, elaborado 
em parceria com a Fecomércio e IPDC, reúne um conjunto de 
informações fundamentais à gestão destes negócios, além de ser 
um instrumento de acesso aos demais serviços das instituições 
parceiras.  

O Guia tem linguagem acessível e deverá ter ampla divulgação no 
estado, seu conteúdo se alinha e contribui com o propósito do 
SEBRAE - CE que é de transformar a vida das pessoas através do 
empreendedorismo, fortalecendo sobretudo a competitividade 
dos pequenos negócios deste segmento e contribuindo para 

 Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Ceará

 Palavra do Diretor
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o fortalecimento da representatividade sindical, dos diversos 
segmentos do comércio e serviços em nosso estado.

Estamos certos de que os objetivos das entidades se harmonizam 
nesta publicação e que o Guia será muito bem recebido pelo setor. 
Temos ampla certeza de estarmos alinhados com nosso propósito,  
fortalecendo a integração dos sistemas em prol do crescimento dos 
pequenos negócios do comércio e serviços e o desenvolvimento 
consistente do nosso estado.

Alci Porto Gurgel Júnior
Diretor Técnico do SEBRAE/CE
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O Sindicarnes - Sindicato do Comércio Atacadista de Carnes Frescas 
e Congeladas de Fortaleza, conceitua-se como uma entidade sindical 
filiada à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
do Ceará - FECOMÉRCIO - CE, ligada à CNC - Confederação Nacional 
do Comércio, instituições que atuam na promoção e na defesa das 
principais causas do comércio da nossa região e do País.

Com forte atuação em todo o estado do Ceará e dinâmica participação 
em todos os segmentos da cadeia produtiva da carne, o Sindicarnes 
assume uma grande representatividade junto aos órgãos públicos, 
tanto na esfera municipal como na estadual e federal, vislumbrando 
sempre os interesses coletivos e individuais da categoria. 

O Sistema Fecomércio tem sido constantemente um grande aliado 
em todos os esforços empreendidos em prol do setor atacadista, 
o que torna essa união fundamental, imprescindível, e que resulta 
sempre em grandes benefícios voltados para os empresários do setor.

Por fim, cabe salientar a participação do Sindicarnes atacadista em 
feiras de negócios, workshops, seminários e visitas técnicas, no intuito 
de promover o setor, bem como atualizá-lo dentro das necessidades 
de um mercado extremamente exigente, em que a tecnologia avança 
velozmente e a inovação faz a grande diferença.

Paulo Henrique Costa Silva
Presidente do SINDICARNES Atacadista

Sindicato do Comércio Atacadista de Carnes 
Frescas e Congeladas de Fortaleza 

Mensagem do Presidente
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Compreendendo o comércio 
atacadista de carnes frescas e
congeladas

Opresente tópico consiste em apresentar os resultados de 
uma pesquisa de campo realizada em 2019, com o objetivo 
de levantar dados e sistematizar informações acerca das 

principais características das empresas, abordando aspectos como 
gestão empresarial, gestão de mercado, gestão de compras, gestão 
financeira e contábil, gestão de recursos humanos, gestão de 
comunicação, bem como filiação sindical.

O público-alvo da pesquisa foi de empreendedores ou de gestores 
de negócios, através da aplicação de questionários estruturados, 
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distribuídos desproporcionalmente e aplicados por pesquisa direta 
em estabelecimentos da área selecionada, com amostra mínima 
estatisticamente significativa. O resultado é um profundo diagnóstico 
da atividade empresarial, com informações essenciais para a busca da 
competitividade e o fortalecimento setorial.

Introdução

Na atividade do comércio atacadista especializada em produtos da 
carne e pescado, os estabelecimentos denominados distribuidores 
de carnes e/ou frigoríficos são unidades operacionais, dotadas de 
equipamentos para processamento, conservação e estocagem, 
gerenciados em moldes empresariais e operando sob inspeção 
sanitária, destinam-se à carne produzida ao mercado interno e/ou 
externo.  

Em todo o estado do Ceará, conforme os dados fornecidos pelo 
Cadastro Central de Empresas-CEMPRE/2017, concentram-se 101 
empresas voltadas para o comércio atacadista de carnes bovinas, 
suínas, pescados e outros animais. No município de Fortaleza 
encontram-se instaladas 51 empresas, sendo que 34 unidades são 
representadas pelo Sindicato do Comércio Atacadista de Carnes 
Frescas e Congeladas de Fortaleza – Sindicarnes.

Principais Resultados da Pesquisa

Perfil da Empresa 

O segmento do comércio atacadista de carnes frescas e congeladas 
de Fortaleza possui estrutura formada predominantemente por 
empresas de pequeno porte, apresentando uma receita operacional 
bruta anual acima de R$360 mil até R$4,8 milhões.

Todas as empresas pesquisadas (100,0%) se concentram na atividade 
atacadista, com estabelecimentos especificados como entreposto 
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frigorífico e entreposto de carnes e derivados, que repassam os cortes 
aos canais de distribuição (varejo), os quais ficarão responsáveis por 
colocar o produto no mercado, pronto para o consumo. 

Os principais itens comercializados são as carnes de animais abatidos 
e armazenados, como a carne fresca, frigorificada ou congelada 
de bovinos e suínos e carne preparada de bovinos e suínos, seca e 
salgada.

As empresas são, em sua maioria, adultas, sendo que 55,6% dos 
entrevistados declararam que estão em atividade entre 19 a 38 anos, 
o que sugere uma definição de empresas de alta longevidade. 

Grande parte das empresas - 66,7% - não se classificam como 
familiares. Ademais, o investimento no ramo atacadista de carnes 
predominou o motivo de herança familiar (55,6%), seguido pela 
experiência no ramo (33,3%). 

O setor atacadista de carnes frescas e congeladas tem sua 
distribuição estrategicamente posicionada de forma que garanta 
um abastecimento constante e estável. A sua distribuição física opta 
por se instalar em conjuntos de cidades contíguas e com integração 
socioeconômica a um município de grande porte. Contudo, a 
localização dos estabelecimentos é determinada, principalmente, 
pelo motivo de herança familiar (44,4%), cujas muitas unidades estão 
localizadas dentro do contexto da distribuição estratégica. 

Quanto à expansão empresarial com abertura de filais, 55,6% das 
empresas não as possuem. Das empresas que possuem filiais (44,4%), 
75,0% estão concentradas no município de Fortaleza e 25,0% em 
outros municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. 
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Figura 1: Localização das filiais

Com relação ao enquadramento tributário, 55,6% das empresas 
entrevistadas declararam estar no regime de Lucro Real, 33,3% no 
regime simplificado, o SIMPLES. A escolha pelo regime tributário 
possui clara identidade com o faturamento dos negócios, sendo que 
o enquadramento no Lucro Real abrange boa parte das empresas 
com maior porte, em que há a combinação de um grande volume 
de faturamento com negócios que possuem margens de contribuição 
apertadas. 

Figura 2: Regime tributário das empresas

Mercado Atacadista de Carnes Frescas e Congeladas

Sob a ótica do mercado, levam-se em consideração as variáveis Preço 
- Clientes - Competitividade - Compras - Fornecedores - Produto - 
que representam a dinamicidade das empresas, influenciando e 
pressionando para obtenção de melhores resultados na busca da 
eficiência e satisfação dos seus clientes.   
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Nesse contexto, a formação de preço de venda segue políticas 
adotadas pela alta gerência para 77,8% das empresas, tendo como 
predomínio a regra baseada no preço do mercado, resposta de 42,9% 
das empresas, seguida da regra de lucro desejado (acréscimo de 
percentual sobre o custo/valor da mercadoria) - 28,6% e da regra 
mark-up - 14,3%. 

As promoções, como estratégia de captação e retenção de clientes, 
são utilizadas por 88,8% dos entrevistados, sendo que para 44,4% 
deles, de forma frequente.  

As práticas para a fidelização dos clientes ainda são baseadas nas 
relações pessoais e de proximidade, havendo pouco esforço para a 
avaliação do atendimento pós-venda (apenas 44,4% admitem esforço 
nesse sentido), com 33,3% dos entrevistados afirmando nunca terem 
realizado pesquisa de opinião com a clientela. 

Entre os meios de aquisição do produto pelos clientes predominam o 
pagamento à vista (88,9%), seguido dos cartões de crédito (66,7%) 
e do boleto bancário (44,4%). Os estabelecimentos utilizam-se de 
outras modalidades de pagamento, como cartão de débito, convênio 
e cheque pré-datado.

O comércio atacadista de carne encontra-se no mercado de alta 
concorrência, tendo em vista a grande competitividade do produto, 
tanto no mercado interno, quanto no externo, fato que produz uma 
relação negativa com as empresas concorrentes, segundo 55,6% dos 
entrevistados.  

Entretanto, 44,4% das empresas afirmam possuir algum canal de 
relacionamento com seus concorrentes, principalmente para compras 
conjuntas (50,0%).

Com poucas barreiras à entrada de novos concorrentes no mercado 
interno, mas sendo um segmento muito concentrado, a competição 
se volta para o menor preço e melhor qualidade dos produtos 
(55,6%), qualidade dos produtos ofertados (33,3%) e na política de 
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menor preço de mercado (11,1%). 

O e-commerce ainda é uma ferramenta pouco utilizada pelos 
empresários no ramo atacadista de carnes para efetivação de 
compras dos produtos, uma vez que 77,8% dos respondentes não 
utilizam nenhum tipo de ferramenta para compra online. 

Os canais de compras ocorrem, predominantemente, direto com 
o fabricante (100,0%).  Os principais fornecedores estão na região 
Nordeste e região Centro-Oeste.

As compras são orientadas pela velocidade de giro das mercadorias 
(44,4%), cálculo do ponto de equilíbrio (44,4%), ou através do controle 
de estoques (22,2%). 

A maior parte das empresas - 77,8% - possui relacionamento 
consistente com os seus fornecedores, o que permite acesso a 
serviços considerados como vantagens pelo público entrevistado, 
como pode ser visto na Figura 3, a seguir.

Figura 3: Vantagens obtidas no relacionamento com 
fornecedores

A divulgação da empresa e dos produtos é prática usual para 44,4% 
dos que responderam à pesquisa, com predomínio da utilização 
da internet (50,0%), veiculação de propaganda em rádio (25,0%) e 
outras formas de divulgação (25,0%).
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Gestão Empresarial - Estratégica e Operacional

Dentro da estratégia administrativa de expansão empresarial 
44.4% da empresas não possuem plano de expansão. Boa parte 
das empresas - 66,7% - utiliza o planejamento estratégico e 77,8% 
possuem estrutura organizacional definida.

A pesquisa revela uma grande disposição dos empreendedores 
em se atualizar, com 100,0% dos entrevistados afirmando buscar 
informações sobre o segmento de forma constante, principalmente 
através da participação nas feiras e eventos voltados para o segmento 
(44,4%), sites especializados na internet (33,3%), interagindo com 
fornecedores (33,3%) e leitura de revistas técnicas (33,3%).

Dentro do processo de gestão empresarial, as empresas deparam 
com as dificuldades gerenciais que dizem respeito ao mercado 
competitivo, à gestão administrativa e financeira, à gestão de 
negócios, bem como à administração dos pontos empresariais fracos 
e fortes. 

O conhecimento e a capacidade em administrar esses itens contri-
buirão para a aquisição de informações valiosas, de forma que os 
empresários possam organizar um plano de ação com vistas a reduzir 
riscos e aproveitar oportunidades. As figuras seguintes ilustram as 
respostas das empresas pesquisadas.

As principais dificuldades gerenciais do comércio atacadista de carnes 
dizem respeito à concorrência, à gestão financeira, e à mão de obra 
qualificada, como apresentado na Figura 4, a seguir:

Figura 4: Principais dificuldades enfrentadas pelas 
empresas na esfera administrativa
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Mesmo que 44,4% das empresas declarem que não têm qualquer tipo 
de dificuldade de relação com os fornecedores, é mister sublinhar as 
principais dificuldades daquelas que alegam ter problemas(Figura 5):

Figura 5: Principais dificuldades enfrentadas pelas 
empresas com fornecedores

33,3%  Prazo de pagamento muito curto
22,2%  Negociação de preços dos produtos
22,2%  Não cumprimento do prazo para a entrega dos produtos
22,2%  Forma de pagamento
11,1%  Infidelidade do fornecedor

Com relação às fragilidades competitivas, os problemas combinam 
aspectos relacionados à capacidade produtiva e políticas gerenciais, 
como pode ser visto na Figura 6.

Figura 6: Pontos fracos identificados pelos empresários
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A Figura 7 elenca os pontos fortes das empresas, em que se observa 
que elas se destacam quanto à qualidade do atendimento, dos 
produtos vendidos e na política de preços.  

Figura 7: Pontos fortes identificados pelos empresários

Gestão Financeira

A dificuldade de acesso a capital de terceiros é fator determinante 
para que em 77,8% dos casos, os recursos para a implantação do 
negócio tenham sido próprios. Apenas 11,1% dos entrevistados 
relataram contar com financiamento bancário para a origem da 
empresa, dando a dimensão da dificuldade de financiamento.

Para a gestão operacional do negócio, apenas 33,3% dos entrevistados 
relataram ter usado alguma forma de empréstimo, sendo o sistema 
bancário do setor privado o principal fornecedor de capital, conforme 
a Figura 8.  

Figura 8: Principais fontes de financiamento

66,7%  Bancos privados
33,3%  BNDES
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Apesar do relativamente baixo acesso ao mercado bancário, 77,8% 
dos entrevistados não relataram dificuldades para cumprir suas 
obrigações financeiras, ainda que a gestão do capital de giro seja 
um grande desafio.

Boa parte das empresas (77,8%) afirma realizar controle do fluxo de 
caixa, com acompanhamento do movimento diário de transações 
(88,9%). Os estoques são acompanhados por 77,8% dos entrevistados 
e 88,9% possuem controle das despesas do estabelecimento.

Figura 9: Uso dos instrumentos de gestão financeira

Gestão de Recursos Humanos

Com parcela relevante da estratégia competitiva concentrada na 
qualidade do serviço de atendimento, a gestão dos recursos humanos 
possui importância crucial na condução dos negócios. 

A seleção de mão de obra é realizada predominantemente através 
da estrutura da própria empresa, resposta de 88,9% das empresas 
entrevistadas. 

A capacitação e o treinamento são oferecidos por 77,8% das 
empresas, em sua maioria, com regularidade. Parcela expressiva dos 
eventos é ofertada pelas próprias empresas (85,7%), sendo também 
relevante o treinamento oferecido pelas empresas de consultoria 
(28,6%) e pelo SEBRAE (14,3%). 

Os pacotes de benefícios são ofertados por 55,6% das empresas 
entrevistadas, conforme descrito na Figura 10, a seguir.
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Figura 10: Benefícios oferecidos pelas empresas aos 
funcionários

Os desligamentos de funcionários ocorrem, em sua maioria, a pedido 
dos próprios trabalhadores (44,4%) e demissão por ineficiência 
operacional ou baixa produtividade (33,3%).

Gestão da Tecnologia da Informação

Com relação à gestão da tecnologia da informação, ocorre o uso 
significativo da informática e pleno nível de automação comercial, 
com 88,9% das empresas possuindo computadores, com 100,0% 
deles conectados à internet. 

Quanto à existência de página própria na rede mundial de 
computadores, esta foi relatada por 44,4% dos entrevistados, já o uso 
de aplicativos de gestão e controle encontra-se descrito na Figura 11.

Figura 11: Uso da informática nas empresas
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O percentual relativamente moderado de empresas com sites 
institucionais não pode ser entendido como resistência ao comércio 
eletrônico, já que a divulgação de oferta dos produtos e da empresa 
tem como meio de veiculação a internet e as redes sociais. 

Percebe-se um crescimento da automação comercial, principalmente 
para atendimento da legislação fiscal, mas com ganhos para a gestão 
dos empreendimentos.

A maioria das empresas utiliza softwares integrados de gestão, 
conforme relatado por 75,0% dos entrevistados. Há  grande diversidade 
de fornecedores, mas os mais citados foram: TOTVS (42,9%), Casa 
Magalhães (14,3%), Hiper Software (14,3%) e Altimus (14,3%). Além 
do uso de ferramentas do mercado, 25,0% das empresas relataram o 
desenvolvimento dos seus próprios softwares.

Relacionamento Institucional

O relacionamento institucional fortalece as empresas, possibilitando 
a cooperação, a troca de experiências e o acúmulo de capital político 
necessário para a condução dos temas de interesse comum.

A participação em entidades de classe foi citada por 100,0% dos 
entrevistados, com filiação ao Sindicato do Comércio Atacadista de 
Carnes Frescas e Congeladas de Fortaleza.

Além do suporte oferecido pelas entidades associativas, o SEBRAE 
possui papel relevante no fortalecimento da competitividade das 
empresas, sendo reconhecido por 77,8% das empresas do segmento. 
Porém, a não utilização dos serviços da instituição no período 2018-
2019 foi citada por 100,0% dos entrevistados.
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A formalização da empresa1

A formalização e o registro da empresa geram oportunidades e 
ganhos para o negócio. Além disso, seu empreendimento tem mais 
chances de fechar parcerias, acessar linhas de crédito, exportar e 
receber subsídios do governo.

Vantagens:

• Segurança 
• Fechar parcerias 
• Acesso a linhas de crédito
• Exportar e receber subsídios do governo

1 Texto extraído do site https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/6-passos-pa-
ra-iniciar-bem-o-seu-novo-negocio,a28b5e24d0905410VgnVCM2000003c74010aRCRD.
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É mais segurança para os investimentos feitos na empreitada, 
que viverá em conformidade com as leis federais e estaduais. A 
informalidade é um risco para o empreendedor. Por exemplo: as 
mercadorias podem ser apreendidas pelo poder público, ficando 
limitada a possibilidade de crescimento e de divulgação do seu 
negócio.

Guia prático para o registro de empresas

Os procedimentos são distintos se você quer ser um Micro-
empreendedor Individual (MEI) ou se quer abrir uma Microempresa.

Para uma Microempresa exercer suas atividades no Brasil é 
preciso, entre outras providências, ter registro na prefeitura ou na 
administração regional da cidade onde ela vai funcionar, no estado, 
na Receita Federal e na Previdência Social.

Para se registrar como Microempreendedor Individual, o processo é 
todo feito eletronicamente, via internet (/www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/sebraeaz/6-passos-para-a-formalizacao-do-mei).

O registro empresarial

Todo empreendedor, ao formalizar o negócio, tem que indicar o nome 
empresarial, que pode ser de duas espécies.

Firma

Quando o nome é utilizado pelo empresário individual, pelas 
sociedades em nome coletivo, de capital e indústria, e em comandita 
simples. Em caráter opcional, pode ser utilizado pelas sociedades 
limitadas.

Denominação

Quando o nome é utilizado pelas sociedades anônimas e cooperativas 
e, em caráter opcional, pelas sociedades limitadas e em comandita 
por ações.
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O nome do seu negócio

Por que e para quê é importante escolher um nome para o seu 
negócio?

Em primeiro lugar, para você mesmo, pois você é cliente de si mesmo. 
Em tempos de escassez monetária, o nome do seu negócio é um 
ativo, um bem, uma riqueza sua e, como tal, exige manutenção e 
investimento.

Não se trata do investimento do registro de marca que também é 
muito importante, mas do maior e mais original investimento que se 
possa fazer: na sua personalidade.

Roteiro para registrar sua empresa

O contabilista é o profissional mais indicado para orientar e assessorar 
o empreendedor para o registro empresarial. O roteiro a seguir dá 
uma referência do processo de registro, com o objetivo de facilitar a 
sua compreensão:

Registro na Junta Comercial (www.jucec.ce.gov.br) 

O registro na Junta Comercial (ou Cartório de Registro de Pessoas 
Jurídicas) corresponde à certidão de nascimento de uma empresa 
e, somente a partir desse cadastro, é que a empresa passa a existir 
oficialmente. O processo é concluído com a apresentação do Número 
de Identificação do Registro de Empresa-NIRE, que é adicionado ao 
ato constitutivo. 
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Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
- CNPJ (www.receita.fazenda.gov.br)

Após o registro na Junta Comercial e com o NIRE em mãos, chega a 
hora de fazer a inscrição da empresa como contribuinte de impostos, 
ou seja, de obter o CNPJ. O registro é feito apenas pela Internet, no 
sítio da Receita Federal por meio de um programa específico, que 
também detalha os documentos necessários que serão remetidos 
por Sedex ou entregues em qualquer delegacia da Receita Federal. A 
resposta é dada pela Internet.

Obtenção do Alvará de Funcionamento 

Com o CNPJ cadastrado, é preciso ir à prefeitura para receber o 
alvará de funcionamento. O alvará é uma licença que permite o 
estabelecimento e o funcionamento de instituições comerciais, 
industriais, agrícolas e prestadoras de serviços, bem como de 
sociedades e associações de qualquer natureza, vinculadas a pessoas 
físicas ou jurídicas. Em Fortaleza, a Secretaria Municipal de Urbanismo 
e Meio Ambiente - SEUMA é a responsável pela concessão do alvará 
de funcionamento. Para mais informações consulte o site da SEUMA: 
https://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/
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Inscrição Estadual, nas Secretarias da Fazenda 
(www.sefaz.ce.gov.br)

A Inscrição Estadual é realizada nas Secretarias Estaduais da Fazenda-
SEFAZ, sendo obrigatória para empresas dos setores do comércio, 
indústria e serviços de transporte intermunicipal e interestadual, bem 
como para os prestadores dos serviços de comunicação e energia. 
Ela é necessária para o recolhimento do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços-ICMS e, em alguns casos, pode ser solicitada 
antes do alvará de funcionamento. 

Cadastro na Previdência Social (www.inss.gov.br)

Após a concessão do alvará de funcionamento, a empresa já está 
apta a entrar em operação. No entanto, ainda faltam duas etapas 
fundamentais para o seu funcionamento. A primeira é o cadastro 
na Previdência Social, independentemente de a empresa possuir, ou 
não, funcionários.

Para contratar funcionários é preciso arcar com as obrigações 
trabalhistas sobre eles. Ainda que seja um único funcionário ou 
apenas os sócios inicialmente, a empresa precisa estar cadastrada na 
Previdência Social e pagar os respectivos tributos. 

Assim, o representante deverá dirigir-se à Agência da Previdência 
de sua jurisdição para solicitar o cadastramento da empresa e seus 
responsáveis legais. O prazo para cadastramento é de 30 dias após o 
início das atividades.
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Emissão eletrônica dos documentos fiscais

Estamos na reta final. A partir de 2015, as empresas do Ceará só 
podem emitir notas pelo sistema eletrônico (Nota Fiscal Eletrônica, 
ou NF-e), conforme Decreto 31.534/2014. O contabilista irá orientar 
sobre as exceções, a forma de emissão e como se dá o recolhimento 
dos impostos.

Uma vez que essa etapa esteja concluída, a empresa pode começar 
a operar legalmente.

Assessoria profissional 

A complexidade da gestão empresarial faz com que, em alguns 
casos, o empresário tenha que contar com assessoria profissional 
especializada. Destacam-se três profissionais que trabalham mais 
diretamente no suporte ao empresário: administrador de empresas, 
advogado e contabilista.
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Elaboração de um plano de negócios 2

Antes de dar entrada na papelada para abrir a empresa, o 
empreendedor precisa saber se seu negócio é viável. Para isso, 
deve coletar informações que darão subsídio à elaboração do plano 
de negócios, documento que ajuda a tornar a empresa realidade. 
Encontra-se elencado a seguir um resumo dos principais pontos que 
devem ser considerados no plano de negócio:

 1. O que é o negócio
 2. Quais os principais produtos e/ou serviços;
 3. Quem serão seus principais clientes;
 4. Onde será localizada a empresa;
 5. O montante do capital a ser investido;
 6. Qual será o faturamento mensal;
 7. Que lucro espera obter do negócio; 
 8. Em quanto tempo espera que o capital investido retorne.

2Texto extraído do site https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/6-passos-pa-

ra-iniciar-bem-o-seu-novo-negocio,a28b5e24d0905410VgnVCM2000003c74010aRCRD.
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Para tanto, o Plano de Negócios tem que ajustar quatro linhas de 
conhecimento. Vejamos a seguir:

Pesquisa de Mercado

O futuro empresário deve realizar uma pesquisa de mercado, 
identificando o melhor local para abrir o empreendimento e 
quem são seus concorrentes, fornecedores e consumidores e 
quais suas necessidades. O levantamento desses dados é um 
passo importante, que ajuda a solidificar o projeto.

Essa etapa ajuda o empreendedor a conhecer o mercado, 
planejar bem a empresa, enxergar as oportunidades de 
negócio, saber de quanto deverá dispor para iniciar o projeto e 
compreender como a economia poderá afetar a iniciativa.

Finanças

A gestão financeira é um conjunto de ações e procedimentos 
administrativos que envolvem o planejamento, a análise e o controle 
das atividades financeiras da empresa. O objetivo do gestor financeiro 
é aumentar o valor do patrimônio líquido do negócio, por meio da 
geração de lucro líquido resultante das atividades do empreendimento.
Para isso, é preciso ter um sistema de informações gerenciais que 
permita, ao gestor financeiro, conhecer a situação econômica da 
empresa de modo a tomar as decisões mais adequadas.

Marketing

Marketing é um conjunto de atividades dirigidas para satisfazer as 
necessidades e desejos do consumidor. Ao procurar entender o que 
impulsiona as compras, as empresas produzem bens e serviços que 
atendem ao público-alvo.
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É por meio do marketing que as empresas conquistam e fidelizam seus 
clientes, com quatro instrumentos básicos de ação:

• Produção de bens e serviços que atendam aos desejos do público;
• Escolha do preço certo para os produtos e serviços;
• Distribuição eficiente e ágil;
• Comunicação com o público (propaganda na mídia impressa e 

eletrônica, promoção em pontos de venda, sorteios, brindes, 
merchandising, mala direta).

Localização

A localização do empreendimento pode representar uma grande variação 
no volume de negócios e ser determinante entre o sucesso e o fracasso da 
empreitada. 

O ponto comercial pode ser responsável por até 70% do sucesso da 
empresa. O negócio deve estar próximo de onde o público-alvo reside, 
trabalha, ou no fluxo de um local para o outro e deve ser coerente com as 
outras estratégias de marketing: preço, produto e propaganda.
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Captação de recursos financeiros3

Antes de buscar financiamentos de crédito para o seu negócio, 
procure analisar a real necessidade da sua empresa e garantir meios 
para um futuro pagamento

O futuro da sua empresa depende de uma boa administração 
financeira. E é fato que, em certos momentos, o empreendedor pode 
precisar de crédito. Por isso, é importante saber quais procedimentos 
e cuidados tomar na hora de buscar um financiamento.

Importante entender quais são os principais fatores avaliados pelos 
agentes financeiros para analisar a capacidade de pagamento da empresa 
e os documentos exigidos para realização de uma operação financeira, 
que podem ser determinantes para conseguir um empréstimo.

3Texto extraído do site https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/6-passos-

para-iniciar-bem-o-seu-novo-negocio,a28b5e24d0905410VgnVCM2000003c74010aRCRD.
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Prazo de Pagamento

Confira abaixo alguns conteúdos para entender melhor o assunto:

Fornecedores e os prazos de pagamento

O empresário deve tentar casar o cronograma de pagamento com 
a disponibilidade de dinheiro em caixa com o objetivo de evitar 
empréstimos e déficits. Esse trabalho deve ser feito por meio do 
controle de fluxo de caixa, anotando registros diários sobre: 

• Data - Saldo do caixa – Saldo do dia – Pagamentos – Recebimentos.

O controle de fluxo de caixa, além de oferecer a informação das 
disponibilidades da empresa, permite fazer um acompanhamento 
dos pagamentos aos fornecedores, conforme os prazos negociados, 
fechando o ciclo de administração dos pagamentos. 

É muito importante honrar os compromissos com os fornecedores, 
pois eles são os parceiros do seu negócio. Pagar em dia aumenta sua 
credibilidade.

Quanto mais entradas e saídas você puder prever, além das que você já 
conhece, melhor vai ser sua previsão do saldo do seu caixa no futuro.

Análise de necessidades

Antes de pedir um financiamento analise as necessidades

Medidas como o desenvolvimento de um plano de negócios podem 
ajudar na decisão de tomar ou não um empréstimo. Antes de correr 
para essa opção, é preciso fazer a si mesmo algumas perguntas para 
checar se há mesmo a necessidade ou não de financiamento para seu 
negócio:

• Por que existe a necessidade do financiamento?
• De quanto preciso?



36

• Como pagar o empréstimo?
• O autofinanciamento é possível?

Três dicas para realizar um empréstimo:

• Priorize financiar máquinas e equipamentos, preservando 
recursos próprios para capital de giro. Nas linhas de financiamento 
para investimentos fixos, os limites são maiores, os custos são 
menores, os prazos de pagamento também são maiores e as 
garantias são facilitadas.

• Um bom histórico de relacionamento com a instituição financeira 
influencia positivamente. Procure entrar em contato com o 
banco onde você já é cliente e avalie as condições oferecidas. 
Mas, claro, não deixe de pesquisar outras opções.

• O banco quer correr o mínimo de risco possível. Por isso, é 
fundamental elaborar um estudo com a análise de mercado, 
produto, operação e finanças, mostrando a viabilidade do projeto 
e a sua capacidade de pagamento. 

Renegocie o pagamento dos empréstimos

A renegociação pode substituir o empréstimo anterior por outro com 
melhores condições de pagamento.

Nesse caso, a operação tem caráter negocial, visando mudar o perfil 
da dívida e ajustar o cronograma de prestações das dívidas de curto 
prazo, bem como de longo prazo, ao fluxo de caixa da empresa.
Um financiamento específico para pagar dívidas não existe. O que 
existe é a possibilidade de renegociação em caso de dificuldades no 
pagamento das parcelas. 

Cautela é a palavra de ordem!

Essas operações devem ser estudadas caso a caso. Quando a empresa 
estiver com o nome registrado nos cadastros de restrição ao crédito 
é necessário, primeiro, retirar o nome das entidades de controle 
cadastral do crédito (como Serasa, SPC e Cadin) e só depois partir 
para um empréstimo.
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Se houver a necessidade de novo empréstimo sem ter terminado 
o pagamento do financiamento anterior, é preciso que a empresa 
tenha limite de crédito disponível para isso e que a nova proposta 
projete uma capacidade de pagamento que suporte a prestação do 
financiamento existente e a do novo financiamento.

Mas é preciso ficar atento porque, em alguns casos, é necessário 
quitar antecipadamente o saldo devedor anterior por meio de 
recursos próprios.

Qual o melhor financiamento para o seu negócio?

Se você é empresário, independentemente do ramo em que atua, 
deve saber que há à sua disposição inúmeras linhas de crédito. 
Porém, frente a tantas ofertas, podem surgir dúvidas como:

• Onde e quando buscar uma linha de crédito?
• Quais são os riscos? E as vantagens?
• Qual o tipo mais adequado para a minha necessidade?
• Saiba quais linhas de crédito você pode solicitar às instituições 

financeiras.

Porque, abrir uma empresa no Brasil não é uma tarefa fácil, 
principalmente, quando se é uma micro ou pequena empresa. Se 
por um lado há muitas linhas de crédito disponíveis no mercado, 
por outro, a lista de dúvidas na hora de escolher a ideal para o seu 
negócio também é grande.

É necessário continuar com as perguntas até achar a resposta certa 
e optar, então, pela linha de crédito mais indicada para o seu caso. 
Separamos algumas perguntas e respostas com o objetivo de entender 
um pouco mais sobre linha de crédito e qual o melhor investimento 
para o seu negócio.

Que garantias a empresa deve apresentar para obter créditos?

Os bancos solicitam garantias em seus financiamentos para cumprir 
os normativos do Banco Central, e também como forma de reduzir 
o risco da operação. As instituições financeiras exigem dois tipos de 
garantias: reais e pessoais (fidejussórias).
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Em média, as instituições financeiras solicitam algo em torno de 130% 
em garantias, sobre o valor do financiamento.

• Reais - as reais podem ser subdivididas em hipoteca, alienação 
fiduciária e penhor.

• Pessoais – as garantias pessoais ou fidejussórias são aval e fiança.

Os bancos classificam os riscos das operações, levando em 
conta quatro aspectos:

• Risco do cliente: indica a capacidade de endividamento atual do 
cliente,

• Risco do projeto: indica a capacidade projetada do cliente.
• Risco da proposta: avalia o objetivo, finalidade, valor e prazo do 

crédito e sua adequação;
• Ponderação das garantias: a qualidade (valor e liquidez) que as 

garantias possuem para efeito de execução.
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A excelência nos negócios

Gestão para a competitividade

A competitividade é a capacidade de qualquer organização em 
cumprir a sua missão e atingir os seus objetivos, com mais êxito 
do que seus concorrentes. Baseia-se na capacidade de satisfazer as 
necessidades e expectativas dos seus clientes no seu mercado alvo e 
de acordo com a missão específica para a qual foi criada. 

A competitividade empresarial possui relação direta com a 
rentabilidade do negócio e com a longevidade da empresa. Michael 
Porter, professor da universidade americana de Harvard, elaborou 
um marco teórico para o estudo da competitividade empresarial, 
apontando cinco forças competitivas que afetam uma empresa:
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• Rivalidade entre concorrentes: sua empresa não está isolada 
no mercado, há outras empresas que competem pelos 
mesmos clientes, os seus concorrentes. Você deve considerar a 
agressividade deles e compará-los com a sua empresa, ou futura 
empresa. Fazendo alusão a uma prova de corrida, ser competitivo 
é poder chegar em primeiro lugar e não simplesmente competir. 
A Fundação Nacional de Qualidade – FNQ, desenvolveu uma 
ferramenta que avalia a competitividade da sua empresa, 
servindo como ponto de partida para a análise da capacidade 
competitiva. Mais informações em www.fnq.org.br;

• Barreiras à entrada de concorrente: alguns mercados apresentam 
dificuldades legais ou de tamanho mínimo para abrir uma nova 
empresa, é o caso de distribuidoras de energia, postos de gasolina 
ou fábricas de produtos químicos. De forma geral, nos segmentos 
de comércio e serviços há poucas restrições para a constituição 
de empresas, significando que boas ideias sempre podem ser 
rapidamente copiadas. Nesses casos, a competitividade exige 
diferenciais nos produtos ou atendimento para se manter no 
mercado;

• Poder de barganha dos fornecedores: está relacionado com a 
dependência que a empresa possui de um fornecedor ou de grupo 
de fornecedores específico, que determina as condições com 
que ela compra. Postos de gasolina com “bandeira” (vinculados 
contratualmente), por exemplo, dependem da distribuidora, 
que impõe metas de vendas e condições para a compra de 
insumos. A diversificação de fornecedores é, portanto, fator 
de competitividade, mas isso depende do segmento em que a 
empresa atua;

• Existência de produtos ou bens substitutos: os concorrentes 
diretos são aqueles que vendem os mesmos produtos ou 
serviços que sua empresa e o concorrentes indiretos são 
aqueles cujos produtos ou serviços podem substituir os seus. 
Um concorrente direto de uma pastelaria é outra pastelaria, um 
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concorrente indireto pode ser uma lanchonete, uma pizzaria 
ou até uma sorveteria. Aqueles ramos que possuem muitos 
produtos ou serviços substitutos exigem mais competitividade, 
daí a importância de se avaliar as possibilidades de ameaça dos 
concorrentes indiretos; 

• Poder de barganha dos compradores: é a capacidade dos clientes 
em impor as condições negociais. Se a empresa depende muito 
de um único cliente, por exemplo, ele possui enorme poder de 
negociação e isso diminui a competitividade do negócio. O poder 
de decisão dos compradores sobre os atributos do produto, em 
particular quanto ao preço e qualidade, define o seu poder de 
barganha e negociação.    

Marketing de relacionamento

Marketing é uma palavra do inglês que, ao pé da letra, significa 
“mercado em movimento”. Em administração é o processo usado 
para determinar que produtos ou serviços poderão interessar aos 
consumidores, assim como a estratégia que será utilizada nas vendas, 
comunicações e no desenvolvimento do negócio.

Peter Drucker, o pai da administração moderna diz que “marketing é 
tudo e tudo é marketing”, ou seja, em tudo há um pouco de marketing. 
Outro grande especialista, Theodore Levitt, afirma que marketing é 
conquistar e manter clientes. 

O marketing de relacionamento, muito conhecido pelas ações de 
fidelização, é fundamentado na manutenção dos clientes. Estudos 
afirmam que é muito mais barato manter um cliente ativo do que 
conquistar um novo cliente. Para diversos segmentos dos serviços, 
essa relação é essencial, como em salões de beleza, restaurantes ou 
eventos, pois a confiança que o cliente possui no fornecedor significa 
um enorme potencial de relacionamento de médio e longo prazos. 

As micro e pequenas empresas têm no relacionamento uma força que 
a grande empresa procura ter, seja pela personalização do atendimento 
(conhecer os clientes pelo nome, por exemplo), seja pelas vantagens 
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de localização (uma padaria de vizinhança possui um público cativo). 
Para os pequenos negócios a diferenciação é essencial, uma vez que a 
grande empresa possui escala e o poder de liderança pelo custo.

O posicionamento de mercado é a melhor forma de diferenciação, pois 
caracteriza-se pela forma como os clientes percebem a empresa, qual a 
imagem que ela transmite, como ela é vista. Poucas micro e pequenas 
empresas sabem aproveitar bem essa vantagem de diferenciação e 
ficam insistindo em competir dando descontos, muitas vezes abaixo 
do preço de custo, incorrendo no erro de perda de rentabilidade que 
inviabiliza o negócio.

Eficácia da gestão comercial 

A gestão comercial deve ser profissionalizada e direcionada para 
resultados, sem “achismos”. Os objetivos e metas devem ser claros,
quantificados e devidamente direcionados para o público alvo do 
negócio. As empresas que têm resultados financeiros satisfatórios 
têm objetivos claros.

O posicionamento de mercado e os pontos fortes da empresa 
devem estar devidamente colocados no material de divulgação da 
empresa, colaborando para sua fixação na mente do consumidor. 
Um dos aspectos financeiros mais importantes para o negócio 
é a forma como os preços são definidos, trabalhados junto 
com a gestão comercial. O sucesso comercial pode não ser 
consequência direta da forma de definição dos preços, mas o 
preço equivocado certamente provocará um fracasso comercial.

A boa gestão comercial deve ser direcionada para garantir:

1. A perpetuidade do negócio, proporcionando, a longo prazo, o 
maior lucro possível;
2. A lucratividade do negócio, permitindo a maximização dos 
resultados nas vendas;
3. A produtividade do negócio, otimizando a capacidade produtiva 
e evitando desperdícios;
4. A sustentabilidade do negócio, dando o melhor retorno possível 
ao capital empregado.
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Atendimento aos clientes

O atendimento aos clientes é primordial em todos os negócios, em 
especial para o comércio e os serviços. A empresa deve investir 
na capacitação de sua equipe de atendimento, garantindo que a 
satisfação do cliente seja uma prioridade.

Uma boa comunicação, a cortesia e a clareza nas informações são temas 
básicos nessa formação. Todos devem manter o profissionalismo, 
evitando comentários sobre outros clientes ou sobre sua própria vida 
pessoal, pois os clientes não se interessam por fofocas ou lamúrias, 
passando uma ideia equivocada sobre o ambiente da empresa.

Muitas situações indesejadas podem aparecer. Esteja preparado 
para elas, reagindo positivamente aos desafios que serão impostos, 
solucionando problemas com uma visão positiva de futuro e 
otimizando a capacidade de trabalho com foco na excelência de toda 
a equipe de profissionais. Treine-a constantemente e, se possível, 
mantenha o acompanhamento de consultores empresariais. 
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Acesso aos serviços do Sindicato

Encadeamento Produtivo 

Define-se o encadeamento produtivo como uma estratégia que 
visa aumentar a competitividade, a cooperação, a competência 
tecnológica e de gestão das empresas, através de relacionamentos 
cooperativos entre as empresas de portes diferenciados.

Ações de encadeamento produtivo atuam para aperfeiçoar as 
cadeias produtivas das empresas de bens e serviços. O conceito tem 
sido muito aplicado para a análise de competitividade sistêmica e na 
elaboração de políticas públicas e institucionais de fortalecimento da 
base econômica, com o estímulo a uma maior integração e cooperação 
de empresas de um mesmo segmento ou cadeia produtiva.
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As alianças estratégicas que compreendem o encadeamento 
produtivo têm por objetivo o aumento da competitividade sistêmica 
através da criação de relacionamentos empresariais de longo prazo e 
melhores condições comerciais para as compras e vendas. 

A FECOMÉRCIO/CE tem estimulado a cooperação empresarial através 
do encadeamento produtivo – para conhecer essas ações, procure o 
seu Sindicato.  

O papel das entidades patronais

As entidades sindicais têm como função primordial a regulação das 
relações trabalhistas entre empregadores e empregados. O Art. 8º 
da Constituição Federal enuncia que é livre a associação profissional 
ou sindical; mas cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais 
ou administrativas. Além do papel legal, o sindicato é uma forma 
associativa que dá força e representatividade política, facilitando 
negociações, ofertando serviços e sistematizando conhecimento 
sobre o setor. 

No Ceará, os sindicatos de comércio de bens, serviços e turismo se 
congregam na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Ceará – FECOMÉRCIO/CE, que atua na defesa dos legítimos 
interesses das empresas nas áreas tributária, jurídica, legislativa, 
econômica e comercial.

Sendo o foco do sindicato voltado para a representação da categoria 
e com um olhar para o desenvolvimento dos associados, percebe-se a 
necessidade de um alinhamento de suas ações e um direcionamento 
mais amplo para alcançar visibilidade forte dentro da categoria e 
sociedade. 

A sindicalização é, portanto, um dos instrumentos fundamentais 
para fortalecimento das empresas de comércio e serviços. A filiação 
sindical dá-se por meio do enquadramento do código de Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e conforme dispõe a Lei 
13.467 de 13 de julho de 2017. Para informações complementares 
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sobre a sindicalização, entre em contato com o seu sindicato.

Assim, o Sindicato do Comércio Atacadista de Carnes Frescas e 
Congeladas de Fortaleza – Sindicarnes apresenta sua identidade 
organizacional definindo a sua missão, visão e valores, bem como 
diretrizes estratégicas para o segmento do mercado de carnes 
atacadista.

Missão:  Representar e contribuir para o desenvolvimento da categoria, 
buscando soluções que gerem fortalecimento do setor atacadista de 
carnes no estado do Ceará.

Visão: Ser reconhecido no estado do Ceará como sindicato mais 
atuante em prol do fortalecimento e engajamento da categoria.

Valores: Tradição, honestidade, compromisso, integridade e moti-
vação.

Diretrizes Estratégicas

Conhecimento e Inovação: transformação digital

Adoção de tecnologias modernas no ramo atacadista de carnes atinge 
uma significativa melhoria em diversas áreas – desde o atendimento 
ao cliente varejista até o controle de estoques. Portanto, a presença 
digital se torna indispensável no processo produtivo, a qual 
rastreará o produto em todas as suas etapas: produção – logística – 
comercialização. Mas para que essa transformação digital aconteça, 
é importante observar algumas diretrizes, a saber:

• Utilizar embalagens que ofereçam informações de rastreabilidade, 
de tal forma que mesmo aqueles que não possuem selo de 
rastreabilidade, possam ter informações referentes ao local de 
origem e ao produtor;

• Investir em eficientes sistemas de monitoramento de cargas, 
com planejamento de todo o processo logístico;

• Adquirir sistema informatizado de controle de estoque;
• Implementar novas tecnologias com o propósito de melhorar o 
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relacionamento entre atacadistas e varejistas;
• Utilizar câmara fria digital.

Mercado: mudanças de consumo
 
Com as mudanças no mercado de carnes que envolvem desde o 
processo produtivo até o consumidor final, o mercado atacadista se 
depara com uma demanda diversificada de cortes de carnes, bem 
como a adoção de novos hábitos saudáveis de consumo; e uma 
nova proposta mercadológica quanto a inserção da carne orgânica 
que requer um aparato de métodos o qual engloba rastreabilidade, 
certificação, produção sustentável, dentre outras. Seguindo esse 
contexto, necessita-se:

• Desenvolver o processo de cortes embalados para atender a 
demanda de consumidores que optam por aquisição de produtos 
a vácuo;

• Estabelecer o uso de embalagens que ofereçam informações 
detalhadas dos produtos (ex: valor nutricional, peso, validade, 
forma de conservação e outros);

• Formatar produtos de valor agregado com cortes personalizados 
e complementos que facilitem a produção de receitas mais ela-
boradas;

• Utilizar produtos com certificação e selos de qualidade de acordo 
com as boas práticas de fabricação, que atendam rigorosamente 
todas as normas vigentes.

Gestão: olhar para o futuro 

É importante que as empresas que atuam no atacado de carne bus-
quem harmonia para estimular o segmento, sempre acompanhando 
as atualizações condizentes aos aspectos sanitários; rastreabilidade; 
medidas mercadológicas; pesquisa; desenvolvimento; inovação e 
capacitação. Dessa forma precisam:

• Tornar-se ambientalmente sustentáveis através do cumprimento 
rigoroso de leis e normas específicas;

• Readequar o modelo de negócio para manter a sustentabilidade 
financeira;
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• Comunicar e disseminar as propriedades e qualidades da carne 
para estimular o consumo;

• Investir em capacitação e/ou buscar parcerias com instituições 
de ensino profissionalizante, para que proporcionem a todos, 
habilidades para realizar um atendimento com excelência;

• Utilizar ferramentas tecnológicas que permitam a gestão com 
redução de custos fixos e otimização dos recursos;

• Estruturar o processo logístico, reduzir custos de transporte e 
armazenamento, por meio do uso de softwares que gerenciam e 
otimizam o processo.

Canal de acesso ao Sindicato 

É importante saber que, além da força de representatividade, o 
Sindicato é um grande aliado no crescimento de seus negócios, 
oferecendo diversos serviços para os filiados.

Entre em contato com o seu Sindicato para saber mais detalhes 
sobre os serviços oferecidos que possam contribuir com a gestão da 
empresa.
Sindicato do Comércio Atacadista de Carnes Frescas e Congeladas 
de Fortaleza 

Rua Canaã, 1041– Bairro Ancuri, Fortaleza-CE - CEP: 60874 -210
Fone: (085) 3472.2407/ (085) 98802.8587 
E-mail: ph.carnes@uol.com.br

A organização do Sindicato

O organograma do Sindicato do Comércio Atacadista de Carnes 
Frescas e Congeladas de Fortaleza é composto por: Presidente, 
Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro, Suplentes da Diretoria, 
Conselho Fiscal, Suplentes do Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes na Fecomércio.

A composição da estrutura de organização do sindicato também 
é baseada no estatuto, podendo a mesma sofrer alterações caso 
haja necessidade. Para que o mesmo seja alterado é necessário 
que seja realizada uma assembleia para aprovação da proposta 
e, caso aprovada, o estatuto seja ajustado e a alteração realizada 
oficialmente, inclusive, com registro em cartório.
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CONHEÇA MAIS SOBRE O SISTEMA FECOMÉRCIO

FECOMÉRCIO

Fundada em 1948, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) representa mais de 
150 mil empresas do comércio, através de 34 sindicatos patronais. 
Seu papel é defender o setor, além de oferecer para os empresários 
do comércio diversos benefícios em produtos e serviços através de 
parcerias com outras empresas.  A instituição também administra 
o Sesc (Serviço Social do Comércio), o Senac (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial) e o IPDC (Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Ceará).

Saiba mais: fecomercio-ce.com.br

SESC

Fundado no Ceará no dia 20 de maio de 1948, o Serviço Social do 
Comércio (Sesc) é uma instituição social, de caráter privado e sem 
fins lucrativos, mantida por empresários do comércio de bens, 
turismo e serviços. A partir de ações que propagam princípios 
humanísticos e universais, atua como agente facilitador da 
transformação da sociedade, estimulando o desenvolvimento da 
cidadania e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos 
comerciários e comunidade em geral, por meio de ações nas áreas de 
Educação, Cultura, Lazer, Saúde e Assistência. O Sesc possui unidades 
de atendimento fixas e móveis, tanto na capital quanto em cidades 
do interior. São centenas de centros de atividades, unidades móveis, 
meios de hospedagem, unidades educacionais e consultórios, dentre 
outras ações. Assim, o Sesc tem como principal missão contribuir para 
a construção de uma sociedade mais justa, promovendo a melhoria 
da qualidade de vida do trabalhador do comércio, prioritariamente 
de menor renda, através de serviços de excelência.

Saiba mais: sesc-ce.com.br
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SENAC

O Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – é referência 
em educação profissional em todo o país. Preparando jovens e 
adultos para o mercado de trabalho, há mais de 70 anos, oferta aos 
trabalhadores e gestores mais de 800 cursos voltados à qualificação 
de mão de obra e soluções empresariais para o setor do comércio 
de bens, serviços e turismo. No Ceará, mais de 300 mil profissionais 
já foram qualificados pela instituição nos últimos 10 anos. Para levar 
seu portfólio e ações educacionais a todos os municípios do Ceará, 
o Senac tem 12 unidades fixas, distribuídas em Fortaleza, Aquiraz, 
Cedro, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maranguape, Sobral, 
Itapipoca e Quixadá. Conta também com quatro unidades móveis – 
nas áreas de Turismo, Lazer e Hospitalidade; Informática; Beleza e 
Saúde. A instituição integra ainda a Rede Nacional Senac de Educação 
a Distância, levando assim seus cursos para todo o estado.

Saiba mais: ce.senac.br

IPDC

Criado em 1998, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Ceará (IPDC) fornece informações e dados estatísticos confiáveis que
auxiliam as ações de planejamento e desenvolvimento das empresas
do comércio de bens, serviços e turismo. O Instituto realiza pesquisas
de viés econômico, como tendências de mercado e de consumo, além
de pesquisas referentes a datas comemorativas e sob encomenda, de
acordo com as necessidades de cada empresa.

Saiba mais: fecomercio-ce.com.br/ipdc
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